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  اق برکتـــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١١  جنوری٣         

         
  

  

  بياموزيم  پښتوئيدبيا
  لغتونه او ګړنۍ پښتو 
  )لغات پښتو محاوره و( 

   لـوسـت٢٩
  )٢٩درس(

  

  .صورت استعمال آنها در محاوره شروع ميکنيم را طبق معمول با چند لغت و درس امروز خود
  

  :يعنی کج يا به اصطالح عام   "کـوږ " و واو مجهول بر وزنمضموم" خ" با حرف ــ:خـوږ 
  . وغيره"موړ ، جوړ، سـوړ " يا"يک بغله"

  را بعد از استعمال شان يک صفت چارشکليست که آنها، مزه دار ی شيرين وا بمعن "خـوږ"اما 
  : در جمالت ذيل مالحظه ميفرمائيد

  .ډېـر خواِږه دي  هغه خټکي ال ـ دا خټکی خوږ دی او
 .هغه مڼـې دومـره خوږې نه دي ـ دغه مڼـه ډېـره خوږه ده او

  :صفت در نامهای مؤنث بکلی فرق ميکنددقت نمائيد که تلفظ اين ! عالقه مند عزيز 
 و  فتحه"های غير ملفوظ" بنابر موجوديت در مفرد مؤنث" ږ"ح ووفتم" و "،نيم حرکت" خ"حرف

  .کسره ميگيرد" يای مجهول" در جمع مؤنث به علت 
  

 ـَوَږه ، خـَوِږېخ
توجه مبذول  لغت بگونه ای که در باال شرحش رفت تلفظ است در اميد! گرامی   ارجمند وۀخوانند

  : مالحظه کنيددر ذيلو پسوند آن داشته اين لغت را با امالء هم شکل و قيافه و تلفظ ديګر 
  .مضموم و واو معروف يعنی افگارشدن، درد کردن" خ "با ــ :خـوږ ېـدل 

  : باين مثالها توجه فرمائيد 
  ـ نن زما يوه پښه خوږيـږي خو پرون مې دواړه پـښې خوږېـدلې

  خوږيـږي او پـرون مې دواړه السونه خوږېـدلـ نن مې سـر 
 دلسوزی را افاده دل استعمال ميشود معنی ترحم و  يعنی قلب يا)زړه(اين مصدر در مواردی که با

   :مينمايد مثًال
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  سيوری الندې خوب کوې؟ ــ ولې دې په ما زړه نه خوږيږي زه په دې توده هوا کې کار کوم واو د
  .ېوزلو نه خوږيږي  ــ دځينو بډايانو زړه پر ب

 مصادريکی از عاليم " کول " يک مصدرالزميست، همانگونه که"خوږېـدل"طوريکه ميدانيم 
  می تبديلگيرد آنها را به فعل الز هم وقتي در اخير اسماء وصفات جا مي"يـدل "متعديست
  ).لطفًا به درسهای افعال الزمی و متعدی مراجعه کنيد. ( ميکند

  : مالحظه نمايند، بسيار زود در می يابند که  به دقت راجمالت باال عالقه مندان ارجمند اگر
   .ن گرديده زمان ماضی تابع آ زمان حال فعل از مفعول  ُمتابـَعت نکرده اما در در

  :اگر بخاطر داشته باشيد که وقت تشريح گردان افعال ياد آورشده بودم که 
   از مفعول متابعت نکرده اما در زمان گذشته جنسيت و تعداد آنرادر زمان حال و استقبال فعل

  .در نظر گرفته ازان متابعت مينمايد 
  :به اين مثالها توجه کنيد 

  
  ــ:در زمان حال 

  .سـر خوږيـږي ـ ډېـر ستړي سوي يو زموږ السونه خوږيـږي) ستا(ـ زما 
  .ې زما ستـرګـې هم خوږيـږي ـ ډېـرستړی شوی يم پښه مې خوږيږي، که ريښتيا راباندې واي

  
  ــ:در زمان ماضی 

  ډېـر خـوږ ېــِده او پروسږکال په همدې وخت کې مې بيا دواړه) ځنګون(ـ پـرون زما زنګون 
  .زنګنونه خـو ږ ېـــِدل 

  
  ــ:در زمان مستقبل 

  .يهغه به ړنده کـړ په اغـِزنه ونه مه خـېږه په سترګه کې به دې اغـزی الړشي او! ــ احمـده 
  .شپې به دې بيا پښې وخـُوږېـِږي  دومـره ښکته او پورته مه ځغله، د! ــ صمـد خانه 

   دريغم آمد آنهارا ناديده گرفته  وبعد ازانکه دو جملٔه باال را نوشتم متوجه چند لغت جديد شدم
  ! به آنها دقت کنيددرس امروز را به پايان برسانم ،  وبگذرم

  
  ردارـ خارين  بمعنای خاــ:ـ  اغــِز ن 

  .د ګالب بوتـي ټول اغزن دي او د څنځلو ونـې اغـزنـې دي 
  

  : يک صفت چارشکليست–نابينا ، عـُمی  رف اول مضموم و واو معروف،  يعنی کور، حــ:ـ ړونـد 
  . ړنـده ـ ړنـدې –ړوند ـ ړانـِده 

  . ړونـد هلـِک ، ړنـده نجلۍ ، ړانـِده خلـِک ، ړنـدې ښځـې
 
  ــ ـون  ګزنـ ـ. است)زنـګـانـِه( جمع آن  انو يک اسم مذکراست و  بمعنای زــ: 

  
  : کـرـ بازهم يک صفت چار شکليست ــ :کـوڼ 

  .کـوڼ سـړی، کـاڼـِه هلکان، کڼه ښځه، کـڼې نجونـې 
  

   تاسو په لوی او بښونکي،تر بل پښتو لـوست پورې چې بيا به ستاسو په چوپـړ کې واوسم
  !هخـدای سپارم ، اهللا مو مل ش

  
  


