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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
 برکت  محمد اسحاق

 ويرجينيا ــ اـــامريک
  ٢٠١٠سوم جنوری 

   
  
 

  بيامـوزيم ـتوپ بيائيد
 

 لغتونه او پښتو ګـړنـ
 )توپښ لغات محاوره و(

 لوسـت دوهـم
 )دوم درس(

 
 ان ارجمند وگآموزند يم ، اميد استئتفسير مينما رامر تحليل وگالمثل زير را از نظر  در درس پښتوی امروز ضرب

 .و چيزی بياموزندکرده وعالقه مندان درسهای پښتو آنرا به دقت مطالعه  رامیگ
 .د مـينځـې کالي مـيـنځـي خـواره دې شي مـينځه چـې

 :ويدگکه مي  ضرب المثل پښتوستاين يک
 .کنيزی که لباسهای کنيزی را ميشويد بحال!) بدا( افسوس 

  

  : ميباشد پښتو عاجز که در دری نيز کاربرد وسيع دارد يک صفت سه شکلی معنی بيچاره و به : خـوار
  خوار ـ برای مفرد مذکر 

  خوار يا خواِره ـ برای جمع مذکر 
  مفرد مؤنث برای خواَره ـ

 .جمع مؤنث رې ـ برایخوا
 : يمئوگميکنيم مي ءدر پښتو وقتی به کسی دعا
 !  خواره مه شئ-صورت  ن آر جمع باشند درگا و !مه شـې خـوار مه شـې يا خـواره

 "برکت ببينی " و"خير ببينی"ی اصطالحی آن ، ااما معن  وتداول دارد" خوار نشی"هم بشکل يه در دری ئاين دعا
 يه را استعمالئدعا اين  همچنين وقتی از پا افتاده ای را کمک کنيم او نيز.استعمال ميکنند  آنرادا هاگبشتر  ميباشد و
 .ميکند

 ! يکجا کناد نده راگپرا تيت و يعنی خدا اين پښتونهای ! خـواِره واره پښتاِنه دې خدای يو ځای کړي دا : يا و
  .ندهگپرا ان وپاش معنای تيت وه لغت مرکب پښتوست ب يک ، ــ خواِره واِره

  پښتون ـ مفرد مذکر
  پښـتانـِه ـ جمع مذکر
  پښـتَنـه ـ مفرد مؤنث

 مؤنث پښـتنـې ـ جمع
 يکسان تلفظ) دې( با  و که آن نيز حرف )ِد (کلمه را تٔامين ميکند که آنرا بايد از حرف ربطيست که ارتباط دو : دې

  ).نها مفصل بيان شده آ و مبحث حروف از تهذشگدرسهای  در(حرف اضافت است ) ِډ( ميشوند ، فرق کرد زيرا
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 ! شود :ويد گيعنی شدن که مي) شول(معاونٔه  از مصدر فعل امر : شـي

  
 .نوکر يای معروف يعنی کنيز و ميم مکسور و با : مـينځـه
 .نمايم ی لغت پښتو ، جلبامعن تٔاثير تلفظ درست آنها در ها و) ی(به  عالقه مندان را ميخواهم توجه اينجا باز

 )محبت(است چون مينه  نقطٔه پهلوی هم بوده حرف ما قبل آن مکسور معروف دارای دو) ي ( ــ
 .غيره و) مرده ها ( ، مـِړي با ميم مکسور ) مـرد ها  ( ، سـړي) کنيز(مـينځـه 

 ، پسرلی) ردهمـ( ميم مکسور ، مـِړی با) مرد(بوده حرف ماقبل آن مفتوح است چون سـړی  ملين بدون نقطه) ی ( ــ
 .وغيره) بره(، وری ) بهار( 
 ماست يا(نقطه زير هم بوده حرف ما قبل آن دارای زير نسبتًا طويل ميباشد چون مـسـتې  مجهول دارای دو) ې ( ــ

ويند گمي تٔانيث که که آنرا يای دمبک دار نيز) ۍ(، ډېر ــ ) جای ، وطن ، ناحيه محل ،(، مـېنه )شير(، شـُدې ) ُجغرات
 : ، حرف ماقبل آن مکسور است چون

 )ُکرتي(، کورت ) چوکي( ، چوک) کلکين(کـړک 
 :  اما با افعال استعمال ميشود استافعال که تلفظ آن با يای تٔانيث يکسان کړواله يا مربوط) ئ(ــ 

 .! )يد ئبيا ( ، راشئ!) بخوابيد ( څملئ 
يد ئرا مالحظه فرما مـېنه  مثًال لغات مـينه و.ت هم تغيير رخ ميدهدی لغامعن تلفظ نميشوند در ها درست) ي(ر اين گا
 . معنی ميدهد دوستی و دومی محل ، جای ، وطن محبت و اولی عشق ، که

 
 " وغيره څـومـره کـله ، څـوک ، چـا، څـه، "اداتيست که وقتی با ضماير استفهامی مثال رامر پښتو از جملٔهگدر  : چـې

 :با معنای جديدی بوجود آيد مثًال) مـرکب( يکجا شود لغت جديدی
 ! سره غېږ نيسي نو ميدان ته دې را ودانګي څوک چې له ما ، )که کسی( : څـوک چـې

 )لصرف در زمان حا) ! (رآيدد(يرد به ميدان بشتابد گمي کسيکه با من کـُشتی
 : در زمانهای ماضی مورد استعمال دارد )کسيکه  ( : چـا چـې

 قـرار نه دي پر غـِزه اال تر اوسه يې م
 سنګ دی سره وهلی سر په چا چې ما
 بـِدروی را نهماکشت کنی را که چيزی  څـه چـې کرې هغـه به رېبې ـ ـ) چيزيکه  ( : څـه چـې
 شنېلی شي  خوا ټول زرغون او و کله چې پسرلی شي ، شا ـ) وقتيکه  ( : کله چـې

 .ردد گسبز وشاداب مي وقتی بهار ميشود ، همه جا
 څومره چې له ما سره مـينه کوې ، هومـره په ما ګرانېږې  ـ) که قدری هر( : څـومـره چـې

 رديگ، بهمان پيمانه محبوب من مي هر قدر با من محبت ميورزی
  

 ) لباسها يا کاالهای خدمه( : ِد مـينځـې کـالي
 کنيز را بر کاال نشان ملکيت ،)  ِد( تبديل شده زيرا) مينځې(اضافت به ) د(بر وجود  بنا ) مينځه( درين عبارت 

 .ميدهد
شما يادآور ميشويم که بعضی بهتر ر صرف بخاطر ذهن نشينی گ بار دي،ياد آورشده ايم ذشتهگچنانچه در بحث های 

ر ميدهند از جمله ينام را تغي يرند ـ اخيرگبعضی نامهـا جا مي روی يا جلو وقتی در پيش   )...ِد ـ لـِه و(حروف  يا ادات
 .بدل ميشود معروف) ي(ملينه ، به ) ی(مختوم به  ًال نامهای مذکرمث

  .مجهول بدل ميشود) ې (غير ملفوظ ، به ) ـه   (يا نامهای مؤنِث مختوم به
  

با  ) کالي( جمع آن کاال و يا مفرد مذکر باشد ، به معنای لباس  و ملينه که بايد حرف ماقبل آن مفتوح) ی  ( با : کـاَلی
 .يعنی کاالها معروف ) ي(
  

  .، مفرد غايب در زمان حال) مينځل يا وينځل(مصدر  از : مـينځـي
 
 : مينځل يا وينځل ردان زمان حال مصدرگ

 ) وينځم( ــ زه مينځم 
 ) وينځې( ــ ته مينځې 

 ) وينځي ( ــ هغه ـ دا مينځي
 ) مينځو( ــ موږ وينځو 

 )وينخئ (  تاسو مينځئ ــ
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  ) نځيوي( ــ هغوی ـ دوی مينځي
 

 . شمارا به خدا ميسپارم،هم در خدمت خواهم بود ر پښتو که بازگتا درس دي
 

  


