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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 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
 برکت محمد اسحاق

  امريکا ــ رجينياــوي
 ٢٠١٠ جنوری ١٠

  
  
  
 

  پښتو بياموزيد بيائيد
 

 لغتونه ګـړنـۍ پښتو او
 )پښتو محـاوره و لغات(

  لـوسـت دريم
 

  )سـوم درس(
 

تو را با ها در جمالت آغاز مينم درس سوم پ  :ئيمالغات ذيل و استعمال آ
 

 . فـريب خوردن ، گول خوردن : غـولـېدل
 . خـبرو هيڅ څـوک نه غـولېـږي د دروغـجن سـړي پـه

 . هيچ کس فريب نميخـورد به سخنان شخص دروغګو
 

 منظورشان يک کلمه يعنی اگر مينويسند که )څ( يک با حذف )هيڅـوک( لرا بعضی نويسندګان به شک هيڅ څـوک
تو جفا رفته به اين معنی  قابل قبول است وه ای  باشد تا اندازۀ)هيچکس( شنونده و خواننده ميداند اما در حق لسان پ

  .نوشت) هيڅ څوک( بهتر آنست که آنرا به شکل. يک لغت ادغام کرده اند پرمعنی را در که دو لغت
 )١(غوالندن  گول دادن ، بازی دادن ، فريب دادن ، : غـولـول

 .ته ويلې وو چې ژر بېرته راځي خو را نه غی ما احمد زه وغولولم ، ده
 . نيامد آيد مگر او بمن گفته بود که زود واپس می احمد مرا فريب داد ،

تو ميخواهم از يک موضوع خيلی مهم که در درين قسمت درس امروز  وسيع استفاده  پيمانۀ ه ازان بهمحاور پ
 :کمکيست آن چند مصدر  ياد آورشوم و،ميشود

 شدن : شـول  کـېدل و ــ
تو که  دارند که از جزئيات زياد محاوره با اندکی تفاوت استعمال معنی خيلی نزديک باهم دارند اما در اين دولغت پ

 .ميگردد بيشتر درين مورد لزومٔا اجتناب
 در آينده و )شـول(و زمان حال در )کـېدل( صفات درحاليکه  متعدی ، نامها و اخيرمصادر در هردو مصدر باال

   .مينمايند ، اخذ موقع استعمال ميشود ماضی
 :فرمائيد به مثالهای ذيل توجه

 : کـېدل مصدر د
 مـېلمه کـېږې ؟ ــ ته اوس کله زما

 من ميشوی؟  چه وقت مهمانیتو حال
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 . خپه کېږي)څخه(هغه له مانه وينم نو  ــ که هغه بيا ونه
 . ميشود)آزرده(او ازمن خفه  اگر اورا بارديگرنبينم

 .ليکل کـېږي چې په دولت کې اداري فساد دی رسنيو کې ــ په ټولو
 .نوشته ميشود که در دولت فساد اداريست در تمام رسانه ها

 .کـېږياو ملګرتياوې چې ما مخکې ليدلې وې اوس نه ليدل   مېلمه پالنې ــ هغه
 . ديده نميشودديده بودم حاال رفاقتهائی را که من قبًال و آن مهمان نوازيها
 : د شـول مصدر

 .راغلم نو زه به هرمرو ستاسو مـېلمه شم ــ که بلځلې په خير
 .شـد  حتمًا مهمان شما خواهم،الخيرآمدم بار ديگر مع اگر

 .ه وه نو زه لـېږ ناروغ شومآباد ته تللی وم ، هوا ډېره تود ــ پروسږکال ګران جالل
 .شدم  پس کمی مريض،سرد بود عزيز رفته بودم ، هـوا آنجا بسيار سال پار به جالل آباد

 وايسِته وبه ليـدل شي چې ته څه کوې؟ ــ ما خپل زييار
     .ديده خواهد شد که تو چه خواهی کرد را کشيدم من زحمت خود

 
 نويسندٔه شاعر و  های ضمن مطالعٔه مقالهکه  آنرا تمام نکرده بودم ، هنوز اين درس بودم و ــ مصروف نوشتن )١(

   .هرگز متوجه نبودم اال من اينجا نگنجانم و آنرا  را ديدم حيفم آمد که)غوالندن(توانا جناب معروفی صاحب ، لغت 
  

 . تاسو په لوی او مهربال خدای سـپـارم تـر بـِل لـوست پـورې
 

 


