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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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  اق برکتـــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١١  جنوری١٣         

         
  

  
  

  پښتو بياموزيمبيائيد 
  

  لغتونه او ښتوګـړنۍ پ
  

  )لغات پښتو محاوره و( 
  

    لوسـت٣٠                                              
  

  )٣٠درس (                                             
  

تلفظ   يکسان بوده اما درشکل امالئی خود تقريبًا لغاتی آشنا ميشويم که در درين درس با

  :آنها عبارت اند از   اند ومعنی ازهم بالکل متفاوت و

   .ۀ دوم و سکون سوم يعنی مالمت و مقصربا نيم حرکت اول فتح ګـَرم  ـ

يې  وزېږېـده همځولو ِده ته  مخه دده کره لور ــ سليمان خان پروسږکال واِده وکړه ، څو ورخې د

يا ځينو به دِده کډه سوېـده؟ چا به سليمان خان ګـرما ُوه او ب پېغورونه ورکول چې ولې دِده کره لـور

  .يا ښځه ګـَرَمـُوله

  طعنه ها شده همساالنش به او پيش او صاحب دختر روز  ـ  سليمان خان پارسال عروسی کرد ، چند

باز برخی هم  ؟ بعضی ها سليمان خان را مالمت ميکردند واستشده  دختره اش ميدادند که چرا خان

  .خانمش را مقصر ميدانستند 

را بايد  لغات ذيل را مشاهده نمايند که آنها مکن عالقه مندان برای نخستين بارعبارات باال م  در

  :ترجمه کرد
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   کــوزده:نام برد و آن پهلوی آن گری را نيز معنای عروسی ، الزم است لغت ديه ـ بواِده 

  .زرو خان له يوې مکتبي نجلۍ سره واِده کړېـده او دوه کوچنيان لري

  . ميگويند ، يعنی نامزدیه کـوژدکه بسياری همـوزده ک

  څه موده وروسته بيا ناوې راولي ډېـر خلک مخکې له واده نه کوزده کوي او

ی   و اسماو های غير ملفوظ ، پسونديست که بعد از ضماير منفصل" ر " و  "ک"  با زبر ـ کـَـره ـ

  :معنی خانه و جای را افاده ميکند مثال خاص می آيد که 

  ....کره ، ستاسو کره ، د دوی کره او  هـغـِه کره ، د دې کره ، زموږ  ، ستا کره ، دزما کره

  ته نن زما کره مېلمه يې ـ دهغـِه کره څوک راغلی دی؟ د غالم رسول کره غلـِه راغلي وو

  څـه کوې ؟ ، د دوی کره تـِه) مفرد آن غـل غلـِـه يعنی دزد ها و( 

  )يگر و معانی آنها آشناميشويدتلفظ د  عين امالء وبا چند سطر بعد تر(  يعنی دختر مقابل بچه ـُـور ل

تو در نوشته هايشان. پديد آمدن   يعنی تولد شدن و زېــږدېـدل  ياـږ ېــدلزي   اکثر نويسندگان عزيزپ

  .استت کرده أرا بکار می برند که ازهمينجا نشزېــږيــز  يا زېــږ ديـز  کلمۀ " ميالدی" عوض 

  بوده که بهـزېـږېد لـی همه گمان غالب از لغت باال گرفته شده و در اصل  که بهمځـولی يا ـزولـی هم

  .همسال تغيير يافته ، يعنی همسن و هـمـزولی مرور زمان به

  .صمد خان زما همزولی دی ، زه ښوونځي ته ځم او هغه التراوسه کورکې ناست دی

  .لوبې کولې موږ چې کوچنيان وو له خپلو همزولو سره به مو

  همځولی يې؟چا  ته د

  .ميباشد پـېغـورونه تعنت ، طوری که ميدانيم جمع آن   ، طعنه وپـِېغـور 

هلکان ده ته پېغور  اوسه ښوونځي ته نه ځي، نور د غالم محيی الدين ځوی لس کلن دی خو التر

  ورکوي چې ولې ښوونځي ته نه ځي؟

ود اوس په پـ تېـده او کلی کوريې پرې  کې مسافردی او ردو وطنوهغه د خلکو له پېغورونه وتې

يږي چې مـړدی که ژوندی ؟   څـرک يې نه ل

  . يعنی مالمت شدن ګـَرمــېدل مالمت کردن وګـَرَمـُول 

   .قاضی زه ګرمولم خو زه نه ګرمـېدم 

هم  همچنين به خانمميگويند " کوچ "   برای عين مفهومدری هم بعض مردم يعنی کوچ که درکـَـډه 

  . را افاده ميکند یهردو معناستعمال ميشود يعنی که 

  .سالم خان کډه ناجوړه ده ډاکتران يې په ناروغۍ نه پوهيږي  د

هم  موږ قاری صاحب خو ډېـره موده کيږي چې زموږ له کـلي کـډه کـړې اوس هغه دلته نه اوسيږي 

  .ورپسې ګرزو چې جومات مو امام نه لـري
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 را نيز برای همين تـود رچند گاهی هم کلمۀۀ اول و سکون دوم ، يعنی گرم و ه با فتحګــَـرم ـ 

  .منظور به کار ميبرند 

تو يک صفت سه شکليست  يکسان  جمع مذکر وقتی يک صفت برای مفرد مذکر و( اين صفت در پ

  ).با شد 

  .ګـرمـې   ګـرم ـ ګـرم ـ ګـرمه و

  :شکلی  با واو مجهول نيز صفت است ، صفت چارتـُـود اما 

  .ده ،  تــَـودې تـود ـ تاوِده ـ تـَـو

    .گوئيم يعنی سرد ، ميمــُـوړبروزن   سـُـوړصفت مقابل آنرا

  : جلب مينمايم "ــورل" معانی مختلف   واکنون توجه شمارا به تلفظ و

  .هم گفته ميشود  نجلـۍ  معروف همانگونه که گفته آمديم يعنی دختر که"و"  با ضم اول و لـُـور ـ 

  دي ؟) لـُـوڼـې( ونـې د چا لورګانې زينبه د چا لـور ده؟ دغه نج

  دوه زمـِن لرې؟ ته لکه چې يوه لوراو

  .دی ) ځوی( زما دوې لوڼـې دي او يو زوی

 . مجهول بمعنی طرف و جانب  " و" با ضم اول وـُـور ـ  ل

  ته کوم لور ته روان يې او نـړۍ کومې خواته روانه ده ؟! هلـکـه 

   يې هره ورځ دغې خواته روان يې؟ته روان نن بيا کوم لور! ګالب خانه 

  . مجهول بمعنی داس ــ آله ای که بوسيلۀ آن درو ميکنند  " و" با ضم اول ولـُـور ـ  

  :متل دی چې وايي  په عامو خلکو کې يو مشهور

  .يعنی با داس کـُند درو نميشود. نه کـيږي په پـِـ لــُـور لــَـو
  

  والسالم. پارمتانبه خدای کريم و رحيم می سدرس آينده   تا
  

  


