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 بــرکت  محمد اسحاق
  امـريکا  ــ  ويـرجينيا

 ٢٠١٠ جنوری ٢٤
  

  
 

 بياموزيم پښتـو بيائيد
 

 پښتواولغتونه ګـړنـ
 )وپښت لغات محاوره و(

 لوست پنځم
 )پنجم درس(

  
تو از چند در  .يادآور ميشويم، حاصل ميشوند لغتی که از ترکيب حروف با نامها يا ضماير درس امروز پ

مګر   معنای مستقل ندارند،گردند بحيث پيشوند يا پسوند وصل اين حروف پيش ازانکه با اسم يا ضمير معلومدار که
 .کيف ميکند و استماعش شنونده لذت ميبرد ه از استعمال وی جانانه ای ميگيرند کاباتفاق هم معن

تو  :باين جمالت توجه فرمائيد. است  )سـره( حرف يکی ازان لغت شيرين پ
ر پيش ازان حرف  نـزد من و با ، بامن ، همرای من ، يعنی  ــ ما سره  عالوه -با الم مکسور )لـِه( غيره که ا

 .ميشود آنرا مزه دار تر ميسازد
 پخه سـره الړشه ، تا ته به خوندوره شوروا لـه مـا زما مېلمه يې ، نو ته نن: لـِه مـا سـره ــ ــ
 څرنګه، خوښه دې ده؟. هم واچوو) شلغم(به ښايسته ډېـر ټـېـپر کړم او په هغې کی) جوړه(

که لـه هـِغې سره  سره دې جوړه ده ؟ په رښتيا) بادنجان(خوښېږي؟ له رومـي باټينګنو ) کچاالن(که ستا پـټـاټـي 
 . هم وي نو خوند به يې هم ډېـر شي باټينګن

 :باال ترجمٔه عبارات
شلغم نيز خواهم  دران خوب زياد  وختمن برو ، برای تو شوربای لذيذ خواهم پ پس با تو امروز مهمان من استی ،

اگر با  زگاريد ؟ براستیرومی سا يا شما کچالو را دوست داريد؟ با بادنجان چطور ، خوش تان است ؟ و .انداخت
 . آن بادنجان رومی هم باشد لذتش بيشتر ميشود

توی باال را چندي عالقه مندان ارجمند جمالت محاورٔه شان خوب  بعد آنرا حفظ نمايند ، برای  مرتبه بخوانند ونپ
 .بود خواهد

 : آنها عبارتند از تقريبٔا نيمه متروک برميخوريد و چند لغت درانجا شما با
 )شلغم( ټــېـپـر ــ

 .ميگويند)کچـاالن(که آنرا با اندک تغيير) کچـالـو(ی ــ پـټـا ټـ
 .ميگويند )باټينګن سـِره(رومی آنرا درست تر و )باټينګن تور(که سياه آنر) بادنجان(  ــ بـا ټـينـګن

تو زبانان ما  را به لسان دری ، توسچٔه پ تبعيض لسانی اين لغات خالص و بدون هرنوع زبان ستيزی و امروز پ
توی  ميگويند )شلغم ، کچالو و با دنجان يا بصورت مختصر بانجان(خود  در پ

 . گفتم متروک را نيمه بدين لحاظ آنها
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    : همچنين
  تو ، نزد تو ، همرای تو با  ـ  لـِه تـا سره ــ

 سره ــ لـه هغـِه
 سـره ــ لـه هـِغـِې

 سـره  لـه احمـد ــ
 هم راوړه ه کتابچهــ لـِه کتاب سـر
 هم پـخـه کړئ سـره غـوښـه ــ لـِه وريجو

 : ازين سلسله بايد ياد آور شوم حرف درس و حرف ديگری که ازان درين
 و  ميدهدیمعن و نشيند صاحب کمال ميشود می آخر ضماير  مگر وقتی در، نداردیکه به تنهايی معن است کــره

 :رمائيدمالحظه ميف درجمالت زير شما اين معانی را
 مـېلمه دی کـره ــ احمـد زمـوږ

 .درخم نه کـره نه وي منلې شوي زه به سـتا سـو ــ تر څو چې زما غوښـتنې
 . نجونې دريه وهـي کـره کراره کراری ده خو د ناوې کـره ځـوم د  ــ

 . چېـرته تللی وي نه وو راغلی هغه به بل کـره زموږ ــ هغه
 ې؟مـېلـمه و کـره چا د ــ ته پرون

 )درخانٔه آنها ( ــ د دوی کره
 )خانٔه احمد شان در( احمـد دوی په کلي کې ــ د

 را....) درخانٔه (  معنای امثالهم استعمال شده صرف جمالت باال و فقط در عبارات و) کـره( که بخاطر داشته باشيد
 بس افاده ميکند و

  
 !دباشي سرفراز موفق و! ميسپارم  را به خدا تا درس بعدی شما

  

  

 
 


