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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  محمد اسحاق  برکت
  ويرجينيا  امريکا

٢۶/٠١/١١  
  

  !بيا ئيد پښتو بيا موزيم
  ګـړنـۍ پښتو او لغتونه

  )محاوره ولغات پښتو( 
   لـوست٣١

  )٣١درس ( 
  .ينبارعالقه مندان ارجمند درسھای پښتورا با ضرب المثل زيبا وشيرين پښتو آشنا ميسازم  ا

  ۀ وسيع استعمال ميشود واز خيلی ھااين ضرب المثل دردھات وقصبات دربين پښتو زبانان به پيمان
  .زبان وسينه به سينه تا امروز باقيمانده است ه  زبان ب،قديم

  
   دې را ونه ښوِدهـ مڼې دې را نه واخيستې خومخ١

  .گرفتی مگر رخسار به من نشان ندادی سيبھارا ازنزدم : ترجمه 
  

   اين ضرب المثل که پسانترصورت صحيح آنرا خواھم نوشت ،با اغما ض از غلطی ھای گرامری
 :شکل دگرنيز استعمال شده چند  به ماندهم  به خاطره ازکودکیضرب المثل مذکور تا جائی ک

 
  واخيستې خو پـَـلـِودې بيرته نه کړهـ مـڼـې دې رانه ٢

  سيبھا را ازنزدم گرفتی مگر گوشۀ چادرت را يکسو يا کنار نزدی: ترجمه 
  
  ـ مـڼې دې را نه واخيستې خو پـَلـِو دې ونيوله٣

  "روگرفتی" سيبھا را ازنزدم گرفتی مگر : ترجمه 
  
   مـڼـې دې را نه واخيستې خو مـِچـه دې را نکړهـ ۴

  .ا ازنزدم گرفتی مگر بوسه ندادی سيبھار: ترجمه 
د  شما عالقه مندان ارجمند اين ضرب المثل را در جا ھای مناسب نظر به ايجاب وضرورت ميتواني

  .استعمال کنيد 
ن ضرب ن ضرب  اي ا اي ه تنھ ام وخاص است ، ن ط گرامری آن زبانزدع ين شکل غل ه ھم ل ب المث

دين المثل ارات وجمالت دگرھم ب سا عب وال بلکه ب سيارنوشته ادرست نمن ا درب شوند حت  محاوره مي
اد کلمات مشاھده ميرسد وعجيبتر ازھمه اينکه ه ھای پښتونيز ب رھمحروف، يکعدٔه زي ود وغي   ، قي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

وزھم ښتو  ھن اری " درپ م " معي انی ھ شده واگرزم اری" ن ه " معي اد ک ل زي ون بنابرعوام ود اکن ب
ان  ار ودستور زب ليقٔه ي وھر نوخارج شدهذکرآنھمه اينجا  بی مورد است ، ازمعي ه ذوق وس سنده ب

  :ھر صورت بر ميگرديم به اصل مطلب ه ب. خودش مينويسد
ستل(مفعوليست که فعل ) مـَـڼـِې(نث وجمع آن  اسم مؤ )مـَڼـَه(المثل باال  درضرب رفتن يعنی ) اخي گ

  : اسم مؤنث ميباشد پس بايد گفت  که گيرنده استبران واقع شده وفاعل ھم
   ښودلهونه خو مخ دې را واخيستليرانه ـ مـڼې دې ١

دۀ  شان دھن ه ن ين پيداست ک ل چن سمت اخيرضرب المث ا ازق ـِخ(رخسارام دو )م  وجنس مذکرميباش
  . جنس مٔونث است فعل تابعش گرديده است فاعل  ازنظر 

  برای دانستن بھتر قسمت گرامر اگر درين ضرب المثل سيبھاازطرف جنس مؤنث داده شده باشد
  :درانصورت بايد گفت 

  ونه ښـودـڼـې دې را نه واخيستلـې خو مخ دې را م
  :برای رفع خستگی وتفريح دماغی شما عالقه مندان ارجمند 

دمچند روز پيش به يکی از تلويزيونھای افغانی گوش داده ؤدبی ، دخترک وميدي وی متصدیپ  م   ھل
س ، نميدانستخوب  را لسان پښتوپروگرام نشسته و ښتوی صحبت ميکردبه انګلي ه صحبتھای پ   وب

  .  که خيلی دلچسپ وقابل تقديربودپاسخ ميگفتبا پښتوی شکسته  باعالقه مندی گوش ميداد و آنراھم
  ګفتيم يکی ازشنوندگاناز بس دلچسپ بود وازمکالمٔه پښتوی دخترک حظ ميبرديم وبه آن مرحبا مي

دٔه  که اين عبارت پښتورا به دخترک سپارش کرد تا تکرارکند ا يکع   ديگرمعلومداراونتوانست وحت
  :عبارت اينست .  ھم نتوانستند صحيح ودرست آنرا بگويند وتکرار کنند ازشنوندگان

   
  )۵(ولـې ) ۴(ولـې ) ٣(ِد ِولـې ) ٢(ولـې ) ١(ـي ول
  حرف ماقبل يای معروف دايم مکسور ويای  (-با فتحٔه اول ويای معروف ، اسم خاص :  ـ َولـي ١

  .)حيث يک فورمول در نظر داشته باشيد ه فتوح ميباشد ، اينرا بملٻينه م
  با فتحٔه اول ويای مجھول ، يعنی چرا ؟:  ـ َو لـې ؟ ٢

  تو چرا امروز مکتب نميروی ؟ ـ ته نن ولـې ښوونځي ته نه ځې ؟ 
ای معروف ب: ـ ِولـه يا ويله ٣ وظی وي ه ه  با واو مکسور وھای غير ملف ا جويچه ک ای جوی ي معن
  . تلفظ ميشود -) ِولـې يا ويلې با يای مجھول (،) د(نابرحرف علت ب
  . بمعنای درخت وصحيح تر آن يعنی درخت بيد ،) يای مجھول(ـ  ُولـه ، جمع آن ُولـې ۴
  .با واو مضموم و يای مجھول يعنی ميزني :  ـ ُولـې ۵

الٔ  ت اص ن لغ ـل(اي اوره ه  ب)وھ ان مح ه در زب ت ک ردن اس ع ک ی زدن وقط صريف معن ين ت چن
   ::ميگردد

  زه وھـم يا ُولـِم
  ته وھـې يا ُولـِـې

  ھغه وھـي با ُولــِي
  موږ وھو يا ِولـو ـ تاسو َوھـئ يا ولـِئ ـ ھغوی وھـي يا ُولـِي

  اکنون شکل درست وصحيح اين عبارت را ببينيد که معنای آنرا ازروی لغات ترجمه شده خواھيد
  ! تکرار نمائيد لطفأ آنرا با خود صد ھا بار.فھميد 

  
    ُولــِې ؟، د ُولـِې ُولـِې ،َولــې ! َولــي 

  !!پښتو ، يا ھو تا درس دگر
  
  
  


