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  اق برکتــــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١١  مارچ١٢         

         

  
  

  ! پښتو بياموزيمئيدبيا
  

  لغتونه او ښتوګـړنۍ پ
  )لغات محاوره و(

   لـوست٣٤
  )٣۴درس( 

  

تو را با رفع و  هم آموزنده است و حقيقت آن ذشته که درگتصحيح يک اشتباِه درس  درس امروز پ
  .ازان چيزی خواهيم آموخت، شروع ميکنيم

تو  چقدر خوش ميشدم اگر باه  ــ مرا متوجه اين اشت"شاگردانم"ــ يکی از عالقه مندان درسهای پ
  . در آن صورت بر خويش ميباليدم و افتخار ميکردم که به راستی درسهايم مفيد بوده است. ميساخت

گرچه من ازين نوع اشتباهات در زبان گفتاری وهم نوشته های هم وطنانم آنقدر زياد ميبينم که اين ا
 ض که ازان اغما اشتباه اشتباه است، چه خرد چه بزرگحالاشتباه را ميتوان ناچيز شمرد، مگر بهر

 قواعد اين نوع اشتباهات کثيرًا بنابرعد م رعايت. وچشم پوشی اشتباهيست خيلی بزرگتر ازان
" ات براسماد از فاعل و مفعول و اثر حروف يا ، متابعت فعلهمرنگی صفت و موصوف" گرامری

روی ن عاللت مزاج هم بم اگر حيات باقی بود و فرصت دست داد و. و امثالهم صورت ميگيرد
 ی  بيش ازصورت از  پرگوئبهر . عرضه خواهم کرد درين مورد، مقالۀ جداگانه ایخوش نشان داد

سفانه درين ديار دور از وطن عادت سالخوردگان شده است، گذشته باصل مطلب حد که متأ
  .ميپردازيم 
تو خوانديم  ٣٣در درس    :پ
  هڅـولې چـې زما له بټـوې نه پيسـې پـُټ کړې ؟ ــ چا و

  . يعنی پنهان ، ربودن ومخفی ميچرخد "پـُټ"ين جمله گپ روی صفت در
  :نظر گرامر دو برداشت شده ميتواند  معنی جمله ثابت است اما از

 جمله کامًال به فاعل که مفرد مذکراست ، نسبت داده ميشود  "پـُټ"برداشت اول اينکه اگر صفت 
  .درست است 

  است نسبت داده  "پيسه "ؤنثجمع م "پيسې "مانااگر صفت به مفعول که هبرداشت دوم اينکه 
  : نوشته شود يعنی "پـُټې " که يک صفت سه شکليست بايست"پـُټ"انصورت  داده ميشود، در
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  ــ  چا وهڅـولـې چې زما له بـَټوې نه پيسې پـُټـې کړې ؟
  .به تفصيلش بپردازيمگرامری جمله الزم ديده ميشود تا قدری بيشتربرای فهميدن بهتر 

 . درآمده "بـټوې"به شکل   "هلـِ " بکس جيبی که بنابرموجوديت حرف علت:  بـَـټـوه ــ
گيختن ، بران داشتن وتشويق کردن يک مصدر متعديست که در  بمعنی تحريک کردن ، برانهڅـول

 اين مصدر را در ذيلر  د. استفهامی تصريف گرديده بصورت"چـا"جملۀ باال بنابر موجوديت کلمۀ 
  : گردان ميکنيم ماضی مطلق

  چا وهڅـولم؟   چا وهڅـولې؟  چا وهڅـا ُو ؟         
           چا وهڅـولو ؟  چا وهڅـولئ  ؟    چا وهڅـا ول  ؟
  ؟) ورغړا ُو(ـ احمد چا وهڅـا و چې زما له خبرو نه يې سر وغـړاُو 

 شما به يک درين جمله که بصورت آنی بزبان آمد وقلم هم علی الفور آنرا بروی کاغذ ريخت، 
  .نافرمانی را افاده ميکند   معنی سرپيجی ، بی اطاعتی و که"سرغـړول"مصدر ترکيبی يعنی 

 يعنی موافقه "سـرخوځول" يعنی شکايت کردن، "سـرټـکول"درسهای گذشته آورده بودم  چنانچه در
ی  بمعن"سـرکوزی"يعنی سرفراز "سر لـوړی" )سر معلق( يعنی سر مالق"سر په څـېړۍ"کردن، 
  .شرمنده وغيرهم  خجالت و

تو با چنين مصدری آشنا نيستم به نظر ميرسد  "غـړول"مصدر    که در ترکيب آمده ، من در پ
  اما اينکه در زبان عاميانه. ازان گرفته ميشود" لول دادن"بوده که مفهوم "رغــړول "که در اصل

ودر محاوره های ر آنرا ميپذيريم و کتابی بشکل باال به پيمانۀ وسيع مورد استعمال دارد ما نا گزي
  .ازان استفاده ميکنيم  خود

 . سرکشی ، سر پيچی :ــ سـر غـړونـه 
ن آمده  و به اين مفهوم بسيار مستعمل  زير بازکردن، گشودۀ  لـول دادن ، اما در جمل:ــ رغـړول  

  .است 
ه ورځ مې نه ده ه وکړم، له هغې وخت نه چې مې سترګې دغې نړۍ ته رغـړولي دي! خـدايه ــ  
  .ليدېله ) نـده(

ۍ رغـړولې ده او هغه يې ماته کړې ده ؟! ــ مـورې    چا زما من
  
  

  !دای سپارمـبل پښتو لوست مو په لوی او مهـربان خ تر
  !سرلړي اوسۍ بريالی او

  
  
  
  
  
  
  
  


