
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 برکتــــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١١ م اپريلسيزده        

  

 

  !م پښتو بياموزيبيائيد

  لغتونه وا ګـړنۍ پښتو
  )لغات پښتو محاوره و(

   لـوسـت٣۶

  )٣۶درس(
  

استعمال جداگانه آشنا شديد وغرض ذهن  مواردبا اما گذشته با دولغت تقريبأً هم معنی درس  در
 .ی هم آورده شدئنشين شدن آنها مثالها

ا به ر هاناميد است آ. عالقه مندان با دو لغت ازين قبيل آشنا شوندکه نظر است  بازهم در زامرو
ش استعمال  خودهر کدام را در جای و بکار گرفته محاوره هنگام در ده وفرمومالحظه  دقت
  .نمايند

اشيای ذيروح را که به ( بمعنای بردن با خود برد ن و سوق کردن ـيای مجهول ـ با: ــ بېُول ١
  ) .پای خود ميروند

بعضی  نستم آنرا درمتعديست با تصريف بيقاعده، ازين جهت الزم دا اين مصدر يک مصدر
بعد هم  و.  تصريف نمايم،ن استفاده ميشود آکتبی از امور محاوره و زمانهای ضروری که در

  .گردد ی چند خواهم آورد تا بهتر ذهن نشين دوستداران لسان پښتوئمثالها
   

  :زمان حال يا مضارع   درــ ١

    هغه بيـايـِي  ـِې                                    زه بيايـِم                     ته بـياي

     هغوی بيايي        تاسو بيايئ                          موږ بيايو             

  :زمان مستقبل   درــ٢
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  بيايي  هغه به بوزي يا بيايې       بيايم       ته به بوزې يا زه به بوِزم يا                    

  بيايي هغوی به بوزي يا بيايئ    ه بوزويابيايو       تاسـو به بوزئ يا                    موږب

  : در زمان ما ضی مطلق ــ ٣

     تا بوِته يا بېول            هغه بوتـِه يا بېُول                  ما بوتـِه يا بېُول        

    هغوی بوته يا بېُولبوته يا بېُول          تاسو بوته يا بېول                        موږ

  :زمان ماضی قريب   درــ۴

                   ما بېولی دی               تا بېولی دی                 هغه بېولی دی

  بېولی دی             هغوی بېولی دی                  موږ بېولی دی            تاسو

  :زمان ماضی بعيد   درــ۵

  بېولی وو                 هغه بېلی وو ېولی وو               تا                  ما ب

  يا ُول  بېولی وو                   موږ بېولی وو             تاسو بېولی وو            هغوی

  

  

   :یاستمرارماضی زمان   درــ۶

  غه بېول                   ما بېول                  تا بېول                      ه

  موږ بېولې              تاسو بېولې                 غو بېولـې                   

  : فعل امر حاضر ــ٧

  !بـوزئ!                                                     بـوزه 

  يا

  !بـېُولـئ !                بـېُوله                                  

 عرض )بـېول (در کلمٔه ) پ(، ) ب(  بودم که بروی تصادف عوض حرفمصروف نوشتن
  .ساخت)  پېُول(آنرا  وجود کرد و

را    دريغم آمد آن،معناست با وجودی که به آن احساس ضرورت نميشودبا هم يک کلمهٔ  پـېُول 
  .ناگفته بگذرم

  کسان بدان نه چشم چرانی که بعض، حيوانات استچراندن که منظورم چراندن يعنی :ـ پـېُول                        
  .نداعادت کرده 

  .گردم به اصل مطلب و آن هم ادامۀ درس صورت برمي بهر

  :محاوره  در  )بـېُول(استعمال مصدر

  ـ ته خو بازار ته ځې نو خپل ځوی چـېرته بيايې؟

  ـ شپانـِه خپله رمه هره ورځ صحرا ته بيايي اوهلته يې تر غرمې پيايي

  ـ ګل اکا له ما سره هود کړی وو چې ما به ځان سره کابل ته بوزي خو زه يې بونه تلم

  .نوي کالی يېورته اخيستي دي  ته بېولی وو او ـ  احمد خپل کوچنی ورور بازار
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  :گری که آن هم به اين معنی آمده لغت د

اگر در موتر، موتر  ، به خاطر داشته باشيد که )پشت وغيره دردست، بغل ،(يعنی بردن  :ـ وړل 
 ازين مصدر استفاده ،ي را انتقال ميدهيديئش يا  ویکس وسايط نيز اسپ وغيره وسايل وسايکل ، 

  .کنيد 

  :تلف در ذيل مالحظه ميفرمائيد خ را در زمانه های م بی قاعده گردان اين فعل متعدیبازهم

  

  :زمان حال   درــ١

     ته وړې                  هغه وړيزه وړم                                     

  هغوی وړي         تا سو وړئ                موږ وړو                           

  :زمان مستقبل   درــ٢

                           زه به يوسـِم         ته به يوسې               هغه به يوسي

      تاسو به يوسئ           هغوی به يوسي                         موږ به يو سـو  

  :زمان ماضی مطلق   درـ ـ٣

  تا يووړ                     هغه يو وړ                            ما يـُـوړ يا ُيوُوړ     

  يووړل   هغوی يوُوړ يا ُيووِړل يا يا يووړل    تا سو يوُوړ                          موږ يووړ

  :مان ماضی قريب ز   درـ ـ۴

                           ما وړی دی           تا وړی دی               هغه وړی دی

                           موږ وړی دي        تا سو وړی دي           هغوی وړی دي

  :زمان ماضی بعيد   درــ٥   

                 هغه وړی وو  تا وړی وو                            ما وړی وو       

   هغوی وړی ووياول    تاسو وړی وو                                          موږ وړی وو   

   :یاستمرارماضی   در زمان ـ ـ۶    

                                  ما وړل              تا وړل                    هغوی وړل

            موږ وړلې          تا سو وړلې              هغوی وړلې                      

  :  فعل امـر حاضر ــ٧    

  !يـوســئ !                                                 يـوسـه 

  !يـُـو وړئ !                                      يا         يـو وړه 

  ه در تما م گردانهای باال مفعول يک نفردر نظرگرفته شده گان ارجمند توجه فرمايند کخوانند

  . است 

  :را به استعمال اين لغت در محاوره  جلب مينمايم  اکنون توجه شما

   مخکې له دې نه يې خپل لس کلن)دربغلش(ـ ګل زرينه خپله کوچنۍ لور ډاکتر ته ورې وه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

   .)با پای خودش(ځوی ښوونځې ته بېولې وه

  !ورته ځې نو زما کتابونه هم ځان سره کورته يوسه ـ وروره ، کله چې ک

  .ـ کله چې پکتيا ته تللی وم له ځان سره مې خپل  کوټ هم وړی وو 

  .ـ کله چې کوچنی وم ما به له ځان سره تل ټول کتابونه ښـوونځي ته وړل 

  هبرا ی  يک ولغت را غلط  در محاوره هايشان اين دوءبسياری از هموطنان پښتو زبانم بدون اعتنا 

  ی فراوانی بحساب ستاره های آسمانميکنند که نبايد کنند و من درين مورد مثالهادگراستعمال جای 

  !دارم

  

  !بل پښتو لـوست پورې مو په خدای سپارم رت

                               

     

     

  

  

  

  

  


