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 برکت محمد اسحاقاستاد 

  متحده  اضالعـويرجينيا ـ
 ٢٠١٠ اپريل ٢١   

 

 بياموزيم ښـتوپ بيائيد
 لغتونه او ښـتوپ ګـړن
 )پښتو لغات محاوره و(

 لـوست ١٢پښتو  د
 )پښتو ١٢درس (

مستعمل اند خدمت عالقه مندان   که در محاوره بسياریالمثلهای پښتو و چند لغت بعضی ضرب درين درس پښتو از
 :محترم ياد آور ميشود

 ! کـېږي ــ زموږ دا وړۍ نه شـړۍ

 )!به منزل مقصود نميرساند به راهی که روانيم ما را(

مندان عزيز پښتو   آورديم ؛ که عالقه المثل زيبای پښتو را علی الفور بداخل قوس ضربمنظور اصلی  مفهوم و
 : ، مثًال در مثال ذيل گيرند محل مناسب بکار جای و آنرا در بتوانند

 جوړه نکړې ؟ ــ له دغه وړۍ نه به شړۍ

 ) ... سد وانجام ميدهی بيهوده است ، به راهی که راهيستی بهدف نمير که درين راه  رایمساعي(

 : درين ضرب المثل را ترجمه وتشريح ميکنيم ذيل چند لغت مستعمل در

 .شتر و گوسفند از بز ، اسم جمع مؤنث که بصورت مفرد استعمال نميشود ، يعنی پشم ـ بيشتر ،  وړۍ ــ

 .جوړوي نور شيان او) نمد(افغانستان کې له وړيو خلک ډول ډول شيان لکه غالــۍ ، ليمڅي  زموږ ګران هيواد

 .ميکنند استفاده شال آنچه مردم در وقت سرما ازان يعنی پتو و ،اسم مؤنث : ــ ِشـړۍ

 .شـړۍ اغوندي په ژمي کې زموږ ډېـر خلک

 .خورا مشهورې دي د افغانستان وړينې شـړۍ

 . نو ماته به هـرومرو يوه شـړۍ راوړې که چېرته وطن ته الړې ،

 :ندپښتوست که ميگوي اينهم يک ضرب المثل

 ! عـبداهللا وهـي تـوره بابا وهـي ډوډۍ به ــ
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 .) الفش را بی بی ميزند،بی بی ميزنه ـ کار را مصالح ميکند کاره مصاله ميکنه الفشه(

 .چطور آنرا بکار ميبريد کجا ودر ضرب المثل مربوط شماست که  بجای اين استعمال صحيح و

 .ده هم په وار ده پالر زرنده که د ژرنده يا ــ

 )."ی بابه هم اس، به نوبت اسآسيااگه "و يا " سيای بابه، به نوبتآ("

هنوز . سری به صحن حويلی زدم خستگی  برای رفع وکردم احساس کمی خستگی در جريان نوشتن سطور باال
يافتم درزود  مرا بخود متوجه ساخت، غالمغال اطفال همسايه گذاشته نشده بود که صدای پايم به صحن حويلی پوره

را ) گزيدن(دست داد که لغت  برايم بهترين سوژه  گزيده بود و ــغالبًا زنبورــ را چيزی آنها که يکی از اطفال 
 .به جمالت استعمال کنم ترجمه و

 .ميبريم پناه بخدا شان گزيدن ، زنبور وغيره که از گژدم ، مثًال مار ، گزيدن دوم يعنی) چ(کسر  با : ــ چيچـِل

 .چيچي ونه دي )گژدم( چې غره ته ځې اوبوټې راوړې ، پام کوه چې مار يا لـړم ځويه ، ګوره! ــ احـمـده 

 . دي خو زه يې ال تراوسه نه يم چيچـِلی ــ ما ماران ډېـر ليدلي

محبوب کشورم خانم  سطورهستم يکی از بيتهای چهل ـ چهل وپنج سال پيش خوانندٔه همين لحظه که مصروف اين
 : بيادم آمد که ميخواند! ش درازکه عمر "رخشانه"

  

 دی ، لـړم دی راَدو که لـړم! او مـورې 

...    ...    ... ...  ... ...  ... 

 چيچـِلې يمه د بـېلتانـِه لـړم په زړه

 !دی را دو که لــړم

 .ډېـر خلک چيچـِل) زنبورها(لـړمانو اوغومبسو انيو وختونوکې بهوپه پخ ــ

 . په سل هاو خلک ماران چيچي چې بيا مــِړه کېـږي ــ په هندوستان کې هر کال

  :ميگويند پښتو ميجويد اما در  را خودشفت لبهای آداريم که وقتی کسی برکس برمی ازگذشته ها کم وبيش بخاطر
 .چيچي )دندانها(غـاښـونه 

 .له اجازی پرته ګدر ته تلې وه او موريې ورته غاښونه چيچـِل مور خپلې ــ زينبه پرون د

 ). را ميجويد خودلبهای(مادرش  مادرش ګدررفته بود و ۀينب دبروز بدون اجازز

ۍ زيبای ،  زادگاهم کوچه های به فرورفتم و پښتو از آوان کودکی بيادم آمد عالوه برينکه به فکر همين اکنون دو لن
 ی،از جو  نشستهسايه هايش که من در بيد ، درختهای بلند ميان قريه ميگذشت روشني که از جوی آب شفاف و

ۍ ها ، حيفم آمد....و ماهی ميگرفتم  را يکبار که لن

 : شما شريک نسازم ديگر زمزمه نکنم واينجا با

  

 را ياد کـړه جـانانه هغـه وخـت

 چيچل غاښونه ما چې به په الرې درته

 عـادت وي ځـينــو پېـغــلــو دا د

  وچيچي غاښونه څوک چې غـريب وي ورته
 

 ! اوســـئ يـالـيروغ ، رمټ او بر

  

  


