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  اق برکتــــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١١ اول می          

  

  
  !ئيد پښتو بياموزيم بيا

  غتونهل او ګـړنۍ پښتو
  )لغات پښتو محاوره و( 

  لـوسـت ٣٧
  )٣٧درس( 

 
توی امروز آنها ه را که هنوز ب اخير بعض لغات آن در را با اين قصه آغاز ميکنم و خود درس پ
  .مه مينمايم، اميد است معنای آنها را بفهميدآشنائی نداريد ترج

تو   درس اينبرای بهتر ذهن نشين شدن   را از مالت مهم آنجيرود  معالقه مندان ارجمند آرزوازپ
  :در نتيجه ديده شود که برداشتهای شما ازين قصه چه خواهد بود  برنمايند و

  

   »!جَملُمازين بخوان حديث مفصل  تو خود« 
 
  !ټـوکـه  

  )په زړه پورې کيسه( 
  

 او تـروته پلي تلل، مو حتا له کليونه به ښارونو کې به خلکو له يُوه کلي بل کلي او په پخوا وختونو
  .به په آسونو دغه الرې وهلې ) بـډايان (  ځينوو ــته الس رسی نه وو ځين نورو وسايلو

په   کله چې دغه الرې وهلې او الره به اوږده وه شپه به يې په کليو کې واړوله اوــبې وزلو به کله 
ه پخپله کلې ته يا ب دغو بې وزلو به له خلکونه ډوډۍ وغوښته او. کې به يې شپه تيروله جوماتونو

دغه   خلکو به هم.خدای په نوم ډوډۍ غوښتله ډوډۍ پسې ووت او دروازه په دروازه به يې د
  .خدای په نوم ورکولې  مساپر ته يو څه د

کليوالي ژوند سره پوره پېژند لري پته ده چې  ته چې د په څانګړي توګه هغو زما ګرانو وطنوالو او
په کليو کې به سپي ښکته پورته ګرزېدل او ځينو به د کلي څارنه کوله او کله به يې چې پردی 

  .کلي خلک به يې خبرول  سړی وليد په هغه باندی به يې غپل او د
 و سپيو څخه له يوهدغ  د،کلي ته راغلی وو او ډوډۍ يې ټولوله لنډه يې دا چې يوه ورځ يو مساپر
  .بدحال يې جوړکړی وو او لکۍ يې هم ښـوروله باندې غپل او سره مخامخ شو، سپی په مساپر
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ملګرتيا  کله چې لکۍ وښوروي نو دا د سپيو دا عادت دی چې کله وغاپي خپله دښمني ښيي او د
  .نښه ده نو ځکه په ځپل څېښتن نه غاپي او هغه ته لکۍ ښوروي

  هم لکۍ ښوروي؟ ي نه پوښتنه وکړه چې ولې دی هم غاپی اوځکه مساپر له سپ نو
  بی عقله ته نه پوهيږې چې غاپم په دې چې خپل څېښتن خبروم چې ده ته: سپي ځواب ورکړ 

 لکۍ ځکه ښوروم چې له تا سره هم ملګری يم خپه نه شې او له هغه ډوډۍ نه چې خدمت کوم او
  !!!ته هم راکړې ته رسيږې يو څه ما تا
  

  :ابل ترجمه درين قصه لغات ق
  
    قريه  و  قصبه ــ      کلـَی  ــ
     پيادهــ      پـلـَی  ــ
     ثروتمند ــ      بـُډ ا  ــ
    اسپ    ــ   آس   ــ
   مسافر   ــ  مسا پـِر ــ
    ناآشنا،بيگانه   ــ  پــَر َدی  ــ

  ــ  غـَـِپل     ــ  غـو زدن  ، جفيدن
     ُدم ــ لـکۍ     ــ
  

  !تا درس بعدی شما را به اهللا پاک ميسپارم
  
  
  

  


