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 برکت  محمد اسحاقاستاد 
 ٢٠١٠دهـــم می    ــ ويرجينيا

  
 
  
 

 بياموزيم ښـتوپ يائيدب
 لغتونه او پښتو ګړنـ

 )پښتو لغات محاوره و(
 لـوست ١٣ پښتو د
  )پښتو ١٣ درس(

 
  مروج در محاوره ها که بعضی نويسندگان گرامی آنرا استعمال چند لغت بسيار معمول و را با درس امروز پښتو
 . گيرد قرار استفاده د موردخدا کن .اختتام ميبخشيم   غلط مينويسند ، آغاز وبر اثر عدم توجه

  

  جاويدان وبرقرار ، برجا ، پايدار ، ثابت  ،هميشه ، پاقائم ، مدام ی دايم وابمعن : تـل پـاټـې
 ! کوو) شروع(درس پيل ) په خپل(نامه پخپل  ــ د تـل پاتې خـدای په

هغه خبـرې چې خلکو ته يې د پغمان په جرګه کې کړې وې تل پاتې دي او هغه هيڅ کله  ــ د غازی امان اهللا خان
 .خلکو هېرې نشي به د

طريق   وطنم از البالی خبرهای داخل سطور هستم چند لغت زيبای پښتو را از اينهمين اکنون که مصروف 
گرامی تقديم  عالقه مندان خدمت شما دوستداران و  آنها چيزکی نوشته وۀبار ، چه خوب که در تلويزيون شنيدم

  نمايم
مصدر بسيار  دو  از ته شده گرف-تربيه  ی تعليم واميان مردم ، بمعن اصطالح مروج در در : ــ ښـونه او روزنه ١

 : مستعمل و معمول
 .روزل ښــول او

 :از عبارتند اشتقاقهايش متعديست و دادن ، آموزاندن يک مصدر يعنی نشاندادن ، ياد  : الف ــ ښـول
 .ميشود آنچه بما آموختانده آموزش آنچه مياموزيم و بمعنی تعليم و  ښـونه ــ

 آموزشی تعليمی و يعنی ــ ښـونيز
) کوونکی زده( که شخص مقابل آنرا .موزاند آمی را کسی که ما و  يعنی معلم ، آموزگار اسم فاعل ـ ، ښـوونکی  ــ

 .ميگويند يعنی شاگرد يا آموزنده
 .مکتب موزيم يعنی مدرسه و آی که چيزی میئاسم مکان جا ، ــ ښـوونځي
 :از عبارتند مشتقاتش  يک مصدر متعديست و،ی تربيه کردن ، پرورش دادنابمعن ب ــ روزل
 .نمو دادن  وونش ی تربيه ، پرورش وامعن به ــ روزنه
 تربيوی يعنی ــ روزنيز

 پرورش دهنده پ رورنده و ی مـربی وامعن به ــ روزونکی
 پرورشگاه ـ ــ روزنځی يا روزنتون
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 : ١تبصـره 
کار ساخته ميشود  ۀ اسم فاعل يا کننداخير مصدر ، در ) ُونکـی( عالوه نمودن پسوند و عالمٔه مصدری) ل(با حذف 
 : از چنانچه

  يعنی خورنده خوړونی ــ خوړل ـ
 .خم ، هغوی يوډېـر خوړونکی سپـی لـري عمر اکا کورته نه زه د  

 . دارندوکند، آنها يک سگ بسيار خور  کاکا عمر نميرومۀمن خان
 بيننده يعني ــ ليدل ـ ليدونکي

 بـیتربيه کننده ، مـُّرپرورش دهنده ،  روزل ـ روزونکي ،
 رونده   ،  تلل ـ تلـونکی ــ
   سامع ، شنونده  ،  اورېـدل ، اورېـدونکي ــ
 اوستاد ، ُمعلـم  ـ  ښـول ، ښــوونکي ــ

 کار کننده ، ــ کار کول ، کارکوونکي
  فـريب کار  ،  ــ غـولول ، غـولوونکي

  
 :٢ تبصـره

، اسم فاعل شان به دوحـرف  ميشوند ختم (ول) مکان درست ميشود بهفاعل ويا اسم  اگر مصادری که ازانها اسم
 . مينويسند که قاعدتًا درست نيست) و(را به يک  نوشته ميشود که مع االسف بسيار نويسنده آنها) و(

 ښــوونځي  ــ ــ ښـول ، ښـوونکي
  

 : ٣تبصـره 
ساخته ميشو ، اما  پښتو اسم مکان ادر در، از برخی مص)نځی( وعالوه نمودن پسوند عالمٔه مصدري) ل(با حذف 
 )تون( افعال با عالوه نمودن پسوند  وءرا از اسما عام نبوده ، اسم مکان اين حکم

 :ميسازند ، به اين مثالها توجه فـرمائيد فعل ، در اخير اسم و
 ښـوونځيـ ـ    ښـول 
 روزنتون  روزنځی ياــ    روزل

 پخليځی  پخوونځي يا   ــپخـول 
 پـېژنتـون  ــ  ژندلپـېـ

 تون  وسـلـه  ــوسـلـه 
 تـون  زېـرمـهــزېـرمـه 
 څـارنتون ــ څـارل 
  تـنتـون  سـا  ــسـاتل 

  پوهنه  ــ پوهنتون
  درمل  ــ درملتون

 ـژنتونېـژنه ــ زېز
  .ما نه په زړه کـېـږی مهال ټول ز ډېـر داسـې نور چې دم او
   

 !  مهـربان خـدای سـپارم ، روغ ، رم او بريالي اوسئپه لـوی او تـر بل پـښـتو لـوست مـو
 
  


