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 برکت  محمد اسحاقاستاد  

  امريکا متحدۀ اضالع ــ اويرجيني
 ٢٠١٠ جون ٢٢         

  

 مکرر امتنان
 

، رٔاس شخصيت ملی در، "افغانستان  آزادــافغانستان آزاد " محترم ال معزز وکاران پورتربدينوسيله از دست اند
عاللت مزاجـم  نگران صحت و جويای احوال من و خليل اهللا معروفی که دايم  دپلوم انجينر،يختههفر دانشمند و

 .ميرسانند مدد  و درسهای پښتو ياریۀادام پيشبرد و امتنان مينمايم که مرا در سپاس و اظهـار بار ديگر، دهستن
خداوند متعال  ، ازستگرامی من گزاری به هموطنان عزيز وفقط خدمت راه که فقط و توفيقات بيشتر شانرا درين

  .ميکنم لتأمس
 
  

 بيامـوزيم پښتو بيائيد
 لغتونه ګـړنـۍ پښتو او

 )پښتو لغات محـاوره و(
 لـوسـت ١۶ پښتو د

  )پښتو١۶درس(
 

 !پښتو سهایگرامی در و عالقه مندان ارجمند
سپردن آنها بشما  بخاطر و اصطالحاتی نام ميبرد که آموختن درسهای پښتو لزومًا از لغات و در خادم شما اين حقير

 هادرعوض از بديل ونموده خود داری  لغات ثقيل ، کم استعمال، فراموش شده و نوساخت پښتو ساده بوده از و سهل
 . مشابه آنها استفاده ميشود کلمات و
 چه ،آنها ميباشم جانبدار شديدًا  پښتو نيست وۀفراموش شد بهيچ وجه مخالفت بالغات متروک ، ثقيل و ها فتهگ اين

 ذکر آنها بدرسهای و که بازگوئی اما در قسمت لغات نوساخت نظراتيسـت اين لسان شيرين غنا ميبخشند و آنها به
 .مميمانيمحول وقت ديگر  آنها را به يک نميگيرد و پښتو ارتباط

  درزد خواهيم يئگپها ونموده محاوره ها ياد آوری  خيلی مستعمل در و بارهم از يک لغت آسان اين گذشته چون
  :  آنۀبار

 

    :زړه ــ
 . ميرساندبه تمام حجرات پيکررا و آکسيجن و مواد غذائی يک عضو خيلی مهم بدن که خون  بمعنای قلب ، دل و

 . مـې خوږېـږي ې ګـېده خوږېـږي نو ډاکترته ځي او وايي چې زړهخوري او بياي ځينې خلک چې ډېـره ډوډۍ
  ".درد ميکند دلم "که ميگويند  پيش داکتر ميروند و، شان درد ميکندۀميخورند وباز معد بعضی مردم وقتی زياد
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 )ژاړي(زاړي  زړه مـې کوچنی شو راته

 باغچې ګلونه واړي د پـرديـــــله ما نه غ
 )گريه ميکند( ميگريد و شده) طفل(دلم کوچک 

 گلهای باغ بيگانه را) ميخواهد(از من طلب ميکند
 راتـــــه ژاړي ـوچنی شــوـــزړه مـې کـ

  لعلونه کوشونډو سور د نه غواړي له ما
 
  ازان در محاوره ها بسيار زياد استفاده ميشود دل است و ، اسم تصغير يعنی دلک : زړګـی ــ

 .معنی عزيزم به : زړګی
 ډېـره مـوده کـېږۍ چې نه ښکارې؟ چـېرته تللي وې،! زړګـيه 
 ؟)ديده نميشوی(مدت زيادی شده که نمينمائی  کجا رفته بودی ،! عزيزم 

 ميباشد به اين شکل نيز) ګـرانه(آن مخاطب که مؤٍنث و )ګـران(از لغت) عزيزم(لغت  در لسان زيبای پښتو برای
 : استفاده ميشود

 نه رالېـږې؟) خط(  ډېـر ګران يې ، ولې دې هېـر کړی يم اوليکما ته خو پر! ګـرانه وروره 
 نميفرستی؟ مکتوب ی وا بسيار دوست دارم ، چرا مرا فراموش کرده ترا! برادر عزيزم 

 .غواړم خـدايه ستا روغتيا له. سوم ، خدايږو ډېـر خواشينی شوم روغۍ نه خبر ستا له نا! ګـرانې خورې 
 .بسيارمغموم شدم که) به خدا سوگند(استگواه  مطلع شدم ، خدايمشما  از مريضی! خواهرعزيزم 
 .ميطلبم را از خدا صحتمندی شما

 .کجای دل ، از صميم قلب از : زړه له کومـې ــ د
 .سالمونه ومنه زما د زړه له کومې

 .يريدذسالمهای صميميم را بپ
 .ژرفای قلب ته دل ، از : زړه له تـَل نه د ــ
 .بريالي توب او روغتيا غـواړم اسو تهزړه له تـَل نه ت د

 .صختمندی ميخواهـم و بشما از ته دل موفقيت
 .تـرحم دلسوزی و : ــ زړه سواند

 .چا زړه سواند نشته پر چا په اوسنی زمانه کی د
 .ندارد کس ترحم امروزه روز کس بر

 . به طبع موافق دلپسند ، دلچسپ ، مورد پسند و : ــ په زړه پـورې
 .فوتبال لوبه ده ه پورې لوبه دزما په زړ

 .فوتبال است بازی مورد پسند من بازی
 دالور و شجاع : ــ زړور

 .پرديو واکمنی يې نده منلې خلک دی او د زړور د افغانستان خلک ټول
 . باداری اجانب را نپذيرفته اند ودالورند و مردم افغانستان همه شجاع

 دلخـراش  : ــ زړه بګنوونکی
 .يوه زړه بګنوونکې پېښه پېښيږي د کې هره ورځزموږ په هيوا

 . واقعٔه دلخراش بوقوع ميپيوندد يک در وطن ما هر روز
 .پښتو حاصل آيد  لغات ترکيبی پښتو ، بسا ويک لغت ديگر) زړه( ازين قبيل با ترکيب و

 . په لوی او بښونکې خدای سپارم تربل پښتو لوست پورې مو
  
  
 

  


