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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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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
 ق برکتاـــــمحمد اسحاستاد 

  اضالع متحدۀ امريکا ــ ويرجينيا 
 ٢٠١٠ سپتمبر ٧         
    

       
 که من "استاد "لقب کمين را به اين  "نافغانستا افغانستان آزاد ــ آزاد" ل معززپورتا کهاست، طرف  ينداز مدتی ب

لزوم ديد پورتال  و شدم که اين خواست يادآور .زنداميسمخاطب آن نميدانم ،  درخور وجه شايسته و را به هيچ خود
   خواهش من  وءاست نه تقاضا

  والسالم  .کران مينمايمش دگر اظهار امتنان و اندرکاران بار ازين مهربانی دست
    

  
 

  مبياموزي پښتو بيائيد
 لغتونه او پښتو ګـړنـۍ

 )پښتو لغات محاوره و(
 لوست ١٩ پښتو د
  )پښتو ١٩ درس(

 
را ها طرز استعمال آن ضمن اينکه لغات نو و ميکنيم و لغات پښتو آغاز شماری از با  را بازهم درس امروز خود

  .بلد ميشويم و آشنا  آنها نيزساختمان شيوۀ به جمالت و اموزيم ، می

 : توجه فــرمائيد

 پڅـَـه مؤنث آن و شوهر يعنی مـېـِړه وزن ، کسر شديد را بر با تـېـِره بطـی ـ ضد آن ، يعنی کــُند و  ،  پـِڅ ــ١
 :معنی ببينيد ، دقت کنيد آنرا باين دو حال صورت استعمال. است

 وان ديمرستې ډېـر پڅ ر ـ افغان ګډ والو ته بهرنیـ

 .مهاجرين افغان بسيار بطی جريان دارد امدادهای خارجی به

نه  نه يوه هندواڼه واخيسته ، رسولداد خان هم ورسره او ډواړه له ښوونځۍ) هـټـۍ(دکانه  قادرخان پرون له ــ
 . )وو(د کور په لور روان ول  رخصت سوي او

چاکو خو څه شی نه  پـڅ دوی سره تـېره چاکو نه وه پهله غاړې کېناستل له ) وياله(ويلې  يوې دوی کورته نيږدې د
 . نو هندواڼه يې ماته کړه او بيا يې وخوړل پرېکيږي

شده سوی خانه  ش هردو از مکتب رخصتهخريد ، رسولداد خان هم همرا تربوز دکان يک از خان ديروز قادر
 . بودند ) راهی(  روان

د چيزی بريده  چاقوی خود يک چاقوی تيز نداشتند با نها با آ.يک جوی نشستند) کنار(لب آنها نزديک خانه بر کـُ
 .باز خوردند و) شکستند(لذا تربوز را شکستاندند  نميشود
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 .صورت استعمال آنها آشنا شده باشيم استعمال کردم تا با لغات نو و جملٔه باال را عمدًا طويل

 )دکان(و عربی بيشترهمان لغت معروف  مال ميکنند ودکان ، اين لغت را پښتو زبانان ما کمتر استع يعنی  ــ هـټـۍ
 .)وال هـټـۍ( ميگويند را دکاندار و .ميبرند را بکار

 .معنی خربوزه در محاوره ها بسيار استعمال ميشونده ب ) خـټکی( در پهلوی آن تربوز و يعنی ،  ــ هـندواڼه

 .ميگويند )رود(نرا آاز بزرگتر خيلی و )لـښـتی(خرد آنرا خرِد معنی ميدهد و جوی ــ ويله يا ويالــِه ،

 نه د غنمو پټي ته اوبـُه واړولي لښتي ــ برات خان له

 .برگرداند ) غنم( گندم ) پـټـی( کـُرد را به آب ) لـښتی( جويچه برات خان از

 ـ طبقه منزل ــ پـوړ ،٢

 غالم حيدر ژوند کوي؟ کې دغه تعمير په کوم پـوړ د ــ

 ميکند؟ غالم حيدر زندگی در کدام طبقٔه اين تعمير

 دی؟ ــ ستاسو کور څو پـوړيزه

 ؟ خانة شما جند منزله است

 .په هغه کې ژوند وکړم ګړم او څلور پوړيزه کور جوړ ــ زه غواړم ځانته يو

 .کنم ن زندگیآدر تعمير چهار منزله بسازم و من ميخواهم برايم يک

لذا شما معنی  بصورت مجرد معنی دقيق دری ندارد آشنا ميشويد ، اين کلمه) ـانتهځ( با کلمۀ شما درجملۀ باال
 : آنرا در جمالت کوتاه ذيل مشاهده ميفرمائيد درست صحيح و

 جوړوم ـ زه ځانته کور
 ....ه  ته ځانت ـ

  ....ځآنته ـ هغـه
 ....  ـ موږ ځانته

  ....  تاسو ځآنته ـ
 .... ځانته  هغوی ـ

 ميسازم هـ من برايم خان
 ....  ـ تو برايت
 ....  ـ او برايش
 .... ـ ما برای ما

 ....  شما برايتان ـ
  ....  آنها برايشان ـ

  ، بمعنی بلند رتبه ـ عالی رتبه پـوړي ــ جـګ پـوړی جمع آن جګ

 نه  خلک به يې هېڅکله ښه ورځ و درغليو اخته وي، او پوړي چارواګي يې په بډو ـ په کوم هـېواد کې چې جګ
 .ويني

 مبتال باشند ، مردم آن هيجوقت روز خوب) تقلب ، فريبکاری( عالی رتبٔه آن به رشوت و در مملکتی که مامورين
 .بينند نمی

  !بښونکي خدای سپارم ، اهللا مو مل شه په لوی او ر بل پښتو لوست پورې موت
  

  :يادداشت پورتال 
وظيفۀ خطير تدريس زبان ارجمند پشتو " برکت"محمد اسحاق ، جناب انی که همکار گرانقدر و وفادار پورتالاز زم

را در پورتال به عهده گرفته و اين کار ارزنده را با کمال جديت، لياقت و صداقت انجام دادند، نامه های بی شماری 
ا بديدۀ ايشان ضمن اينکه اين کار و ابتکار پورتال ر.  دريافت کرديمعالقه منِد فراگيری زبان پشتو،خوانندگان از 

ما . خطاب کنيم" استاد"قدر نگريسته بودند، آرزو کرده بودند، تا ازين به بعد مدرس عاليقدر زبان پشتو را، با لقب 
  .را در پهلوی نام اين مدرس عزيز و کوشا گذاشتيم" استاد"هم به نداء و تقاضای خوانندگان لبيک گفته و لقب فاخر 
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در پای درس اين " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"از طريق پورتال بايد بصراحت بگوئيم که تمام کسانی که 
ما متصديان پورتال نيز که منظمًا از دروس پشتو بهره . ايشان را دارند" شاگرد"مدرس عزيز نشسته اند، حيثيت 

  .د خود ميدانيمگرفته و از برکت اين معلم گرانمايه به تقويت دانش خود درين زبان ملی ميپردازيم، ايشان را استا
امان خود داشته و برايشان توفيقات مزيد خدمت  حفظ و از بارگاه ايزد متعال نياز داريم که اين استاد عاليقدر را در

  .در اين مسير ارزنده و مفيد، عطاء فرمايد
  AA-AAادارۀ پورتال                                    

 ٢٠١٠ سپتمبر ٧                                      

 
     
 

  


