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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

 
  اق برکتـــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١٠ دسمبر ٧         

  
  

  !بيائيد پښتو بياموزيم
  

  تونهګـړنۍ پښتو او لغ
  )لغات پښتو محاوره و(

  لـوسـت٢۶پښتو د
 )پښتو٢۶درس(

  

  :ـر ــــــــــتـذک
  : که ميگويد مقبول، ما ضرب المثليست  و شيرين دریلسان زيبا در

  ."هر سخن جائی وهر نکته مکانی دارد"

هر سخن بايد در موقع مناسب و در جايش گفته شود، مگر بعض اوقات انسان ! بلی خوانندۀ ارجمند

  .يازدنبور ميشود که به چنين کاری دست مج

   اين چند تا مگر آنچه مرا واداشت ، که ميبرم،را پيش ميبردم  پښتوبراستی که امروز بايد درس

سطر را بنويسم، قدردانی و سپاسگزاری از دوست گرانقدر و گراميم جناب دپلوم انجينر معروفی 

ر خوانندگان مقاالت علمی و ادبی شان منت خته بر من و سايياين نويسنده و زبانشناس فره. است

گزاردند و ممنونم ساختند که بسيار زود به خواهش و سپارش من لبيک گفتند و آنچه را غرض ايزاد 

  .معلوماتم ضرورت داشتم، روی صفحۀ تحرير آورده عرضه نمودند

در  کامل شان ستماَر که نمايانگر تسلط و ُمرامقاالت علمی و ادبی ايشان  همه ۀمطالع خواندن و

که در عرصٔه نويسندگی قدم  آنانی، بخصوص  بهمه دوستان وعالقه مندانت،زبان دری ماس

  .، توصيه و سپارش مينمايمذارندگمي
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  :باين مقاالت ادبی بيشتر توجه خواهيد فرمود

  )بخش سوم(تحليل صـرفی چند لغت  ــ شـرح و

  )نجمپ  و بخش چارم(ــ ابواب ثالثی مـزيد يا مزيد فيِه 

  والسالم                                                               

  

  :اکنون ميپردازم به درس پښتو و
اشرف  نظر مروج را از معمول و استعمال مختلف چند لغت بسيار  ویدرس امروز معن در

  .گان ارجمند ميگذرانمخوانند

  :آنها عبارتند از 

  !گراين لغت توجه فرمائيدمشتقات دي به معانی و....  سال ، عمر ، سنه و ــ  کـال  ــ

 .ږېـدلی دی لمريز کې زېـ١٣٢٠ـ غالم محيی الدين په کال

  . استشمسی تولد شده١٣٢٠سال غالم محيی الدين در

ده وروستۍ  چې خوارکی له دې جهانه سترګې پټـې کـړې ، د وو) کلونو(ــ زما نيکـِه د ډيـرو کلو

  .ارۍ تـېرې شوېوشپـې ورځـې په خ نه اوکلو

 روزهای اخير شب و ــ پدر کالنم بسيار سالخورده بود که ازين جهان چشم پـوشيد، ساليان و

  .ذشت گزندگيش به بيچارگی

شپـې  ( تابع)تـېرې شوې(فعل  ست ، در جملٔه باال اکه بارها گفته ام در پښتو فعل تابع مفعول چنان

  . گرديده است،مع مؤنث اند ج  که هر دو)او ورځـې

  ته څـو کلن وې چې کوزده دې وکړه؟! ــ وروره 

  تو چندساله بودی که نامزد شدی؟! برادرم  

  .ــ زه شـِل کلن وم چې کوزده مې وکـړه او څـلور کاله وروسته مې بيا واِده وکـړه

  .چارسال بعد ازان عروسی کردم شدم و من بيست ساله بودم که نامزد 

توجه ) فـِعالابوزن (مفعول به اين مـِثالها   مـُتاَبعت فعل ازمطلِبو بهتر بيشتر  نشين شدنِ برای ذهن

  !آنهارا با خو تکرارکنيد فـرموده و

  پرون چېر ته تللی وې ، او شپه دې چير ته تېره کړه؟! ــ سردار خانه 

  لېونی خو نه يې ، خپله کتابچه دې ولې څـېرې کړېده؟! ــ هلکه

  )نـِده خوړلـِې(ن ال تر اوسه ډوډۍ نده خړلې ــ احمد خا

  )نـِدی خوړلـَی(اوسه خټکی ندی خوړلی  تر ــ احمد ال

  هغه خور څو کلنه ده؟ کلن دی او د ــ رشيد خان څو
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  . بزګرانو ډېـره ښه غله دانه ټوله کړه،ــ  سـږکال ډېـر ښـِه کال وو ، بارانونه واورېـدل

  .څه ښه ده  او سـږکال بيا تر پروسږکاله لږــ پـروسـږکال هوا ډېـره سـړه وه

  بښونکی خدای سپارم، تربل پښتو لوست پورې چې بيا به په چوپړ کې اوسم ، تاسو په لوي او

   په درناوي! سرلوړي او بريالي اوسئ
  


