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  اق برکتـــــاستاد محمد اسح

  ويرجينيا ــ اضالع متحدۀ امريکا 
  ٢٠١٠ دسمبر ١٦         

         
  
  
  

  بياموزيم  پښتوئيدبيا
  لغتونه او وګړنۍ پښت

  )لغات پښتو محاوره و(
   لـوسـت٢٧

  )٢٧درس(
  

  .صورت استعمال آنها در محاوره ها آغاز ميکنيم  را با لغات و بازهم درس پښتوی ما

 .چندين بار تکرار کنيد تا خوبتر ذهننشين گردد اين لغات را بخاطر سپرده و

   نهفتنگر پنهان کردن ،د پيچاندن ، چيزی را در ميان چيز نغښتل ،ــ 

چې درنه ) ونغاړه( ونغـِښته ) کلک(کې ښـِه ټينګ ) رويمال(دغه پيسې دې په دستمال ! ـ غياث خانه

  .ورکې نه شي 

  ئی ُمتفاِوت و در معنی هم يکرنگ ميباشند ديدهشکل امال در عبارت باال چند لغت همسان که در

  . تا به مفهوم اصلی آنها پي ببريمائيمنمميمالت مختلف استعمال جدر  را تحليل و  آنهااينک. ميشوند
  

  : رويمال ـــ دستمال ـ

هر پښتوزبان به اصل معنا  هم وسيعًا استعمال مينمايند و دستمال کلمٔه دريست که آنرا در لسان پښتو

  .مدلول آن ميفهمد و

رو  ی اند که توسط آنها دست وئرويمال را پښتو زبانان ما بيشتر استعمال مينمايند و هردو پارچه ها

  . ندن ميدا رامفهوم آن همه معنی و، پاک ميشود و اگر احتماًال آنرا به دری بکار ببندند
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 جانپاک"را  تر شانگبزر هم ميگويند و" رويپاک و دستپاک"بخاطر داشته باشيم که اين دو لغت را 

  .پښتو يکسان مورد استعمال دارند وميگويند که در دری " 
 

  : کـلک ـــ ټـنګ ـ

را " محکم" گ استعمال ميشوند و هردو معنایيکرن جمله يکسان و وارد اين دو لغت دراکثر م در

 هاستفاد" کلک " باشد از لغت" سخت و سـِفت"اما در جائی که مقصد گوينده و نويسنده . ندنافاده ميک

  :به اين مثالها توجه فرموده و آنها را با خود نيز تکرار کنيد. ميشود

  ).وکـړم(لک ونيسه چې زه ورباندې ودرېږم او خپـِلې خبرې ووايم دغه ميز کته ! ـ ملګريه

  .ونيسه چې زه خپـِل کتابونه ورباندې کېږدم ) المارۍ ټينګه(ټينګ  ته دغه ميز! ـ ملګريه

  :و يا . را افاده ميکنند" ُمحکم واستوار"گر دقت کنيم هردو لغت معنای جمالت باال ا در

  .ص نه شيې بيا خالچـ دغه رسۍ کلکه وتـړه 

  .ـ دغه رسـۍ ټينګه وتـړه چې بيا خالص نه شي

   آمده و صفات"تـړل"  اسم مفرد مؤنث و مفعول مصدر"يسمانر"ی ا بمعن"ـۍرس"جمالت باال  در

  . استعمال شده اند "کلکه ټينګه و" ازان متابعت کرده به اشکال "ټينګ کلک و"

  :است که دری زبانان ارجمند متوجه نميشوند موارد درست در همچو

  . تابع موصوف نميسازند-نظرداشت تعداددر بدون  ـ صفت را١

  ـ فعل را تابع مفعول نميکنند ٢

  : برميگرديم به لغتهای مورد بحث ما

  .ـ دغه لـرګی ډېر کلک دی نه ما تيږي اوسپنه هم ډېره کلکه ده 

  :گر گفته و نوشته نميتوانيمم

  . ډېـر ټينګ دی نه ماتيږي يا دغه اوسپنه ټينګه دهـ دغه لـرګی

  :بخاطر بسپاريد لغت را مقايسه نموده و فرقهای استعمال اين دو جمالت ذيل توجه کنيد وه ب

  .والړ دی) ټينګ(باغيرته سړی دی لکه نرغوندې پخپلو خبرو کلک  ـ احمد ډېـر

  . لويږيوتړه چې ښکته ونه) کلک(ځويه خپل پتلون ټينګ ! ګله  ـ عمر

  :نيولې وې ، نورو هلکانو چيغي وهلې او ويلې يې ) کـُشتی(لطيف غـېږې  ګل او ـ سور

که(په ځمکه  ټينګ شه ورته ، له مال نه يې کلک ونيسه او! سورګله  ېملوه( يې ووهه ) م   ).را

  ه يکیگويند ، از گپ گپ ميخيزد يا پيداميشود ، ما هم درجمالت باال به چندين لغت نو برخورديم ک

  .دو تا مهم آنرا تشريح بايد کرد

  :نـِرغوندې ــ 
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  :لغت مرکبيست از دو کلمٔه 

  کسر نون يعنی مـذکر يا مرد يا نـر و باـ نـِـر ـ 

در محاورات عاميانه ...  ، شجاعانه و، مردواری مردانها بمعنًامجموع مثل و  مانند ،ـ غونـدې ـ

 را )مـېړانه (وعوض آن کلمٔه ازان استفاده نميشود  گرفته ميشود اما در زبان ادبی و مکتوببکار

  : يا مثالهای دگر ازين لغت.استعمال ميکنند

  غوندي ـ ځمـري غوندې) گرگ(لېُوه  غوندې ـ) توپ(يږه غوندې ـ پنډوسکي ت

  .ـ دغه ځمکه لکه تـيږه غوندې کلکه سوېده هيڅ شی په کې نه کرل کيږي
  

  : نغاړل ـــ نغښتـل ـ

به مقصد  )نغښتـل( اما از لغت وشاندنپ  معانی يکسان دارند يعنی پيچاندن وتقريبًااين دو لغت هم 

  :به اين مثالها توجه خواهيد فرمود. گنجانيدن و احتواء نمودن نيز استفاده ميشود

  .ـ هوا ډېره سړه سوېده ، ځان په بړستن کې ښه ونغاړه چې ساړه دې ونه شې

  .ونغاړه چې ورکې نه شي يوه رويمال کې پـُـهـ خپلې پيسې دې 

  .نورشيان هم نغښتې دي  خبرو کې ډېرپـُـه خان  سمندر ـ د

  به خط درشت نوشته شده و اين کار عمدًا صورت گرفته تا" ادات يا حرف ُپه" جملٔه اخير دو در

  با ضمه" پ"نظرداشته باشند که حرف  آنرا دردری زبانان ارجمند ما که پښتو صحبت ميکنند

   "بـُـل بـَـل يا"فتحه يا ضمه يعنی به شکل که بعض ارجمندان ما با  را "ـِـلب"ذا کلمٔه تلفظ ميشود هک

   درست گوشهارا نوازش ميدهد،  وگرچه از زبان شيرين شان شيرينتر بگوش ميرسدد نتلفظ ميکن

  !!!! تلفظ کنند"ب"حرف کسرۀ تنها با  تنها ونيست و اميد است آنرا 

  من اهللا التوفيق داوند ناصر شما وصحبتهای دگر خ تا درس دگر و

  

  

  

  

  

  

  
  


