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  اق برکتـــــــ   محمد اسح

     ٢٠٠٩ـ ١٢ـ ١٩ويرجينيا ــ    

  

  

  

 وزيمبيام تـوپښ ائيدبي

 برخه دوهمه

 لغتونه او پښتو نـۍړګـ

 )پښتو لغات ه ومحـاور(
 لـوسـت لومـړی

 ) درس اول (
هيچمدان  يکه اينئجا رامر پښتو تاگراجع به  ) يد پښتو بيا موزيمئبيا ( قسمت اول اين سلسله در

 درس ) ګړنۍ پښتو او لغتونه (  مبحث آن در ين) کمک (داده شد تا به کهمک  ميدانست معلومات
 در محاوره های روزانٔه خويش بکار آموخته و مروج را اصطالحات معمول و محاوره ، لغات و

 .بريم
ياری  ر بهگپا بپای همدي آغاز و بسيط پښتو مبحث را با جمالت ساده و آيد تا اين کوشش بعمل می

، ) آزاد افغانستان ـانستان آزادافغ(دستياری پورتال معزز همکاری و و گاستعانت خدای بزر و
خاصتًا  ،آموختن لسانهای مادری چم دار انکشاف ودر مجموع پر و درسهای پښتو انه مشوقگي

چيز فهم های  دانشمندان و  بازهم از.اين کاروان را به سر منزل مقصود برسانيم لسانهای ملی ما ،
مدد  ياری و ر رخ ميدهد مـراگاشتباهاتی که ا  کاستی ها ورفع در پښتو تمنا ميشود تا  محترم زبان

 .رسانند
 :موضوع رديم به اصلگبرمي

 : يدکنتوجه  به اين جملٔه بسيط
 ؟ستـړی مه شې ، په خير راغـلې ! ــ سـليمـه:اسـلم 
 ! اوسـې او خير يوسـې ــ په خير:سـليم 
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 ؟وخـته را غـلې ــ څـنګـه نا:اسـلم 
 .ګـڼـه ګـوڼـه وه)  شانتـې (لـېـږ شـا نـتـه  ــ په الر کـې:سـليم 

 ؟ ار داده از او ميپرسد که به خير وعافيت آمدهسليم را مخاطب قر در جملٔه باال اسلم ،
 است ساخته)  سليمه (را   عالوه شده که او )هـ(، )  سليم (اخير نام آنجا ديده ميشود که در

 .ويندگ ) ندائيه (در پښتو  ونه ساختمان راگاين 
  وردهآ) و(در جمع مذکر  غير ملفوظی و ) ـ ه(حرف  نامهای مفرد مذکر در پښتو وقتی در اخير

 :است مثًال ! ) (يه ئميرساند وعالمٔه ندا ميشود مفهوم ندا را
 ! ثـهغـياث ــ غـيا!  سـړی ــ سـړيـه ،! هـلـِګ ــ هـلـِکه  ــ: مفرد مذکر 
 با خلـکـو! يو ، سـړي ــ ســړ! ن ــ هـلـِکانـوهـلکا  ــ:جمع مذکر 

 حذف در نامهای جمع با و)ې مجهول(به )  ه (تعويض  و)  هـ (مختوم به  درنامهای مفرد مؤنث
 : فعل ندا ساخته ميشود)  و مجهول(آوردن  و بعض حروف اخير نام
 ! ښـځه ـ ښځـې! نجـلـۍ ــ او نـجلـۍ ! طمـې ، فاطمه ــ فا ! زرغـونه ــ زرغـونـې

 !ښـځـو ! نجـونـو
 : کهت اسبه کار رفته  ) يوس په خير اوسې و خير(  اصطالحات سطر دوم جمالت باال در
 و يدنئبودن ، پا( يعنی  ) اوسـېدل(مصدر از ) اوسې (فعل يعنی به عافيت باشی ، خيراوسې په

 که صيغٔه مفرد  سېاو ( فعل  ٠) ! اوسـئ و! اوسه( :فعل امرحاضر آن نشأت کرده و )زيستن 
فعال امر ونه اگکی ماليم تر از امر حاضر، از اينبحيث فعل امر آمده اما اند مخاطب است اينجا نيز

 : بسياراست مثًال پښتو در
 وګورې ، ) بروی ( شـې الړ ، ) بنوشی ( ، وڅښـې ) بخوری ( وخورې ، ) ببری ( يوسـې

   ....و) بنشينی  ( کـېنـې ، )یئی، آئبيا ( راشـې ، ) ببينی( 
ردن ، بمعنی ب ) وړل( انشقاق از مصدر ) يوسې ( يعنی خير ببری ، فعل ) خير يوسـې ( اصطالح
کسی يا  مرتبه ری نيز به عين معنی اما اينگ فراموش نبايد کرد که فعل دي. است بردن با خود

 : فعل امر آن .)بيول يا بوُول  ( اين فعل عبارت است از بردن و شخصی را با خود
برای بهتر   .ونه اندکی پسانتر بايد عملی شودگفعل امريست که خواهش  بـوزې و! بـوزئ ! بـوزه 

 : مطلب چند مثال بايد آورد نستندا
 ! سـه او زما دوسيه بيا دفتر ته يـوسـې چې هـېر دې نه شي زما کورتۍ کورته يو
 !دوسيه ام را باز دفتر ببری که فراموشت نشود و ُکرتی مرا خانه ببر

 ! بيا وروسته سليمان ښوونځـې ته بــوزې چې نن آزموينه لـري او فاطمه جومات ته بـوزه
 ! باز پسانتر سليمان را مکتب ببری که امروز امتحان دارد را مسجد ببر وفاطمه 

 !احـمـد روغتون تـه بـوزه! مـيلمـه کور تـه بـوزه ! يـوسې  بـرکـت! خـير يوسـې 
  .ازدحام و بيرو بار : ګـونـه ګـڼـه

 ! ګـوڼه مو دلته جوړه کـړېـده ، ټـولـګي ته الړ سـئ څـه ګڼه! هـلکـانو 
 ! ازدحام کرده ايد به صنف برويد ، اينجا چهبچه ها 

 رفتهگصورت  ) هلکان( ازجانب بران ) جوړول ( فعل نامی که ) ګـڼـه ګـونـه ( در جملٔه باال
 .است
جوړه  ( فاعل تابع مفعول ګرديده جهت فعل نث است ازانمؤ و مفعول اسم )ګڼه ګونه ( چون
نام  ) ټولکـی ( چون ،!) ټولګي ته الړسـئ(  قسمت دوم جمله در.  استبه کار برده شده )کړېده

 .رفته استگ متابعت کرده تغييری دران صورت نازان نيز )! الړ سـۍ ( مذکر است فعل
 غـوښتل يس نه يېئه ګـڼه ګـوڼـه وه ا ، له جمهور رته د خلکو سخت نن د جمهوری ارګ مخې
 .خپله کابينه کې ونه نيسي چـې جنايتکاران بيا په

 که يس جمهور ميخواستندئوری سخت ازدحام مردم بود ، از ررياست جمه گوی ارامروز پيشر
 .يردگکابينه اش ن جنايتکاران را باز در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مرکب از  ، يک اصطالح پښتوست لـېـږ شـانتـې يا لـېـږ غـونـدې  : پ اين درس اينکهگآخر  و
مجموعًا  ت اللفظی ندارد و در دری معنی تح.يعنی مثل و مانند )یشـانـت(يعنی کم و )لـېـږ( کلمات

 .ميشود مفهوم در جمله به کار برده به اين معنی و معنی ميدهد و) اندکی قدری ،(
 دي؟ ګـې دې تـورې کـړي ښـايستـه ښـکارې ، لـکه چـې سترشانتې لـېـږ نن! ګـرانـې 
 که چشمهای خود را سرمه کرده ای ؟ ی ، مثلیئزيبا مينما امروز قدری! عزيزم 
 .است رمگامروز هوا کمی  توده ده ــ ـېـږ غـوندېنن هوا ل

جمع  مفرد و(  لـېـږه ــ لېـږې )جمع مذکر مفرد و برای(لـېـږ ــ لـېـږ  : يک صفت سه شکلی لـېـږ
  .) مؤنث

 

 ! بخدا ميسپارم تا درس بعدی شما را
  
 

  


