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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 2016 / 09 / 21 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 قبیل ازتکیه کالم هایی  گی واصطالحات فرهنرامون پی

 دغسی پغسی"" 

یک زبان ترکیبات  بین سخنگویان مفاهمه درمخابره و  سهل گردانیدن منظوره بزمان  هر که در عجیبی است پدیدۀزبان 

 که اصول ساختمانی و دستور شکل عادی زبان مادری خود زبان عالوه بر هر کند. مردم در می ایجاد و ساختمانهای نو

 که یکی آن )ضرب المثل ها( و گیرند ترکیبات خاص دیگری هم کار می اصطالحات و از آموخته اند، بخود دآنرا خو

باشد  زندگی می در بشر جهانشمول داشته بیانگر تجربۀ و جهانی جنبۀ المثل ها. ضرب باشد دیگرش )تکیه کالم ها( می

 ت .داشته اس نیز وجود دیگر کشور حاصل شده، مفهوم آن با کلمات متفاوت در ازین تجارب که دریک کشور چه بسا و

 د:میگوی سه کلمه کوتاه متشکل از دریک جملۀ که دارد ضرب المثلی وجود زبان انگلیسی مثال، در طوره ب

(Unexpected always arrives ) (پدید آید = )غیر متوقع همیشه! 

 اما د،دار زبان دری نیز وجود عین همین ضرب المثل در.ی واقع میشود(که نخواسته باش ی رازیعنی بزبان عامیانه )چی

 ملتفت می .کند( می دهن غارش سبزه ید، بپودینه بدش می آ )مار که از :میگویدکه جملۀ مرکب  کلمات متفاوت و با

 اختصار معنی بشکل فلسفی و – آید(فعل )پدید -زمان )همیشه( قید–وقع(اسم معنی انگلیسی )غیرمت ۀدافا طرز شویم که در

 )پودینه(–فاعل  اسم ذات و )مار(دری  افادۀ طرز در اما باشد. تمدن می مسیر پختگی این زبان در ارائه شده، که نمودار

 د( فعلمیکند= میروی )سبز–فعل مرکب  )بدش می آید( –مفعول فعل  )دهن غار(اسم مکان و -مفعول فعل اسم ذات و

 تمدن میباشد. مسیر ابتدایی بودن این زبان در که نمودار دارد پیچیده وجودمعنی بشکل عین  –مرکب 

داشته باشند لطفا آنرا به  را افغانها در مهاجرت آن اثر اگر -کابل چاپ شده بود مجموعۀ ضرب المثلهای زبان دری در

مسلسل  طور هیا اینکه بخشهای آنرا ب مل شود، وافغانستان شا یک بخش قاموس کبیر در انجنیر قیس کبیر ایمیل کنند تا

 مهاجرت ازین بخش فرهنگ ملی ما نیز استفاده بتوانند. در افغانها کنند تا درین پورتال نشر

 د: رقم میباشنسه  نوع یاسه استعمال میشوند،  "تکیه کالم" حیثه ب پشتو زبانهای دری و که در رکیبات دیگریت

 عین وزن میباشند.ه کلمه ب دو کلمۀ دوم بی معنی، اما هرمعنی و  اول با کلمه، کلمۀ دارای دو -رقم اول

 عین وزن میباشند.ه ب معنی و کلمه با دو هر ،یک حرف ربط کلمه و رقم دوم دارای دو

 باشند. عین وزن نمیه کلمه با معنی، اما ب دو یک حرف ربط، هر کلمه و رقم سوم دارای دو

پاچا  –سرک مرک  –لقب مقب  –بکس مکس  –خاشاک ماشاک  -کاغذ ماغذ –قلم ملم  –پیسه میسه  رقم اول: از مثالها

دغسی -سقو مقو  –مقیرفقیر  –مزیروزیر  –خیله پیله  –خلته ملته  –پولیس مولیس  –لشکر مشکر  -کاال ماال –ماچا 

 دودی مودی و صدهای دیگر. –روغو موغو  –اوغو تیغو  –پغسی 

 -بر و لر –گه ل   لگه و –پلنگ  ملنگ و –پک  هک و –زار  خوار و –کندن  زدن و–برد  رقم دوم: خورد و از مثالها

 و صدهای دیگر. -نامرد  مرد و -گدا پاچا و -گشنه و تشنه–رزم  بزم و -شر خیر و –زیر و سر
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 کیانه و –مگس  پشه و –قروت  قند و -تند تلخ و –غلط  صحیح و –پودینه  و سیر –موچ  رقم سوم : ماچ و از مثالها

لی و –خاشاک  خس و –کتره  لک  وشکی ری–پنیرک  داتوره و –تراتیزک  م   و گیر -زیاد کم و–پشک  موش و –ب ج 

 و –شور  شر و -باال پایان و – چغت چرب و –جدال  جنگ و –شیرین  تلخ و –مهین  ل ک و –ل گه  لگه و –گرفت 

 های دیگر. صد

ن همه سخنگویاه هر زبان تکیه کالم های آن ب های باال به هموطنان محترم اینست که در تقدیم مثال ترتیب و از مقصد

ای ه مستحق استعمال تکیه کالم دو تحصیل کرده هر باسواد، تحصیل ناکرده و داشته، اشخاص بیسواد وآن زبان تعلق 

ا دانشی آنه بی استعمال کنند، دال بر را تکیه کالم های عامیانۀ زبان خود کرده ها لاگر تحصی -باشند می زبان خود

 ان وزب – ندی آنها نیستمدخر دال بر ،استعمال کنند را تکیه کالم های زبان خود بیسواد ها و ها کمسواد اگر و -نیست

 -های آن مال همهۀ مردم است. با عرض احترام همه ساختمان
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