
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ؟ ید ییخدمت کردن « معادل و اید » خدمت کول  «ړ»چوپ ایآ
 
 

د فېسبوک ژبپوهان پۀ خپلو لیکنو کې د » خدمت کول یا خدمت کردن« پر ځای د » چوپړ« کلمه کاروي. دوی پرته لۀ کوم  

ې لۀ کارونې  لغوي ګردان، تحلیل او څېړنې دا کلمه ددې لۀ پاره کاوري چې ګواکې موږ سوچه پښتو ویی کاروو او د دري ژب

 .ډډه کوي

مګر پۀ دې نۀ دي خبر چې آیا » چوپړ« د خدمت کولو معادل ویی کېدلی شي او کنه ؟ پۀ دري ژبه کې د چوپړ معادل ویی  

 .کلمه کارول کیږي Host کې ورته د میزبان او پۀ انګریزي ژبه

ښۀ راغالست او پذیرایی کوي او دا کلمه   یا هم زموږ نسبتآ معادل ویی چوپړ : هغه چاته ویل چې د مېلمنو  /host /میزبان 

چوپړ « چې د مېلمنو یو ډول معنوي خدمت کول دي، د هغۀ خدمت کولو پر ځای نۀ کارول کیږي، لکه: /host/» میزبان 

علی پښتو ژبې ته ډېررر خدمت یا کار کوي. یا هم علي ډېرر خدمتي هلک دی. یا هم ما افغانانو ته ډېررر خدمتونه کړي.  

 /host/ا خدمتونه یا هڅې د ستایلو دي. یا هم تاسو زما نېکۍ او خدمتونه څنګه هېروئ... بلکې دا کلمه » میزبان یا هم ست

 : یوازې پۀ الندې مواردو کې کارول کیږي « او نسبتآ معادل چوپړ

پښتو » چوپړ«   کارول کیږي. مګر  یا ښۀ راغالست ویلو کې   پۀدري ژبه کې د » میربان« کلمه یوازې د مېلمنو پۀ پذیرایی 

 :بیا پۀ الندې برخو کې د کارونې وړ دی

موږ یو چاسره اړیکه نیسو او د یوچا سفارش ورته کو، نو هغه موږ ته پۀ ځواب کې وایي: زۀ مو پۀ چوپړ کې یم. یا هم د  

کېداشي اوس   مېلمنو د راتګ پۀ وخت کې وایوو: زۀ ستاسو چوپړتیا کوم یا هم پۀ چوپړ کې یم او دې ورته کوم بل ځای چې 

 ...زما ذهن ته نۀ وي راغلي 

مګر زموږ د فېسبوک ژبپوهان بیا د » چوپړ « ویی پۀ نامناسبه ځایونو کې کاروي. لکه: زیار صاحب پښتو ته ډېرر چوپړ  

کړی. احمد ته مې زنګ وکړ، ته ورشه ستا به ښۀ چوپړ وکړي. هغه ډېررر چوپړي هلک دی. زۀ د افغانانو ډېرر چوپړ  

 .ا د کوربه توب پر ځای هم کاروي. دې ته ورته ډېرررې نورې نامناسبې کارونې کوم او حت

معاصره ژبپوهنه پۀهغو ژبو کې چې پۀخپلو ادبیاتو متکي وي، د وییونو مترادفات نۀ مني. یعنې دا چې پۀ ژبه کې مترادفات  

« کلمې چې دواړه بېلې کلمې او د  نشته او یوه کلمه د بلې کلمې پر ځای نۀ کارول کیږي. در واخلئ د » عشق او محبت 

 .کاورنې بېل ځایونه لري

لکه : زۀ مې مور سره ډېرره مینه لرم. مګر نشو ویلی چې زۀ مې مور سره ډېررر عشق لرم یا کوم. همداسې پۀانګلیسي  

چوپړ«  وییونه ځانته د کارونې ځایونه لري. نو پۀ پښتو ژبه کې هم د »   (…dependent, related, belong ) ژبه کې 

ویی ځانته د کارونې ځانګړی ځای لري او د خدمت کولو معادل نشي کېدلی. غوره به دا وي چې موږ همدا د خدمت کولو  

 .کلمه وکاروو 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

  یادونه: پښتو ژبه د ویې پوهنې لۀ اړخه د نیولوګیزم پۀ برخه کې ډېررره کمزورې ده او یو ځانګړی څېړنیز مرکز نۀ لري، 

 .په لوی الس د تباهۍ کندې ته ور اچوي ښه وییونه تولیدوي، چې دا کار پښتو ژبهپۀ خپله خو  نو ځکه هر کس

 .دویم یاداښت: د چوپر لۀ پاره مې پۀ لیکنه کې ځکه نسبتآ معادل ویی وکارو، چې پۀ بشپړه توګه نۀ ګردانیږي

 درنښت! سیالنی
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