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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 برکتــمحمد اسح
  اـــ امريک ــويرجينيا

 ٢٠١٠ جنوری ١٧

   

 پښتـو بياموزيم بيائيد
 لغتونه او ګړنـۍ پښتو

  )پښتو محـاوره و لغات( 
 لـوسـت څـلـورم

  )چهارم درس( 
 

تو که با ) تـِه(و با  ميگيرد اخير ضمير ، اسم ، فعل و صفت جا که در با فتح تا را) تــَه( حرف در درس امروز پ
 از زمين تا آسمان فرق یمعن هم در لفظ و همديگرهم در از تلفظ ميشود و مکسور تای

 .ميگيريم دارند ، به بحث
 .در برخی موارد را ای ويعنی بـه ، بر : تـَه
 .مفرد مخاطب يعنی تو معنی ميدهد ضمير  : تـِه

 : نوشته های خويش بکار ببريد هم آنرا در محاوره و فرموده طبق آن شما به اين مثالها توجه
 : ـ بعد از ضماير تـَه ــ ١

 . راوړه چې وږی يم ــ مـا تـه لـږه ډوډۍ
 که گرسنه ام بياور به من کمی نان    
 :شکليست يعنی کم يک لغت سه) لـږ( جمله يندر

 لــږې  ــ لـږه ، لـږ ، لـږ
 : لغات سه شکلی استند بمعنی تـُشنه ) تـږی ( گرسنه و يعنی) وږی( همچنين لغت
 وږي  ــ وږې ، وږی ، وږي

  تـږي تږی ، تږي ــ تږې ،
 ستونځې را پېښ شوې وې ته په سفر ګې موږ  ــ

  آمده بود پيش مشکالت برای ما در سفر
 :مذکر ـ بعد از اسمای تـَه ــ ٢

 نيامده ريدر اسم تغي    ووايه چې څه کوي؟ ــ هـغـِه هلک ته
 ايند يمعروف می) ي(ملينه به  )ی(نامهای مختوم به  ووايه چې څه کوي ؟ ــ هـغـِه سـړي ته

  .ه ميشودوعال) و(مذکر يک  نامهای جمع در اخير ... ته ووايه) سـړيو( هغــِه هلکانـو ــ
 : ـ بعد از نامهای مؤنث تـَه ــ ٣
 .مجهول بدل ميشود)ې( اخير اسم به) هـ(ته ځـي؟ چېر  دې ښـځې ته ووايه ــ

 .ر وارد نميشوديتغي ) ۍ( اسمای مختوم به در . څه نه وايي ــ هـِغـې نجلۍ ته څوک
ي کې ځآی نشته نجونو ــ ِدغو ښځو او ول   .تبديل ميشود )و( جمع مؤنث به حرف یتمام نامها حرف اخير . ته په 

 : صفات ـ بعد از تـَه ــ ۴
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تو صفات قبل  .باال ميشوند شده در ذکر تابع دستور موارد در همچو موصوف جا ميگيرند و از در پ
  
 نوشته ها یحت در محاوره ها  ) تـه(  به اصطالح يا يک لغت مرکب که استعمالش بدون اخير ميخواهم راجع در

 : آن عبارتست از است ، ياد آور شوم و ناممکن
 .است بايد يا ضرور ، بائيست يعنی : کارده پـُه کاردی يا پـُه

  :  استعمال ميشود ، ضماير نوع دوم اينها اندءاسما ضماير نوع دوم و با اين اصطالح بيشتر
  .دې ، موږ ، تاسو ، هغـوی مـا ، تـا ، هـِغه ،
 :فـرمائيد به اين مثالها توجه

 .بېوزلو سره مـرسته وکړو دی چې ته په کار ــ مـوږ
 .د لويانو خبره واورئ دی چې ته په کار ــ تاسو

  .چې خپل درسونه ښه زده کـړي ده ــ احمد ته په کار
  

تو لوست پورې   . مو په لوی خدای سپارم تـر بل پ
 


