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  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
 برکت  محمد اسحاق

  امريکا    ــجينياروي
 ٢٠١٠ فـبروری ٨
  

  
  
 

 اموزيمبي ښتوپ ائيدبي
 لغتونه او پښتو ګـړنـ
 لـوسـت ٧پـښـتو  د

 )پـښتو ٧رسد(
 فاعل نوم د

  

 جای"آن باز هم به مصدر يا  برای ساختن موخت وآ را در پښتو خواهـيم  فاعل ساختن اسم درس امروز طرز در
 . مراجعه ميکنيم"افعالصدور 

 :فاعل طرز ساختن اسم ـ    ١
 :متعدی افعال ساختن از  طرز الف ـ

  خـوړونکـی      ـ خـوړل  ــ
 هــونکـیو        ـ   وهـل ــ
    یلــرونکـ        ـ   لــرل ــ
  لـيـدونکـی       ـ    لـيـدلــ 
 
 لـيـکـونکـی         لـيکـل ـ ــ
 عالوه) ونکـی(عوض آن لفظ  اصل مصدر حذف و عالمٔه مصدری ، از)ل(مالحظه ميفرمائيد که  باال تمام مثالهای در

 .است اسم فاعل ساخته شده گرديده و
در  را) ول(به  متعدی مختوم اما مصادر ساخته ميشود و بصورت باال) ل(مختوم به  متعدی صادر فاعل همه م اسم
 :فرمائيد مالحظه زير
 جوړوونکـی   ـ         جوړول ــ

 ښـوونکـی  ـ ) ښـوول(ــ ښـُول 
 پـرېـکـونکـي   ـ       ــ پـرېـکـول
 خپـرونکـی  ـ          ــ خـپـرول
 کـوونکـی ـ               ــ کـول

 تـِـښـتوونکـی   ـ          تـِښـتول ــ
 .مينويسند) و(برخی هم به دو و) و(نوع مصادر را به يک  اسم فاعل اين پښتو يکعده نويسندگان
 لسان تسهيالت فراهم برای آموزندگان سطور، برای اينکه قاعده کلی را مراعات کرده باشيم و  اينۀبه نظر نويسند

 .نوشتن ترجيح داده ميشود) و(آنرا با دو گردد
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 :افعال الزمی از طرز ساختن اسم فاعل: ب 
آنجا مشاهده ) صريح ورائی( ختم ميشوند وهم مفعول )يـدل ل و(پښتو بيشتربه  مصادرالزمی در طوريکه ميدانيم

 :فرمائيد به مثالهای زير توجه مفعول آنرا نميتوان يافت وهم مقابل اسم فاعل اسم نميشود
 تـلـونکـی         ـ  ــ تـلـل

 درېـدونکـی   ـ     ــ درېـدل
 ځغسـتونکـی   ـ   ــ ځـغسـتل
 ستـونکـی  کـېـنـا  ـ  ــ کـېنـاستـل
 کېـدونکـی  مـړ  ـ  ــ مـړکـېـدل

 .ميشود ساخته را مينشانيم ، اسم فاعل) ونکـی(بجای آن لفظ  را حذف و اخيرمصدر )ل(هم وقتی حرف  باز
 : را به افعال متعدی به قرار ذيل تبديل مينمايند عال الزمیپښتو اکثر اف در

بدل نموده فعل ) ول(را با  آن در بعض مواقع قسمتی از اخير مصدر را حذف و و) ويدل ل ـ کيدل(عالمٔه مصدری 
 .ساخته ميشود سپس به سهولت اسم فاعل گرديده به متعدی تبديل الزمی

 : کنيد در ذيل به چند مثال توجه
 درونکـی    ـ درول  ـ  ېــدل ــ در
 ځغـسـتونکی   ځغـسـتول ـ  ـ     ځغسـتل  ــ
 مـړکـونکـی ـ     مـړکـول ـ   مـړکېـدل  ــ 
  کـېـنونکـی ـ    کـېـنول    ـ  کـېـناسـتل ــ 
 خـندوونکـی  ـ   خـنـدول  ـ       خـندل   ــ
 غـزونکـی  ـ    غـزول   ـ      غـزېـدل ــ
  څمـلونکـی ـ    څـملـول ـ  ـتل څـمـالس ــ 
صفت در پښتو تابع  اسم فاعل در پښتو چون: شوم اينست که ن يادآور آدرس ميخواهم از اين اخير مهمی که در چيِز

 .جمع ميباشد مفرد و و اشخاص
 : به اين مثال ها دقت کنيد

 )يای ملينه   با تلـونکـی(                            دی احمد کا بل ته تلونکـی ــ 
 )يای مجهول با    تلونکـې                              (ده  فاطمه کابل ته تلونکې ــ
 )معروف يای  با   تلونکي  (        کندهار ته تلونکي دي احمد او غياث دواړه  ــ
 )معروف يای  با   تلونکي ( دواړه کندهار ته تلونکي دي هغې مور د  فاطمه او ــ
 پښتو ښوونکې ده  جانه زموږ د زينب ــ
 ښوونکی دی خان زموږ د تاريخ ظفر ــ 
  .تنه سړي تښتونکي نيولي دی په هغو کي يوه ښځينه تښتوونکې وه پوليسانو پرون پنځه ــ 
  

 ! لـوی او بښـونکي خدای سپارم ، روغ او رمټ اوسئ بل پښتو لـوسـت مو په تـر
  
 

 


