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 Political ادبی ــ فرهنگی

  
 بـرکت قحامحمد اس

  امـريکا ــ رجينياـــــوي
 ٢٠١٠ فـــبروری ١٥

  
   
  

 پـښتو بـياموزيم بيائيد
 لغتونه او پـښـتو ګـړنـ

 )ښتوپ لغات محاوره و(
 لـوسـت ٨د پـښتو

 )پښتو ٨درس (
 نوم مفعـول د

 
 :ساختن اسم مفعول آشنا ميشويم که بازهم به مصدر مراجعه ميکنيم طرز  با درس امروزی در

نياز دارند ، لذا اسم ) صريح( که صرف مصادر متعدی به مفعول ايم گفته بارها ميدانيم و که همانگونه
 .ر متعدی ساخته ميشودمصاد از تنها) مستقيم صريح و(مفعول

 اسم مفعول درست) مختوم به ل(مصدرمتعدی  در اخير) ی ملينه(با افزودن يک  ئيداميفرم چنانکه در زير مشاهده
) ی ملينه(صورت  آيد دران  مفرد پيش از اسم مفعول يا حرف علتی اگرخواست ما جمع مفعول باشد و و ميگردد

 .گردد بدل) ي معروف( به
 :ئيدافــرم وجهبه اين مثالها ت

 راندن يعنی   رټـل ــ
 )پاگل (  رانده شده يعنی  رټـَلی ــ 
 رانده شدگان يعنی  رټـِلي ــ 
 فروبرده شده يعنی  مـنـډل ـ مـنـډلـی ــ
 يعنی دوخته -  ګـنـډل ـ ګـنـډلـی ــ
 .کړی کميس غواړي خوښـيږي ، هغه له بهرنه جوړ صابر ګنډلی کميس نه د

  .خارج پيراهن ساخته شده ميخواهد از خوش ندارد ، او را  شدهصابر پيراهن دوخته
 .يای مجهول يعنی زن رانده شده با ـ رټــلې ښـځـه مؤنث آن ، رانده شده و مرد  رټـلـی سـړی ـ

 . کوي په رټلي سړي څوک باور نه
شده که بصورت  الاستعم (رټلي سړي) به (په))بعلت حرف ربط (مرد رانده شده(يعنی  )رټـلی سړی( درين جمله

 .معنی ميدهد) رانده شده کس اعتماد نميکند به مرد(کل 
 :جمله را مشاهده ميکنيم  زير جمع اينۀاما در جمل

 .زنهای رانده شده ، رټـلـي ښـځې مؤنث آن  رانده شده ویمردها ـ ــ رتـلي سـړي
 .باور نه کوي په رټـلـيو سـړيو څوک
 .اعتماد نميکند به مرد های پاگل کس
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 : همچنين اند مصادر
 .ميگريزند مردم زده شده از سگ وهلی سپی له خلکو تښتي ـ ـ ــ وهـل ـ وهـلـی

 لـيـدلـی  ـ ــ ليدل
 ليکلی  ليکل ـ ــ

 :مصدر را در زيرمالحظه فرمائيد دو استعمال اسم مفعول هر
 پروت وو ، چا ليدلی دی؟ زما ليکلی مکتوب پر ميز
 . نمائيم وضع نميتوانيم  کلیۀقاعد برايش دارد و موضوع کمی پيجيدگی) ول(م به مختو اما در مورد مصادر متعدی

 :معطوف ميگردانم ذيل توجه شمارا به چندی ازين قماش مصادر در
 جوړولی ـ جـوړکـړي يا جوړولــ 

 څوک ستن نه شی جوړولی اوسه زموږ په وطن کې ال تر
 نميتواند سوزن بسازد در وطن ما تا هنوز کس

 خپرولی کـړی يا  خپـور ــ خپرول ـ
 .لسيزو ريښتينې پېښې اوس هم څوک نه شي خپرولی هيواد وروستيو دريو زموږ د

 .را حاالهم کس نميتواند نشر نمايد کشور ما اخير ۀواقعيتهای سه ده
 پـرېـکـړی  ــ پـرېـکول ـ

 :ميشونداستفهامی بکار برده  ضماير با مفعول بيشتر که اسمای بخاطر بايد سپرد
 دی؟ ګالب بوټـی چا پرېکړی دا د

 يای مجهول با ده ؟ ونې څانګه چا پرېکړې دغه د
 با يای مجهول ده؟ کړې ــ دغه چوکۍ چا جوړ١

 :نيز ميتوانيم بنويسيم اين جمله را به اين شکل
 کړې ده ؟  دغه چوکـۍ چا چوړه ــ٢

 :متوجه شويم اما فرق اين دو در کجاست؟
 .است صفت مؤنث جوړه کـړې ـ ،)٢(جملۀ در حاليکه در و اسم مفعول مؤنث ې ـجوړکـړ ، )١(جملۀ در

 : همچنين است
 )اسم های مؤنث(،  خپور کـړي کړې ، خپور کړی ، خپور

 ) صفـات(  خـپـرې ـ خـبور ، خپور ، خـپـره ،
 .ميگيرند محاوره به کار در وقت ضرورت آنرا در الزمی ميسازند و از مصادر اسم مفعول غيرمستقيم را

 الندې درېدلی سـړی څوک دی ؟ ـ هاغه د ونې تر سيوريـ
 درخت کيست؟ سايۀ ستاده زيريا آن آدم

  چې ته راغلې، ــ احمد هلته کېناستلی وو
 .آمدی تو که احمد آنجا نشسته بود

 راغلی يې؟  ته کله له ننګرهاره ــ
 اگرمؤنث باشد ميگوئيم ای؟ و آمده رهارـګنن چه وقت از تو
 مجهول با يای نـنـګـرهاره راغـلـې يې؟  تــه کـلـه لـِه ــ
 شول و( برای اين منظور فعل وسيع استفاده ميشود ، مصادرمتعدی نيز بحيث مفعول به پيمانۀ ادبيات پښتو از در

 :يکجا استعمال مينمايند با مصدر را) کـېـدل
   .سپی بيا کلي ته نه راځي  رټــل شـوی  ـ ــ رټــل
 ده باز به قريه برنميگرددرانده ش سگ

 .ته څو ځلې وهـل شوی يې ، خوبيا هغه تکراروې  په دغه خبره  ـ ــ وهــل
 .ميکنی کوبيده شده ای ، مگر باز آنرا تکرار با اين سخن تو چندين بار
 .نـيـول کيږي په تور غال دی چې د ــ نيـول ـ هغـه پنځـم ځل

 .ر ميشودگرفتا اتهام سرقت است که به پنجمين بار او
 !رمټ اوسـئ بـښـونکي خـدای سـپـارم ، روغ او پـه لـوي او مـو لـوسـت پورې بل پښتو تـر

 
  


