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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  محمد اسحاق برکت
  ورجينيا ــ امريکا

   ٢٠٠٩ اپريل ٥
  
  

  يد پښتو بياموزيمئابي 
  

  لـومــړي لــوست
  

  ) درس اول( 
  

تو وقتی به نوشتن عنوان شر فتم ازين چه بهتر که درس اول پ   وع کردم با خود 
  . شروع کنم"ومړیل" را از کلمٔه "ړي لوستلوم"
   است که در رديفهملمعروف به معنی اول و از اقسام ک) و(سکون  و) ل( به ضم  "لـومــړي" 

يرد     . اعداد ترتيبی قرار مي
ۍ های  "لومـړی"برای خوشی خاطر خود استعمال    يد ٔئذيل مالحظه فرما را در لن

  
  کـاغـذه ورشــه پـــه تعظيـم شـه

   ترې جارشه بيا پرې وايه سالمونهلـومـړی
  

***  
  تورې زلفې به ترغاړې درنه تاو کـړم دا
  ته راته نېږدې کړې خپل السونه لـومـړی که

  

***  
  کړم سپينه خـول بـه  درنـه جار

و سوالونه سرو   وکړې دلـومـړیکه    شون
  

***  
   که ته راته سال م کـړېـومـړیل

ې په خندا در واړومه   زه به دوه ستر
  

***  
ې رانجه کړملومړی    به زه ستر

و را   تــه راوړه امېلـونه بيا لـــه لــون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی های باال کلمٔه    استعمال شده که آنرا اکثر دری زبانان غلط تلفظ ميکنند "پـه" و" خِپـل"در لن
  . آنرا بياموزيمالزم ديده ميشود تا تلفظ درست

  سکون ل تلفظ ميشود که هموطنان دری زبانم بيشتر کسرٔه پ و  با نيم حرکت خ ،خِپـل 
  که به ضم پ) پـُـه  ( آنرا با ضمٔه پ تلفظ ميکنند که غلط مطلق است ، همچنانست کلمٔه

" ت"  کسربا "ِته " الزم است ياد آوری شود که.تلفظ ميشود نه با فتحه يا زبر پ که آنهم غلط است
   تلفظ ميکنند"ت" را نيز بعضی ها با فتحهٔ  "تـو" غير ملفوظ بمعنی "هـ"وسکون 

  .تسادرست ناکه آنهم بالکل 
  

تو     نوع است۴اعداد در پ
  :اعداد يا شمېره څلور ډوله دی

   ـ  اصلي يا مطلق يا بنسټيز اعداد١
  ـ  توزيعی يا دوېښ اعداد ٢
  کـسری اعداد ـ  ٣
  تـــرتيبي عددونه ـ  ۴
  
   اصلی يا مطلق يا بنـسـټـيز عددونه ـ  ١

  الف ـ  بنسټيزساده عددونه
     بنستيز مرکب عددونه-  ب 

  :     بنسټـيز ساده عددونه يا شمېر دادي
  "يوه"پاره  د) ينه ( نث ؤم  ـ د"ويـ"            ١
  دوه            ٢
  درې  ـ دمٔونثو دپاره ـ درۍ            ٣
  َڅـلور            ۴
ـه                 ۵ ه تلفظ ميشودِپن   چون پين
   را چون ګ تلفظ) ږ(  بعضی ها اين حرف بعضی ها  چون ژ دری وشـپږ                  ۶

  دروس  ميشود درين مورد  در نوشته) شَپږ  (که مالحظه ميکنيد اما چنان) شپک (  ميکنند
  .د شدآينده بيشتر روشنی انداخته خواه

        چون ُوه تلفظ ميشوداوه            ٧
   غيرملفوظ"هـ"سکون  کسرٔه ت و با فتحٔه الف وِتـه               َا٨
   غير ملفوظ"ـه"سکون  باکسرٔه نون وِنـه              ٩

  . ميشمارند)بنسټـيز ساده عددونه  ( نيز در جمله اعداد اصلی بسيط بعضی دانشمندان صفر را
   
  شمېره هغه اعداد دی چې له دوو يا ډېرو ساده بنستيزو اعدادو مرکب عددونه يا تيزبنس 

  :څخه جوړ شوی وی لکه
  َلس           ١٠
  َيــُو ِلس           ١١
  دُو ِلس            ١٢
  َيـرِلس           ِد١٣
  څـَور ِلـس           ١۴
ه لـس        ١۵      پن
  ِړس            شـپا١۶
  اوه ِلــس           ١٧
  اِتـه لــس           ١٨
  . تلفظ ميکنند)نـوِنـس(بسياری از هموطنان آنراِنــه ِلــس                    ١٩
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ربا فتحه و)َلس(  بجز    اما به نظر بسياری کسرٔه الم هردو درست است و  متباقی ُنه عدد دي
  .دانشمندان با کسره مقبولتر خواهد بود

  ــلِش           ٢٠
  .د دې لوست نوری برخی به ُپه راتلونکی کې وړاندې شی

تو را  بياموزند ، صرف به-    رامی برای فعًال مکلف نيستند که عبارات پ    عالقه مندان 
          .درست اعداد فوق توجه خواهند فرمود تلفظ دقيق و خواندن و

  .يدرا با خود هميش تکرار کن ُپه  وخــِپـــِل، تـِه  ــ
   
 

  


