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 Literqary-Cultural     ادبی ــ  فرهنگی

  
  ق  برکتامحمد  اسح

  ريکاــويرجينيا ــ امــ
   ٢٠٠٩ اپريل ٢٧  
  
  

  

  وزيممتو بياـښد پيئبيا
  

  وستـلـورم لـڅ
  

  )درس چهارم(
  

  ډولونه) ی(تو کـې دپـه پـښـ
  

  درين زبان) ی(بخاطر داشتن انواع  نوشتن پښتو، شناختن و صحيح خواندن و برای درست و
  ها عالوه برينکه مارادرخواندن ونوشتن صحيح و) ی(شناختن  دانستن و. ضروريست حتمی و

ای تشخيص اسم تشخيص جمع ومفرد ، ترکيبات ، درست اسما وکلمات کمک ميکند در جمع بستن ،
  .ياری ميرساند نيز) که ازانها در درسهای بعدی ياد آوری خواهد شد(نث ؤم مذ کر و

  : مثال به اين جمالت بسيار بسيط پښتو توجه فرما ـٔيد ۀونگبه 
  . هغه سړی چې دې خواته را روان دی ډېر ستړی سوی دی ـ١
  . هغه سړي چې دې خواته را روان دي ډېر ستړي سوي دي- ٢
  .ې دې خواته راروانه ده ډېره  ستړې سوې ده هغه نجلۍ چ- ٣
  . ـ هغه نجونې چې دې خواته را روانې دي ډېرې ستړې سوي دي۴
  را نميدانند کامًال مشابه) ی(که اقسام  سطر اول از نظر شکل برای کسانی دو سه سطر باال ، در

ام قرا   به نظر ميرسند و ونه درحال٠ت، آنهارا نيز يکسان تلفظ خواهند کرد ئهن   يکه آنها همان
رديده) ی(که معنی متفاوت دارند قراـٔت شان نيزمتفاوت است، زيرا در آنها    .های مختلف استعمال

  :يدئجه فرما به معنی جمالت تو
  . آن مرديکه اين سو راهيست بسيار مانده شده است- ١
  .ی که اين سو راهی اند بسيار مانده شده اندئ ـ آن مرد ها٢
  .اين سو راهيست بسيار مانده شده است ـ آن دختريکه ٣
  .ی که اين طرف روانند خسته شده اندئ ـ  آن دختر ها۴
  برخی دانشمندان  . مينمايندمتقسي ر تفکيک وگدماز هآواز  را در پښتو نظر به شکل و ها) ی(
 وزدرين مورد هن ويند وگرهم پنج نوع ميگبرخی دي را چهار نوع و زبان شناسان لسان پښتو، آنها و

  بسترعاللت زين وغنوده درگيا ممکن اين قلم حقير وعزلت  هم اختالف نظر دارند و
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  .از وحدت نظر شان خبر ندارد
  :ويندگ نوع مي۴را اين  ها) ی(عده که جانبدار چهار نوع اند،  آن
  ):ی( ـ معـروفه ١

  ستی ، دښمنی، دو:نوشته ميشود مانند) نقطه ها(  اخير کلمات بدون کدام عالمه در) ی(اين نوع 
  .داسې نور ورورګلوی او

  ):ې(ه  ـ مجهول٢
  :کشاله دار تلفظ ميشوند مانند طويل و زير به زير دارند و زيردو نقطٔه باالی هم يا در) ې(اين نوع 

  .ادې ، شيدې ، مستې ، مېنه، کـېنه اونور
  ):ۍ(ـ تـٔانيثه يا لکۍ داره ٣

  اخير خود ُدمک دار که آنرا ازين ميکنيم ، دررا که تلفظ آنرا در دری کم سراغ ) ی(اين نوع 
 ٔهعالمـ اخير کلمات جا ګرفته و صرف در  نيز ياد ميکنند و )"ی"لکۍ داره (جهت در پښتو بنام 

  .نث ميباشدؤسم ممشخصٔه ا
  .مشواڼۍ  ، خولۍ ، چوکۍ ، نجلۍ اوداسې نور

  ) :ئ( ـ  ثقيله ۴
معموًال در صرف افعال برای جمع  دارد و) ء(رش تلفظ ميشود در اخي) ۍ(که چون ) ی(اين نوع 

  .شودمخاطب استعمال مي
  . سئتاسو ډوډۍ خورئ ، مهرباني وکړئ کېنئ ډوډۍ تياره ده بيا وروسته کورته الړ

   که يای ثقيله)ئ( ګفته به اين ترتيب که عوض ۴را  ها) ی(رهم تعداد گيک تعداد دانشمندان دي
  :ساخته اند يعنی  پښتو را شامل لست الفبای)ي(ګفته شده 

   ـ ی ـ  لکه سړی١
   ـ ي ـ  لکه خپلوي ، ذهير٢
   ـ ې ـ  لکه مڼې ، هــېر٣
    لکه خولۍ ، ډوډۍ- ـ  ۍ ۴

  که با استفاده ازانها تمام کاستی ها واند، اما اکثر دانشمندان تعداد يا هارا در پښتو پنج نشان داده 
  برای آموختن زبان پښتو بيشتر مساعد  راراه نواقص موجود برای نو آموزان لسان مرفوع و

  .رداندگمي
  را ر ميداند و آنهاگاين قلم هم برای تدريس ازين شيوه استفاده کرده آنرا بهتر از همه روشهای دي

  دهد صرف غرض معلومات شما بورديگآنچه پيش ازين تشريح  به ترتيب ذيل تشريح مينمايد و
  .بس است و

  ) :ی( ــ ملينه ١
  زبر دارد و قبل آن فتحه ياباال بدون نقطه نوشته شده حرف مااخير کلمات به شکل اين يا در 

 ، يکی از  ءدر اسما. نوشته ميشود) ـيـ(در وسط کلمات به شکل  و) يـ (اول  کلمات به شکل  در
  :صفات عالمٔه صفت برای مفرد مذکرميباشد مثًال در عاليم اسم مفرد مذکر و

  .تــورياَلی او داسې نور بريـاَلی ، ی ، تنَکی ، لـېوَنی ،پســرَلـی ، ځمـَری ، ســَړ
  ):ي ( ــ معروفه يې ٢

   پهلوی هم بوده در وسط کلمات بهۀ دو نقطيد دارایئفرما اين يا به شکليکه در باال مالحظه مي
 قدری و يردگردد، حرف ماقبل آن کسره ميگدر اخير کلمات بصورت فوق ارقام مي و) ـيـ (شکل 
. ب بکار برده ميشودئ غابرای در زمان فعل حاضر  وءبيشتر در جمع بندی اسما. شودفظ ميشديد تل

  :يد ئر توجه فرمابه مثالهای زي
  .لـېونـِي ، هغه هلکان ښـوونِځي ته ځـِي ، هغه څه َشی نه خوِري ســِړي، ځمـِري ،

  ) :ۍ ( ثقيله ښځينه يې  نيثه يې يا ــ  تأ٣
  يرد وگ نيز ياد ميکنند، صرف در اخير کلمات جا مي)لکۍ داره يې ( مرا در پښتو بنا اين  نوع يا

  .نث ، حرف ماقبل آن زير داردؤ مفرد مصفت برای نث  وؤ بارز اسم معالمٔه
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  .هـيلـِۍ ، مشواڼـِۍ ، هــوســِۍ ، کــوچنـِۍ
  ) :ئ(  ــ کـړواله يې ۴

  فعال برای جمع مخاطب استعمالاين يا در تلفظ خود با يا تٔانيث فرق ندارد معموًال در صرف ا
  .ــرددگ مي

  .ولــولــئ وســاتئ ،  وليکــئ  ،
  ):ې ( ــ  مجهوله يې ۵

  .يشودمل  تلفظ طوي اين يا دارای دو نقطٔه زير به زير بوده حرف ماقبل آن کسره يا زير داشته و
  .نوشته ميشود) ې (در اخير کلمات به شکل  و) ـېـ(  در وسط کلمات به شکل 

  .داسې نور  ، هـېـر ، تختـې ، کتابچـې اوډېـر
  .رمټ اوسئ دای سـپـارم ، روغ اوونکي خـوی او بښ مو په لتر بل لوست پورې

  
  
  
   

 


