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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  محمـد اسحاق بــرکت  
   امــريکا ــويـرجينيـا  

  ٢٠٠٩ جون ٢٧    
  
  
 
 
  

  يد پښـتـو بيامـوزيمئبيا
  

  يـوولـسم لـوست
  

  )درس يازدهـم(
  

  توري) مخصوص(پـښـتو ځانګړي د 
  

  يـو والـي او توپېـرونه
  

  : ــ ډ ۴
تو چون دال دری اما بقدر کافی پر و   .ثقيل تلفظ ميشود اين حـرف مخصوص پـ

  )تـرسو ، بز دل(  ډارن ــ )الغـر(  ډوډۍ ــ ډنــګرـ ډېــر ـ
  

  مـرګـوټــي داســې ځوانــــان يوړل
  رمېږونهله ډېــره خياله به يې کاږه وړل او

  
  : ــ ړ ۵

ـتو همه آشنا هستيم وان   :هم مشکل نداريم مثًال شاءاهللا در تلفظ آن باين حـرف مخصوص پـ
  )کثيف  (  ، کرغيړن)بار ـ امور  کارو(  ړنـده ، کـړه وړه نث آن ؤم و) کـور( ړونـد  

  خړه، لو) تا اکنون رتا ايندم ، (  ، ګـړۍ ، دم ګـړۍ)دلخراش ( زړه ، زړه بګنونکی 
) رسنهگسير ضد ( ، ُمــوړ )مـُرده (مــَړه نث آن ؤ م ِمـړ،) ِګـرد باد ( بـړبـوکـی ) خاک باد ( 
  .)عاجل ، اضطراری ( ، بـيړنی)عجله ( َمـَړه ، بـيړه نث آن ؤم

  
  زه دې انتظار پسې ړنـده شـوم مـَړه به شمه

  شې هـېردې کړمه؟ په دواړو سترګو باندي ړوند
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  ــه کـې دې کـړېــږمه ړنـده شـــومپــــه بـېـلتـان
  پـه سترګو ړوند شې که دې کړي ووله چاسره  لفظونه

  
  :يددتلفظ متفاوت دارند، آشنا ش در باال شما با دو لغتی که يکسان نوشته شده اما معانی و

  .دوم يعنی ســير  اول وۀ با فتح مـَـَړه حرف دوم يعنی مـُرده وۀ با نيم حرکت ميم فتحمــَړه
 دوم به معنی  اول وۀبا فتحَزَړه   دوم يعنی دل، قلب وۀکسر نيم حرکت اول و  با زِړهچنين استهم

ـتو در دروس آينده مفصل بحث ميشود (. زوړنِثؤکهنه م پير و   .)راچع به صفات در پـ
  
  : ــ ږ ۶

تو تو زبانان کشور اين حرف مخصوص پ  و) ګ (عده چون  دو نوع تلفظ ميکنند، يک را پ
ن در امور  آاز دری تفريق کرده و) ژ(بر مبنای همين تلفظ ما آنرا از . دری )ژ (چون  هيکعد

  :يد ئ به مثالهای ذيل تـوجه فــرما.يمئديوانی استفاده مينما
   

  مـــوږ ــ مـوږک ــ  زېــږنتون ــ نيـږدې
 کنند، به  شـــکل تلفظ مي مــوګک برخی هم چون و مـوژک را که برخی ها چونمـوږک  ما  رگا

 امکان تلفظ ، تلفظ ميکنند مــوګککه آنرا به شکل صورت برای آنانی آن مينويسيم، درـوژک 
  .آن بصورت کامل غلط استمـوژک  نمانده لذا شکل  باقیموګک

  

   مينويسند که باز نـيژدې يا نــژدې که بسياری آنرا بشکل  نــيږدې يا نږدېهمچنين است کلمٔه
   نـيژدې يا نژدې امکانات ميسر نبوده لذا شکل، تلفظ ميکنندنــيګـدېکه آنرا بشکل  هم برای آنانی

   زياد هموطنانمۀ بخاطر بايد داشت که يکعد.از نوشتن آن اجتناب بايد کرد آن درست نيست و
  .تلفظ مينمايند که درست است  نيز مينويسند و نـيزدېاين کلمه را به شکل

صورت تلفظ  ن آمينويسيم ، در) ږ(ر آنرا به گه چنين نوشته ميشوند ا کژَونــد و ِژبـههکذا کلمات 
  ـر چنين نيست برعکس مضحک وگ م.وشها آشنا باشندگبه   نيز بايد مٔانوس وګـَوند و ګـِبه

  .نـوشت) ږ(خنده آور است لذا آنرا نبايد به  و
 ۀبر تجرب  بنا در نوشته های ما بهترين شيوه همين است که اين قلم)ژ  ږ و(برای تشخيص 

   .)تلفظ منطقوی لغت مورد نظر ( ی نزديک به هفتاد ساله اش عــرضه ميداردگانزند
  :ما بســيار شنيده ايم که 

   هم کال ده هــم بالژبـهخـــپـله 
  :فته بتوانيم که گ،  بايد )ږبـه  (مينويسيم) ږ (ــر آنرا بهگا

   هم کال ده هم بالګـِبـهخـپـلـه 
  .مضحک است ٔانوس واما برای همه نام

  )پيمان  زبان ، لسان ، عهـد و ( ژبــه 
  

  ژبـه دې وکــړلــه اخـتر تـه ، بيا را نغلې
  خدای دې ُګنګۍ کړه لــېـونـَـی در پـسې سومه

  
  ژبـه دې وکــړلـه اخـتـر ته ، خـو رانغــلې

  خـدای دې ګـُنګـَی کـړه لـېونـۍ در پسې سـومـه
  

 لـنـډۍ يد که درائرا بيازم ذهن خود نث معلومات کافی داريد،ؤم ذکر و اکنون که راجع به اسمای م
   فته؟گهای باال کدام يک را کدام جنس 

  


