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 ق برکتاـــــمحمد اسحاستاد 

  اضالع متحدۀ امريکا ــ ويرجينيا 
 ٢٠١٠ جوالی ٥         

  
  

 پښتو بياموزيم بيائيد
 تونهلغ او پښتو ګـړنۍ

 )پښتو لغات محـاوره و(
 لـوست ١٧پښتو د
  )پښتو ١٧درس(

 
 .در پښتو مياموزيم) دوست داشتن(کلمٔه زيبای درس امروز را با آموختن

آسان نيست، دری زبانان ارجمند  بکار بردن سهل و استعمال کردن و پښتو کلمه را به گونه که فکر ميشود اين آن
 :بگوئيم بخواهيم ثًال اگربه مشکالت مواجه ميشوند م محاوره در

 :ميتوانيم صورت افاده کرده به دو پښتو در آنرا دارم من وطنم رابسيار دوست
 يا و ګـران دی ډېـر )هېـواد(ـ پر ما خپل وطن١
 سره ډېـره ميـنه لـرم )هـېواد(ـ زه له خپل وطن٢

 چه اين چند جمله را قه مند ارجمند ببينيم که شما عال،چنين جمالت را آموخته باشيم که صورت ساختمان ن آپيش از
 :گونه و چسان به پښتو ميگوئيد

 .دوست دارمرا ...) آنها ، زينب و شما ، احمد ،(ــ من تو 
  داريد؟  شما مرا دوست ــ

....  
 :را در ذيل مشاهده نمائيد دو مثال از جمالت باال يک
 .من ترا دوست دارم يعنی  ـ ما ګران يې  ته پر ـ

 .را دوست دارم شما ـ ګران ياستئما  ـ تاسو پر
 .ترا دوست دارم يا من ترا دوست دارم ـ سره مينه لرم ـ زه له تا

 .ميورزم شما مهره را دوست دارم ، من ب شما  ـ زه له تاسو سره مينه لرم ـ
    

 : ـ ساختمان شکل اول١
 :درا به دقت مالحظه فرمائي شکل ساختمان آنها بياندازيد و به اين جمالت نظر

 .ګران دی ــ حفيظ خان پر زينبه ډېر
 .ډېـره ګرانه ده ــ زينبه هم پر حفيظ خان

 .ما ګران دی پر )هغه دا ، تاسو ،(ــ دی 
 يم؟ ــ زه پر تا ګرام

 .ندرتًا در قسمت دوم جا ميگيرند منحيث مفعول در اول جمله و) اسماء(درين جمالت ، ضماير
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پښتو مدام تابعيت  در که) ګرانې ګران ، ګرانه ، ګران و(شد بعد ازان صفت فاعل يکجا ميبا با) پـُر(حرف ارتباطی 
 .تصريف ميگردد) بودن(اخير فعل  در و گرفته مفعول ميکند جا از

 : کنيد به اين مثال ساده دقت
 .دارم  من ترا دوست ـ

 ) ته ما يا ما پر(  من ـ فاعل
 )ته ( تـو ـ مفعول

 )ګران (  ـ صفت دوست
 )يې ( دارم ــ فعل

 يې يا ته ګران تـه پر ما يا ما ــ
 .ميشود ال استعمالؤيا جواب س کيد وأاين نوع جمالت بيشتر برای ت ــ پرما تــِه ګران يې

 پر تا ډېر ګران دی؟ ـ په دغــِه ډله کې څوک
 .يې ــ پر ما تــِه دېر ګران

 :تطبيق نمائيد آنها را با آنچه تشريح شده مقايسه و فرمائيد و به اين مثالها توجه
 .دی ما ډېر ګران ـ دی پر

 .که کله چې ناجوړه شي نو دا ژاړي ـ هغه پر دې ګرانه ده نو
 ده؟  دا پر تا څومره ګرانه ـ

 دی؟ ـ نور څوک پر تاسو ګران
 ګـران يې؟ چـا ډېـر  تـِه پـر ـ

 )يمه(يم ) ګرانه(ګران  ـ زه مې پر خپل پالر ډېـر
  
 : ـ ساختمان شکل دوم٢

 :فرمائيد  ذيل را مشاهدهجمالت
 .ډېـره مينه لـرو  موږ لـِه تاسو سره ــ

 .مينه لـري سره ډېـره ــ هغه له ما
) سره له و(اول جمله و حرفهای  اسماء بحيث فاعل در  ميبينيم که ضماير و،اندازيم می وقتی به مثالهای فوق نظر

 . تصريف گرديده است )لرل( داشتن  مصدراخيرهم در و) ميـنه(بعد ازان کلمٔه  وسط شان مفعول و در که
 .ميتوانيم مطلب خود را بيان داريم در نظرداشت اين قاعده با

 .ډېـره ګرانه ده هغه هم په خپلې ترور سره ډېـره مينه لـري او ــ هغه نجلۍ له خپلې ترور
 .دوست دارد را بسيار عمه اش نيز او و) محبت ميورزدبه عمۀ خود ... (دوست دارد  آن دختر عمه اش را بسيار

 که برای  داشتن ورزيدن می آيد تا دوست محبت مقام عشق و بيشتر در ) مينه لـرل(  بخاطر داشته باشيم که مگر
 .دو حالت درست است زبانان هر دری

وطن په الره کې هر څه چې يې له  سره مينه لري او هيوادوال پر هغه ګران وی ، د ـ څوک چې له خپل هېواد
يک السه   . )دريغ نميکند( هغه له چا نه سپموي  ېـ
 .مهربانه خـدای سپارم ، سرلوړي او بريالي اوسئ په لـوی او بل پښتو لوست پورې مو تر
 

  


