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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  محمد اسحاق  بـرکـت   

  ريکاويرجينيا ــ  امـ   
  ٢٠٠٩جوالی ١٨    

  
  

  مـوزيـميـد پـښـتو بياائبي
  

  ديـر لـسـم لـوست
  

  )درس سيزدهـم(
  
  ـه پـښـتو کې امـدادي تـوريپ

  در پـښـتو عبارت از حروفيست که به کمک آنها دګر ) واولها( حـروف مصوت يا صدادار يا 
  .حروف در کلمات خوانده ميشوند وبه آنها حرکت داده ميشود

   
  کی) کلمات(ته په وېيو  داهغه توري دی چې د دوی په مـرسته نور توري لوستل کېږي او هغو

  او ځينې ژبپوهان يې د علت) واولونه(وته په التيني ژبه ، دغو تورورکوی) تحرک(خوځښت 
  :تـــوري بـولي ، هغه دادي 

  
  : ــ الف ١ 
  ،ړوم او هغه دا چې په دري او پښتوګرانو زده کوونکو او درنو لوستونکو پام يُوه ټکي ته را ا د

الف په شان ليکل کيږي ، هغه ته  د الف په شان آواز لـری او دواړو ژبو کي ،  يوبل توری هم د
  :هغه دا  څو توپيرونه دي او) منځ ( همزه تر مينځ    د الف او.ويل کيږي) ء(همزه 

  :په منځ او آخر کې ليکل کيږي لکه) وېيونو (   ــ  الف ساکن دی او د کلماتو 
  .... اوجانان ، خاوره  رښـتيا ، بـرېښـنا ، ژړا ، ګـډا ، پخال ،  کابل ، کـال ، مـال ،

  
   شـــوپـخالې  راشــه چهجــانان

   يونهخاورې به تورې بيا مرګی ژوندی دی
  

  ه مرِور دینـ ه مالان نـاج
   کومهپخالزه مرور د ټول جهان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   
  :ــ همزه حـرکت لري او د کلماتو په سر کې ځای نيسي لکه 

  .... ادې ، انــا ، ارواح ، اړوند ، اړيکه او
  ې، په پښتو کې همزه د کلماتو په منځ او پای کې هم ځای نيولی شي؟که له چانه پوښتنه وشي چ

هغه کلمه به عربی کلمه وي چې لکه نور په  خو! وي چې ولې نه ځواب به دا) زمونږ(زموږ 
دا به هم يوه  ،) دی ليکونکي نظر دا د(پښتو يې ښايسته او بډايه کړېده زرګونه عربي کلمې چې  

  :عربی کلمه وی لکه
  ....، استثناء او ک ئ ، مالء،  سمــامن ؤمـ
  
  : ــ و ٢

  .معروف ، مجهول ، معدوله و واو عطف: چندين نوع است ) واو(در لسان دری 
  :اما در پښتو واو سه قسم است 

  :درې ډوله دي ) و( په پښتو کې  
  :ــ معـروف واو 

 توريو نورو لري او) ضمه( ماقبل يا مخکنی توری يې پې  کلمو په منځ او پای کی ليکل کيږي او د
  :کې حرکت ورکوی لکه ته په کلمو

و ، ـور ، تالو ، با   ....او ًچـور ، لـور ، سـور ، رن
  :ــ مجهول واو 

  پای  کې ليکل کيږي خو مخکنی توری يې خفيف پې لري هم د کلمو په مينځ او دغه واو
  :کې نور توري خوځوي لکه  په وېيونو او

  .... او  ، ښـارو ، بيـزو ، پښتو وخ ، خور ،، پ)سرد ( مـوړ ، سـوړ 
  :ــ  ملين واو 

 )زير کسره ،( يا زورکی)زبر، فتحه ( کلمو په منځ او پای کې راشي او د مخ توری يې زور چې د
  :ولري لکه 

   .... ، پـلـِواو)اه گپرت (  ، کنـِډو)درو(لــَو 
  

  دی دغنمو ياره ـولـو ياره ، غنمـ دی د لـَو
  واچــوه بنګــړي راغلي دينهڅتــري را 

   لـــَـويــــاره
  

   والړيــې يــارهکـنِډ وـه پاس پـ
  چـا يې اوبه زه درخېزومه نصيب د

  
   يې رانــه ونـيـَوه د سـتـرګو په يو رپ کېوپلـ

  نه شرمېدله بيا را نغله) برکت(وړه وه نازولې 
  
  : ــ ی ٣
  .ته خوځښت ورکوي تورو کلمو نورو ټول ډولونه امدادی توري دي چې د) ی(د

  !ړيپښتو څلورم لوست ته مخ ګـ پښتو مينه وال دې د ګران او محترم زده کوونکي او د
  !تان ، فی امان اهللا  ياور ر پښتو خدا يار ويگتا درس د

  
  
  


