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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

    
  اق  بـــرکـتحمحمد اس

  ـريکاـــ  امـــويرجينيا  
  ٢٠٠٩ اگست ٢٩  
  
  
  
  

  يد پښــتو بيامـوزيـمئبيا
  

  )شپاړسـم لوست ( 
  

  )هـم درس شــانزد ( 
  

  ضمايرو پاتې برخې په پښتوکې د
  

ه ئمتعدی معلومات ارا ذشته وعده سپرده بودم  که راجع به افعال الزمی وگدر درس 
  .رددگ

متعدی را خوب ميدانند،  مندان ارجمند درسهای پښتو افعال الزمی وه ميدانم که عالق
 آنها خيلی ها بجای ضماير در تصريف افعال پښتو دانستن چون برای استعمال درست و

  :ر مرور ميکنيم گ لذا بر آنها يکبار د،مهم درخوراهميت است
  

کې هلته مفعول ته ضرورت نشته يا ) جملو ( الزمی افعال هغه افعال دي چې په غونډلو 
) معني ( په بل عبارت الزمی افعال پرته له مفعول څخه په غونډله کې خپله مانا 

ندوي او متعدی افعال هغه افعال  پرته له مفعوله  دی چي مفعول ته ضرورت لري اوڅر
ي ندي ه نه څر   .دهغه مانا 

  :ته پا م وکړئ   النديني مثالونو
  

  )متعدی(  دواندن      ځغلول  ،اما) الزمی ( دويدن      ــ ځغستل  
  )متعدی (   توقف دادن ، استاد کردن   درول    ،  اما)  الزمی( استادن         درېدلــ 

  )متعدی( خواباندن يابر زمين زدن   څملول  ، اما) الزمی( خوابيدن   ستل ــ څمال
  )الزمي ( رفتن         ــ تلل     

  )متعدی(  خـوردن ــ  خوړل    
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  )ل(ريستن          ــ  ژړل  
  )م( زدن       ــ  وهـل   

   
  :را به شو اصلي مطلب او خپل درس ته 

  :منفصل ضمايرو دويم ډول  ب ـ د
  من         ــ  مـا       

  تـو            ــ  تـا   
  )برای مذکر ( او    ــ  ِده  ، دی    

  )برای مٔونث (  او         دا  دې، ــ
     

  ما         ــ  موږ   
   شماــ  تاسو ، تاسې  

  آنهاــ دوی  ، هغوی  
  

  :مــوارد استعمال ضماير باال 
  :ــ  به حيث فاعل 
  :ذشته يا ماضی بحيث فاعل استعمال ميشود گزمان  متعدی درصرف در افعال 

  )ماضی مطلق ( را زدم     من اوهغه وواِهـه       مـاــ  
  )ماضی قريب (    تو مکتوب نوشته ای خط ليکلی دی       تـا  ــ

  )ماضی بعيد )  ( شکستانده بود ( او قلم را شکسته بود  قلم مات کړی وو         ِده  ــ 
ه ډبلولی وو     موږ   ــ     ما اورا خوابانده وخوب کوبيده بوديمهغه څملولی  او
   شما سيب ها را دزديدهمڼـې پټې کړې وې او باغوان په موږ پسې ځغاسته تـاسو   ــ 

  .باغبان ُپشت ما ميدويد بوديد و
 در )ځغستل (فعل الزمی   باال که باغبان بحيث فاعل درۀيد در جملئخوب توجه فرما

 نفر )لومړی ډول (  ايست که در ضماير منفصل )هغه ( ماضی استعمال شده ، بديل آن 
  .سوم ذکر شده

  :ــ  بحيث مفعول 
استقبال بحيث مفعول استعمال ميشود ، به جمالت  تنها در افعال متعدی در زمان حال و

  ذيل
  :يد ئتوجه فــر ما

   من تـرا ميزنم  تو مـرا ميزنی ، وهـم   تـا  وهـې  ، زه مـاــ تـه
  خواهد زد ، آنها ترا خواهند زد  او مراووهـي   تـا  ووهـي ، دوی به مـاــ هغه به

  کاکا غياث نمیۀمن خان خوري    مـاــ زه دغياث اکا کورته نه ځم ، د هغوی سپی 
  گ س،روم

  .ميخورد شان مرا 
ذيل تقديم   که درست، ای هم تهيه ديده شدهئ رهنما،رامیگمندان ه عالق  مزيدۀادف استیبرا
   :رددگمي
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