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 ق برکتاـــــمحمد اسحاستاد 

  اضالع متحدۀ امريکا ــ ويرجينيا 
 ٢٠١٠ سپتمبر ٢٧         

  
  
 

 موزيماپښتو بي بيائيد
 لغتونه او ګـړنـۍ پښتو

 )پښتو لغات محاوره و(
 لـوسـت ٢١پښتو د
 )ښـتوپ ٢١درس (

  
 "وعدد اسم ، فعل ، صفت" بر ثير حروف علتتأ

 اسم بر )ِد(حرف علت  تأثير  آنجا.گذشته شدم درس زد که متوجه سطری از مبحث وقتی به سر تشريح اينفکر 
تفصيل صحبت   بهه ایدرين مورد تا انداز مناگزيرشد  لذا.بودبدون مراعات دستور زبان استعمال شده ) سـړی(

 .کنم
اين   است که بوده وممکن يا فعل ، صفت وعدد تا حال کدام اثري ديده نشده و اسم ، تأثير حروف علت بر مورد در

 .  بهر وجه. استپنهان ماندهش نظر از نداشته و آن دسترسه کمين ب
 :چنين است )ذشتهگ در درس(پښتو  محاوره٢٠ درسۀجمل

 .کار نه دی  سـړو د) تـېريږی(هـېواد کې کـېږی هغه څـه چې نن زموږ پهـ 
به کنه وعمق موضوع   نوشته های کثيری از هموطنانم به عين صورت بدون آنکهیمحاوره ها و حت اگرچه در

 .ختم ريکاغذارتجال آنچه بزبان آمد روی  منهم اينبار بدون فکر بصورت  بوفرت استعمال ميشود و،توجه شده باشد
 گرامر در بحث تر وقتی پښتو، زياد درس تدوين هر عالقه مندان جليل القدر يقين کنند که برای تهيه و خوانندگان و

 مأخوذ انديشۀ اين خادم است و زادۀ فکر و فقط و که فقط را ميکوشم هرچه  ميان باشد ، روزها بفکر فرو ميروم و
 ،ميداردواان د ببيشترآنچه مرا . نمايم تقديم شما، نيست ستوریغير د دستوری و ازهيچ منبع يا مأخذ يا متأ ثر

 پښتو معروفی است که بزبان جنيرنگراميم ديپلوم ا دوست اديب و دانشمند و جناب خصوصًا از تشويقهای شما و
 . بس  ميباشد و،عالقٔه خاص دارند

 : درست جمله باال چنين است برميگرديم به اصل مطلب ، مطابق دستور زبان صحيح و
 .کار نه دی د سـړيو )تېـريږي(هغه څه چې نن زموږ په هېواد کې کېـږي ـ

اسم ، فعل ، صفت  اول پښتو وقتی در در زبان) پـُر ِد ، پـُه ، لـِه و( حروف علت : فته آمده ايم گهمانگونه که بارها 
 .رفی آنجا اضافه ميشوديا ح ثر ميسازند وأمت را وعدد جا ميگيرند قسمت اخيرآنها

يکسان مؤثر نيستند تا با آنها  عدد بر اسم ، فعل ، صفت و...) ربط ، اضافت ، تأکيد و(  در پښتو  حروف علت
 .کرد نظر داشت جنس و تعداد معامله شبلونگونه بدون در

 : تشريح ميکنيم روپهای جدا تقسيم وگذيل به  را در بنابرين آنها
 : نامهای مفرد مذکرتأ ثيرحروف علت بر   -١
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ختم ) ی ملېنه(به  که نامهای مذکر در پښتوعالمت مخصوص تشخيصی ندارند ازان ميان صرف نامهای مذکری
 .ديگر را نميپذيرد هيچ حرکت  مفتوح بوده وهاحرف ماقبل آن ميشوند و

 : انجمله اينها در ذيل اسم مفرد مذکرند از
تعداد بيشماری  و )قريه(ژمـَی ، کلـَی   ، پسـر لـَی ، دوبـَی ، مـِنـَی ،)خربوزه(، خټکـَی ) بره( سـَړی ، وَری  ــ

 .ازين قماش
 :ميشود عوض) ي معروف(به ) ی( حروف علت پيش ازين نامها آورده ميشود وقتی يکی از

 .خوږېږي د ســړي  سليمانشاه دومره خبرې کوي چې ســړی ـ ســړي ، ـ
 .مېـږې شـيدې سپينې دي رنګ توردی خو د وري د ،   وري-وری  ـ
 .خټکـَی ـ خټکـي ، لـِه ختکـي نه په خبرو هندواڼه نه جوړيږي ـ
 . په پسرلي کې هوا دېره ښه او په ژمي کی ډېـره سړه وي ـ

 : ر نامهای مفرد مذکر مثًالگدي حروف علت بر
 وغيره  چنار  رنګ ، ګل ، چمن ،  کور ، دېـوال ، قلم ، کاغذ ، ــ

 :ل اصلی شان ميمانندبی اثر بوده بحا
 کوردې له ورايـــه معلــوميږي

 سر باندې يې ګالن کرلې دينه د دېـوال
  .زور خو هغه چاته معلوميږي چې له دندې يې را وپـِرزوي قلم د ـ

 
  نـور بيـا

 !! مل اوسه تربل پښتو لوست پورې مو په بښونکي خدای سپارم ، اهللا مو
 

  


