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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

      
  محمد اسحاق  برکت

   امــريکاــويرجينيا 
   ٢٠٠٩دهم اکتوبر 

  
  
  

   پښتو بيامـوزيمئيدبيا
  

  وستل ٢١
  )٢١درس (

  

  حروفپـه پـښـتو کې ادات يا 
  
  افعال را تٔامين نموده ترکيبی از حروفيست که ارتباط ميان کلمات و يا پښتو ادات ، حروف و در
  .ی ندارندائی معنئخود به تنها  و

  چې کوم نوم يا فعل سره څو ته ويل کيږي چې يوازې معنی نه ورکوي تر وييونو هغه توري او
  .يو څای نه شي

  : کومه ځايه چې په خـوله راځي هغه به دلته وليکوخو تر دي ، په پښتو کې دغه توري ډير
  رفته گاول کلمات جا در ويند وگ  هم مي)اضافت توری د (   دال مکسور که آنرا در پښتوــ ِد ــ

  :ه ميکند مثًال ئچيزی ارا بر تصاُحب چيزی را مالکيت و
  .چا خوښيږي شنه شنه خالونه د هر ماللۍ تورې سترګې او ِد ــ

  خالهای سبزش را هرکس خوش دارد يا خوش ميکند اه ماللۍ وچشمهای سي   
   کتاب پاڼې شکېدلې دیِد احــمد ِدــ 

      اوراِق کتاِب احمد کنده شده اند
  لـــنډۍ

  ه دی خدای ګنهکار ندمين 
  هرچا مينه راځينه دپه ښايسته و 

  
و محبت ميشناسيد که در  ی مهرا با يای معـروف را به معن)ميــنه ( لغت  شما در لنډۍ باال :نوت 

  ی جای، محله  ، وطن را نيز بسيار شنيده ايد کها به معن)مـېـنه  ( پهلوی آن با اندک فرق لغت
  .اميد است در وقت محاوره در تلفظ اين دو لغت متوجه باشيد
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  .حرف ربطيست که رابطه ميان کلمات را تٔامين ميکند يای مجهول ،  دال مکسور و ــ دېــ 
  مخه ويالی وای ته د  ما دېــ که

  فتيگر پيش ازين به من ميگا
  کـړيدی؟ دې ــ  واِده

  عـروسی يا ازدواج کــرده ايد؟
   خوښه وي زه به له تا سره يو ځای الړ شم دې ــ  که

  تو يکجا خواهم رفت  با،ر ميل داشته باشیگا
  خندل؟ نه دې ــ ما چې ټوکې کولې ولې

  ا نميخنديدی؟ميکردم چر) مزاح ( وقتی خوش طبعی 
  

  : تبـصره 
 منــدان محترم تــــوجـه فـرمـا ينــد و به خاطــر بسپارنــــد کــه اين دوه رامـی وعال قگان گآموزند 
  زبان محاوره بدون تفاوت به زبان آورده ميشوند در يکسان تلفظ ميشوند و) ِد و دې  ( حرف

  انگطوريکه ديده ميشود بعضی نويسند  ورددگاما در وقت نوشتن بايد امالی شان جدًا مراعات ، 
 ربه کارگبدون تفاوت يکی را عوض دي يرند وگنظرنمي مهم را در نوشته هايشان اين امر در

  .ميبندند
) نثؤم( اشاره برای شخص سوم  ضمير)دې( ارتباطی و)دې  (نين الزم به يادآوريست کهچ همــ
 ما آنرا وقتی ردد وگ ميءادا يکسان نوشته وردد گفتاری بدون آنکه کس متوجه  گلسان ديوانی و در

  :يد ئبه مثالهای ذيل توجه فرما. يم که به معنی دری آن مراجعه کنيمائازهم تفريق مينم
  ټولګي کې نه وای ناستدې اوس به په  خپل درسونه ويلی وای ، نودې ــ که 

  تیسرا ميخواندی ، حال درين صنف نمينش ر درسهای خودگا
  دوم ضمير اشاريست که به صورت ملفوف در جملهدې   اول حرف ارتباطی ودېدر مثال باال 
  . بدون آنکه ما متوجه شويم،استعمال شده

  .ميلمه نه کړمدې نه وروسته به دې  ډوډۍ ونه خوړه ؟ له  دېــ ولې
  .چـرا نان نخوردی ؟ بعد ازين مهمانت نخواهم کـرد

  .دوم ضمير اشارت است دې سوم ادات و اول ودې  باال ۀر در جملگبار دي
  

  :يادداشت 
    وغيره را باه ، لــه ِکه ، پـُدير زمان به اينطرف در بعضی نبشته های پښتو ميبينم که اداِت از

  نشد اشارت با حذف های همزه ، يکجا مينويسند  و موقع ميسر ضمير  دې  بيشتر با دې  اداِت 
را  ) نکته مکانی دارد  ی وهرئسخـن جا هـر (ويا که اصلگ .نما يم تا درين مورد نظرم را ابراز

  :ور ميشوم آياد است، اکنون که آن موقع دست داده  موقع بودم و رعايت کرده منتظر
 په دې وخت يا مثًال عوض  و  لـدې کبله  : يعنی ازين جهت ، مينويسند  له دې کبلهمثًال به جای

  .ت نيست که درس٠پـدې وخت کې:   يعنی درين موقع ، مينويسند کې
  وصل کردن شان با کلمات ادات و بعضی از ان با حذف حرف اخيرگهمچنين برخی ازين نويسند

  :د مثًال نلغت اصيل پښتو را خرا ب ميکن  دوۀ خان،حقيقت بابداع يک لغِت نو ـر درگمستقل د
  قير درستازين قبيل که از نظر اين ح  وپـُخاطررا  پـُـه خاطـر يا   و پـخپل  را مينويسندپه خپل 
  ـذاشته شود  گيا ذاشته شده وگن مهر صحت  آر آنکه از طرف يک مرجع باصالحيت برگ م،نبوده

  ميرساند همراه را معنی با ، مع و) سره ... لـه (  يکجا ميشود  سـرهاين حرف وقتی با :ــ لــِه 
  ځای ښـوونځي ته ځم  يو له تا سره ــ زه 

  من با تو يکجا مکتب ميروم
   مينه لرې نو خپل کتاب ښه وساته لـه کتاب سره رښتيا ته ــ که په

  .هدارگداری پس آنرا خوب ن) عالقه( کتاب به راستی محبت هر تو بگا
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  يا الی را افاده ميکند  معنی  از و)  نـه ...لــِه  (  يکجا شود   نــَه يا څخه ــ وقتی با
  څه وکړي؟سوته  څه غواړئ چې تا) څخه (  لـه ښـوونکي نه ــ  تـِه

  ه کند؟چتو از معلم چه ميخواهی که برای شما 
   څه غواړې ؟ لـه ما  نه ــ زه بازار ته ځم تـه

  من بازار ميروم تو از من چه ميخواهي؟  
   ډېره الر دهلـه کابل نه تـر لغمانهــ  

  از کابل  تا لغمان بسيار فاصله است
   ولې دومره جګ جګ غږېږې؟ يوه ولېښت الرده ،لــه خولې څخه تر غوږو  پورېــ  
  پ ميزنی؟گوشها يک وجب فاصله است ، چرا اينقدر بلند بلند گدهن تا  از

  هغه مهاله مو په لوی او   ِد دې لــړۍ نــورې بــرخـې به پـه بل لوست کې ډالۍ شي ، تر
  .بښـونکـي خــدای ســپارم

   
   
  
  
 

 


