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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

     
  محمد اسحاق  برکت  
    امريکاــويرجينيا   
 ٢٠٠٩ نومبر ٥  

 
 
 
 

ـتو ئيدبـيـا   بـيـامـوزيم پـ
  ســت لــو٢۵
   )٢۵درس ( 

ـتو    کـې مـصا در پـه پـ
  

  :در پښتو همچنان  ن افعال ساخته ميشود و آمصدر کلمه ايست که از
.جوړيـږي) فعل ( مصدر هغه کلمه ده چې له هغه څخه کـړ   

  : ختميږي لکه  ) ول( اويا  )يدل(، په   ) ل (د پښتو ټول مصدرونه په 
....ــ خــوړل  ، لـوستل ، ليکل او  
....اوــ  دريدل ، ګـرزيدل ، غورزيدل   

....ــ کول ، درول ، ډکول ،  ښـورول او  
  :پـښـتو دو نوع ميباشد  از لحاظ ساختمان مصدر در

  :د جوړښت پربنسټ دوه ډوله دي  په پښتو کې مصدر
   بسيط مصدرونهـ١
   ـ  مـرکب مصدرونه٢

  بسيط مصدرونه هغه دي چې يواځې له مصدر څخه د مصدري نښو يا عاليمو په درلودلو سره
  :لوستل کيږي لکه وليکل ا

   ....ليکل ، لوستل ،  وړل ، اچول او
  : څخه جوړيږي لکه ) ...او  کول ، کيدل(صفت او يو کومکي مصدر  يوه نوم يا مـرکب مصدرونه  د

  پوښتنه کول ، تحصيل کول ، جال کول ، پخال کول ، سيل کول
  ....يو ځای کيدل ، جال يا جدا کيدل ، نيږدې کيدل ، ليرې کيدل او 

  
متعدی  الزمی و  افعال)ل ( مختوم به  داشت که از مصادربايد خوب به خاطر  فراموش نبايد کرد و

(  مختوم به مصادر حالی که از ساخته شده در) که شرح شانرا در دروس ما بعد خواهيد يافت( هردو
  افعال متعدی ساخته ميشوند)ول  ( صرف افعال الزمی واز مصادر مختوم به)يدل 
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  ) پښتو معلومات الزم داده شده ١۶ه افعال الزمی ومتعدی در درس راجع ب(
  

ر فعل الزميست ، ميتوان با تبديل)يـدل (قابل ياد آوريست که مصادر مختوم به     را که نمايان
  :ئيد نظر نمائين به مثالهای پا. به فعل متعدی تبديل کرد)ول (  مصدری ۀآن به عالم
  )ديل کردن ګشتن ، ګرديدن ، تب( ګـرزيدل   

  چېرته روان يې ، ولې دېخوا هغه خوا بېځايه ګرزې ؟
ردي ؟   کجا راهيستی ، چرا اينجا وآنجا بيمورد مي

  )برګرداندن ، تبديل کردن (ګرزول  
  ولې دې خپله خبره وګـرزوله او اوس بل څه وايې ؟

و و) بدل کردي ( چرا ګپ خودرا ګشتاندې  ری مي   /ي ئاکنون چيز دي
  

  )خـنـديدن که خندل هم ګويند ( دل  خـندي
   ولې بېځايه خاندې ، په چا خاندې ؟
  چرا بيجا ميخندي ، ّبه ِکـه ميخندي ؟

  )خنداندن (  خندول  
  غياث لکه مسخره ، خلک پر خپل ځان خندوي
  غياث چون مسخره ، مردم را بر خود ميخنداند

  
  ازان استفاده ميشود نوشتهمروج که در محاوره   زير يکعده مصادر بسيار معمول و در

  :مندان به خاطر خواهند سپرد ه آنرا عالق شده و
  

   نشستن ستادن               کېناستل    يا    دريدل       ځـغستل        دويدن                  
  کتل          ديدن    نوشيدن              څشل ،څکل  خوړل         خوردن                 

    ډاريدل       ترسيدن  دويدن                زغاستل      دويدن                   دل       زغلي
   ګرفتن   اخيستل       ګذاردن              ږدل          وهــل          زدن                    

هداريکردن        شوول   سول،سوزول   سوختاندن              ساتل           نشاندادن        ن
   بر ګرداندن ، چپه کردن    درلودل  داشتن                  اړول      -لـرل 

  اين نوع مصادر بسيار زياد استند که همه را درين مختصر نتوان ګنجانيد
آنها   مصدر ميسا زيم و از)ول ، کول و کيدل  ( صفت با پسوندهای در پښتو بيشتر از ترکيب اسم و

يريم به اين مثالها توجه فـــرمادر محاوره    :يد ئکار مي
   تورول يا تور کول        سياه کردن 

    سفيد کردن يا تصفيه کردن    سپينول يا سپين کول  
  شکستاندن                    ماتول     

  ساختن                 جوړول      
  تخريب کردن                  ورانول     

  پيش کردن              وړاندې کول   
  باالکردن ين وئپا        الندې باندې کول    

  مريض شدن            ناجوړه کيدل     
   خوش شدن      خوشحاله کېدل       

   ازرده شدن             خپه کېدل      
    عروسی کردن          واِده کول       
   ازدواج کردن           مـېِړه کول      

    ازدواج کردن           ـځـه کول      ښ
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   .تا درس بعدی پښتو که باز هم در خدمت خواهم بود شما را به خداوند ميسپارم
  
  
  
   

  
 
  

 


