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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
 برکت  اسحاق محمد
  امريکا  ــ رجينياــوي
 ٢٠٠٩ نومبر ٢٦ 

 ه عـيد سـعـيد اضحی درک مرتبه در حالی به عـال قه مندان تقديم مينمايم اين درس امـروز پـښـتو را
ارجمند   مسؤوالنو ، کارکنان گرانقدرآنرا به همه هموطنان ازينرو .استتجليل حلول و آستانـٔه 
تبريک  رامی نيز گان عزيز وگ ، شاعران و نويسند"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"معزز  پورتال

 .ويمگتهنيت مي و

 
 امـوزيمبي ښـتوپ ائيدبي
 ـتلـوس ٢٨ پـښـتو د

  )پښتو٢٨درس( 
 ګــردان افعالـو د

  
 زمان حال  در،مترادف دارند را که معانی خيلی نزديک و) مصدر   (در درس ګذشته چند فعل

 د الزم ديده ش،را نميدانند مناسب آنها دری زبانان استعمال درست و عده  چون يک.ردان کرديمگ
 تا به باريکی ها و موارد  نمائيم،لافعال را در جمالت استعما يک ازين درس امروز هر که در
 :آنها عبارتند از و  .آنها خوب تر پی ببريم استعمال
 )  ــ توقف کردن استادن  (               ــ درېـدل
 ښوونکي سره مه غږېږه دا بي ادبي ده له) ناسته (، په ناستې  ودرېـږه ! ــ هلکه
 .ی ادبيستپ مزن اين بگنشسته با معلم  به پا خيز ،! او بچه 

 .تا سره مې کار دی له ودرېـږه داسی په بـيړه روان يې؟ ته چـېـر!  او سـړيه  ــ
  با تو کاری دارمشو، ستاده ي؟ اشتاب راهيستی کجا با چنين! او مردکه 
 در که  عسکريستۀقوماند يک درېــږ است که مختصر آن درېــدل مصدر حالت امر ودرېـږه ،

استعمال  )ځای ځای پر عادی قدم ، موزون قدم ، تعليم قدم و(چون رفتارهای نظامی يا عسکری 
 .رددگمي

 را "ځپرځای" اختصارش  يا"ځای پر ځای "و درېـش را به غلط درېــږ هموطنانم بسياری از
 .نيستيا مينويسند که درست  ويند وگمي "ځای چپر "و "څپرځای"
  

 ) آن برخاستن از خواب يا حالِت مشابه( څـېـدل ــ پـا
ي ته هم ،پـا څـيږي نا وخته احـمـد هره ورځ له خوبه  .نه شي تالی ځينې ورځـې ښـوون
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 . بعضی ايام مکتب هم رفته نميتواند،وقت برميخيزرداخواب ن احمد هر روز از
 .کورته ننوت  او څـېده پـا چې ناڅاپه باران شو ژر وو سليمان پر کټ اوږد غزېدلی
 . شدخانه داخل  زود برخاست و،هان باران شدگ بود که ناافتيده سليمان بر چارپايی دراز

  
 ) ، از جای خود بلند شدنبرخاستن حالت نشسته صرف از (        لَوالړېــد ــ
 .اوښه دود دی چې د مشرانو پر مخ والړېـږی افغانانو دا يو منلی د

 .ان به پا ميايستندگ که مقابل بزر،افغانهاست ۀاين يک رسم پسنديد
 .وايي والړسئ داخل شي ، صنف مشر  ښوونکي ټولګی تهکله چې

 ويدگمي َوالړ مختصر يا بصورت والړ سئ ، صنف مشر وقتی معلم داخل صنف ميشود
 .ته مې انتظار اېستـِه تا وم او َوالړ په غاړه سړک زه نيـږدې شل دقيقی د
 .را ميکشيدم انتظارت کنار سرک استاده بودم و من حدودًا بيست دقيقه

 فعل تلفظ ميکنند که والړ يا واو نيم حرکت با واو مضموم و ُوالړ را بشکل َوالړ مردم یبعض
  منظور فعل امر برخاستن استعمال ميشوده ر بگا را افاده ميکند و معنای رفت ماضی مطلق است و

 :مثًال .غلط محض است
 هغـه والړ يا الړ هغـه اوس کور کې نه شته ،

 .رفـت او حاال خانه نيست ، او
 در پښتو مورد نيز بلند شدن يعنی برخاستن و جـګېـدل ) مصدر ( بخاطر بايد داشت که فعل

 : يدئ فـرما  به اين مثالها توجـه.استعمال زياد دارد
 .دلته ودرېږه چې دغه سپين ږيری کـېني شـه جګ له ِد غـِه ځای نه

 . سفيد بنشيندريشستاده شو که اين يا ازينجا برخيز اينجا
 .دی هغه اوس زموږ مـدير جـګـه سوې ده اوس حمد عمر خان رتبهد م

    . او حاال مدير ماست،بلند شده رتبٔه محمد عمر خان حاال
  

 : افعال متعـدی  ګـردان فعل حـال ب ــ
آن  اخير  فعل ضرورت است که درۀدر زمان حال بازهم به ريش ردان افعال متعدی گبرای 
 ضماير

 دميګرد متصل ذيل عالوه
 )م (         لپاره مفرد متکلم مذکر  د ــ
 ) مـه (         لپاره  دمفرد متکلم مٔونث ــ
 ) مجهوله ې (             لپـاره دمفرد مخاطب  ــ
 ) معروفه ي (              لپاره  د مفرد غـا يب ــ

 )و (               لـپاره  ــ د جمع متکلم
 ) ئ  (            لـبار   د جمع مخـاطب ــ
 ) معروفه ي (             لـپاره   د جمع غـايب ــ
  

 )فعل ريښه ـ وهـ د(     : د وهـل فعل ګردان
 وهـم            زه
 وهـمـه            زه
  وهـې           تـه

 وهــي          هـغه
 وهـو         مـوږ
 وهـئ         سوتـا

                                                               وهـي       هـغوی
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 ) لـَول  فعل ريښه ـ د (   : ګـردان د لــوسـتـل فـعل

  لـولـم               زه
  لـَولـمه               زه
   لـولـې               ته

 لـولـي        هغه ، دا
 لـولـو            مـوږ
 لـولـئ           تـاسـو

 لـولـي  یهغوی ، دو
 .يمئردان نما گتمام افعال را در زمان حال صورت ميتوانيم به اين

  
 : حـالت منفی فعـل حـال

 برای . استکرديم حالت مثبت افعال در زمان حال بوده ردانگآنچه پيش ازين 
 را ميان ضماير منفصل و ) نـِه ( عالمٔه منفیکه  آنها کفايت ميکند منفی تصريف حالت

              :  مثًال. را بسازيمحالت منفی فعلفعل جا داده 
ته ولې زموږ ،  درېـږئ  نـِه سـو  تـا، لـولو نـِه  مـوږ،  وهـي نـِه هغـه ،ځـم   نـِه   زه
  ؟نـِه راځئ ته کور

 .الړ سو څو دواړه يو ځای ؟ ترینـِه درېــږ ولــې .نـه کـوي خبرې هغوی بېخايه
  

 :  منفی و مثبتحاضر حـالت امـر 
در اخير ) ئ ( برای جمع مخاطب باتصال   و  )هـ (با ايزاد  برای مفرد مخاطب فقط

 مثبت ، امـرحاضر اول امـر  در )همـِ( يد عالمٔه نفیئتـز ريشٔه فعل امــر مثبت و با
 .يد آمنفی بدست میحاضر 

  ! وغـږېـږ ئ!  لـولـئ  !وهـئ ! ګــرزه !  لــيکه  !لــولـه   !  وهــه !ځــه 
 و ( تحـريـر بيشتر يک داشته باشيد که امروز در زبان محاوره و يک نکته را بخاطر

 تـلـل در فعل بجز(    همين باشد فزايند که حتی درست تر  فعل امر نيز می دراول )
  .)...و

 ! وژاړئ! وخـا نده ! وليـکئ ! وګـرزه   !  ولـولـه !ووهـئ 
 .ضرورت نيستر گدي ) و ( به اين اما در فعل امر منفی

  مـِه خـاندئ !  ګـرزئ  مــِه !مــِه وهـه 
 : اه خواهيم داشتگ آن ميشود عالوه) و (اګر  تـلـل در فعل امـر مصدر

 !يعنی بيرون شو يا بيرون شويد !  وځــئ !وځــه 
 !په خدای سـپارم ، روغ او رمټ اوسئ تر بل پـښـتو لوسـت مو

  
   


