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  ؟څـه وليـکو

  لـری ـ لـري ـ لـرې ـ لـرۍ ـ لـرئ

  ؟)١(ٻرېاوکه ل
  

  ريا بعيد بودوُ  يعنی د) لـٻرې(کلمـۀ چارحرفی   مطلب نويسنده ر ويکی از مقا�ت که منظو در

 .کرد ھم را جلب، توجاند به اشکال مختلف نگاشته) ی + ر+ ل ( ۀ سه حرفیجا با کلمچندين  آنرا

 ند اماۀ محيطی خوب ميدامحاور را به حساب وطنی و برداشت من اينست که نويسنده لسان پښتو

 يا که ميخواھند پشتو بياموزند و آنانی را چه بھتر اگرکمی ھم با دستورلسان آشنا شوند تا خواننده و

  .زندمه نسابھوت و اسيم ، مات و، گيچبا چنين امCھا نمايندميتعقيب  نبشته ھای پشتو را مقا�ت و

 زجاتم دررفع کرده باشم با وجود بضاعت مُ  اشرف خواننده را نگرانی برای اينکه تشويش و

  :، به شرح ھريک ميپردازملساناين  بسا ناسازگاريھای دگر پشتو وخاصتاٌ لسان  زبان و دستور

 و ، مفتوح استکيد ميگويمبه تأ بايد و قبل آن شايد ويای ملينه که حرف ما با �م مفتوح و:  ــ لَـَری
 سازګارمعلومات اندکم  وميدھد  من کار مقَصر، تا جائی که عقل شده نميتواند حرکت دگر بوده و

  .ء لَيَس بَِشی. ، ھيچ معنی ندارداست

  .)٢(ات حيوانيا معدۀ  ه، بمعنی شکمبيای ملينه ھمو گپ رای مفتوح و با�م مکسور، باز :لِـَری ــ 

  .بی معناستدر اخير يای ملينه بازھم  با �م مضموم و : لُـَری ــ 

ً  بايد و) را(حرف  ، يای معروف که�م مفتوح با : يلَـرِ ــ   از )دارد(يعنی  است مکسور حتما

  . )٣( مفرد غائب ــِرل يعنی داشتن ـَ ل مصدر

 زبانان جنوب شرقی کشور يا پښتو ، به نظريای معروف ، رای مکسور وبا�م مکسور: ــ لِـري

  .خوست يعنی دارد برای مفرد غايب که نادرستش نتوان گفت ، پکتيکا ومردمان پکتيا

  .يای معروف چيزی معنا ندارد و) را(کسرۀ  ،با ضمۀ �م: ــ لُـِری 
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  .داشتن مفرد مخاطب يعنی داری از مصدر) ې(يای مجھول  ِء مکسور و با �م مفتوح را : ــ لَـِرې

  است مکسور ء برای ھميش بدون استثنا ل مدام وآور بايد شد که حرف ماقبل يای مجھوياد ربار دگ

  .ر حرکت تلفظ نميشودبا دگ و

مفرد مخاطب مګر با فتح �م  ــردم پکتيا يعنی داری راء بازھم بګفت م با کسر�م و: ــ لِـرې 
  .است صحيحتر درستتر و

  .ی ازان حاصل نميشودئول کدام معنايای مجھ باضم �م حرف را و  :ــ لُـرې 

  ھمچنان ديګر حرکات حروف  و) يای تأنيث يا يای دمبکدار  �م مفتوح راء مکسور و(: ــ لَـِرۍ 

  .)۴(بی معنيست  راء نوشتۀ م و�

 يعنی يعنی يای مخصوص افعال بمعنای داريد) کړواله ( يای  با�م مفتوح راء مکسور و :ــ لَـِرئ 

  . مخاطب جمعشما داريد 

 داريد، معنی شما ھا شنيده ميشوده ھای بعضی پښتونمحاور �م که از بازھم با تلفظ کسر :ــ لِـِرئ 

  .را افاده ميکند
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات 

ميسر ) ط کلمات يای مجھول وس(يت دست داشته امکان درست نوشتن سيستم انترن در ــ) ١(
  .واری شما آنرا درست پنداريدروی بزرگ ، ازنيست

 ګويند که عوامش وقتی به حيوانات برميگردد آنرا لِـَری پښتو معده را نس گويند و در ــ) ٢(

 ان يست که درئاين ھمان جا ويند وميگ ګـٻډهآنچه را در دری شکم گويند در پښتو  يند وگو شکمبه

  وهللا اعلم . اعضای داخلی بدن جابجا شده اند

 ويند نيز ازينجا، لغت نس ناستی که در دری اسھال گفته آمدسخن از معده يا به پښتو نس گچون 

  .تبرخاس

تلفظ  کلمات فقط با اندک تغيير يای فعلی آخر يث ون، تأ، مجھولحرف ماقبل يای معروف ــ) ٣( 
  .ر حرکات را نميپذيرنددگ واند  ھمه مکسور

يا در  اين) ئ . ( بس صرف در آخر اسم جاميگيرد و يای تآنيث مخصوص اسما و) ۍ (  ــ) ۴(
       .آنھم جمع مخاطب جا ميگيرد فعل و يکسانست اما در اخير) ۍ(حالی که از نظر تلفظ با 

               

  

  

  

  

      

   

  

  

     


