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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ــ فرھنگیدبی ا

  

   "برکت" ستاد محمد اسحــاقا

    2012 اکتوبر 24ـ ويرجينيا ـ  

  

  

  

   

  

   !کې په درشل وی اخترد ل

  وم لـوی اختر

  !شه بارک موم
  

 وبپاڼې محترمو "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ " خپل زړه له کومې مبارکۍ د د

ء استاد محترم فخرالشعرا ،او په ځانګړي توګه شاعرانواو ليکوالو ، کارکوونکو
او ډٻره مينه  او خواږه اشعارو ليکنو غه کمين په خپلول يې دچې ت هتصاحب " اسير"

څخه  خدای سپٻڅلي اووياړلی او نازولی دی، وړاندې کوم او دوی ټولو ته د لوی 
  !روغتيا او سGمتيا غواړم

            

  :يک تبصرۀ کوچک 

که  زمانی ھر اين خادم شما در ،معلوم است محترم درسھای پښتو گونه که به عGقه مندان ھمان

 ن خواننده وآ ميدانم که از آنچه بفکرم خطور ميکند و است، فرصت دست داده شده و موقع ميسر

 ً خدمتی انجام  اندک مسير عرصه و من دراين چيزی می آموزد و درس پښتو عGقه مند خاصتا

د لغت را قابل شرح چن متن تبريکيۀ با\ روی اين ملحوظ از .مضايقه نميکنم دريغ و ،داده ميتوانم

  :ودد فرمتوجه خواھي ن عطفآميدانم که به 

  .، اسم مفعول از مصدر وياړل ر يا افتخار داده شدهمفتخَ  :وياړلی 
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ختم " ل"مصادری که به  ھم اينست که در آخرشيوه ھا از يکی رای ساختن اسم مفعول در پښتو ب

  :مثG از )اين حالت مخصوص زمان ماضيست (  می آورند" ی"ينه د يای ملينميشو

  .غيره  نازولی و –زول نا ليکلی ، از –، از ليکل ليدلی –ليدل  وھلی ، از –وھل 

 استعمالنيز بحال مصدريش بحيث اسم مفعول  را مصدر ديده ميشود مردم بيشتر خودِ  ھکذا

  :به اين مثالھا توجه کنيد . مينمايند

  .ی نه دیګوډ آس څغلول شو ؛ل ليدل سوی چې په غوِجل کې پټ ووغ؛ خط ليکل سوی دی

  )ماضی قريب معلوم(ما ھغه ليدلی دی  :در پشتو ميگوئيم را ديده ام و من او: ميگوئيم دری در

ماضی قريب (شوی دی) ليدل(ھغه ليدلی :پشتو اما در ديده شده است و او :دری ميگوئيم  در

  ).مجھول

  .احمد خپله مور وياړلې ده ؛احمد خپل ورور وياړلی دی ؛ـ احمد زه وياړلی يم

  .نيز استعمال شده ميتواند داده شده ی نوازشامعنه بعضا ب  ،نازدانه داده شده و ناز :نازولی 

  )معنی نازداده شده از( ؟ونازولې تا چې ژړل بيا چا .يم نازولی ډٻر سليم خان په خپلو خبروکې زه

  )معنی نازدانه  از(  .ه ته څه ونه وايئ چې ژر خپه کيږيھغ ھلک دی نازولی يو احمد

  :لـنډۍ 

  ښکلی ښکارې او ھلکه څڼو ته چې په تورو

  ښکارې نازولیشې  روکه مروه ھسې ټپ

  

  

     


