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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۴/۲۹

محمدمعصوم هوتک

د یوه پخواني گرامر لیکونکي
فضل محمد"وکیل"
په یاد

ښاغلی فضل محمد "وکیل"

څو ورځي دمخه مي دخپل پردېس کتابتون زړې پاڼي سره اوډلې او په ترڅ کي ئې پریوه کوچنوټي کتاب (د پښتو ژبي
لنډ گرامر) پېښ سوم .د کتاب لیکوال فضل محمد" وکیل" دئ اوکتاب په ۱۳۳۰هـ ش کال د طلوع افغان په مطبعه کي
په کوچنۍ جیبي قطع چاپ سوی دئ .د کتاب ټول مخونه  ۶۴دي او موضوع ئې د پښتو ژبي گرامردئ چي په منظوم
او منثورشکل بیان سوی دئ.
فضل محمدخان مي پېژندی.دکندهارښار دخرقې شریفي شمال ته په پرته کوڅه کي اوسېدی.زه چي دکندهارله میرویس
لېسې څخه فارغېدلم (۱۳۴۶ش) ،دی په دغه کال وفات سو.
فضل محمدخان له نامه سره " وکیل" دتخلص په توگه کیښ .دده پالر محمدعلم خان اونیکه ئې سورگل خان نومېدی.
نورنیکه گان ئې د غزني والیت په اندړوکي اوسېدل اوپه خټه هم اندړ ول .فضل محمد په ۱۲۸۸هـ ش کال په کندهارکي
زېږېدلی اوپه ۱۳۴۶ش کال وفات سوی دئ.په ځواني کي برتانوي هندوستان ته تللی وو اوهورې ئې تعلیم هم کړی وو.
هیواد ته تربیرته ستنېدو وروسته ئې دیوناني طبابت کار کاوه او تر هغه وروسته ئې دکندهارد"بلدیې ریاست" دترافیک
په څانگه کي د مامورپه توگه رسمي دنده درلوده .له رسمي ماموریت سره ئې په څنگ کي دطلوع افغان له اخبارسره
هم قلمي رابطه درلوده .شعر ئې وایه او نقاده طبع ئې درلوده.
لکه څوکرښي وړاندي چي مو ولوستل،دپښتوژبي دغه گرامر په نظم اونثر دواړو لیکل سوی دئ .ترتمهید وروسته
دپښتوحرفونه ،دهمزه اوالف فرق ،د(ها) اقسام ،د(واو) اقسام ،تلفظي اجزاء،... ،او نور قواعد راوړي.
دکتاب په ماخذوکي ئې دمحمداعظم ایازي "پښتوقواعد" ،د پوهاند رښتین " گرامرپښتو" او د"پښتوکلي" متفرق جلدونه
یادکړي دي.
د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په تمهیدکي وایي " زما د پښتو مورنۍ ژبي سره ذوق او عالقمندي او په نن ورځ کي زموږ د متبوع حکومت توجه چه
د پښتنوژوند ته ئې په هره وسیله لري ،زه دې ته مجبور کړم چه دا وړوکې رساله د ذوقمندانو او هغو کسانو د پاره چه
د خپلي پښتو مورنۍ خوږې ژبۍ زده کول غواړي ولیکم "...
دکتاب پیل په دې بیت سره پیل سوی دئ :
ممتحنین محترمین که اخلي زما امــتحان
په مورنۍ ژبه کوم دصرف ؤ نحوي بیان
ددې کتابگوټي گرامري قاعدې دهماغه وخت دنورو پخوانیوگرامریانو په شان دعربي ژبي دصرف و نحوي پربنسټ
بیان سوي دي.لیکوال هره عنوان اول په یوه مربع وشمه نظم کي بیانوي او بیائې په نثر سره تشریح کوي .دمثال په
توگه :
اسم اته قسمه لــري عام لکه سره زر ،بازار
اسم خاص ښار لکه کابل ،افغانستان ،قندهار
اسم ذات ووینه په سترگو تې قیاس کړه چنار
اسم معنی لکه ژړا ،خندا او نـــــورپه داشان
په متن کي ئې ځای ځای د عبدالقادر خان خټک بیتونه د مثال له پاره هم راوړي دي.
زه غواړم ددې کتابگوټي ټول نظمونه په دې نیامت پرله پسې را نقل کړم او تر نثري تشریح ئې گام واړوم چي له هغو
څخه یو لنډوکی منظوم گرامر جوړسي .که یووخت چا د پښتوژبي د گرامر تاریخ کیښ ،داحاضره لیکنه به ئې دڅېړني
دتاریخي ځنځیر یوه کړۍ وي .په دې نظموکي چاپي غلطیوځای ځای دنظم روانۍ ته تاوان پېښ کړی دئ چي دغه
ځایونه ئې ماتنقیح کړي دي.دغه راز په چاپي متن کي دیاگانو سمه بڼه نه ده پالل سوې او زیاتره ئې بې ټکو (ی) کار
کړې ده .په دغه برخه کي ئې هم ما دسمون په نیامت گوتي وهلي دي .البته دا السوهنه دونده ( دومره) نه ده،چي د متن
دمسخه کېدو سبب سي.
[پوره ]دېرش حرفه دپښتو دي ځني جوړشي دفتر
شپاړس حرفــــــــونه مؤنث دي څورلس دي مذکر
په (ده ــ ؤــ دې) سره ئې فرق دئ رب دي درکي هنر
دې وویل ،ده ومنل ،پالربه کــــــړي غوزارپهلوان
++++++++++++++
زورکی لــــــــري نام
زور ؤ زېره َ
غیرله پېښ او َ
زور ؤ زېر وکۀ پام
داحرکت دئ په مـــــــــابین د َ
لکه [په] شل ؤ شل ددې مثال مي هم کئ تمام
غوټې بولي افغان
غوټه پــــه شد تغیرپیداکي َ
++++++++++
پراته قسمه کلــــــمه ده اسم ،فعل ،حرفِ ندا
لفظ دتمیز،پنځم ضمیر،شپږم دئ عطف اغا
اووم دئ ربط اتم صفت تابه په پوه کـــړمه بیا
دهریوه به په خپل ځای کښي درته وکړم بیان
+++++++++++++++++
اسم اته قسمه لـري عام لکه سره زر ،بازار
اسم خاص ښار لکه کابل ،افغانستان ،قندهار
اسم ذات ووینه په سترگـو تې قیاس کړه چنار
اسم معنی لکه ژړا ،خندا او نــــور په داشان
++++++++++++++
اسم ظرف دئ لکه ښوونځی،لمونځی په پوه هرهلک
اسم تصغیردئ لکه جـــــــــــــوړچي له باباشي بابک

د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اسم صوت دئ لکه شـرپی ،شرنگی چي وي پرسړک
اسم مجموع لکه رمه یاتــــــــــــــــــوریالي عسکریان
++++++++++++
اقسام څلــــــــــوردمؤنث یوحقیقي بل لفظي
شپږ عــالمې چي مؤنث وي ،نویوه به لري
لکه (بزه ؤ غوا) دوهـــــــم غیرلفظي حقیقي
مثال دغیرلفظي دئ د(خور ؤ مور) په شان
++++++++++++++++
دریــــــــــــم مؤنث غیرذیروح لکه ( بدنۍ وصدرۍ)
څلرم قسم ســــــــــــــــــماعي که ئې په زړه کي لرئ
سماعي هم بې عــــــــــــــالمې ،زې درښیم په سِرۍ
(الر ؤ مېچن ؤ میاشت ؤ ورځ) ده سماعي ئې عنوان
+++++++++++++++
اسم چي کاندي داللت پـــــــــــــر نر هغه مذکر
لکه هلک ،وېښته ،پسه ،مونډه،غــویی اوبل غر
مثال مي کئ درته معلـوم چي ته په پوه شې بهتر
مقصدمي دادئ چي پښتوشي مقتدر ،یـــــو لسان
++++++++++++
چي په اخیرکي دیواسم راسي دا عالمات
نو هغه نوم به مذکر وي که کوې تحقیقات
ملینه (ی) ملفوظي (هـ) ته زده کۀ دانکات
که په رشتیا مزین غواړې د پـښتو گلستان
+++++++++++++
یای معروف نسبتي ده عــــــــــــــــالمه دتذکیر
اوبل یودئ حرف صحیح ادات ددغــــــــه تدبیر
واو معروف ئې دئ پنځم چي مي بیان کئ اخیر
دا پورتني تـــــــــوري دي واړه دنروالي نښان
+++++++++++++
اسم به وي یامذکــــــــــــر یا مؤنث ځان که پو
دمؤنث شپږعـــــــــالمې اوس بې بیان کم کاکو
اول (مجهول واو) لکه واو چي د(زانگو ؤ المبو)
(معروفه یاء) لکه دوستي ودښمني پرجــــــــهان
+++++++++++
(ثقیله یاء) لکه خـــــولۍ(،الف) روڼا ؤ هوا
(مجهوله یاء) ده تږې وږې مسافـر پرصحرا
حرف زاید چي مسافردئ سجع سمه کړه ما
(هـ) بزه ،اسپه دغه ټول دمؤنث حــــــــروفان
+++++++++++++
هراسم شپږحاالت لــري زړگیه ځان که خبر
یو(فاعلي) بل (مفعولي) په پوه دئ هردانشور
نــــــور(اضافي ،ندا ،جري ،نسبي) وکۀ باور
ماپه ترتیب کـړله بیان چي شي په پوه طالبان
++++++++++++

د پاڼو شمیره :له  3تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دپښتو ژبي هــــــــــم د نورو لسانونو په څېر
دي راوستلي نورلـــغات په تسلط خپل کي ډېر
لکه چي دئ (مفاهمه) ال (اول) تــوری د شمېر
کله وایه شي چي ملگري مودي ټول (صادقان)
+++++++++++++++
صفت پرشپږقِسمه ،اول ئې ذاتي بل نسبتي
ت عددي دئ څلــــــــــرم مقداري
دریم صف ِ
اشــــاروي پنځم صفت دئ شپږم استفهامي
صفت دبل اسم حــــــــالت اوکیفیت کي بیان
+++++++++++++
اول فعلي صفات دوه قِســـــــــمه هغه داسي بولي
نسبت دفعل چي وفاعــــــــــــل ته وي هغه فاعلي
او که یوفعل منسوب مفعول ته وي هغه مفعولي
(زید وواهه سو) یا (زید وواهه) دي دوه صفتان
+++++++++++++++++
ضمیرپرځای داسم شپږقِسمه اول ئې شخصي
استفهامي ئې دئ دوهم ،دریم ضمیرموصولي
اشاروي دئ څلــــــــــرم ،پنځم ضمیر ابهامي
شپږم ضمیرمشترک ماکــــــــــــړه وتاته عیان
++++++++++++
مصدر دئ هغه کلمه چي پرکـــــــــــــــــولودکار
بې له تعلق دزمـــــــــــانې خپل داللت کي اظهار
دئ پرشپږقِسمه چي هریوبه کړم بیان په خپل وار
کول ،کېدل ،خــوړل دي واړه په ترتیب مصدران
+++++++++++++
اول مصدر دئ (وضعي) لکه (وهل ؤ ښکنځل )
یو کلــــــــــــــمه اخیر ئې الم لکه (چښل ؤ شړل)
چي له دوو لفظوڅخه جوړشي دامصدرگوره تل
پخالکېدل ،پخالکـــــــــول دي ترکیبي مصدران
++++++++++++++
فعل دئ هغه کلمه چي پر کـــــــــــــولود کار
په یو زمان داللت وکي ،جانه! شــــــه خبردار
زمانې درې دي زه به هره زمـــــانه کم تکرار
اوله (حال) یـعـني دا اوس په پـوهوم شاگردان
+++++++++++
دوهم ماضي زمـــــــــــــــانه تېره پخوانی سرگذشت
اواستقبال چي آینده دئ څه به پېښ شي بل گښت
نه مي په تېره نه په حــال کي وکاره یوڅه کښت
دآینده دپاره یــــــــــــــــمه په نن ورځ سرگردان
+++++++++++++++
فع ِل ماضي دئ پر نه قِسمه یومــــــــــاضي مطلق
لکه چي (وامي ورېده) هغه ســـــــــړی دئ محقق

د پاڼو شمیره :له  4تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

استمراري (زه به مکتب ته تلم) وایـــــه مي سبق
(که مي لیکلې وای) مــاضي شرطیه ده په داشان
++++++++++++++
بله (ماضي امکاني) پخواتالی شــــــوم پردې الر
ماضي بعیده (وو راغلی) ،قریب (ومي کئ ښکار)
اووم مـــــــــــاضي شکیه ( دی به لېږلی وي پالر)
اتــــــــــــــــم ماضي تمنایي ،نم توبیخي په دا شان
+++++++++++++
فعل الزمي ،متعدي زه به کم دواړه اظــهار
متعدي لري فـــــــاعل ،مفعولي ته معلومدار
الزمي نه لري مفعول (والړبه شم زه کوم کار)
د فاعل کار وبـوله فعل چي نسې ته سرگردان
++++++++++++
اسم تمیزدئ هغه لفظ چي ښیي شـــــــــــان دصفت
ال دیو اسم یا کالم ښکاره کــــــــــــــــــــوي کیفیت
لکه چي (دا هلک ورو ورو ځي) راښیي ئې حالت
کله بیاوایـــــــــــــو چي دکښته دئ پټ تللی دهقان
++++++++++++++
ځني الفاظ شته چي هغولـــره وایه شي اصوات
نداء ،افسوس ؤ مصیبت اوڅلــــــــــرم تعجبات
دتمناالفاظ مدام څرگندوي خـــــــــــــــــواهشات
(وای ،اوف  ،ها ،واخ) او دارنگه نور الفاظان
+++++++++++++++
صرف مو تمام کړه اوس په نحوي سره پیل کوو
د نحویانو دقاعـــــــــــــــــــدو تحسین ؤ سیل کوو
د مورنۍ ژبي و زدکړي لـــــــــــــــــره َمیل کوو
په دې امید چي هر پـښـتون سي د پـښـتـوسخندان
+++++++++++
نحویان بولي په لغت کي نحوه الر او طرف
په اصطالح کي دعـــــــــربو ئې همدغه هدف
چي دبنا او داعراب کیلي ایږدي ستاپرکف
دنحوي علم دئ دهـــــري ژبي سر ؤ سامان
++++++++++++++
په لــــــــــــــــــغوي معناکالم وایي خبرولره
دپښتنو او ال دبل قــــــــــــــــوم و (اترو) لره
جلبوي فکر یا ونثر،یاســــــــــــــــــــندرولره
دایو اواز دئ چي مقصد ورڅخه اخلي انسان
++++++++++++++
کالم پر دوه قِسمه اول ئې دئ ناقص اوبل تام
ناقص هـــــغه دئ چي وي پاته یوحصه دکالم
اوکه پوره کي ټول مقصد هغه کالم بولي تام
لکه چي ووایي پښتون ابـــــادکئ افغانستان
+++++++++++++
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څلـــــوراجزاء دي دکالم اول ئې دئ بیاني
استفهامي ئې دئ دوهم ،دریم ئې دئ ندائي
څلرم قِسم درښیم چي هغه بـــــــــولي امري
امیدلرم چي دا انشاء مي کي ِپســـنده پوهان
+++++++++++++
استفهام وایي (چیری والړې؟) او دا( څه کوې ته؟)
امـــــــــــــــــــریه بیا وکۀ وماته اوس په مِ هر کاته
ندائي ،آه! څه ښــــــــــه خوندکاندي سبایي لمرخاته
بیانیه ،زه جوړوم په نــــــــــــــــــــظم دغه داستان
++++++++++++
ُ
پرڅلور قِسمه جمالت دي د نحوي ساختمان
یومرکبه ،بل بسیطه په قاعـــــــــــــده دلسان
بله مخلوطه بولي ،ته په خبر کانده خپل ځان
بل مرکبه ؤ مخلوطه جــــــــــمله بولي پوهان
+++++++++++++
جمله پر درو قِسموراتالی شي دترتیب په اساس
طوله جــــــــمله بوله بې له شک ؤ وسواس
یو ُم َ
بله محصوره جمله ده مــــــــاولیکل پر قرطاس
دریم جمله متوازنه چي ئې ســــــــــم وي اوزان
++++++++++++
په نظــــــــــــــم ونثرمي ددې فنه کتاب کئ تکمیل
پر دې بیاض مي کئ اسان دصرف و نحوي مشکل
په نظم ژر کښېني په ذهــــــــن کي تکرار کئ عامل
فضل محمد" وکیله" ډېر خلک بې شي ذوقمندان
+++++++++++++++++
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