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  يلیکونک یوه پخواني گرامر د
 

 فضل محمد"وکیل" 
 

  دپه یا
  

 
  "وکیل فضل محمد "ښاغلی 

 
ژبي   پښتو د)په ترڅ کي ئې پریوه کوچنوټي کتاب   څو ورځي دمخه مي دخپل پردېس کتابتون زړې پاڼي سره اوډلې او

هـ ش کال د طلوع افغان په مطبعه کي ۱۳۳۰پېښ سوم. د کتاب لیکوال فضل محمد" وکیل" دئ اوکتاب په    گرامر(  لنډ
ژبي گرامردئ چي په منظوم   پښتو  ع ئې دموضو  دي او  ۶۴کتاب ټول مخونه    په کوچنۍ جیبي قطع چاپ سوی دئ. د 

  .او منثورشکل بیان سوی دئ

فضل محمدخان مي پېژندی.دکندهارښار دخرقې شریفي شمال ته په پرته کوڅه کي اوسېدی.زه چي دکندهارله میرویس 
  .ش(، دی په دغه کال وفات سو۱۳۴۶لېسې څخه فارغېدلم )

کیښ. دده پالر محمدعلم خان اونیکه ئې سورگل خان نومېدی. فضل محمدخان له نامه سره " وکیل" دتخلص په توگه  
هـ ش کال په کندهارکي  ۱۲۸۸نورنیکه گان ئې د غزني والیت په اندړوکي اوسېدل اوپه خټه هم اندړ ول. فضل محمد په  

وو. ش کال وفات سوی دئ.په ځواني کي برتانوي هندوستان ته تللی وو اوهورې ئې تعلیم هم کړی  ۱۳۴۶زېږېدلی اوپه  
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  

  .طبع ئې درلودههم قلمي رابطه درلوده. شعر ئې وایه او نقاده 

لکه څوکرښي وړاندي چي مو ولوستل،دپښتوژبي دغه گرامر په نظم اونثر دواړو لیکل سوی دئ. ترتمهید وروسته  
  .او نور قواعد راوړي،، ...ءدپښتوحرفونه، دهمزه اوالف فرق، د)ها( اقسام، د)واو( اقسام، تلفظي اجزا

رښتین " گرامرپښتو" او د"پښتوکلي" متفرق جلدونه   پوهاند د  دکتاب په ماخذوکي ئې دمحمداعظم ایازي "پښتوقواعد"،
  .یادکړي دي
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زما د پښتو مورنۍ ژبي سره ذوق او عالقمندي او په نن ورځ کي زموږ د متبوع حکومت توجه چه   " په تمهیدکي وایي 
و هغو کسانو د پاره چه  د پښتنوژوند ته ئې په هره وسیله لري، زه دې ته مجبور کړم چه دا وړوکې رساله د ذوقمندانو ا 

  " ... د خپلي پښتو مورنۍ خوږې ژبۍ زده کول غواړي ولیکم

  :دکتاب پیل په دې بیت سره پیل سوی دئ 

  نتحاــام  ممتحنین محترمین که اخلي زما

  نوم دصرف ؤ نحوي بیاپه مورنۍ ژبه ک

 
گرامریانو په شان دعربي ژبي دصرف و نحوي پربنسټ وپخوانی ددې کتابگوټي گرامري قاعدې دهماغه وخت دنورو

بیان سوي دي.لیکوال هره عنوان اول په یوه مربع وشمه نظم کي بیانوي او بیائې په نثر سره تشریح کوي. دمثال په  
  :توگه 

  ربازا لکه سره زر، ـري عاملـ  اسم اته قسمه 

  راسم خاص ښار لکه کابل، افغانستان، قندها
 

  رو تې قیاس کړه چنااسم ذات ووینه په سترگ

ــ    نورپه داشااسم معنی لکه ژړا، خندا او نـــ

  

  .بیتونه د مثال له پاره هم راوړي دي  په متن کي ئې ځای ځای د عبدالقادر خان خټک

چي له هغو  او تر نثري تشریح ئې گام واړوم پرله پسې را نقل کړم په دې نیامت زه غواړم ددې کتابگوټي ټول نظمونه
احاضره لیکنه به ئې دڅېړني پښتوژبي د گرامر تاریخ کیښ، د د څخه یو لنډوکی منظوم گرامر جوړسي. که یووخت چا

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  

ده،چي د متن  هدونده ) دومره( ن دا السوهنه ما دسمون په نیامت گوتي وهلي دي. البته  کړې ده. په دغه برخه کي ئې هم
  .دمسخه کېدو سبب سي

  ر]پوره [دېرش حرفه دپښتو دي ځني جوړشي دفت

  رـــونه مؤنث دي څورلس دي مذکشپاړس حرفـــــ
 

  رده ــ ؤــ دې( سره ئې فرق دئ رب دي درکي هنپه )

  نپالربه کــــــړي غوزارپهلوا دې وویل، ده ومنل،

 ++++++++++++++  

  مـــري ناغیرله پېښ او زَور ؤ زېره زَورکی لـــــ

  مپا ۀمـــــــــابین د زَور ؤ زېر وک هداحرکت دئ پ
 

  ملکه ]په[ شل ؤ شل ددې مثال مي هم کئ تما

  نغوټه پــــه شد تغیرپیداکي غَوټې بولي افغا

++++++++++  

  اـــمه ده اسم ،فعل ،حرِف ندکلـــ پراته قسمه

  الفظ دتمیز،پنځم ضمیر،شپږم دئ عطف اغ
 

  ااووم دئ ربط اتم صفت تابه په پوه کـــړمه بی

  ندهریوه به په خپل ځای کښي درته وکړم بیا

 +++++++++++++++++  

  رلکه سره زر، بازا ري عام اسم اته قسمه لـ

  رفغانستان، قندهااسم خاص ښار لکه کابل، ا
 

  رو تې قیاس کړه چنااسم ذات ووینه په سترگـ

ــ    نپه داشا ـوراسم معنی لکه ژړا، خندا او نـ

 ++++++++++++++  

  کاسم ظرف دئ لکه ښوونځی،لمونځی په پوه هرهل

  کـــوړچي له باباشي باباسم تصغیردئ لکه جــــــــــ
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  کرپی، شرنگی چي وي پرسړاسم صوت دئ لکه شـ

ــ    نـوریالي عسکریااسم مجموع لکه رمه یاتـــــــــــــــ

 ++++++++++++  

  ياقسام څلــــــــــوردمؤنث یوحقیقي بل لفظ

  يـالمې چي مؤنث وي، نویوه به لرشپږ عـ
 

  يـــم غیرلفظي حقیقلکه )بزه ؤ غوا( دوهــــ

  نمثال دغیرلفظي دئ د)خور ؤ مور( په شا

++++++++++++++++  

  (ــم مؤنث غیرذیروح لکه ) بدنۍ وصدرۍدریــــــــــ

ــ  ــ څلرم قسم ســـــ   ئماعي که ئې په زړه کي لرـــــــــ
 

  ۍالمې، زې درښیم په ِسر ـسماعي هم بې عـــــــــــــ

  نالر ؤ مېچن ؤ میاشت ؤ ورځ( ده سماعي ئې عنوا)

+++++++++++++++  

  رــــر نر هغه مذکاسم چي کاندي داللت پـــــــــ

  رغــویی اوبل غ ونډه،لکه هلک، وېښته، پسه، م
 

  رـوم چي ته په پوه شې بهتمثال مي کئ درته معل

  نیـــــو لسا ،مقصدمي دادئ چي پښتوشي مقتدر

 ++++++++++++  

  تچي په اخیرکي دیواسم راسي دا عالما

  تنو هغه نوم به مذکر وي که کوې تحقیقا
 

  تدانکا ۀک ملینه )ی( ملفوظي )هـ( ته زده

  نگلستا ښتوـن غواړې د پمزی که په رشتیا

+++++++++++++  

ــ    رــــالمه دتذکییای معروف نسبتي ده عــــــــــ

  راوبل یودئ حرف صحیح ادات ددغــــــــه تدبی
 

  رمعروف ئې دئ پنځم چي مي بیان کئ اخی واو

  نــوري دي واړه دنروالي نښاــ پورتني تـــــ دا

+++++++++++++  

  وـــــر یا مؤنث ځان که پـ اسم به وي یامذکــــــ

ــ    وـالمې اوس بې بیان کم کاکدمؤنث شپږعــــــ
 

  (اول )مجهول واو( لکه واو چي د)زانگو ؤ المبو

  ندوستي ودښمني پرجــــــــها  )معروفه یاء( لکه

+++++++++++  

  اثقیله یاء( لکه خـــــولۍ،)الف( روڼا ؤ هو)

  ا)مجهوله یاء( ده تږې وږې مسافـر پرصحر
 

  احرف زاید چي مسافردئ سجع سمه کړه م

  نــــــروفا)هـ( بزه، اسپه دغه ټول دمؤنث حــ

+++++++++++++  

  رــري زړگیه ځان که خبهراسم شپږحاالت ل

  ریو)فاعلي( بل )مفعولي( په پوه دئ هردانشو
 

  رباو ۀجري، نسبي( وک اضافي، ندا،ــور)نــــ

  نـړله بیان چي شي په پوه طالباماپه ترتیب ک

 ++++++++++++  
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  رپه څې نورو لسانونو ـم دژبي هـــــــــ دپښتو

  ردي راوستلي نورلـــغات په تسلط خپل کي ډې
 

  رشمې ـوری دلکه چي دئ )مفاهمه( ال )اول( تـ

  (کله وایه شي چي ملگري مودي ټول )صادقان

+++++++++++++++  

  يصفت پرشپږقِسمه، اول ئې ذاتي بل نسبت

ــ    يــــرم مقداردریم صفِت عددي دئ څلــــ
 

  ياشــــاروي پنځم صفت دئ شپږم استفهام

  نصفت دبل اسم حــــــــالت اوکیفیت کي بیا

+++++++++++++  

  ياول فعلي صفات دوه قِســـــــــمه هغه داسي بول

ــ    يــــــل ته وي هغه فاعلنسبت دفعل چي وفاعــــ
 

  يکه یوفعل منسوب مفعول ته وي هغه مفعول او

  ن)زید وواهه سو( یا )زید وواهه( دي دوه صفتا

 +++++++++++++++++  

  يای داسم شپږقِسمه اول ئې شخصضمیرپرځ

  ياستفهامي ئې دئ دوهم، دریم ضمیرموصول
 

ــ    يرم، پنځم ضمیر ابهاماشاروي دئ څلــــــــ

  نــړه وتاته عیاـــــشپږم ضمیرمشترک ماکـــــ

 ++++++++++++  

  رــــولودکامصدر دئ هغه کلمه چي پرکـــــــــــــ

  رـــانې خپل داللت کي اظهابې له تعلق دزمــــــــ
 

  ردئ پرشپږقِسمه چي هریوبه کړم بیان په خپل وا

  نوړل دي واړه په ترتیب مصدراکول، کېدل، خــ

 +++++++++++++  

  (ؤ ښکنځل   اول مصدر دئ )وضعي( لکه )وهل

  (ئې الم لکه )چښل ؤ شړل ـــمه اخیرکلـــــــــــ یو
 

  لچي له دوو لفظوڅخه جوړشي دامصدرگوره ت

  نپخالکېدل، پخالکـــــــــول دي ترکیبي مصدرا

 ++++++++++++++  

  رــــولود کافعل دئ هغه کلمه چي پر کـــــــــ

  رو زمان داللت وکي، جانه! شــــــه خبرداپه ی
 

  رـانه کم تکرازمانې درې دي زه به هره زمــــ

  نوهوم شاگرداـني دا اوس په پـعـاوله )حال( ی

+++++++++++  

  تدوهم ماضي زمـــــــــــــــانه تېره پخوانی سرگذش

  تاواستقبال چي آینده دئ څه به پېښ شي بل گښ
 

  تال کي وکاره یوڅه کښـنه مي په تېره نه په حـ

  نــــــمه په نن ورځ سرگردادآینده دپاره یــــــــــ

+++++++++++++++  

  قفعِل ماضي دئ پر نه قِسمه یومــــــــــاضي مطل

  قلکه چي )وامي ورېده( هغه ســـــــــړی دئ محق
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  قاستمراري )زه به مکتب ته تلم( وایـــــه مي سب

  ناضي شرطیه ده په داشا ــم )که مي لیکلې وای(

 ++++++++++++++  

  رــــوم پردې البله )ماضي امکاني( پخواتالی شــ

  (یده )وو راغلی(، قریب )ومي کئ ښکارماضي بع
 

  (ـاضي شکیه ) دی به لېږلی وي پالراووم مــــــــــ

ــ    نـم ماضي تمنایي، نم توبیخي په دا شااتـــــــــــــ

+++++++++++++  

  رــهافعل الزمي، متعدي زه به کم دواړه اظ

  رمتعدي لري فـــــــاعل ،مفعولي ته معلومدا
 

  (الزمي نه لري مفعول )والړبه شم زه کوم کار

  نفاعل کار وبـوله فعل چي نسې ته سرگردا د

 ++++++++++++  

  تاسم تمیزدئ هغه لفظ چي ښیي شـــــــــــان دصف

  تــــــــــوي کیفیال دیو اسم یا کالم ښکاره کــــــــــ
 

  تهلک ورو ورو ځي( راښیي ئې حال لکه چي )دا

  نیـــــــــــــو چي دکښته دئ پټ تللی دهقاکله بیاوا

 ++++++++++++++  

  تځني الفاظ شته چي هغولـــره وایه شي اصوا

  تـــــــرم تعجبا، افسوس ؤ مصیبت اوڅلـــءادن
 

  تدتمناالفاظ مدام څرگندوي خـــــــــــــــــواهشا

  ناو دارنگه نور الفاظا   )وای، اوف ، ها، واخ(

+++++++++++++++  

  وصرف مو تمام کړه اوس په نحوي سره پیل کو

  ودقاعـــــــــــــــــــدو تحسین ؤ سیل کو نحویانو د
 

  وـــــره َمیل کود مورنۍ ژبي و زدکړي لــــــــــــ

  نوسخنداـتـښـپ ون سي دتـښـپ چي هر  په دې امید

+++++++++++  

  فالر او طر   نحویان بولي په لغت کي نحوه

  فپه اصطالح کي دعـــــــــربو ئې همدغه هد
 

  فچي دبنا او داعراب کیلي ایږدي ستاپرک

  نژبي سر ؤ ساماـــري دنحوي علم دئ دهــ

 ++++++++++++++  

  هــغوي معناکالم وایي خبرولرـ په لـــــــــــــــ

ــ    هــــوم و )اترو( لردپښتنو او ال دبل قــــــــــ
 

ــ    هـــــــندرولرجلبوي فکر یا ونثر،یاســـــــــــ

  ندایو اواز دئ چي مقصد ورڅخه اخلي انسا

+++++++ +++++++  

  مکالم پر دوه قِسمه اول ئې دئ ناقص اوبل تا

  مــغه دئ چي وي پاته یوحصه دکالناقص هـــ
 

  مکالم بولي تا  اوکه پوره کي ټول مقصد هغه

  نلکه چي ووایي پښتون ابـــــادکئ افغانستا

+++++++++++++  
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  يــوراجزاء دي دکالم اول ئې دئ بیانڅلـــ

  يدوهم، دریم ئې دئ ندائاستفهامي ئې دئ 
 

  يـــولي امرڅلرم قِسم درښیم چي هغه بــــــ

  نلرم چي دا انشاء مي کي پِســـنده پوهادامی

+++++++++++++  

  (استفهام وایي )چیری والړې؟( او دا) څه کوې ته؟

ــ  ــ ـامــــــ   هوماته اوس په ِمهر کات ۀـــــــریه بیا وکـ
 

  هندائي، آه! څه ښــــــــــه خوندکاندي سبایي لمرخات

  نـــــــظم دغه داستابیانیه، زه جوړوم په نـــــــــــــ

 ++++++++++++  

  نپرڅلور قِسمه جمالت دي د نحوي ساختُما

ــ    نــــده دلسایومرکبه، بل بسیطه په قاعـــــــ
 

  نبله مخلوطه بولي، ته په خبر کانده خپل ځا

  نـمله بولي پوهابل مرکبه ؤ مخلوطه جـــــــــ

+++++++++++++  

  سجمله پر درو قِسموراتالی شي دترتیب په اسا

  ســـــمله بوله بې له شک ؤ وسوایو ُمطَوله جـــ
 

ــ ب   ســـاولیکل پر قرطاله محصوره جمله ده مـــ

  نــــــم وي اوزادریم جمله متوازنه چي ئې ســــ

 ++++++++++++  

ــ    لـــــم ونثرمي ددې فنه کتاب کئ تکمیپه نظـــــــ

  لپر دې بیاض مي کئ اسان دصرف و نحوي مشک 
 

  لرار کئ عامــن کي تک په نظم ژر کښېني په ذهــــــ

  نفضل محمد" وکیله" ډېر خلک بې شي ذوقمندا

 +++++++++++++++++  
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