
 
 

 

 1تر  1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۷۲/۰۷/۲۰۲۰                          قصاد سمیع  محمد

   

 « »شته که »سته« 
 

 
  پښتو  د راهیسي مودې ډېري له مګر یم نه ژبپوه چي ووایم باید کړم پیل موضوع چي دې تر مخکي

  کتاب   هر  یا  لیکنه  هره   لیکواالنو  د  مسیر  دې  د  هم  او  لرم  عالقه  هم  سره  ږغپوهني  او  ګرامر   د  ژبي
 .کاندم پیدا بونهجوا ته  پوښتنو خپلو او ولولم  ئې مرو  هرو  کوم کوښښ کېږي سترګو تر مي چي
  دا   آیا  چي  دئ  دا  دئ   ګرځېدلئ  وړ  پاملرني   ډېري  د    منځ  تر   پښتنو   جنوبي  او   مشرقي  د  چي   بحث  یو

  خورا  منځ تر خواصو او  عامو لیکواالنو،  ژبپوهانو،  د اړه  دې په »شته«.   که سي تلفظ  »سته« لغت
  څخه  زاویې بلي له غواړم مسئلې دې پر زه ځم. نه ته تفصیل و ئې زه  چي دي سوي مناظرې ډېري

 . واچوم  رڼا
  سي   ومنل  هم  دا  ده  کار  په  نو  لري  قدامت  اوږد  ئې  تاریخ  او  دي  أریایان  پښتانه  چي  وایو  چي  څرنګه

  مذکوره  بلکه وه  زیاته   صرف نه  اغېزه سنسکرت،  ژبي،  د وخت  هغه  د خلګو پر  منطقې  هغي  د چي
 . ده  نګهڅا یوه  ئې  پښتو  چي کېږي ګڼله هم  مور ژبو  آریایي هندو د ژبه
  کندهاري   یا  جنوبي  د  پښتو   د  چي   استي«   »نه  په  سته  نه  او  اوړي   »استي«  په  سته   کي  ژبه  سنسکرت  په

  و   ژبي  فارسي   د   لغاتونه  دا  څېر   په  پښتو  د  رنګه  همدا   خوري.  سر   سم  ښه  سره   نسته  او   سته  لهجې
 .کېږي  »نیست«   او »است«  چي دي ورته هم  ته لفظونو

  »دئ«   د  وروسته  سته   تر  څېر  په  پښتو   مشرقي  د  کي  سنسکرت   په  چی   دئ  هم  دا  ټکی   وړ   پام  د  بل  یو
 : کېږي داسي  کي سنسکرت په دئ شته کتاب  لکه،   نسته ویی

 

अस्ति पुिकं 

 . استي پوستکم تلفظ: پښتو
 . سته کتاب ترجمه: پښتو

 

नास्ति पुिकं     

 . استي نا  پوستکم تلفظ: پښتو
 . نسته کتاب ترجمه: پښتو

  چي   دي  جوړښتونه   نور  جملو   د  نسته  او  سته  د  کي   پښتو  کندهارۍ  او  سنسکرت   په  ورته  ته  همدې
  جنوبي  د   دئ.  فعل  هم  خپله  سته  چي  ځکه  پېښېږي  نه  ضرورت  »دئ«  فعل  اضافي  د  ئې  وروسته

  ویل   نه  دئ  تهس  کتاب  کېږي،   ویل  سته  کتاب  دي،   پراته  ږوبه  تر  هراته  له  چي   کي  لهجه  په  پښتنو
 . کېږي

  له  چي  دا  نه  دي  راغلي  ته  منځ  کي  پښتو   په  الندي   اثر   تر   ژبي  سنکرت  د  نسته  او   سته  نظر   په   زما
  پښتون   چي  دا  بل  او  لري  تاریخ  زیات  څخه  فارسي  له  سنسکرت  چي  ځکه  دي  سوي  مغفن  څخه  فارسي

 . دئ هم  وارث ژبي  دغي د اسیته له کېدو آرین د
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