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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 2۰1۲۱۰۵۱۰۲          احسان هللا مومند
 

 روتنېېت ښکاره لیکوالو د کې لیکدود پښتوه پ
  

النو کار دی اانو او لویو لیکوه؛ ځکه دا د ژبپوبولم نه دومره ځان زه کې صلاپه 
ړیال په توګه هڅه کوم یوه لومړنی زدکد  هم بیا خو ؛يولیک څه یو هړا دې په چې

 .لیکلو زیار وګڼمڅه چې په دې اړه د یو 
 ،کې حال داسې په کوي؛ توپیرنه ترمنځ کلیمو ځینې او ځنې د لیکوال ښاغلي ځینې
 .لري معناوې لېېبېالب او کلمې لېېبېالب دوه دا چې

 او بعضې د ځینې ځکه شي؛ لیکل ونه ځینې باید دا لري یمعن څخه د ځنې چې، دا
  .دی یمعن په نورو
 :لکه 
 .واخیست کتاب مې (څخه)ځنې احمد
 ....(یعنی بعضې کسان په دې اند دي، چې)دیه رواښاناوس  راتلونکی افغانستان د چې دي اند دې په ځینې

 مهال پر لوستو دکې  اصل په دا چې کوي نه مراعت فاصلو یا فواصلو د کې لیکنو خپلو په لیکواالنو ځینې همداشان
 .وي نه ژبه مورنۍ یې پښتو چې، ته کسانوو هغه ګتو ړيګپه ځان؛ ستونزمنوينه لوست

 :هګبېلد فاصلو د نه مراعت 
انځورنو چاپځای  هو عکسونو چاپځای او یا هم د اوږدید دمه لرونک ؛که دا معنا کړو چې، چاپځای عکسونو هګدرن

 .یعکس چاپځا نووګه یا څلور رنګچې د رن ه،اصلي معنا یې داسې د .معنا لري
ې ډېر نورې همداسې .ولیکل شي هلېکلمه ب هګرنبېل او راغلی  سرهکلمې  لهچې دلته  ی،تورارتباطي  (د)د باید 
 د لیکوال ځینې شان همدا. شي راوړالی منځتهتېروتنې  او ستونزې ډول دا شي لیکل ونه لېب -بېل که چې، دي کلمې

 وپوښتل څخه رفیع استاد له ورځ یوه ماه اړپه دې  شي؛ ولیکل(ځ)باید کې اصل په دا چې، لیکي (ز)په کلمه ځمکې
توری په ( ج)په پښتو ژبه کې د ) ده؛ راغلې نامه په جماکا د کې سانسکریت پهد ځمکې کلمه : چې، وویل راته هغه
 ورته ته دې یا او (ز) په نه شي ولیکل(ځ) په بایدپه همدې اساس ، ځکه نو( ز)په توري بدلوالی شو، نه ( ځ)د 

 . (ۍ او ی،ي،ې،ئ): بڼې لري نځهېپد کارولو  کې ښتوپ په چې، توری(ی) د لیکوال ځینې

 

: لکه. یادېږي نامه په (ی)مفردې د او لري زور سپک اصطالح په او نرمه دا چې (ی)ټکو بېلومړی  -
  .نور داسې او خړکیزګړی،  ی،چب، یګمن سړی، ی،ګلر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhnomand_ehsan_allah_pa_pashto_likdod_kay.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplonomand_ehsan_allah_pa_pashto_likdod_kay.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 دروند اصطالح په او کېږي لوستل قیلهث او هددرن( ي) ډول دا (ي) لرونکېـکوټدوه  یاثقیله  ،دوه یم درنده -
 .نور داسې او خړکي بچي، ي،ګمن ي،ګلر سړي،: لکه .لري زور

 .کېږي لوستل اوږده چې (ې)لرونکېټکي  باندې الندې دوهږده یا ه اودرېیم -
 .ِول کېږيو نومونو ته کارنور سې دا او مستې، ېګش، ایرې ،ېخاور شېدې، ې،اد: لکه

خورئ، و ي په وینا؛ندړګمحمد  استاد آقا د .يږکاریفعلونو کې  امریهپه  چې (ئ)لرونکې مزهه څلورمه -
 .نور داسې او ورئګ ئ،هو ئ،رک خورئ،: لکه. شو ویلی هم امریه جمعهدغه راز ورته . ، حساب مه منئښئڅو
 ځینې خو بس؛ او ېږيکار پارهله  نومونو ښځینه دې یواز (ۍ)ڼه ب دا چې (ۍ)لرونکې لکۍ یا ښځینهه پنځم -

 کله کاروي زړه خپل په بیا دا لیکوال محترم ځینې .کېږي رامنځته تېروتنه کې پایله په چې، عتويامر نه دا لیکوال
ې جمع د باید دا چې، ڼيګد کار وړ  ځای پهوالې  ۍزورک(ئ)دارې مزهه ده (ی)چې ښځینه  (ۍ)داره لکۍ ناکله

 .تېروتنې رامنځته کوي ښکاره کې اصل په دا چې، ځای په (ۍ)ښځینه د نه شي وکارول وخت پر خاطبم
چې ویل کیږي همغسې ، هګ؛ ځکه څنده ړنهګځان ونکيښه راکړزې ژب پښتوکارول د ای ځل پخپانو ګونه یاګپېنځه  د

 لیکل ژبه پښتو په هغه چې، پرته شک له شي وکړای خبرې ژبه پښتو په څوکچې که یو  ،معنا دا .لیکل کیږي هم
 .يکولی ش هم

او روانې خوندورې  د دوی لیکنې به لوستونکي ډېر،لیکوال پورتني ټکي په نظر کې ونیسي زما په اند که محترم 
ه زده کړې کې آسانتاوې را منځ ته کړي ژبه غني او د ژبو مینه والو ته به پ له یوې خوا به پرېولوستل شي چې 

 .ويژبې ته یو ښه خدمت زما په اند پایله به یې چې 
 په فرهنګي مینه او درناوي

 


