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

تمهید سیالنی

۲۰۲۰/۰۳/۲۸

پۀ پښتو ژبه کې د تعجب یا حیرانتیا نومځري
پۀ دې لیکنه کې پر دوو موضوعاتو بحث شوی دی:
لومړی :نومځری څۀ ډول ژبنی توکی دی؟ (نوم دی کۀ کلمه؟)
دویم :پۀ پښتو ژبه کې د حیرانتیا یا تعجب نومځري کوم دي.
مخکې لۀ دې چې د نومځري بحث پیل کړم ،غواړم د نومځري پر پېژندنې لږ څۀ تم شم .د ښوونځي لۀ پېره را نیولې
تر پوهنتونه ،د نومځري پۀ هکله یوازې همدا پېژندنه را تر سترګو شوې ،هغه داچې نومځری هغه کلمه یا نوم دی
چې پۀ جمله کې د نوم لۀ تکرار څخه مخنیوی کوي .د نومځري دا پېژندنه لکه زموږ د جوماتونو پنج ګنج (پنج کتاب)
پرته لۀ ګتې او سمې معنا تر ننه تیوریکي او پۀ پټو سترګو د زده کړیاالنو لۀ خوا زده کیږي .ډېری لیکوال یې د
کالم توکي ګڼي .ریښتین صاحب یې ځکه د کالم توکي ګڼي ،چې د هغۀ ټول لیکل شوی ګرامر د عربي ژبې پۀ تقلید
د ژباړې پۀ بڼه پۀ پښتو ژبه تحمیل شوی دی .دهغۀ لیکل شوی اثر د وخت مطابق یوه ژبنۍ هڅه او پیل ګڼلی شو،
لیکن د پښتو ژبې ګرامر یې نشو بللی.
عربي ژبپوهان هم نومځری د کالم توکی ګڼي .د کابل پوهنتون استاد ،پوهاند خویشکی هم د څیز نوم ،پرځای ناستي
او د کالم پر توکي د نومځري لۀ پېژندنې ځان خالصوي .زیار صاحب پۀ لږ څه توپیر ورته نظر لري .دامنم چې
نومځری د کالم توکی دی ،لیکن دا ډېره پخوانۍ خبره ده او د نومځري پېژندنه پر دې نه خالصه کیږي .ځکۀ :لۀ
توري رانیولې تر جملې پورې د کالم توکي ګڼل کیږي .د پېژندنې بله برخه یې داده ،چې د نوم ځای ناستی وي او
لۀ تکرار څخه یې مخنیوی کوي .د لومړۍ برخې پۀ ځواب کې باید ووایم چې نومځری تل د نوم ځای ناستي نه کوي،
بلکې ځینې وخت د نوم ځای ناستي کوي .لکه  :شفیق کرونا ناروغۍ نیولی .هغه ال تنکی ځوان دی .خو دا چاره پۀ
ټولو نومځرو کې نه پلي کیږي او تل د ځایناستي کار نه ترسره کوي.لکه :احمد څنګه دی؟ ...پۀ دغه جمله کې بیا د
پوښتنې لۀ پاره کارول کیږي او پۀ پورتني تعریف د بطالن کرښه را اوباسي .خبر د تکرار شوه ،دا کار هم کله نا
کله پېښیږي ،ډېری داسې پېښیږي چې نومځری نه د نوم ځای ناستی وي ،نه هم د تکرار مخنیوونکی وي او نه هم
استازیتوب یې کوي .لکه  :څه کوې؟ هغه احمد دی؟ دې ته ورته ډېرې بېلګې شته ...
پۀ ټولیزه توګه د نړۍ پۀ ټولو ژبو کې د بڼې لۀ مخې نومځري دوه ډولونه لري ،خپلواک یا منفصل او ناخپلواک یا
متصل .پۀ لومړیو کې ژبپوهانو دا انګېرلۀ چې یوازې خپلواک نومځري پۀ ژبه کې رغنده او کارېدونکي نومځري
دي او بنسټیز رول لوبوي ،برعکس متصل نومځري فرعي او رغنده رول نه شي لوبولی .خو د ژبپوهانو وروستئ
څېړونو دا پۀ ډاګه کړه چې پۀ ټولو ژبو کې دا قاعده د پلي کېدو وړ نه ده ،بلکې پۀ ځینو ژبو کې منفصل یا خپلواک
نومځري یوازې د تاکید او تقابل لۀپاره کارول کیږي ،خو برعکس متصل نومځري رغنده او جوړښتیزې بڼې لري.
یادې موضو ته مې ځکۀ نغوته وکړه چې د نومځرو پۀ پېژندنه کې د ابهام ټکی د لوستونکو لۀذهنه لرې شي .اوس
راځو خپلې اصلي موضوع ته؛ ځینو ژبپوهانو د عربي ژبپوهانو پۀ تقلید نومځری جال ویی ( کلمه ) ګڼلې .ځینې یې

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

د کنایاتو یوه برخه ګڼي .او ځینو نورو بیا د نوم یوه برخه ګڼلې .اوس څنګه کولی د نوم او نومځري اړیکې او بېلتون
سره پۀ ډاګه کړو .زۀ نومځری مطلق نوم یا اسم نه ګنم او نه ورته کلمه وایم همدارنګه نه یې خپواک نحوي واحد
ګنم .بلکې یوازې خپلواک نومځري خپلواک ژبني توګي ګنم .
زۀ نومځری د نوم یوه برخه ګڼم ،چې پۀ ټولۀکې د نوم استازیتوب نشي کولی .کلمه یې ځکۀ نه ګڼم چې د نومځري
سرچینه او مرجع نوم دی نه کلمه ،کلۀچې موږ نومځری د نوم پر ځای کاروو نو ،سرچینه یې نوم وي .لکۀ  :هغۀ
نن ښوونځي ته نشي راتلی .کۀ چېرې دغه جملې ته ځیر شو ،نو د (( هغه )) مرجع یا سرچینه (( نوم )) دی .هغه
پۀ دې معنا چې یا به احمد وي یا محمود یا کوم بل نوم .لیکن کلمه نشي کېدای باید یو نوم وي ،ترڅو نومځری یې
استازیتوب وکړي .اوس راځو د نوم او نومځري موضوع ته ،موږ نومځری ځکه نوم نشو ګڼلی ،چې نه نوم د
نومځري ټولې ځانګړنې خپلولی شي او نه هم نومځری د نوم ټولې ځانګړنې خپلوي .خو چې کله د نومځري مرجع
نوم وي،نو نومځری د نوم یوه برخه ګڼلی شو او بنسټیر توپیر یې پۀ دې کې دی ،چې نوم د شخص لۀ پاره نه
ګردانیږي او ګردانېدونکې قاعده نه لري او یوازې درېیم شخص نوموي،مګر نومځری د شخص لۀپاره ګردانیږي او
د لومړي ،دویم او درېیم شخص د نومولو ترڅنګ ،نومونو ته نغوته هم کوي .چې دا ځانګړنې د نوم پۀ وجود کې نه
تر سترګو کیږي .موږ پۀ ډېر ساده بڼه او تخنیک د نوم او نومځري توپیر کولی شو .هغه داچې موږ کله نومځری او
نوم سره پېژنو ،نو نوم ته د (( ښکاره نوم )) او نومځري ته همدا نومځری نو ورکو .اوس یې توپیر داسې کولی شو.
ښکاره نوم نه ګردانیږي یا نه صرفیږي .لکه  :باغ ،کور ،میز ...مګر نومځری ګردانیږي .لکۀ  :هغۀ،هغۀ ،هغې،
هغوی  ...د ښکاره نوم مرجع یا سرچینه د هماغه نومول شوي څیز یا کلمې تاریخي ریښې پورې اړه لري ،مګر د
نومځري مرجع نوم دی .نو اوس ویلی شو چې نومځری دنوم یوه برخه ده ،بلکې نوم یې نشو ګڼلی .د بحث پۀ پای
کې پۀ ټولیزه توګه نومځری داسې تعریفولی شو :نومځری د نوم یوه برخه ده ،چې د نوم پۀ نه شتون کې د هغۀ ځینې
چارې پر مخ وړي او ځانته جال دندې لري.
تعجبي يا د حيرانتيا نومځري:
موږ پۀ ورځنۍ محاوره کې داسې ژبني توکي لرو چې په یوازې توګه کومه معنا نه ورکوي ،خو کله چې د غونډلې
یوه برخه وګرځي ،نو د لوستونکو پۀ ذهنونو کې د حیرانتیا معنا یا احساس وړاندې کوي .دا توکي الهم زموږ پۀ ژبه
کې بې نومه او بې معنا توکي ګڼل کیږي ،خو پۀ حقیقت کې داسې نۀ دی .دا توکي د ژبې او ژبپوهنې یوه برخه ده
او خپل کارنده ځایونو کې فوق العاده خپل دریځ لري .زموږ لیکوالو؛ د زیار صاحب پۀ ګډون دغه توګي د حیرانوونکو
غوڼدولو پۀ برخه کې مدغموي او داسې انګیري چې ګواکې دا د حیرانتیا غونډلۀده ،خو زۀ وایم ،نه دا هماغه نومځري
دي ،چې غونډولو ته د حیرانتیا احساس ورکوي .لکه  (( :واو ،وه ،څه ،څومره ،به ( به به ) ،اووو او داسې نور)).
دا ژبني توکي پۀ حقیقت کې د حیرانتیا نومځري دي .کله چې پۀ جملو کې و کارول شي ،نو د حیرانتیا پیغام وړاندې
کوي .لکه :
واو! باران وریږي .کۀ چېرې دغۀ جملې ته ځیر شو ،نو (( واو )) حقیقت کې د حیرانتیا نومځری دی .خو زموږ پۀ
ژبه کې دا برخه ال پټه او بې نومه پاتې ده .دا نومځري زموږ د هېواد پۀ یوې بلې رسمي ژبې ( دري ) کې هم شته
او کارول کیږي .ددې ترڅنګ په انګریزي او نورو ژبو کې هم ترسترګو کیږي.
وه! خوندور خواړه دي  .پۀ دغۀ جملۀکې هم (( وه )) د حیرانتیا نومځری دی .چې ټوله غوڼدله په خپل دریځ را
څرخوي او د حیرانتیا بڼه ورته ورکوي.
څه ښکلې هوا ده! .پۀ دغۀ جمله کې (( څه )) د پوښتنیز نومځري دنده نه تر سره کوي ،بلکې د حیرانتیا پیغام وړاندې
کوي .نو موږ یې د حیرانتیا نومځری ګڼلی شو .
څومره ښکلی بڼ دی! دلته هم (( څومره )) د حیرانیتا پیغام وړاندې کوي او د پوښتنیز نومځري پرځای ورته د
حیرانتیا نوم ورکو.
به به ! څومره خواږه دي.
اووو! څومره ښکلې منظره ده .

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

: لکه، او نورو) کې هم تر سترګو کیږي... ترکي، فرانسوي، الماني،دا نومځري پۀ نورو ژبو (انګلیسي
what ،hey،wow
:اخذ ليکونه
... پښتو پښویه. مجاوراحمد،زیارv
 پښتو ګرامر او ژبښودنه. صدیق هللا،رښتینv
 پښتو معاصرګرامر. محمد صابر،خویشکیv
 دکتور حسرو فرشید ورد،دستور مفصل امروزv
 حسن احمدی ګیوی،دستور زبان فارسیv
 دکتر تقی وحیدیان کامیار و غالم مرضا عمرانی. دوهم او سوم،درستور زبان فارسی جلد اولv
v https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffa.m.wikipedia.org%2Fwiki%2
F%25D8%25B6%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25B1%3Ffbclid%3DIwAR0
WhpUZC7uTQwNuNYMkvpZpQwx3yL3DlUoLMFVuFTvLG1Ls7owkEQc40M&h=AT0P
GbWmI9N1RyTuDIuKDR3rJEouszLrsRjQaGz7N6DRFJYRwZxlMUMbemfCcJPuq
SqIlKKdPjIrZo3r63kNPKXkyongBn0dlRk9Dwn1Y6rc3mlXoC9e1_6EnmOudKlDR4
s
v https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2
Fs%2Farticle.tebyan.net%2FArticle%2FAmpShow%2F292392%3Ffbclid%3DIwAR
0Eq8C7HHWXHtwU9_F21LRLcZ4AEFhwMh1Zfr9QIJlP37H6cGXZAWatQE&h=AT1jEZuZiQ8XIO6b3qngu_p
bEJJDgpGa46nHZemFsYVNxOn3dT2B54q0hajOBAVWEU5gn5TVpBTfuB4IQgpv
plkQFpgl6Y1E198wB2rb3n-cpBFegM0zxqwUqIKADDxuBio
v https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdaneshnameh.roshd.ir%2Fmav
ara%2Fmavaraindex.php%3Fpage%3D%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1%26SSOReturnPa
ge%3DCheck%26Rand%3D0%26fbclid%3DIwAR3A0lNjTjiqWWPiajFwK12F9B73
m9teORMk3iqEwhrFC4C36s_EOo__JSA&h=AT0UfmgduRyl96s_veb0qOA4gMixyRTEF_e25eMVUWAadRE06hyU422tnQCuxhl8b5TktKFeDAaaFK2_IU-9U7knvgg6tNRz4kHIFz0N-D7z2RTU-dBmtKsimnQdA8fU

3 تر3  له:د پاڼو شمیره
maqalat@afghan-german.de  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ.افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي
 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده:یادونه

