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 لري؟ نومځري ملکي ناخپلواک او خپلواک ژبه پښتو آیا
   
 
 ژبې  پښتو  د  یوازې  غواړم  دلته  دی.  کړی  ترسره  بحث  اندازۀ  کافي  پۀ  هکله  پۀ  پېژندې  د  نومځرو  د  کې  لیکنو  تېرو  پۀ  ما 
  هغه  نومځري ملکي  وکړم. پرتلنه سره ژبې دري او ترکي لۀ یې وروسته او واچوم رڼا  څۀ یو نومځرو ملکي پۀ

 پۀ ژبې پښتو د شي. واقع مالک کې جمله پۀ چې دي، نومځري هغه یا ښیي ملکیت جملۀکې یوه پۀ چې دي، نومځري
 کمزوري، - غښتلي او منفصل خپلواک، ) برخو دوو پۀ یې نومځري ملکي چې ولوستل، مې کې ګرامرونو ډېرو

 . دي وېښلي باندې ( ناخپلواک او متصل
  

 ملکي ځانګړي مخې لۀ بڼې د  نومځري دغه اصآل نو شو، ځیر ښۀ ته نومځرو  غښتلیو ژبې پښتو د موږ کۀچېرې
 ځینو د  نومځري دغه برعکس بلکې ولري. توپیر سره  نومځرو نورو  لۀ یې جوړښت  او  بڼه چې دي، نۀ نومځري
 ګڼي غښتلي یا  خپلواک ځکه یې لیکواالن زموږ  دي. شوي منځته را څخه جوړښت لۀ نومځرو ځانګړو او فونیمونو

  وایو:  موږ چې کله   دی.  نۀ خپلواک یې جوړښت برعکس کوي،خو  وړاندې معنا  توګه خپلواکه پۀ کي جمله پۀ چې
 کارول پاره لۀ شخص متکلم لومړي د چې دی. نومځری (ملکي )زما  کې جمله شوې لیکل پۀ دی. زوړ کتاب زما 

 .دی شوی جوړی دی، حالت اوښتی زۀ د  چې ( ما  ) او   فونیم لۀ ( ز ) د جوړښت نومځري دغۀ د کیږي.
  
 نښلولو  پۀ فونیمونو ځینو د یوازې بلکې ولري، جوړښت او بڼه نوې چې دي، نۀ ځرينوم داسې نومځري یاد نو 

 لرو.  کې  نومځرو  ځانګړو  پۀ  (  ...  دوی  دې  ،  دۀ  موږ،  تا،  ما،  )  برخه  بنسټیزه  یوه  نومځرو  ددغو  موږ  جوړیږي.  سره
 ترې نومځري ملکي وا نښلو ورسره فونیمونه د...( س، ز، ) د یوازې پاره لۀ  جوړښت د نومځرو ملکي د موږ

 لۀ نومځرو یادو د  نومونه منفصل« او »خپلواک د مخې لۀ بڼې د ته نومځرو یادو چې ووایم باید نو جوړیږي.
  ویستل   را  بدلون   کې  ډلبندۍ  پۀ   نومځرو  د  چې  داوي   به  غوره  ده.   کې  ټکر   پۀ  سره  ترکیب  او  پېژندنې،  بڼې،  جوړښتیزې

 زده بهرني ژبې پښتو  د  مو به خوا بلې لۀ  او وي  کړي اسانه قواعد ژبې د خوا یوې لۀ  مو به  سره کار دې  پۀ شي،
 .  وي کړي اسانه چارې کړې زده د ژبې ددې ته کوونکو

  
 پۀ زموږ ده. ستونزه نومځرو « ناخپلواک یا  متصل کمزوري، » د کې نومځرو ملکي پۀ ژبې پښتو د خبره دویمه
 او ملکي پۀ نومځري دا کوي. یادونه نومځرو کمزورو د ته « دې  او یې مو، مې، » کې ګرامرونو شویو لیکل

 فاعل د نومځري یاد کې  جمله یوه پۀ کله چې دا  هغه کیږي. پېژندل توګه پۀ نومځرو کمزورو د کې نومځرو ځانګړو
  جمله  دغۀ  پۀ  ولیکۀ. مې خط : توګه  پۀ بېلګې د کیږي. بلل نومځري شخصي یا  ځانګړي هغه  نو کړي، ترسره دنده
 . کوي ترسره دنده زۀ د »مې« او ده بڼه تېره لیکم. خط زۀ د کې پۀحقیقت او شوی واقع فاعل  « مې » کې

  
 قلم لکه: ګڼي. یې نومځري ملکي کمزوري نو شي، واقع الیه مضاف یا  مالک کې جمله پۀ نومځري همدا چېرې کۀ
  د کې جمله یاده پۀ « مې » کې حقیقت پۀ دی. شوی واقع الیه مضاف یا  مالک « مې » کې جمله دغأ  پۀ راکړه. مې
 . کوي استازیتوب شخص لومړي متکلم مالک یا  « زۀ »
  

 ملکي  کمزوري  یې  پوهان  ګرامر  زموږ  چې  مورفیمونه  ناخپلواک  همدا  چې  شوه،   ښکاره  دا  سره  کتو  پۀ  ته  بحث  پورته
 .کوي ترسره دنده نومځرو ځانګړو د  هم او مالکیت د هم ګڼي، نومځري
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  وکړه؟ یادونه ستونزې د مې ولې  او ده څۀ ستونزه کې نومځرو کمزورو پۀ چې داده هپوښتن اوس

  
 او پېژندنې د کلمې او مورفیم د دي؟« توکي ژبنیز بېل دوه کلمه او مورفیم آیا  » یې سرلیک چې کې لیکنه یوه پۀ ما 

 پاره لۀ پېژندې او وضاحت ه ښ ال  د دموخې  زموږ کې بحث دغۀ  پۀ خو  دی، کړی بحث زیات خورا هکله پۀ ډلبندۍ
 . پېښیږي اړتیا  ته برخې یوې لیکنې یادې د
  
 ترسره  توګه  دې  پۀ  ډلبندي  مورفیم  د  پاره،  لۀ  توپیر  او  پېژندنې  ښې  ال  د  کلمې  او  مورفیم  د  لۀمخې  څېړنو  ژبنیزو  نویو  د

 :کیږي
  
 پۀ بیا مورفیمونه خپلواک مورفیمونه. ناخپلواک او خپلواک کیږي. وېشل برخو ددو پۀ کې سر لومړي پۀ مورفیم» 

 :کیږي وېشل برخو دوو پۀ خپله
  
 او ځانګړې پۀخپله مورفیمونه دا بولي. هم یې مورفیمونه لرونکي معنا چې مورفیمونه قاموسي یا  وېپانګیز لومړی: 

 لیکواالن زموږ چې لري، ځای هم  کې برخه ېپانګې د ژبې یوې  د چې کور...  مېز، احمد،  لکه: لېږدوي. معنا  لغوي
 ...ګڼي مورفیم خپلواک یې
  

 توګه ځانګړې پۀ کې جملو پۀ بلکې لري، نه معنا  کومه توګه پۀځانګړې چې مورفیمونه، ګرامري خپلواک دویم:  
  پۀ،  لکه: کیږي، کارول نۀ یوځای هم  یا  کیږي لولنښ  نه سره کلمو نورو لۀ کې جملو پۀ داچې هغه  کیږي. کارول
 : لکه جوړیږي. ترې توکی دار معنا  بیا  شي، وکارول کې جمله چې کله خو  پورې،سره... سره،کې، هسې، که،له،

 .دی مورفیم ګرامري خپلواک کې(( )) کې جمله دغۀ پۀ یم. کې کور زۀ
  

 حقیت پۀ  دا  چې  ګڼي،  ...  توکي  همدارنګه  ادات  اوستربلونه،  او  ستربلونه  مورفیمونه  ګرامري  خپلواک لیکواالن  زموږ
 .نشته اړتیا  ته نومونو ډېرو دومره او دي مورفیمونه ګرامري خپلواک کې

  
  کومه   توګه  خپلواکه  پۀ  هم  نه  او  کیږي  کارول  نه  توګه  خپلواکه  پۀ  چې  دي،  مورفیمونه  هغه  مورفیمونه،  ناخپلواک  دویم:
  ګرامري  کلمو د او  کیږي نښلول سره کلمو نورو لۀ یا  کیږي کارول یوځای سره کلمو نورو لۀ بلکې لېږدوي، معنا 
 منځتاړي  مختاړي،  برخو)  درېیو  پۀ  یې  موږ  چې  دي.  تاړي  هماغه  کې  ژبه  یوه  پۀ  مورفیمونه  دا  ورکوي.  بدلون  ته  بڼو
 «....کیږي ویل صرفي ېی ته بل او اشتقاقي یې ته یو چې لري حالتونه دوه بیا  ټاړي دا وېشو. ( وروستاړي او
  

 ملکي قول پۀ  پوهانو ګرامر د زموږ چېرې کۀ ولوستل، هکله پۀ مورفیمونو ګرامري خپلواک د  مو کې لیکنه پورته
  ګرامري خپلواک بلکې دي نه نومځري کمزوري دا  کې حقیقت پۀ  نو شو،  ځیر ته  نومځرو کمزورو ځانګړو او

 وړاندې نشي معنا  توګه خپلواکه یا  یوازې پۀ مګر کیږي، کارول توګه یوازې پۀ کې جمله پۀ چې دي، مورفیمونه
  وکارول سره  توکو نورو  لۀ کې  جمله پۀ چې څرګندوي معنا  خپله مورفیمونه ګرامري خپلواک نا  دا وخت  هغه کولی،

 . شي
  

 کله  کوي،  ېوړاند  نه  معنا   کومه  توګه  یوازې  پۀ  چې  لرو  مورفیمونه  ګرامري  خپلواک داسې  ډېر  کې  ژبه  پښتو  پۀ  موږ
  یې...   دې،  ،  مې  کۀ،  لۀ،  سره،  پورې،  ،  هسې  :  لکه  څرګندوي،   معنا   خپله  شي  وکارول  سره  توکو  نورو  لۀ  پۀجمله  چې

 مورفیم لرونکی معنا  نو  شي وکارول کې جمله پۀ چې کله  خو  کوي، وړاندې نه معنا  کومه توګه  وازې پۀي توکي دا
 ...شه الړ سره ما  لۀ لم.راغ کوره لۀ شو. ورک مې قلم لکه: جوړیږي. ترې

  
  هغه   بلکې  نشته،  نومځري  کمزوري  ځانګړي  او  ملکي  کې  ژبه  پښتو  پۀ  چې  شو،   ویلی  سره  کتو   پۀ  ته  څرګندونو  پورته

 .ګڼي نومځري کمزوري یې پوهان ګرامر زموږ چې دي، مورفیمونه ګرامري خپلواک کې حقیقت پۀ
  
 لۀځانګړو یې جوړښت بلکې دي، نۀ خپلواک لحاظ پۀ جوړښت د چې ووایم، باید هکله پۀ نومځرو ملکي خپلواکو د

 ځای پر نومځرو خپلواکو ملکي د چې وي دا به غوره نو دی، شوی منځته را څخه ترکیب لۀ فونیمونو او نومځرو
 پېژندنې  لۀ  جوړښت  خپل  د  ،ترڅو  وکارو  کلمه  نومځرو  ملکي  مقیده  د  ورته  هم  یاهم  او  وګڼو  نومځري  ملکي  یوازې  یې

 .شي نومول و  او  تعریف سم سره
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 .کړئ شریکه راسره نظریات او نقد علمي خپل لیکنه دغه پۀ چې کوم،  هیله لوستونکو درنو لۀ کې پای پۀ
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