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

          

۹۰/۲۱/۲۰۱۹                   تمهید سیالني

       
  

 !سپړنه او پرتلنه نومځرواشاري  د وژب ترکي وا يردد پښتو، 
  

 : ه پېژندن () اشاري  ونومځر تد پښتو ژبې د نغو : یلومړ
  

ورسره لکه لنډ    نومونو ځای نیسي او یا  او هغو د  هغه نومځري دي چې وګړیو یا څیزونو ته نغوته ) اشاره ( کوي
یزونو، پدیدو او ژویو لپاره د ځانګړو نومځرو پرځای هم ستاینوم د مخټاکي په توګه ملګرتیا کوي. نغوتنومځري د ځ 

   راځي. په بله وینا، ځانګړي نومځري یوازې په وګړو ) انسانانو ( پورې اړه لري.
زې درېیم وګړي او واټن له مخې اوړون لري. په کندهارۍ ګړ دود کې  اتنومځري د نوږي، ګڼې، پېر او یووغن

نغوتنومځري د واټن له مخې پنځه ډوله دي: ډېر نژې ) دا،ها، آ(، لږ نژدې ) دغه، داغه (، لرې ) هغه (، اللرې)  
  (هاغه، آغه (، ډېر لرې) هوغه (. ) زیار، مجاور احمد. پښتو پښویه 

خص، عدد او حالت سربېره د جنس او واټن له مخې هم ګردانیږي. چې دلته هره د پښتو ژبې اشاري نومځري پر ش
د جنس، عدد، حالت او  یومځرو په برخه کې لولي، چې فالنکی نومځرنلوستونکي ډېری وخت د  .برخه را سپړم

و د  داسې نورو له مخې ګردانیږي. خو دا چې موخه یې له عدد حالت او داسې نورو څخه څه ده ، نه پوهیږي ا
ازموینې له پاره یې په میخانیک ډول زده کوي. ما ته دپښتو ژبې په څو ګرامرونو کې همدا موضوع تر سترګو شوه،  

  .لیکوال یې په سپړنه کې یوه کلمه هم نه و لیکلي
ول ګردانیږي. ډ لد مذکر و مونث لپاره په بېل بې  چې نومځري په یو جمله کې ومړی : له جنس څخه یې موخه داده:ل

. هغې خط ولیکه. که چېرې لیکل شویو نومځرو ته ځیر شو، هم د جملې ههغۀ خط ولیک لکه: هغه راغی. هغه راغله.
  .په بېل بېل ډول ګردان شوي دي او هم د پیل په نومځرو کې... په پای کې د مذکر او مونث له پاره

اصلي حالت کارول شوی او که په غیر اصلي حالت ) فاعلي   چې نومځری په موخه داده: دویم: له حالت څخه یې
هغۀ خط  هغه خط لیکي. :...(، ځکه نومځری د هر حالت له پاره ګردانیږي. دبېلګې په توګه يحالت، مفعول

  .ولیکه.. طهغې خ  هغه خط لیکی.  ولیکه.
دغو کار وکړ. هغه کار کوي   دریېم: له عدد څخه یې موخه د اشخاصو مفرد او جمع بڼه ده. لکه : دغه کار کوي.

  .هغو کار وکړ..
څلورم : له واټن څخه یې موخه داده: چې د نږدې، منځني او لرې واټن له پاره بېل بېل نومځري کارول کیږي. لکه  

  .دغه، هغه، هاغه او هوغه ..
   

 : (ت اصلي حالآر پېر )
  
اره کارول کیږي. )) دا ((  پل او څیزونو رینهنا ،کارول کیږي. )) دغه (( د ښځینه د لنډ واټن لپاره  :دغه، دا  ▪

اره کارول کیږي. دواړه یاد نومځري له الزمي ګړ ) فعل ( سره دریو واړو مهالونو پد ښځینه، څیزونو او ځاینونو له  
تللې وه، تللی و، دغه/دا به الړشي، الړه شي. همدارنګه له متعدي ګړ  کیږي. لکه : دغه/دا ځي. دغه/دا کې کارول

ه اوس مهال او راتلونکي مهال کې کارول کیږي. د بېلګې په توګه: دغه/ خط لیکي. دغه/دا به خط ولیکي. خو  سره پ
  .په تېر مهال کې بیا د یادو نومځرو دویم حالت له متعدي ګړ سره کارول کیږي

د ښځینه،  و مهالونو کې یېد لر یا لرې واټن لپاره کارول کیږي. یاد نومځری له الزمي ګړ سره په در :هغه ▪
. هغه به والړشي/والړه شي. هغه  ۀړ. هغه والړه/واليتوګه : هغه ځ   په نارینه او څیزونو لپاره کارول کیږي. دبېلګې

ماتیږي. هغه مات شو. هغه به مات شي. همدارنګه له متعدي ګړ سره په اوس او راتلونکي مهال کې، د نارینه ښځینه 
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تاب لولي. هغه به کتاب ولولي. خو په تېر مهال کې د یادو نومځرو اوښتی او څیزونو لپاره کارول کیږي. لکه: هغه ک
  .حالت کارول کیږي

ال لر یا اللرې واټن لپاره کارول کیږي. یاد نومځری له الزمي ګړ سره په درېیو مهالونو کې د ښځینه،   :هاغه ▪
والړه، هاغه به والړ/ والړه شي.   نارینه او څېزونو لپاره کارول کیږي. د بېلګې په توګه: هاغه ځی، هاغه والړ/

هاغه ماتیږي، هاغه مات شو. هاغه به مات شي. همدارنګه له متعدي ګړ سره په اوس او راتلونکي مهال کې د نارینه، 
ښځینه او څیزونو لپاره کارول کیږي. لکه: هاغه کتاب لولي، هاغه به کتاب ولولي. خو په تېر مهال کې د یادو 

  .رول کیږينومځرو اوښتی حالت کا 
ډېر لر یا ډېر لرې واټن لپاره کارول کیږي. یاد نومځری له الزمي ګړ سره په درېیو مهالونو کې د   :ههوغ ▪

ښځینه، نارینه او څېزونو لپاره کارول کیږي. د بېلګې په توګه: هوغه ځی، هوغه والړ/ والړه، هوغه به والړ/ والړه 
ي. همدارنګه له متعدي ګړ سره په اوس او راتلونکي مهال کې شي. هوغه ماتیږي، هوغه مات شو. هاغه به مات ش

د نارینه، ښځینه او څیزونو لپاره کارول کیږي. لکه: هوغه کتاب لولي، هوغه به کتاب ولولي. خو په تېر مهال کې د  
 .یادو نومځرو اوښتی حالت کارول کیږي

  
 :  (پېر ) حالت  اوښتی

 
چې د شخص لپاره ګردان شي( یوازې په تېره زمان کې له متعدي   )د اشاري نومځرو اوښتې بڼه د فاعل په توګه 

   فعل سره کارول کیږي.
( په  په توګه ) چې دشخص لپاره ګردانیږي  د فاعل یوازې یاوښتې بڼه ده. یاد نومځر دغۀ: د )) دغه (( ▪

ه او که د مونث لپاره الندې نور اوښتي نومځري هم د مذکر لپار  تېره زمانه کې د متعدي فعل سره کارول کیٍږي.
: فاعل، خط او لوبه مفعول، او ولیکه او وکړه:  ۀدغ خط ولیکه... ۀدغ وکړه، دغۀ لوبه لکه : ورته ځانګړنې لري.

   .د مذکر لپاره کارول کیږي چې یاد نومځری دي نه ههېر .فعل دي
له متعدي فعل سره کارول  له پاره د فاعل په توګه   اوښتې بڼه ده. دا نومځری د مونث ودغه (( ا  د ))  دغې: ▪

  .دغې خط ولیکه. دغې لوبه وکړه لکه : کارول کیږي. کیږی
هغۀ خط ولیکه. هغۀ   اوښتې بڼه ده. دا نومځری د مذکر له پاره کارول کیږي. لکه : د )) هغه (( :هغۀ ▪

  .کړه لوبه
د )) هغه (( اوښتې بڼه ده، دا نومځری د مونث له پاره کارول کیږي. لکه : هغې خط ولیکه. هغې لوبه   :هغې ▪

  .وکړه
هاغۀ خط ولیکه.  یږي. لکه :ک  د )) هاغه (( اوښتې بڼه ده، دا نومځری د مذکر له پاره کارول :هاغۀ ▪

  .لوبه وکړه هاغۀ
د )) هاغه (( اوښتې بڼه ده، چې دا نومځری د مونث له پاره کارول کیږي. لکه : هاغې خط ولیکه.  :هاغې  ▪

  .هاغې لوبه وکړه
خط ولیکه. هوغه   ۀهوغ د )) هوغه (( اوښتې بڼه ده، دا نومځری د مذکر له پاره کارول کیږي. لکه : :هوغۀ ▪

  .وکړهلوبه 
اوښتې بڼه ده، دا نومځری د مونث له پآره کارول کیږي. لکه: هوغې خط ولیکه.  د )) هوغه (( :هوغې  ▪

  .هوغې لوبه وکړه
 
   :منځرو سپړنهو تنو دري ژبې د نغ د
 

په  ولنغوتنومځري ولوستل، ډېرو ژبپوهانو یو ډول سپړلي و، ما د ټو  د دري ژبې په ډېرو ګرامرونو کې مې
   ته مخه کړه او د نغوتنومځرو پېژندنه مې ترې واخیسته:  استازیتوب د ښاغلي پوهاندمحمد رحیم الهام ګرامر

اشاری شخصی و غیر شخصی به کار میروند که دارای جنبه های   ر)) در زبان دری دو مورفیم آزاد به حیث ضمای
   معنوی ) لغوی ( قریب و بعید میباشند و عبارتند:

  .مانند: این پسر زحمت کس است. این مکتب، این شهر.. مفرد( برای انسان یا شی نسبتآ نزدیک.این : ) 
   فامیل من است.  اینان یا اینها اعضای .. مانندکاینان: ) جمع ( برای انسانهای نسبتآ نزدی

  .اینها: ) جمع ( برای انسانها و اشیای نسبتآ نزدیک
  

  .مانند: آن مرد، آن خانم، آن قلم، آن شهر ... .نسبتآ دورآن : ) مفرد ( برای انسان یا شی 
   مانند: آنان یا انها دوستان من هستن. .آنان: ) جمع ( برای انسانان نسبتآ درو

   انها: ) جمع ( برای انسانان و اشیای نسبتآ دور
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در اینصورت این دو کلمه ضمیر و آن قلم :   )) این (( و )) آن (( پیش از آسما نیز مستعمل اند، مانند: این کتاب
آن ( به حیث ادوات تشخیص به کار  – )) ادوات تشخیص(( ) ( حساب شوند. هر ګاه ) این  نیستند، بلکه در جمله

  ( ۱۱۰-۱۰۹روند هیچ ګاه صورت جمع نمیدارند. ) روسی جدید در تحقیق دستور زبان دری، الهام،
)) هم، ها (( استفاده کرد، مانند: همین پسر در کانکور پیش رو    یضمایر اشاره را میتوان با پسوند و پیشوند ها 

اینها، همین ها، آنها، همان  .اشتراک میکند. من در همان مکتب کهنه درس میخوانم. همان پسر، همان دو برادر ..
د استفاده مردم مور ی هوجود دارد، که اکثرآ در محاوروه ی روز مر هم ها.... همچنان در زبان دری ضمایر مبهم

حرف عطف ) و (  ا هرګاه ضمایر ) این، آن( همرا ب .قرار میګرید. مانند: فالن شخص، فالن شهر، فالن کتاب...
البته ) این( در کلمه های:   منشین....  شکل مبهم را به خود میګیرد. مانند: با این و آن مورد استفاده قرار ګیرد.

  .صورت پسوند و به همین معنی آید مانند: امشب، امروز، امسال .. شب، روز، سال به شکل مورفیم / ام .../ به
  
 : سپړنه (işaret zamirleri )ومنځر و تنو ژبې د نغ يترک  د
   

Varlıkların yerini belirtme için kullanılan zamirlere işaret zamiri denir  .  
 

هم لري، چې عبارت دي  هي جمع بڼرنومځ  ((. یادbu, şu, o شاري نومځري عبارت دي له : ))ا په ترکي ژبه کې
  .(( bunlar, şunlar, onlar له : ))

Bu:  پد نږدې واټن له( اره کارول کیږي، جمع بڼه یې bunlar دی. دغه نومځري د اشخاصو، څیزونو او ځایونو )
  :د بېلګې په توګه  .يورته د  ، دغو ( سرههلپاره کارول کیږي. یاد نومځري د پښتو ژبې له ) دغ

Bu sandalye, bunlar sandalye  ودغه څوکۍ، دغو څوکۍ ګان....  
Bu öğrenci, bunlar öğrenci / ونکوزده کونکې، دغو زده کو دغه زده کونکی...  

  
Şuد : دغه نومځری( منځني واټن له پاره کارول کیږي، جمع بڼه یې şunlar  ،دی. دغه نومځري د اشخاصو )

  .څیزونو او ځایونو لپاره کارول کیږي. یاد نومځري د پښتو ژبې له ) هغه، هغو( نومځرو سره ورته دي
Şu  sandalye, şunlar sandalye  و: هغه څوکۍ، هغو څوکۍ ګان  

  Şu  öğrenci, şunlar  öğrenciو هغه زده کوونکی/ زده کوونکې، هغو زده کوونک  
Oدلري : ( واټن له پاره کارول کیږي، جمع بڼه یې onlar  دی ).  دغه نومځري د اشخاصو، څیزونو او ځایونو لپاره

دبېلګې په   .رته ديکارول کیږي. یاد نومځري د پښتو ژبې له ) هاغه، هاغو او هوغه او هوغو ( نومځرو سره و
  :توګه 

O  sandalye, onlar  sandalye  و: هاغه/هوغه څوکۍ. هاغو/ هوغو څوکۍ ګان  
O  öğrenci, onlar  öğrenciو: هاغه/هوغه زده کوونکی/ زده کوونکې، هاغو/هوغو زده کوونک  

  
 : دري او ترکي ژبو د نغوتنومځرو پرتلنه ،پښتو د
   
یو ) نږدې، لرې، اللرې( برخو باندې ېرپه پښتو ژبه کې نغوتنومځري په ټولیزه توګه د واټن له مخې په د .1

وېشل شوي دي، خو پوهاند داکتر مجاور احمد زیار په څلور ) نږدې، لرې، الرې او خورا لرې ( برخو باندې وېشلي 
ترکي ژبه کې پښتو ژبې  هندې وېشل شوي دي. پلرې ( با  وپه دري ژبه کې یاد نومځري په دوو برخو ) نږدې ا .دي

یو برخو ) نږدې، لرې او اللرې ( باندې وېشل شوي دي. که چېرې دغه ویشنې ته ځیر شو، نو د  ېرد ته ورته په
و اشاري نومځري  بترکي ژبې اشاري نومځري د وېش له مخې، پښتو ژبې سره ورته دي. برعکس د پښتو او ترکي ژ

  .سره توپیر لري د وېش له مخې، دري ژبې
دي. په دري ژبه کې یاد نومځري  ۱۲یا هم  ۹ د پښتو ژبې نغوتنومځري له اصلي اوښتي او جمع بڼې سره .2

څلور دي او په ترکي ژبه کې نوموړي نومځري شپږ دي. داچې د پښتو ژبې نغوتنومځري ولې ډېر دي، المل یې 
بڼې هم لري. دویمه خبره داده: چې پښتو ژبه د   دادی چې په پښتو ژبه کې نومځري د اصلي حالت ترڅنګ اوښتې

نومځرو له اړخه غني او بډایه ده . که چېرې د پښتو، دري او ترکي ژبو اشاري نومځرو ته د شمېر له مخې ځیر 
د اشاري نومځرو شمېر د پښتو    شو، نو ترکي ژبه له پښتو ژبې سره ورته والي او نږدې والی لري، خو د دري ژبې

  .په پرتله کم دیاو ترکي ژبو 
په پښتو ژبه کې ډېری نومځري اوښتې بڼه لري، چې همدا اوښتې بڼه په نوموړې ژبه کې د مذکر او مونث   .3

له پاره د ګردان الره هواره وي. برعکس په دري او ترکي ژبه کې نومځري اوستې بڼې نه لري، په دغه برخه کې  
  .ه توپیر لريلري، برعکس پښتو ژبه له یادو ژبو سر ترکي ژبې سره ورته والي  او دري
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 4تر  4 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

 

په پښتو ژبه کې اشاري نومځري د جنس، عدد اوحالت له مخې ګردانیږي، خو دا کار په دري او ترکي ژپه   .4
کې نه ترسترګو کیږي. د پښتو ژبې د ګرامر په قواعدو کې دغه ګردانونه د نوموړې ژبې د ژبپوهنیزې بډایښت  

  .ورته دي په دغه برخه کې هم ترکي او دري ژبې سره  ښکارندویي کوي.
په پښتو ژبه کې د مذکر او مونث لپاره نومځري ګردانیږي هغه په دې معنا چې په اصلي حالت کې د مذکر   .5

. خو برعکس ياو مونث لپاره یو ډول کارول کیږي،مګر په اوښتي حالت کې د مذکر او مونث لپاره بېالبېلې بڼې لر
نومځری کارول کیږي. په دې برخه کې هم ترکي او دري  کي او دري ژبه کې د ښځینه او نارینه له پاره یو رپه ت

  .ژبې سره ورته والی لري
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