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 یوازې ښځینه نومځری دی؟ «دا»آیا 
 

غږ پوهنې لګیا یم او کار پرې کوم تر  هاوس پ هم زه هڅ هیو ملګري د یاد نومځري د سپړنې غوښتنه کړې وه، ک
 .هکله وکړم هنومځري پ« دا » څو یو اثر پرې ولیکم، خو الزمه مې وګڼله چې یوه لنډه تبصره د 

 

ځانګړو  هپ« دا  »  ټولو لیکل شویو ګرامرونو) پښتو پښویه، پښتو معاصر ګرامر، پښتو ژبدود... ( کې هد پښتو ژبې پ
مخې د ښځینه  هپاره کارول شوی دی او لیکل شوي دي، چې دا نومځری د جنس ل هېیم ښځینه کس لنومځرو کې د در

 .لیکلو بسنه کړې ده ههکله د همدومره معلوماتو پ هپاره کارول کیږي. لیکوالو د یاد نومځري پ هل
 

 .نیمګړې او د کره کتنې وړ بریښي د لیکوالو پورته سپړنه
سپړنې ستونزې او نیمګړتیاوې  هدې کار سره به هم د پورت هدر وپېژنم، پ هتاسو ت هایوند کارونې ځ« دا » غواړم د 

 .سمې کارونې هم پوه شئ هبلې خوا به ېې پ هشي، ل هګوت هپ
 

پاره کارول کیږي. لکه: دا تخته سپینه ده. دا جلۍ الیقه ده. دا اوږۍ  هنومځری د درېیم ښځینه کس ل« دا » د  لومړی:
 .ده

نومځري ته ورته دنده « دغه » توګه هم کارول کیږي او  هومځری د اشاري نومځري او ټاکندوی پن« دا »  دويم:
 :ترسره کوي. لکه

 

 .دا کور ښکلی دی. دا هلک زما ورور دی. دا شفیق مې ملګری دی
 .دغه کور ښکلی دی. دا هلک زما ورور دی. دا شفیق مې ملګری دی

 

توګه کارول شوی او تر څنګ یې د ټاکندوی دنده هم ترسره کوي.  هد اشاري نومځري پ« دا » پورته جملو کې  هپ
یادې جملې دوه ډوله مطلب اخیستل کیږي. لومړی: دا  هته ځیر شئ. ل  «دا شفیق مې ملګری دی » تاسو دغه جملې

دویم: کېداشي ډېر شفیق نومي کسان وي، خو اشاره کوي.  هتوګه، یعنې چې د لنډ واټن کور ت هد اشاري نومځري پ
واسطه کره کوم. نو ځکه دلته د  هنومځري پ« دا » دوی کې یو شفیق دی او هغه شفیق د  هنه موخه پ« دا شفیق » 

 .ټاکندوی دنده ترسره کوي
 

ړې ولې ژا کارول کیږي. لکه: دا  موخه هم هجملو کې دنغوتې، ټاکندوی ترڅنګ د ټینګار پ هیاد نومځری پ درېيم:
 غوصه یې؟ هولې پ هځې؟ دا ت هن څنګه هته؟ دا ولې خاندې؟ دا ت

 .د نغوتې ترڅنګ، تاکید او ټیګار هم کوي« دا » لږ ژور فکر وکړو، نو  هپورته جملو ته ک
 

نوم یا نومځري سره وکارول شي، نو د قید دنده ځانته غوره کوي. لکه: دا کورته څه وخت  هل« دا » کله چې څلورم:
  ته دې څنګه غوضه کړې وه؟ هځې؟ دا ناوخته ولې راځې ؟ دا هغ

 

پورته جملو کې د ټینګار تر څنګ د قید دنده هم تر سره کوي. د قیدونو یو فورمول همدا دی چې کله نومځری + 
ه وګپورته جملو کې د مکان او زمان قید په ت ه... وکارول شي، قید ترې را منځته کیږي. پنومځری یا نوم + نوم

 .کارول شوی دی
 

رسمي او غیر رسیمتوب کې دی. دغه د اشاري نومځري په  هترمنځ یو بل توپیر پ« دا » او « دغه » : د ادونهی
  .توګه ډېره رسمي بڼه لري، خو برعکس دا تر ډېره د محاروې له مخې کارول کیږي

 

  ړئک هخپلو نظریاتو او کره کتنو ال رنګین هپورته لیکنه د نقدو نظر وړ ده، تاسو کولی شئ پورته لیکنه پ
 

 ایپ
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