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  ق  بــرکتامحـمــد اسحـ 
   امـــريکا ورجينيا ــ   

   ٢٠٠٩ می ٣     
  
  

  يد پښتو بياموزيمئبيا
  

  پـنځـم لـوسـت
  

  )درس پنجـم(
  از نظر جنس در دستورءان وعالقه مندان عزيز ما ميدانند در لسان دری اسماگآموزندطوريکه 

به   از نظر جنــسءميان شان فرق نميشود، اما در لسان پښتو اسما زبان  يکسان تصريف ميشوند و
مورد هر کدام  ردند که درينگ و مطابق جنسيت شان تصــريف ميشدهنث منقسم ؤاسمای مــذکـر وم

  . تشريح خواهد شدجايش در
  .افتد تا عاليم آنهارا بدانيم نث الزم میؤم برای تفريق اسمای مذکر و

 تا حال نتوانسته اند عاليمی تثبيت زبان شناسان محترم لسان پښتو برای اسمای مذکر دانشمندان و
 ی نام اما خوش بختانه برا،يمئتفريق نما نث تشخيص وؤرا از اسمای م نمايند تا بر مبنای آن آنها

 ر نيازی به شناخت عاليم اسم هایگبا شناخت اين عال يم دي رفته وگنث اين کار صورت ؤهای م
  .مذکر ديده نميشود

نث از ؤسپس به اقسام م ونموده  تشريح ،يکه مقدور استئنث را تا جاؤدرين مبحث نخست عاليم م
  .عاليم آنها ، خواهيم پر داخت نظر

  

  :ونو نښې پـه پښـتـو کـې د ښځيـينه نومـ
  :نث عاليم يا نښې دا ديؤم په پښتو کې د

  : ــ  الف ١
  .نث اندؤآيد ، م يکه در قالب تعقل برابرأئج تا، نامهای پښتو که به الف ختم ميشوند

  :يد ئبه  مثالهای ذيل توجه فـرما
م به الف اند ولی  هم نامهايی اند که مختوماما  ُمـال ، بابا ، اکـا ،واما  ،)کمـر( مال   غـوا ، انـا  ،

 تلفظ آن الزم ديده ميشود تا به معنی و فوق شما با چند نام نو پښتو آشنا ميشويد،  در.نث نيستندؤم
  .نيز کمی صحبت کنيم

  غويیمخالف آنرا او که جنس مقابل وگی مادا به معن"غ"حرکت ناقص  يا نيم حرکت  و باــ غـوا 
  .ويندگاو نرميگيعنی 

  ا اصطالح نيم حرکت يا حرکت ناقص حروف آشنا ميشويد که در دری اول شما بۀبرای مرتب
  انه يعنــیگغير معمول است زيرا آنجا تمام حروف اول کلمات مزين به يکی از حرکات سه 
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 انهگبسی از حروف اول کلمات بدون حرکات سه  اما در پښتو ضمه ميباشند و فتحه ، کســره و
 کسره يعنی با َغـوا،  که تلفظ آن با فتحه يعنی غواجمله مثًال نيم حرکت تلفظ ميشوند، ازان بوده با
پښتو اندرين باب چه  منتظرم دانشمندان جليل القدر (.درست نيستغـُوا ضمه يعنی  وغـِوا 

  )ويندگمي
 های نامٔانوس و فاقد ه  کلم مـِالکسره  وَمالتلفظ فتحه  يعنی کمر که با مـال همچنين است کلمٔه

  .معنی آن آخوند ميشودمـُال ضمه   با تلفظ  و)  خود اين قلم معنی آنرا نميدانديا و( معنی است 
  .ذشته آنرا تلفظ ميکنيمگبا استفاده از دروس  ر وگکه به کـُمک همديغـويی يد به تلفظ ئتوجه فرما

 فتحه، دقت کنيد که حرف ی آخر کلمه ی ملينه است، و) و( حرف غ بازهم نيم حرکت دارد حرف
فته بوديم که حرف ماقبل ی ملينه دايم فتحه ، ی ساکن و عالمٔه مفرد مذکر گسام ی ها اق ما در

  . غـَوَيی:است، لذا  چنين تلفظ ميشود 
  : ــ غير ملفوظي هـ يا ګردۍ هـ ٢

  :نث اندؤهمه نامهای مختوم به هـ غير ملفوظ که حرف ماقبل آن فتحه دارد م
 با واو مجهول يعنی و.  با واو معروف چـرګه ، پوښتنه ، تـورهکـتابچه ، تخـته ، سنِدَره ، َبِدَلــه ،

ـر نامهای  ، او ډېـر نورنث ،ؤ به معنی سياه برای مفرد متوره    که ِپِسه و لېُوهم
 معنی ميدهد ، هـردو گـرگری گدي وسفند وگيکی  ضمه اند و حروف ماقبل آنها بالترتيب کسره و

  .مٔونث نيستند
  ):و( ــ مجهول ٣

  پـښـتو ، پيـشـو او داسې نور يـزو ، ښـارو ،لکه ب
  ):ې( ــ مجهوله ۴

  لکه مستـې ، شيـدې يا شـودې ، ادې او نور
  ر حرکاتگدي کشال تلفظ ميشود، تلفظ آن با قدری طويل و حـرف ماقبل اين يا کسره داشته و

  .بصورت مطلق درست نيست
  ):ۍ( ــ ښځينه يا لکۍ داره ۵

  داسې نور نجلۍ او  ،لکه مشواڼۍ ، کـړکۍ ، لکۍ
   نا درست استحرف ماقبل اين يا در همه حاالت کسره داشته تلفظ آن با فتحه وضمه کامًال

  رامی دری زبان ما مرتکب اين اشتباه ميشوندواميد وارم بعد ازين چنينگکه بيشتر هموطنان 
  .يردگاشتباه صورت ن

  .شاءاهللا تقديم خواهد شد ده اننث در آينؤبقئه اين درس که عبارت خواهد بود از اقسام م
  به په راتلونکي کې وړاندې) نث ډولونهؤد م(وروستۍ برخه ) پنځم لوست ( ددې لوست 

  .شي ، تر هغې مودې مو په لوی او بښونکي خدای سپارم
 


