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  ق  برکتااسح محمد   
  ويرجينيا ــ  امــريکا  

  ٢٠٠٩ می ١٠    
  
  

تو بيامـوزيمئبيا   يد پ
م لـوسـت   شـپـ

  

  نث ډولــونـهد مؤ
  )ځم لوست پاتې بــرخه پن د( 

  

  ويا اينکه هر ناميکه در اخيرش يکیگ ،نث ياد آورشديمؤذشته از عاليم نامهای مگدر درس 
   موجود استءر السنٔه دنيا استثناگرچنانکه در ديگنث است ، مؤازين عاليم را دارد آن اسم م

 ياد نامهايی موجود استين معنی که يکتعداد زد ب،مشاهده ميرسده ت بآدر پښتو نيز بعضی استثنا، 
يکه ئث اند وما تا جا ؤن مبا آن هممشاهده نميرسد مګر ه که در اخير آنها هيچ يک ازين عاليم ب

  .دنها ياد خواهيم کر آباشد از مقدور
  

  :دهغو ډولونه ښځينه نومونه او
  :دغه نومونه دوه ډوله دي

   ــ حقيقي يا ريښتني ښځينه نومونه١
  مونهــ غير حقيقي ښځينه نو ٢
  

  : ــ حقيقي ښځينه نومونه١
زاد و ولد باصطالح نث اند يعنی که ؤنث نوع اول عبارت از نامهايي اند که  واقعًا مؤنامهای م
  :ردندگبه دو نوع منقسم مي دارند و

  : الف ـ حقيقي لفظي ښځينه نومونه
  .وجود استنث نيز در آنها مؤ يکی از عاليم م،نث اندؤينکه واقعًا م اعالوه بر اين نامها

 هـوسۍ ، )خياشنه( ، خواښينه)ُخشو( ، ُوزه ، چـرګه ، خواښې ، انا ، نجلۍ ، زرغونه ، ادې ښځه 
  .)حمل دار حامله ، بار دار،(  ، دوه ځانې )زن برادر(  ورېنداره

  : ب ـ حقيقي غير لفظي ښځينه نومونه
  نها تا آاز مشاهده نميرسد ،نث در آنها بؤ مۀو نه عالمگنث اند اما هيچؤاين نامها در واقعيت م
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  .را بايست خوب بخاطر سپرد آنها ميشود و که در توان قلم است ياد آور یئجا
 خواهر شوهر ،( ، نندرور)عروس (  ، نـګور )عمـه ( ، تـرور)خواهـر ( ، خــور)مادر ( مـور 

ن واو سکو د الم ويشدتبا ضم (  لور)دختری که هنوز عروس نشده نامزد ،(  ، نجل ) ننو 
  .) بمعنی طرف وداسخور،  مور وبا واو مجهول هموزن( لـوراما  و) معروف، فرزند دختر

  :يدئ محاوره به اين جمالت توجه فــرماۀبرای تقوي
  ته روان يې؟  لـور ته کـوم اين دوشيزٔه مقبول دختر کيست؟ده؟ لـُورچا  دغه ښـايسته نجلۍ د

  با داس ُکند َلو نه کيږي، لـور )سکون څ   پ وۀبا کسر(  پـه ِپڅ تو کـدام طـرف روان استی؟
  .درو نميشود

  
  ېدی روان پېغـلې ډلـې ډلـ دغـنم لـَو

  څوک به د لـَو څـوک د لـَو ګـرو سيل کوينه
  

که فعل درو  ر کسیگيعنی درو   َلوګراسم فاعل آن ی درو وابه معن سکون واو  به فتحٔه الم وَلو 
  با ضمٔه الم و واو مجهول يکی از واليات زيبای کشور که مردم آنوګـر لـُاما انجام ميدهد و را

 فيصد مردم ٩٠همه تبعيضات اند، بيش از مبرا از و مهمان نواز فوق العاده زحمت کش ، آرام ،
هم به دری ناب   فيصد۵ و فيصد ُسچه پښتو ۵ متباقی ،به هردو زبان ملی خود صحبت ميکنند آن
ن  آ بوده  درلـُوګر  نيز) نوسندٔه اين سطور ( رم که مسقط الرٔاس اين حقير افتخار دا پ ميزنند وگ

  .ذاسته امگسرزمين زيبا و مقبول از کتم عدم پا بعرصٔه وجود 
  

  : ــ غير حقيقي ښځينه نومونه٢
  اما در اخير نام شان،ولد نميباشند نث نبوده يعنی که صاحب زاد وؤ در حقيقت مءاين نوع اسما
نث ؤيا خود در دستور زبان تابع تصريف نامهای م مشاهده ميرسد وه نث بؤيم ميکی از عال

  :دو نوع اند و ،ردندگمي
  :الف ــ  غيرحقيقي لفظي ښځينه نومونه

  .نث در آنها مشاهده ميشودؤر يکی از عاليم مگنث نبوده مؤنامهايي اند که در حقيقت م
  .ې او ډېر نورتخـته ، کتابچه ، مشواڼـۍ ، کـړکـۍ ، مسـتې ، شـيد

  :نث نومونهؤلفظي م ب ــ  غير حقيقي غير
 برای شناختن آنها تا اکنون کدام  بسيار مشکل به نظر ميرسد وءتشخيص و شناختن اين نوع اسما

  صرف از روی مکالمه ومؤنث سماعی اند، يعنی که  اينها.  استرديدهگنيز وضع نقياسی دستور 
  .مينماييم، فتاری ميابيم تشخيصگلسان  آنچه در
 .... و )مــاه ( ،  ميا شت )روز ( ، ورځ )سوزن و ستون ( ، سـِتـن ) لحاف (بــړسِتن 

  

  .ارموست مـو پـه لـوی او مـهـربان خــدای سـپلـتــر بل 
 

 


