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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

         
  ٢٠٠٩ آگست ٢٥        
  :يادداشت پورتال   

    جناب محمد اسحاق    خدای را شگز ميگزاريم، که صحت نويسنده و شاعر ارزنده و آموز گار گرانقدر پشتو، 
  يک ماهۀ ايشانغيابت . از سر گيرنددر حدی اعاده گرديده است، که ميتوانند تدريس زبان پشتو را برکت،    
    و پر تمکيناين زبان شيرين و خصوصًا مشتاقان موجب نگرانی خوانندگان پشتو، از تدريس زبان ارجمند       
  .ز دارين باشندبه سالمت کامل و سرفرا. ديد بودگر       

  با محبت فراوان                                                    
 AA-AAادارۀ پورتال                                                
      

  
  محمد اسحاق برکت    

    امـريکاــ ويرجينيا   
  ٢٠٠٩ آگست ٢٥   

  
  

ـتو بيامئبيا   وزيميـد پ
ه لسـم لـوسـت   پن

 ) درس پا نزدهـم ( 
  

ـتو کې ضمـاير   پـه پـ
  

 ۀر السنگد و) پښتو ودری ( اصطالحات عـربی در لسانهای ملی ما که ميدانيم کلمات و طوری
وسيلٔه  تفهيم که زبان از ُمحاسبه بيرون اند که بدون آنها افهام و مروج در کشورعزيز آنقدر زياد و

  . خواندان شۀانگکه نميتوان بياند لسانهای ما شده  زِءاکنون جاين کلمات .  غيرممکن است،آنهاست
زير از گ کوتاِه باال اينست که برای تشريح درسهای پښتو در اکثر موارد ناۀمنظور از مقدم

  .نيافته اند  زيرا دانشمندان لسان پښتو تاحال بديلی برای آنها،رددميگاصطالحات عربی استفاده 
  

 ې لکه زرهاوو نورو عربی کلمو زموږ په پښتو کې يې ځایده چ) کلمه( ضمير يوه عربی وېيه 
  .ده ژبې يوه برخه ګرزېدلې نيولی او هغه يې بډايه کړېده او نن زموږ د

  ضمير هغه کلمه ده چې په غنډلو يا جملو کې د هغه نوم پر ځای  کارول کيږي چې مخکې يې
  تېره ورځ له مستونه ه هـغغياث ښوونځي ته نه ځي ځکه چې ناجوړدی : يادونه سوې وي لکه 

 يې ډېره هغهجوړې کړې وې اوپه هغې باندې يې ډېره مالګه دوړولې وه او) تروې(شړومبې 
  د غياث پر ځای ضمير او هـغه) ړومبنی( په پورتنۍ اوږده غنډله کې لومړي  .مالګينه کړېوه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .په ځای ضمير دی) شړومبو( ترووهغه د) دويم( دوهم
 . مشکل به نظر ميرسده ایهم تا انداز پيچيده است که فهم آن مغلق وقدری  مبحث ضماير در پښتو

ه نها استفاده ميشود ب آ روزانه ازۀنرا که در محاور آی ازئوجود آن کوشيده ميشود تا قسمت ها با
  .عالقه مندان ارجمند تقديم  نمايم

ه ښکاري په لېږ شانته پېچېلی بحث دی چې پوهول او پوهېدل يې آسانه ن په پښتو کې ضماير
 دلته به زيار واېستل سي چې هغه. پاره چې مورنۍ ژبه يې پښتو نوي هغه چا د ځانګړي توګه د

  .مينه والوته وړاندې کړو کې کارول کيږي ګرانو چې په ورځني خبرواترو الزمي ضماير اړين او
  .در پښتو ضماير انواع مختلف دارد

  :م ډولونه يې دادي په پښتوکې ضاير ډېر ډولونه لري او له هغونه مه
  
  : ــ شخصی ضماير ١

  :ــ منفصل ضماير 
) نوعيت فعل به وقوع زمان و نظر( در پښتو چندين نوع اند وهر کدام ) منفصل(ضماير شخصی 

 تا آنها بعد ازين بجای  ،مورد استعمال جداګانه داشته که توجه مزيد دری زبانان را جلب مينمايم
  .را بکار نبرده باشند!!  "ميخوردسيب من را " ، "من سيب ميخورم"
  

دي چې په جملو کې له فعل سره يوځای نه ليکل کيږي او مختلف  هغه ضماير منفصل ضماير
  :حالتونه لري 

  :الف ــ اصلی حالت ، لومړی ډول
               من زه                

   تـو                تـه
ر حاضر مجلس باشد گا سوم واقعًا غايب باشد و وقتی نفر) مذکر مؤنث و( او      َهـَغه              

   .درين مورد در بحثهای ضماير اشاری صحبت خواهد شد ،
  مـا مونږ ـ موږ      

  شمـا تاسو     تاسې يا
  آنهـا  دوی ،هغوی    

  :دويم ډول يا مايل حالت ب ــ اصلی حالت ،
  من            ــ مــا  

  تـو          ــ تــا    
  )برای مـذ کـر( او           ، دی ــ ِده

  )برای مؤنث( او     ــ دې ، دا     
  مـا       ــ مـوږ     

  شما   ــ تاسو ، تاسې
  آنها ــ دوی ، هغوی 

  .صيغه های جمع تمام انواع ضماير منفصل يکسان است
ن صحبت  آاز ه در ذيلاز صيغه های مفرد اين نوع ضماير تنها در افعال متعدی استفاده ميشود ک

  :خواهد شد
    :الف ــ لـومـړی دول 

  :ــ به حيث فاعل
استقبال در  و) منفی  اليه ، شرطيه،ؤامر، س(  در زمان حال)لومړی ډول ( منفصل     ضماير

ه صرف در افعال الزمی ب) نقلی ، بعــيد مطلق ، قريب يا( متعدی و در ماضی  افعال الزمی و
  :يد ئ باال بکار برده ميشود ، به مثالهای ذيل توجه فرماحيث فاعل به شکل اصلی

  )حال ( پښتو زده کوم زه ښـوونځي ته ځم ، زه ــ
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  )حال( ته زير ، زير ګورې ، ما ښـکرونه اېستېلي دي؟  ولې ماتـهــ 
  )حال( ډوډۍ خوري هغویــ 
  )حال( هلته ناسته ده  َهـَغـهدلته ناست دی او  هـَغـَهــ

  ) حال( الويده ياستتـاسو لمونځ کوو ، بيا سپورت کوو او تی پاڅېږو اودس اوسهار وخمـوږ ــ 
  )مستقبل ( به ژر بېرته راشو مـوږ ، ) امـر (  دلته کېنئ تا سوــ 

  )منفی مستقبل ( به را نه شي هغوینو) شرطيه ( دلته راشي هغه ــ که 
  )اليهؤس( خپل ښوونکي خاندئ ؟   ولې پرتاسوــ 
  )ماضی مطلق( ېناستم ، پاڅېدم  الړم ، ک زه ــ

  )ماضی قريب (  تللی يم ، کېناستلی يم ، پاڅېدلی يم زه ــ 
  )ماضی بعـيد ( تللی وم ، کېناستلی وم ، پا څېدلی وم   زه ــ
  .متعدی افعالو په اړه به په راتلونکي لوست کی معلومات وړاندې شي الزمی او د

  درين مورد در.فعل تابع مفعول است تابع جنس وصفت  فعل و که در پښتو به خاطر بايد داشت
  .مبحث صفات معلومات داده خواهد شد

  .نيز در درسهای آينده معلومات داده خواهد شد) ماضي ، حال و استقبال (  راجع به زمانه ها 
  

  :ــ بحيث مفعـول 
ر برده  در افعال متعدی صرف در زمان ګذشته به حيث مفعول بکا)لومړی ډول ( ضماير منفصل 

  .شده در دګر زمانه ها  به حيث مفعول بکار برده نميشود
  :به مثالهای ذيل توجه فرماـٔيد

 علی ،يرد گقبل از فعل قرار می ًا مفعول بعد از فاعل وغالبخاطر داشته باشيد که در پښتو ه ب
  .آنکه بعضی ها اين قاعده را مراعات نميکنند الرغم

  )ماضی مطلق (  احمد ترا ديد   وليدې  تـه  احمد، احمد مرا ديد وليدم زه  احمد  ــ
  )ماضی قريب (  احمد ترا ديده  ليدلی يې  ته احمد احمد مرا ديده ،  ليدلی يم زهــ  احمد 
  )ماضی بعيد( احمد ترا ديده بودليدلی وې ته احمد احمد مرا ديده بود ليدلی وم زه ــ  احمد 

 يکسان )مفعول  بحيث فاعل و( هردو حالت   در)لومړی دول ( صيغه های جمع ضماير منفصل 
  .ردندگتصريف مي

  ډوډۍ خورو موږ پښتو زده کوو ، موږښوونځي ته ځو ،  موږ ــ 
   وليدل چې هلته ناست وو  موږ هغویويني ، هغوی تاسو وينئ ، تاسو موږــ 

 ن آه درنويسنده کدام منبعی را ک پيچيده است و چون موضوع ضماير در پښتو خيلی ها غامض و
رديد ، تشريح ګرديده باشد نديده و به دسترس نداشت ، لذا از دانشمندان گ باال که عرضه ۀونگبه 
  .منتدار سازند اشتباهی رفته باشد آنرا تصحيح و ر سهو وگميرود ا رانقدر لسان پښتو تمناگ
  
  ! اهللا مو مل او ښې چارې ياور شما ، اهللا يار و)  ضماير ۀادام( درس آينده  تا
  
  
  

 


