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 خربېلومړنۍ
 

څېړنیزه رساله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبـو او ادبیـاتو مرکـز د ژبپـوهنې  -دا علمي
تبې تـه د ترفېـع لپـاره ټـاکلې وه، چـې د ډيپارټمنټ ماته له څېړندوی څخه څېړنوال علمي ر 

علومو اکاډمۍ د علمي شورا له تصویب وروسته مې د ټاکلو مفرداتو په اډانه کې  پر ټـاکيل 
 وخت بشپړه او په بریالۍ توګه دفاع کړه.

سل سـلنه پـوره او  ،هېڅ علمي څېړنه په ځانګړي ډول په ټولنیزو علومو کې ژبنۍ څېړنې
خپلې ستونزې او نیمګړتیاوې ولري، خو هغه څـه چـې  ښايي به هم کره نه وي، زما دا څېړنه

کـې د شـاملو موعـوعاتو د  اثرزه يې د زړه له تله په اخالص ویالی شم دادي، چې په دې 
 مـې څېړنې په برخه کې مـې تـر وسـه وسـه هړـه کـړې، لـه ګڼـو پوهـانو او اهـل ن ـرو رسه

بېلو مختلفو ن رونو پـه ر ـا کـې موعوعات ُشیک کړي، له ډېرې مطالعې، مشورو او د بېال 
 او د څېړنې میتودولوژۍ يې اجازه راکوله. مې باالخره هغه څه لیکيل، چې علمي اصولو 

 اثـرښايي ځينې کره کتونکي، ادبیان، د ژبپوهنې استادان او څېړونکي ووایي، چې ددې 
شـول،  د څلورم څپرکي معلومات په پنځم څپرکي کې د هرې ژبې په څېړنه کې هم راتـالی

 په جال څپرکي کې يې راوړلو ته اړتیا څه وه؟
اروپـايي ژبکـورنۍ ډېـر  -زمـا ځـواب دادی، چـېن انـدودغه ډول احتاميل پوښـتنې تـه 

اروپـايي ژبـو ویـونکي پـه  -ژبښاخونه او ژبړانګې لري. د تاریخ په اوږدو کې د ځینو انـدو
يې داسې سیمو تـه تلـيل، خپلو آرو مېشتځایونو رسبېره نورو سیمو ته کډه شوي، ځينې خو 

 ؛اروپایانو له آرو ټاټوبو رسه خورا ډېر واټن لري  -چې په تاریخي او جغرافیوي لحاظ د اندو
ځینو ژبو د تاریخ په بېالبېلو پړاوونو کې پر خپلو آرو سیمو رسبېره پېړۍ پېړۍ په نورو سیمو 

وين تېـرې کـړي، د سیمې ډېرې نورې ژبې له سـت ،چې له امله يېېکې فرهنګي واکمني کړ 
نو پکار ده، چې د ژبنیو مسایلو مینه والو ته دا معلومات وي، هغه ژبې چـې نـن سـبا یـا څـو 
پېړۍ وړاندې په کومو سیمو کې دود وې، ایا دغه سیمې ددې یا هغې ژبـې د ویونکـو آرې 

 اروپايي ژبې هم دود وې؟  -سیمې وې، که دلته یو مهال نورې اندو
پنځم څپرکـي کـې د ژبـو پـه اړه یـوازې ژبپـوهنیزه او لـ و ډېـر په  اثربل دا چې ما ددې 

ادبپوهنیزه څېړنه کړې، نه ژبټولنیزه جغرافیوي څېړنه؛ ځکه مو د ژبو د ویونکو آر ټاټويب، له 



 
 

 ب
 

سیمو ته لې دېدنه، د لې دېدنې الملونه او اوسني اسـتوګنځایونه پـه یـوه جـال  وآرو ټاټوبو نور 
 څپرکي کې څېړيل دي.  

څېړنیزې رسالې د څېړنې په بهیر کـې رارسه ډېـرو دوسـتانو او خواخـوږو د او  ددې علم
وړ دي، نو  يڅېړنیزو آثارو او مأخذونو په برخه کې مرسته کړې، مرستې يې د مننې او درناو 

 همدا يې ځای دی، چې له هر یوه جال جال مننه وکړم.
ب، د علومو اکاډمۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ ریئس ښاغيل ډاکټر عبدال اهر شکې

غړو ښاغيل څېړنوال حبیب هللا رفیع، ښاغيل ډاکټر خلیل هللا اورمړ، ښاغيل ډاکټر 
مجاوراحمد زیار، ښاغيل ډاکټر سید محی الدین هاشمي، ښاغيل څېړنپوه خیرمحمد 
حیدري، اغلې څېړنپوهې عاطفې نورستانۍ، ښاغيل څېړنوال خادم احمد حقیقي، ښاغيل 

کابل پوهنتون استادانو ښاغيل پوهنمل اسدهللا وحیدي او  الموال، دڅېړنوال عبداملالک 
ښاغيل پوهنيار محمود مرهون، د کندهار پوهنتون استادانو ښاغيل مطیع هللا روهیال او 
ښاغيل خلیل هللا رسوري. د نورستاين ژبې ليکواالنو ښاغيل سلیامن سون آرا او ښاغيل 

اغيل محمد زمان کلامين، د ګوري ژبې ليکوال سمیع هللا تازه، د پشه يي ژبې ليکوال ښ
ښاغيل محمد نواز حقیقت سانین، ښاغيل اسدهللا دانش، په پښتونخوا کې د پېښور پوهنتون 

برشی اکرام، د پېښور پوهنتون د اریا سټدي سنټر  ېد پښتو اکېډمۍ استادې اغلې ډاکټر 
پوهنتون د پښتو څانګې غړي ښاغيل ډاکټر محمد عيل دیناخېل، د مردان د عبدالويل خان 

استاد ښاغيل ډاکټر ظفرهللا بخشايل، د کویټې د پښتو اکېډمۍ غړي ښاغيل ډاکټر 
عبدالروف رفیقي، په اسالم آباد کې د قایداع م پوهنتون استاد ښاغيل ډاکټر حنیف خلیل، 
په هندوستان کې د ال انډیا راډیو د پښتو څانګې پخواين سوپر وایزر ښاغيل روشن الل 

تره او د نورو ټولو هغو ښاغليو، چې په يو نه يو ډول یې ددې څېړنې په بهري کې رارسه ملهو 
همدا راز له ښاغيل رحمت دیوان څخه هم مننه کوم چې مرسته کړې د زړه له تله مننه کوم، 
د مرستو احسامنند يم، خدای دې ماته هم له  د ټولوزه د دې کتاب پښتي یې دیزاین کړی، 

 ل مرستې کولو توفيق راکړي.دوی رسه ددغه ډو 
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د ټولنیزو پدیدو ترمنځ د خپلوۍ جوتـول او د اصـل او منشـأ پېژنـدل يـې خـورا درنـه او 
ستونزمنه چاره ده. د ژبپوهانو په اند ژبه یوه ټولنیزه پديـده ګڼـل کېـ ي. دا پدیـده د انسـاين 

ه چـې نړیـوال کلتـور او تـاریخ دواړه یـې پـکلتور هغه سرت او  اهمیت لرونکی ارزښت دی، 
خپله ملن کې رانغښتي او د وخت په تېرېدو رسه په زرګونو ژبې ورڅخه زې ېـدلې او راپيـدا 

پېژندلو په برخه کـې ډېـرې   نسب د شوې دي. ژبپوهانو او ژب څېړونکو د ژبو د خپلوۍ او
 خوارۍ کړي او ډېر زحمتونه يې ګاليل دي.

ډمي هغه سرت علمي ارګان دی، چې تل علمي او اکاډمیک کارونه د افغانستان علومو اکا
رسته رسوي او د څېړنې اړتیا ته په کتو رسه د بېالبېلو موعـوعاتو پـه اړه ګروې نـې او څېړنـې 

پښتو ژبه زموږ د هېواد هغه لرغونې ژبه ده، چې ډېر ځنډن تاریخ لري او د ژبپوهانو د  کوي.
افغانسـتان  د ژبو په پراخه او لویه کورنۍ پورې اړه  لـري.څرګندونو په اساس د اندواروپايي 

تـر  ( د علومو اکاډمۍ علمي غړي څېړندوی رفیع هللا نیازي ) د اندواروپايي ژبو نسبي څېړنه
 ناو په الندې ډول يې ترتیب کړی دیلیکلی  اثرڅېړنیز  -رسلیک الندې علمي

کې يې ځینې هغـه اثـار پـه لومړی څپرکی د موعوع شالید ته ځانګړی شوی او په ترڅ 
پـه چمتـو کولـو کـې يـې ګټـه تـرې  اثـرڅېړنیـز  -انتقادي ډول هم کتيل، چې د خپل علمي

 اخیستې ده.
دوهم څپرکی د اندواروپايي ژبو نسبي وېش ته ځانګړی شـوی، پـه پیـل کـې يـې  اثرد 

ژبکورنۍ ُشحه شوې او په دې باب ډېرې ګټورې علمي خـېې شـوې دي. وررسه د ټولـو 
پـه برخـه کـې د یـوې منشـايي ژبـې لـه پـاره هاغـه دوه ن رونـه هـم راوړل شـوي، چـې ژبو 

A.Chleicher   اوJ.Shmidt   وړاندې کړي دي. تـر دې وروسـته د ژبنـۍ کـورنۍ د منځتـه
راتګ په مورد ډېرې ګټورې خېې شوي، د ژبـو د ډلبنـدۍ الرې ښـودل شـوي او د هغـې 

او ژوندیو( ژبو تر نامه الندې په دوو برخـو  ن ریې یادونه هم شوې، چې د نړۍ ژبې د )مړو
وېيش. په همدې ډول د ژبو د وېش او ډلبندۍ هغه یادونه هم شـوې، چـې د لویـو وچـو او 
سیمو پر بنسټ په کې ژبې ډلبندي شوې دي. د همدې څپرکي په ترڅ کې د ژبو ډلبندي د 

یفي ژبـو پـه رصيف او نحوي جوړښتونو په اساس شوې، چې د یو هجايي، پیوندي او تصـ
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لیکوال په هره برخـه کـې ژور  اثرنامه یادې ي. دا یوه بېلګه ده او دا ترې څرګندې ي، چې د 
همـدا راز د انـدواروپايي کـورنۍ ژبـې پـه ډېـر  کار کړی او ځان یې ښـه سـتړی کـړی دی.

تفصیل او روانه ژبه ترشېح شوي، چې لوستل يې په هېڅ وجـه بـې ګټـې نـه دي، د همـدې 
دو کې پر هغو ژبو باندې هم ښه څېړنه شوې، چې د اروپا په وچـه کـې ویـل څپرکي په اوږ

کې ي او د اندواروپايي ژبو د کورنۍ غړې نه دي. دا یادونه هم باید وکړم، چـې لیکـوال پـه 
دې څپرکي کې د ژبو کورنۍ او په هغوی پورې تړلـې ژبـې یـادې کـړي، د خپـل تـوان تـر 

پوره معلومات هـم وړانـدې کـړي دي، زمـا پـه  کچې پورې يې د هرې یوې ژبې په باره کې
د ژبـو د  ن ر د لیکوال دا څېړنه د ډېرې ستاینې وړ ده. د همدې څپرکي په ترڅ کـې د نـړۍ

ژبـې ښـودلې دي.  ۵۸۱۵کورنیو د اړوندو ژبو شمېر هم ښودل شوی او مجموعي شمېر یې 
ونـدې ژبـې پـه ګوتـه وررسه په افغانستان کې په اندو اروپايي کـورنۍ پـورې اړونـدې او نااړ 

شوي او د ځینو منابعو په استناد یې شمېر تر دېرشـو زیـات او اووه څلوېښـت ښـودل شـوی 
( په نـوم د Argotدی. د پاملرنې هغه ټکی، چې  یادونه يې باید ويش دادی چې د ارګوټ )

ژبو کومه کورنۍ اصالً په دې نړۍ کې نشـته. ارګـوټ اصـالً التـین االصـله فرانسـوي شـوې 
ه، په دې نوم په منځنیو پېړیو کې په فرانسه کې د سوالګرو او غلو د یـوې  مصـنوعي کلمه د

ژبې ذکر شوی دی، ځکه نو موږ وایـو چـې نـه د ارګـوټ ژبنـۍ کـورنۍ شـته او نـه يـې پـه 
د همـدې څپرکـي پـه وروسـتیو کـې پـه افغانسـتان کـې د  افغانستان کې کومـه اړونـده ژبـه.

اخ د درې واړو څانګو اړوندې ژبې په ګوتـه شـوي او اندواروپايي ژبو د کورنۍ د اریک ښ
هغه ژبې هم نه دې هېرې شوي، چې په دې څانګو پورې اړه نه لري، خو په افغانسـتان کـې 
ل وډېر ویونکي لري. په دې ځای کې د هغو ژبو حالت هم ښودل شوی، چـې مـړې دي او 

 یا هم د کمزوري کېدو پر لور روانې دي.
ايي ژبو د ویونکو د استوګنې د ځایونو په نښه کولو رسه پیل شـوی یم څپرکی د اندواروپېدر 

چې اندواروپايي ژبې له هندوستان څخه نیولې تر ایسـلنډ پـورې  او په ُشوع کې ېې ویل شوي،
سیمو کې ویل کې ي. برشي پرمختګونو اروپایانو ته نورو سیمو ته دکډو کولو ُشایط برابر کړي 

 نورو برخو او سیمو ته هم پراخې شوې دي.چې په دې رسه اندواروپايي ژبې 
ــدواروپايي ــته د ان ــه دې وروس ــر  ل ــو پ ــو ژب ــورې د تړلی ــدو ښــاخونو پ ــه اړون ــورنۍ پ ک

استوګنځایونو او جغرافیوي موقعیتونو باندې په روانه ژبه ډېرې معلومايت خـېې شـوي او د 
 .هرې ژبې حالت ) رسمي، نیمه رسمي، کاروباري( په واعح ډول  ښودل شوی دی
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یم څپرکی په ډېره دقیقه توګه څېړل شوی او که په اړه يې ډېر لـ  ېزما په اند د دې اثر در 
څه هم وویل يش، د یوې رسالې بڼه اختیاروي، چې دا کـار د یـوه ن ـر لـه حوصـلې څخـه 

د لیکوال دا کار ستایم او یو داسې ابتکار یې بومل، چې د ژبپوهنې د  اثروتلی کار دی، زه د 
 نکي په توګه زه  تر اوسه نه وم وررسه مخامخ شوی. یوه زده کوو 

په څلورم څپرکی کې د اندواروپايي کورنۍ پر ژبـو څېړنـه شـوې ده. پـه پيـل کـې ویـل 
يـي شوي، چې دا ژبنۍ کـورنۍ تـر نـورو سـرته او پراخـه کـورنۍ ده او د نـړۍ د نـ دې نیام

پـه دې کـورنۍ  . په دې ځای کې دا هم ویل شوي چـېاوسېدونکو ژبې ورپورې تړلې دي
پورې اړونـدو ژبـو تـه انـدوجرمانیک هـم ویـل شـوي او دلیـل یـې دادی، چـې دا ژبـې لـه 
هندوستان څخه تر جرمني پورې سیمو کې ویل کېدې او وروسـته د سـیايس مخـالفتونو پـه 
وجه د فرانسویانو له خوا د اندواروپايي نوم ورکړل شو. د همدې څپرکي پـه لـړ کـې دا هـم 

پوهانو انګېرلې چې د اندواروپایانو لومړنی ار ټاټوبی د منځني ختيځ  ویل شوي، چې رويس
کوردستان او شاو خوا سیمې دي. دوی دلیل راوړي، چـې لـس زره کالـه وړانـدې پـه دغـه 

لسـیزې پـه  ۸۳۱۱سیمه کې کرکیلـه دود شـوه، د ښـاري ژونـد څرکونـه پيـدا شـول... خـو د 
ن رېنفرو وویل، چې ن د اندواروپايي ژبو د وروستیو کې د تبلېس د انستیتوت پروفیسور کالی

 کورنۍ زانګو به اسیا او بیا د ترکیې په  اناتولیا )اسیايي برخه( کې ټيکاو لرلی وي.
لیکـوال او محقـق د هـرې یـوې  اثـرله پورته او نورو څرګندونو څخـه ښـکاري، چـې د 

کچـې پـورې ژوره  موعوع او جزئیاتو په برخه کې ژور کار کړی او په دې اړه یې د توان تر
 څېړنه کړې ده.

د همدې څپرکي په ترڅ کې په انـدواروپايي ژبکـورنۍ پـورې تـړيل ښـاخونه، پـه هغـو 
پورې اړوندې ژبې، ترمنځ یې شته ځانګړنې او توپريونه په ډېر ښه ډول او روانـه ژبـه ُشحـه 
 شوي او د هرې یوې ژبې په اړه پوره معلومات خوندي شوي دي. په پنځم څپرکي کـې پـه
ژبنیو عنارصو کې د اندواروپايي ژبو وېش هغه مهمه برخه ده، چې په تـرڅ کـې يـې د څـو 
ژبو په لغتونو کې ګډ ټکي کتل شوي، بیا د پښتو او ترکي ژبو ځينې کلمې پرتله شوي، چـې 
هېڅ ژبنۍ اړيکې ترې نه دي څرګندې شوي، وروسـته د ترکـي ژبـې لغتونـه د انـدواروپايي 

اروپايي ژبې رسه پرتله شوي، چې هلته هم اندو  څانګو له اړوندو ژبو ژبو د کورنۍ د بېالبېلو
په خپلو کې اړيکې لري، خو له ترکي کلمو رسه هېڅ ډول نسبي ژبنۍ اړيکې نـه تـر سـرتګو 
کې ي. ورپسې د اندواروپایي ريښې په بحث کې پر ایتمولوژي، ريښې او مادې بانـدې ر ـا 
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دوارپايي ريښـې څـه ډول جـوړې شـوې دي اچول شوې او دا ښودل شوي، چې لرغونې ان
)په فريض بڼه جوړې شوې دي(. د اندواروپايي ژبو غ یز سیستم بله هغه موعـوع ده، چـې 
د لرغونې اندواروپايي ژبې ريښې په کې راوړل شوي او د موعـوع د ښـې روښـانتیا لپـاره د 

دي. ورپسـې رابرت بېکس او څېړنپوه اورمړ الفبې هم په کې ځای پر ځای شوې  پوکورين،
په کېنتم او ساتم باندې د اندواروپايي ژبو د وېش په برخه کـې د دواړو ډلـو پـه ژبـو کـې د 
ځینو تورو په ابدال او تـوپري بانـدې خـېې شـوې دي. ددې څپرکـي وروسـتۍ موعـوع د 
( ۴۹اندواروپايي ژبو په غ يز سیستم کې ژبنۍ اړيکې دي. دلتـه لـومړی پـه دوه څلوېښـتو )

بو کې له یوه څخه تر لسو پورې د شمېر نومونو تلف ي بڼه پرتله شوې، بیـا پـه اندواروپايي ژ 
څو مهمو اندواروپايي ژبو کې د کورنۍ د غړو نومونه، د اهـيل څـارویو نومونـه او د بـدن د 
ځینو غړو نومونه پرتله شوي او د دې بحث په پای کې د اریاين ژبو پـه ختيځـه او لوېديځـه 

تورو بدلون او تحول کتل شـوي او نسـبي اړيکـې تـرې روښـانه  č  او d ،b ،gډله ژبو کې د 
شوې دي. زه په دې اند یم چې دا اثر به په راتلونکې کې څېړونکو او محصالنو ته ډېـر ښـه 

اهمیت او  اثریم او څلورم څپرکی ځانته د یوه علمي ېڅېړنیز اثر در  -مأخذ وي. د دې علمي
یو مطالبو پـه برخـه کـې اوږده علمـي او ژوره تومنه لري او په دې څپرکو کې د خوندي شو
 څېړنه د لوړ علمي ارزښت درلودونکې ده.

شپ م څپرکی په اندواروپايي کورنۍ کې د پښتو ژبې دریځ ته ځانګړی شوی،  اثرددې  
چې په پيل کې یې د پښتنو د اصل او نسب په باره کې د کورنیو او بهرنیو پوهانو څرګندونې 

وروسته يې ځینې برخې په علمي دالیلو رسه رد شـوي او پـر ځـای له پامه تېرې شوي، چې 
يې د مستندو علمي څېړنو بېلګې په مثايل ډول راوړل شوې دي، په دې منځ کې ددې اثر د 

 لیکوال دریځ زما په ن ر د قدر او ستاینې وړ دی.
څـو  ر او ريښې په باب د پوهانو ن رونـه پـهآ لیکوال تر دې وروسته د پښتو ژبې د  اثرد 

 اثـربرخو وېشيل او په هره برخه کې یې خپل ن ر په علمي دالیلـو رسه جـوت کـړی دی، د 
لیکوال په هره برخه کې په علمي دالیلو او منطقي موازینو استناد کړی، نو په  همـدې دلیـل 

 د نوموړي ن ر او څرګندونې د قدر وړ دي.
نه کوم، خو دا یادونه کـوم  په باره کې تر دې ډېرې خېې اثرڅېړنیز  -زه نور ددې علمي

تر ډېرې اندازې پورې زموږ د هېواد لوستي وګړي او څېړونکي له اندواروپايي او  اثرچې دا 
همدا شان د نړۍ له نورو ژبو رسه پوره اشنا کوالی يش او دا اهمیت لري چې د یـوه لـوړ او 
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منځپـانګې تـه پـه   اثرباوري مأخذ په توګه ترې د څېړنو په ډګر کې ګټه واخیستل يش. زه د 
 ن کتو خپل ن ر په الندې ډول څرګندوم

  ژبه روانه او بې تکلفه  ده. اثرددې علمي 
 .لوستونکی د لوستلو په وخت کې نه ستړی کوي 
  لیکوال اديب ژبه کارولې او د لهجوي اغېزې تر پدل الندې نه دی راغلی. اثرد 
  ې داسې معلومات په کې د یوه باوري مأخذ صالحیت لري او په هره برخه ک اثردا

خوندي دي، چې په ډېرو مخکنیو مأخذونو کې یا نه تر سرتګو کې ي او یا هـم پـه 
د تـدریس پـه ډګـر کـې هـم د یـوه ښـه مرسـتندویه  اثرتته بڼه ثبت شوې دي. دا  

کتاب او مأخذ په ډول د ګټې اخیستنې وړ دی، ځکه چې له باوري منابعو او نویو 
سـتل شـوې او ډېـرې رسچینـې یـې د اړونـدو ژبـو د رسچینو څخه په کې ګټه اخی

 ویونکو محققینو او ژبپوهانو پنځونې دي.
  دا اثر نه یواځې دا چې زموږ پـه هېـواد کـې د ژبپـوهنې پـه ورشـو کـې یـوه اړینـه

زیاتونه ده، بلکې نورو پوهانو او څېړونکو ته یو ښه الرښـود هـم دی، ځکـه نـو د 
مقام څخه هیله کـوم، چـې ژر تـر ژره يـې د  افغانستان د علومو اکاډمۍ له مرشتابه

 چاپولو تابیا وکړي.
د څېړنـوالۍ علمـي رتبـې تـه د لوړېـدو خـورا وړ سـند دی او  اثـرزما په اند دغه علمـي 

 لیکوال یې په حقه د )څېړنوالۍ( علمي رتبې وړ دی.
و او زه څېړندوی استاد رفیع هللا نیازي ته د لوی خدای)ج( له درباره د داسې نورو پنځون

 روغې سټې غوښتنه کوم. په قلم يې برکت او مټې يې پیاوړې اوسه!
 په پښتني مینه

 څېړنپوه موالجان تڼیوال
 د پښتو ژبپوهنې د ډيپارټمنټ آمر
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 تقریظ
 

د افغانستان د علومو اکـاډمۍ د محـرتم رياسـت د من ـورۍ او د ژبـو او ادبيـاتو مرکـز د 
یعه مې د ښاغيل څېړندوی رفیع هللا نیازي )د اندو ګڼه ليک په ذر ۸۹۳۱/ ۸۱/ ۹، ۵۸۴/ ۵۸۵

څېړنیزې رسالې منت  ترالسه کړ، رساله  -اروپايي ژبو نَسبي څېړنه( تر رسلیک الندې د علمي
 مې ولوسته او په اړه یې خپل ن ر داسې وړاندې کوم ن

په نننۍ نړۍ کې تر شپ  زرو پورې د ژوندیو ژبـو او لهجـو د موجودیـت اټکـل شـوی، 
تاریخي او پرتلیزې ژبپوهنې له مخې په اصيل او فرعي ژبکورنیـو وېشـل شـوې دي.  چې د

ژبپوهان دې نتیجې ته رسېديل چې دا ټولې ژبې په نسبي لحاظ پـه څـو معـدودو ژبکورنیـو 
-نیجـر، اویغـوري -تبتـي، فـین -آسـیایي، چینـي-پورې اړه لـري لکـه ن انـدواروپایي، افریقـا

 تایي، دراویدي، باسکي، جاپاين او د امریکا بومي ژبکورنۍ.لاپولنزیایي،  -، ماالیاکنګویي
رسليك النـدې  ( ترڅېړنه ياروپایي ژبو نسب -د اندو) يرفیع هللا نیاز چې ښاغيل  اثركوم 
پـه غـور او  اثـرڅـو  دا كه  د پښتو په ژبپوهنه کې یې نوی خوځښت راوستی دی.كښىل، 

 پـوهېزيـار،  څو کلننوموړي د  واقعاً دڅرگنده به يش  چې ورته  ، نوکړي ځري رسه مطالعه
الندې ځانگړي خصوصيات، څېړنیزه رساله کې  -په دې علمياو حوصلې ښكارندوى دى. 

 دي ن ېنوښتونه، ښېگڼې او مزاياوې نغښت
دا رساله شپ  فصلونه لري چې د محتوا له مخې یې لومړی فصل د موعوع شالید تـه  -۸

و بهیر په پام کې نیـول شـوی ند څېړ  اروپایی ژبواندو ځانګړی شوی دی، په دې برخه کې د 
او پـه دغـه برخـه کـې د شـوو څېړنـو پسـمن ر وړانـدې شـوی دی. پـه دوهـم فصـل کـې د 
اندواروپایي ژبو نسبي وېـش څېـړل شـوی دی. پـه دریـم فصـل کـې د انـدواروپایي ژبـو د 
پـه  ویونکو مېشت ځایونه په ګوته شوي دي. پـه څلـورم فصـل کـې يـې انـدواروپایي ژبـې 
ژبکورنیو، ژبښاخو او ژبړانګو وېشلې دي. په دې  فصل کې يې اندواروپایي ژبکـورنۍ پـه 

 الندې ژبړانګو وېشلې ده ن
ګرمانیک، رومانیک، سلتیک، سالویک، بالتیک، یوناين، البانیـایي،ارمني او آریـک. د 

نګه کـې خپلولۍ په اساس د اندواروپایي کورنۍ هره ژبه یې مستنده په خپل ژبښاخ او ژبړا
ترشېح کړې ده. په پنځم فصل کې يې په ژبنیو عنارصو کې د انـدو اروپـايي ژبـو وېـش تـر 
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رسلیک الندې، د اندو اروپايي ژبو په غ یز سیستم کې نسـبي اړیکـې څېـړيل دي. د نسـبي 
اندواروپايي ژبو کې د اعدادو تلف ي بڼه، د ورځو نومونـه،  ۴۹اړيکو په برخه کې لومړی په 

نومونـه، د خپلوانـو نومونـه، د اهـيل حیوانـاتو نومونـه او د هغـو د محصـوالتو د بدن د غړو 
نومونه په پرتلیز ډول څېړل شوي او د رسالې شپ م فصـل پـه انـدواروپایي  ژبکـورنۍ کـې د 

 پښتو ژبې دریځ ته ځانګړی شوی دی.
 پالن شوې پروژه له غوښتنې رسه سمه رس ته رسېدلې او بشپړه شوې ده. -۹
موعوعاتو تسلسل تـه پاملرنـه شـوې او ليـك  به ساده، روانه او عام فهمه ده، دژ  اثر د -۹

په پيـل  اثر اصولو او غوښتنو رسه سم دله  څېړنې دي. د ېنخښې په كې بشپړې مراعات شو 
 د او بیـافصلونو كې اوډل شوي  شپ ورسيزه او ورپسې موعوعات په  ،كې عمومي فهرست

 پـه معتـېوشوي دي. د موعوع په څېړنـه او بشـپړتابه کـې راوړل وړانديزونه او څېړنې پايله 
 څخه استفاده شوې ده. وخذونو استناد شوى او له هغأ م

د ورکـړل مثبـت ارزوم او  اثـردا  رفیع هللا نیازي څېړندوی دې ټولو خېو په پاى كې د د
شوې موعوع په څېړنه کې يې بریالی ګڼم. که چېرې د علمي ترفېع نور اړونـد ُشایـط يـې 
پوره کړي وي، نو د څېړندوی له علمي رتبې څخه يې د څېړنوال علمي رتبې ته د ترفیـع وړ 

وړانـدیز چاپېـدو او خپرېـدو  د اثـر څېړنیـز  -دغه علمـي د تهمقاماتو ګڼم. د علومو اکاډمي 
 .ترې گټه واخـيل علم او پوهې مينه وال او په ځانگړې توگه دپوهنتون محصالن دچې  کوم
 مباريك وايم او دعلمي څېړنو په ډگـر كـې ورتـه د اثردې علمي  ته دنیازي  رفیع هللاښاغيل 

 بركت شه. یې په قلم او قدم ،الزياتو برياوو هيله كوم څښنت تعاىل له درباره د
 په درنښت

 خلیل هللا اورمړدكتور څېړنپوه 
 د لرغونو ژبو د انستيتوټ آمر

 

 



 

 
 

 تقريظ
 

د محرتم مقام د من ورۍ او د ژبو او ادبياتو مرکز د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رياست 
تـر رس  ګڼه ليک پر اساس )د انـدو اروپـايي ژبـو نسـبي څېړنـه( ۸۹۳۱/ ۸۱/ ۹  ۵۸۴/ ۵۸۵د 

ليک الندې د ښاغيل څېړندوی رفيع هللا نيازي د علمي څړنيزې رسالې منت مې تر السه کړ، 
 چې په اړه يې خپل ن ر داسې څرګندومن

لومړنيو ايجاداتو څخه ګڼل کېـ ي، د برشـ لـه تـاريخ رسه يـو ځـای او  ژبه چې د برش له
همزولې پيدا شوې ده، همدا ژبه ده چې انسـان يـې لـه نـورو حيوانـاتو څخـه غـوره او بهـرت 
ګرځولی دی. کله چې د انسانانو شمېر د ځمکې پرمخ ډېرېده، نو دوی مجبور وو چې له يو 

هاجرتونو پر اساس د انسانانو بېالبېلې ټـولنې ځای څخه بل ته مهاجرت  وکړي،  د همدغو م
او ژبې منځ ته راغلې، د اندو اروپايي ژبو کورنۍ له همدغو ژبو څخه يوه لويه ژبکورنۍ ده، 
چې زموږ د هېواد ډېرې ژبې هم له همدې کورنۍ رسه تړاو لري، ټولې اندو اروپايي ژبې لـه 

وړوي، په ژبپوهنه کې د ژبو يوې ګډې مشخصې مورينې څخه زې ېديل، چې يوه کورنۍ ج
 دغه ډول اړيکو ته نسبي اړيکې وايي. 

نو له همدې امله د افغانستان د علومـو اکـاډمۍ د ژبـو او ادبيـاتو مرکـز د پښـتو ژبـې او  
 ادبياتو انستيتوت دا علمي پروژه ښاغيل څېړندوی رفيع هللا نيازي ته د څېړنې لپاره  وسپارله.

ه په شپ و څپرکو کې، چې پايله، وړانديزونه او د مأخـذونو ښاغيل نيازي دا څېړنيزه رسال
 فهرست يې په ترتيب رسه راوړي، بشپړه کړې ده.

ليکوال په رسيزه کې د موعوع پر اهميت او مېميت باندې په هر اړخيزه توګه غ ېـدلی 
 او اړين موعوعات يې په ګوته کړي دي.

ه ر ا اچولې او د هغو ټولو اثارو په لومړي څپرکي کې يې د موعوع پر شاليد باندې پور 
پېژندنه يې په انتقادي ډول رسه وړاندې کړې، چې د اثر په بشـپړولو کـې يـې ورڅخـه ګټـه 

 پورته کړې ده.
دوهم څپرکی د اندو اروپايي ژبو نسبي وېش ته ځـانګړی شـوی دی. پـه دې  اثرد دې 

ه کـې روښـانه شـوې، چـې د په اړه اوږده څېړنه راغلې او دا پڅپرکي کې د نړۍ د ژبو د شمېر 



 
 

 ل
 

نړۍ پنځه نوي فيصده اوسېدونکي له څو زره ژبو څخه د سلو ژبو په شاوخوا کـې ليکـل کـوي، 
 په دې څپرکي کې د نړۍ د ژبو ټولې کورنۍ او اړوندې ژبې په لنډ ډول معريف شوې دي.

 په دريم څپرکي کې د اندو اروپايي ژبو د ويونکو استوګن ځايونه په تفصيل رسه راغيل
او له هند څخه د اروپا تر ايسلنډ پورې د ټولو اندو اروپايي ژبـو د ويونکـو ځايونـه پـه کـې 
څېړل شوي دي. انګلييس ژبه چې له دغو ژبو څخه يـوه مهمـه ژبـه ده، د نـړۍ د څلوېښـتو 

 هېوادونو رسمي ژبه پېژندل شوې ده.
ۍ تـه ځـانګړی څلورم څپرکی تر ټولو لوی دی، چې د اندو اروپايي ژبو کورن اثرد دې 

شوی دی. په دې څپرکي کې له هندوستان څخه نيولې د اروپا تر ځينو برخو پورې د مېشتو 
 وګړو ژبې څېړل شوې دي.

د اندو اروپايي ژبو کورنۍ تر ټولو پراخه او سرته ده چې د نړۍ د نـ دې نيمـو اسـتوګنو  
ي له يـوې مخـې د دې مورنۍ ژبې ور پورې تړلې دي. د اروپا، امريکا او اسرتاليا اوسېدونک

ډېــر شــمېر ژبکـورنۍ پــه ژبـو خــېې کـوي، د اســيا اکايــت وګـړي او وررسه د افريقــا هـم 
اوسېدونکي پرې غ ي ي. د دغو ژبو په لړۍ کې يو مهم ښاخ د آريک ژبو دی، چـې پـوره 

 څېړنه يې په همدې څپرکي کې وړاندې شوې ده. 
پايي ژبو د وېـش پـه سلسـله کـې د په پنځم څپرکي کې په ژبنيو عنارصو کې د اندو ارو

ترکي ژبې لغتونه د اندو اروپايي ژبو د کـورنۍ د بېالبېلـو څـانګو لـه اړونـدو ژبـو رسه پرتلـه 
شوي چې هېڅ ډول اړيکې وررسه نه لري. د اندو اروپايي ژبو په غ يز سيسـتم کـې د ژبنيـو 

پورې د شـمېر نومونـو ( اندو اروپايي ژبو کې له يو څخه تر لسو ۴۹اړيکو په اړه لومړی په )
تلف ي بڼې او بيا په مهمو اندو اروپايي ژبو کـې د کـورنۍ د غـړو نومونـه، د اهـيل څـارويو 

 نومونه او د بدن د ځينو غړو نومونه پرتله شوي دي.
شپ م څپرکی په اندو اروپايي کورنۍ کې د پښتو ژبـې دريـځ تـه ځـانګړی شـوی،  اثرد 

ل او نسـب پـه اړه د کورنيـو او بهرنيـو ليکواالنـو، چې د تاريخ په اوږدو کـې د پښـتنو د اصـ
 ژبپوهانو او تاريخ پوهانو له خوا بېالبېل ن ريات په کې وړاندې شوي دي.

ښاغيل نيازي دا ن ريات د څېړنې له اصولو رسه سم په انتقادي ډول څېړيل او د پښتنو پـه  
د کـړي دي. پـه لنـډه توګـه اړه يې ټول ناسم افسانوي ن ريات په مستندو او پخو داليلو رسه ر 

کې د اندو اروپايي ژبو نسـبي وېـش، د دې ژبـو د ويونکـو  اثرويالی شو، چې په دې څېړنيز 
مېشتځايونه، په دې کورنۍ کې د اړوندو ښاخونو ټولې ژبې او بيا پـه دې کـورنۍ کـې د پښـتو 

 وي دي. ژبې د دريځ په اړه د کورنيو او بهرنيو پوهانو ن ريات په انتقادي ډول څېړل ش
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د څېړنې په بهري کې له دوه ډوله څېړنې کتابتوين او ساحوي څخه کـار اخیسـتل شـوی، 
خو تر ډېره بريده يې بنسټ پر کتابتوين څېړنې والړ دی. همدارنګه د داردي ژبو په اړه يـې 
ځينې معلومات د اړونده سيمو له وګړو څخه په شفاهي توګه را نقل کړي، چې دا برخه يـې 

ړنې رسه اړخ لګوي. څرنګه چې د ژبو نسبي څېړنه يوه تـاريخي موعـوع ده، له ساحوي څې
د تاريخي او ترشېحي ميتودونو په اډانـه کـې  اثرنو پر دې اساس ويالی شو، چې دا څېړنيز 

لیکل شوی او له مأخذونو څخه د ګټې اخيستې په برخه کې يې هم د کـره کتنـې اصـول لـه 
 پامه نه دي غورځويل.
څېړنې د نويو اصولو په ر ا کې موعوعات راساً پيل کړي او له بې اړتيـا ښاغيل نيازي د 

د ليکنې ژبـه يـې سـاده او روانـه ده او د ليکـدود  خېو او ترشيحاتو څخه يې ډډه کړې ده.
 قواعد يې ټول مراعات کړي دي. 

مثبت ارزوم او ليکوال يـې د څېړنـدوی  اثرد پورتنيو څرګندونو په ر ا کې، زه دا څېړنيز 
له علمي رتبې څخه د څېړنوال علمي رتبې ته د لوړېدا مسـتحق بـومل. لـه دې املـه چـې پـه 

نه ليکل شوی او نه ژباړل شوی چې ټولې اندو اروپايي ژبې  اثرپښتو ژبه کې تر اوسه داسې 
بايد ژر تر ژره چاپ يش، تر څـو ګټـه  اثرپه کې څېړل شوې وي، نو زه وړانديز کوم چې دا 

   ورڅخه استفاده وکړي.يې عامه او هر څو 
په پای کې ښاغيل څېړندوی رفيع هللا نيازي تـه د هللا پـا  لـه دربـاره د الزيـاتو بريـاوو 

 غوښتنه کوم.
 په درنښت

 څېړنوال زکريا مالتړ
 ادبیاتو د انستیتوت آمر ژبې او د پښتو
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ګڼـه لیـک  ۵۸۴پر  ۵۸۵د  نېټې ۸۱میاشتې د  کال د مرغومي۸۹۳۱د ژبو او ادبیاتو مرکز د 
په ملتیا، د دې مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو د انستیتوت د علمي غړي څېړندوی رفیـع هللا نیـازي 

ژبو نَسبي څېړنـه( تـر  چې )د اندواروپايي اثرڅېړنیز   -د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع علمي
ی، ما تـه د تقـریظ لپـاره را رسلیک الندې يې د څېړنپوه موالجان تڼيوال په الرښوونه بشپړ کړ 

 استول شوی، چې په اړه يې په الندې کرښو کې خپل ن ر داسې وړاندې کومن
رسیزه، شپ  څپرکي، پایله، وړاندیزونـه او د مأخـذو فهرسـت لـري. د رسـالې پـه  اثردغه 

رسیزه کې د څېړنې له میتود رسه سم د څېړنیزې موعوع پر موخه او مېمیـت، د څېړنـې پـر 
یتود او پر پخوانیو څېړنو بانـدې د دې څېړنـې پـر برتریـو او مزایـاوو بحـث شـوی، ډول او م

 ورپسې اثر لنډ معريف او منځپانګې ته يې اشارې شوې دي.
د رسالې لومړی څپرکی د موعوع شالید ته ځانګړی شوی دی. د موعوع له شالید رسه 

ونکـي تـه مهـم ښـکاره په ارتباط کې د پښتو، دري، اردو، انګلیيس او رويس آثار چـې څېړ 
شوي، معريف شوي دي. د مستقلو آثارو فهرستونه يې راوړي او له کوم اثـر څخـه يـې چـې 
استفاده کړې، د هغه یادونه يې کړې او همدارنګه يې د دغو آثارو نیمګړتیاوو ته ځای ځای 
کره کتنیزې اشارې هم کړې دي. د آثارو د معريف په پای کې يې په عمومي او مجمل ډول 

دغو آثارو ارزونه کړې، یعنې ارزونه يې په عمومي توګـه پـه اروپـايي ژبـو، اردو، دري او د 
پښتو ژبو باندې د لیکل شوو آثارو پربنسټ کړې، مشخص يـې د ځینـو آثـارو نومونـه هـم 
اخیستي او د زمانې له مخې يې هم د ځینو آثارو روایتي معلوماتو ته د نقد اشاره کړې ده. د 

رکي عمومي رسلیک د اندو اروپايي ژبو نَسبي وېش دی چـې پـه کـې د دې اثر د دوهم څپ
ژبو د کورنۍ په اړه شجره يي ن ریه او څپه ییزه ن ریه او د ژبکورنۍ مفهوم ترشېح، توعېح 
او څېړل شوی دی. ورپسې د ژبکورنۍ د منځ ته راتګ په اړه بېالبېل ن ریـات راوړل شـوي 

بنسټ د نړۍ د ژبو د ډلبندۍ ن ریات راوړل  دي. همدارنګه د رصيف او نحوي جوړښت پر
شوي او دا هم ویل شوي چې ژبپوهانو د نړۍ اوسنۍ  ژبې د ریښې، تورو، کلمـو، ګرامـري 

 ورته وايل او نورو ځانګړنو پربنسټ په بېالبېلو کورنیو کې ډلبندي کړې دي.
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الویک، یعنې د جرمانیک، التیني، سلتیک، س ،په دریم څپرکي کې د اندو اروپايي ژبو
بالتیک او د آریک ژبـو د ویونکـو اسـتوګنځایونه معـريف او ښـودل شـوي دي. پـه څلـورم 
څپرکي کې د اندو اروپايي ژبو کورنۍ لنډه معريف شـوې، د انـدو اروپایـانو پـر لـومړين آر 
ټاټويب او د اندو اروپايي واحدې ژبې د وېش او انقسام په اړه هم بحث او څېړنه شـوې او د 

ن ریات راوړل شوي او ُشحه شـوي او پـه پـای کـې څېړونکـي پـه دې اړه  پوهانو مختلف
خپل ن ر هم وړاندې کړی دی. همدارنګه له اندو اروپايي مورینې ژبې څخه راجـال شـوي 
ژبښاخونه معريف او د هغو ادبیاتو ته په خپل خپـل ځـای کـې لنـډ، اجـاميل او ځغلنـد ن ـر 

کې د اندو اروپايي ژبو وېـش تـر رسلیـک شوی دی. په پنځم څپرکي کې په ژبنیو عنارصو 
الندې اندو اروپايي ریښه او ماده څېړل شوي، په کنتم او ساتم باندې د اندو اروپايي ژبو پر 
وېش بحث شوی او د اندو اروپايي ژبو پـه غ یـز سیسـتم کـې نسـبي اړیکـې داسـې څېـړل 

شـوې، بیـا د  اندو اروپـايي ژبـو کـې د اعـدادو تلف ـي بڼـه څېـړل ۴۹شوي، چې لومړی په 
آریک، بالتیک، سالویک، جرمانیک او...ژبښاخونو په یوه یوه ژبه کې د ورځـو، د بـدن د 
غړو، د اقاربو، د ځینو اهيل حیواناتو نومونـه او د هغـو د محصـوالتو نومونـه پـه پرتلیـز ډول 
څېړل شوي دي. تر دې وروسته د آریاين ژبو د نسبي اړیکو د څېړلو په لړ کې په ختیځو او 

 وېدیځو آریاين ژبو کې د )ب، د، غ، چ( غ ونه پرتلیز څېړل شوي دي. ل
شپ م څپرکی په اندو اروپايي کورنۍ کې د پښـتو ژبـې دریـځ تـه ځـانګړی شـوی  اثرد 

دی. لومړی د پښتنو پر اصل و نسب بحث شـوی او څېړونکـي پـه علمـي دالیلـو رسه ثابتـه 
توکم رسه نسـبي او نـژادي اړیکـې نـه  کړې چې پښتانه آریايي توکمه قوم دی او له بل هېڅ

لري. بیا د پښتو ژبې په اړه د بهرنیو او کورنیو پوهانو ن ریات راوړل شـوي، ُشحـه او ارزول 
شوي دي. ورپسې ځینو پوښتنو؛ لکهن پښتو ولې سامي ژبه شمېرل شـوې ده؟ پښـتو ولـې پـه 

ده؟ پښـتو ولـې د هندي ژبو پورې تړل شوې ده؟ پښتو ولې په آریاين ژبو پورې تړل شـوې 
هندي او آریاين ژبو ترمنځ د اتصال کړۍ ګڼل شوې ده؟ آیا پښتو پـه رښـتیا هـم د دري یـا 
فاريس ګړدود دی؟ ته ځوابونه ویل شوي او د دغو موعوعاتو په رد او یا تائیـد کـې علمـي 

 دالیل وړاندې شوي دي.         
، ورپسـې د هغـو مأخـذو په یـوې غـوره پـایلې او وړانـديزونو پـای تـه رسـېدلی اثردغه 

 فهرست راغلی چې څېړونکي ورڅخه د دې اثر په کښلو کې ګټه اخیستې ده. 
 د پورتنیو یادونو په ترڅ کې خپل ن ر داسې رالنډومن 
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بشـپړ کـړی، لـه هـر  اثـرلیکوال د بېالبېلو ژبو له معتېو آثارو څخه پـه اسـتفادې دغـه  -
 صولو رسه سم يې ښودلی دی.مأخذه يې چې استفاده کړې، د مأخذ ښودنې له ا

 د افادې ژبه يې پیاوړې، رصیحه، روانه او پېچلتیا په کې نه تر سرتګو کې ي. -
د موعوعاتو تسلسل يې مراعات کړی او د هرې موعوع په تحلیل او تحقیق کـې يـې  -

 له پاخه او علمي منطق څخه کار اخیستی دی. 
ې پـورې پـه پـام کـې نیـويل او پـر د لیکوالۍ اصول او لیک نخښې يې تر ډېرې انداز  -

 خپل خپل ځای يې کارويل دي.
لیکوال له تاریخي او ترشیحي میتود څخه کار اخیستی، مسایل يې منتقدانه تحلیـل او  -

 پرتله کړي دي.
په هر څپرکي او بېالبېلو برخو کې لیکوال د ترشيحاتو په ترڅ کې خپل ن ـر هـم  اثرد  -

 ق د اصولو له مخې د ستاینې وړ دی.څرګند کړی، چې دا کار يې د تحقی
 په کښلو کې معیاري لیکدود په پام  کې نیول شوی دی. اثرد  -
له منل شوو اکاډمیکو معیارونو رسه سم لیکـل شـوی او د لیکـوال  اثرلنډه دا چې دغه  -

 زیار د قدر وړ دی.
ارزوم، کـه  مثبـت اثرڅېړنیز  -د پورتنیو او دې ته ورته ښېګڼو په درلودلو رسه دغه علمي

چېرې لیکوال د علمي ترفیع نور اړوند ُشایط بشپړ کړي وي، د څېړنـدوی لـه علمـي رتبـې 
څېړنیـزو او فرهنګـي  -څخه يې د څېړنوال علمي رتبې ته د لوړېدو وړ ګڼم او د نورو علمـي

چارو په تر رسه کولو کې ورته د لوی خدای جـل جاللـه لـه دربـاره د الزیـاتو بریـالیتوبونو 
کوم. په پای کې د افغانستان د علومو اکادمي ته وړاندیز کوم چې د عامې اسـتفادې غوښتنه 

 لپاره، د دغه اثر د چاپ زمینه برابره کړي. 
 په درنښت

 څېړنوال وجیه هللا شپون
 د پښتو څېړنو د بین املليل مرکز رئیس
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 رسیزه
 

و بل ته د فکر څرګندولو او پیدايښته د انساين اړتیاوو، غوښتنو، انګرېنو او ی د انسان له
اړيکو ټینګولو لپاره له انسانانو رسه ژبه هم مله وه. د انسانانو د لومړنۍ ژبې د ځانګړنو په اړه 

ځکه چې لومړنیو انسانانو یوازې خېې کړي، د ژبې يې هېڅ  به څه ویل ډېر ګران وي،
و د پوره کولو او له نخې نشته او لیک هم ډېر وروسته رامنځ ته شوی دی. د انساين اړتیاو 
مې څخه بلې ته د کوچ طبیعي پېښو څخه د ژغورنې په موخه لومړين انسانان تل له یوې سی

. انساين تاریخ پر دې ګواه دی، چې لومړنیو انسانانو د نړۍ بېالبېلو سیمو ته لپه حال کې و 
ړۍ ژبه پرخپل ډله ییز هجرتونه کړي او د همدغو ډله ییزو مهاجرتونو له امله د انسانانو لوم

ګړدودونو اوښتې او بیا د  رحال نه ده پاتې، هرې سیمې ته په ورتګ، ورو ورو لومړی پ
مهال په تېرېدو له هر ګړدوده جال جال ژبې جوړې شوې، وروسته د نورو انساين کډوالیو له 

 امله له هرې ژبې نورې ژبې زې ېديل، چې نن سبا یې شمېر زرګونو ته رسې ي.
ژبو شمېر هم نه دی څرګند، خو په بېالبېلو څېړنو کې له درېو څخه تر د نړۍ د ټولو  

اووه زرو پورې د ژبو یادونه شوې ده. د ژبو کره شمېر ځکه نه دی څرګند، چې یو خو د 
ژبو په اړه معلومات نشته، ځینې ژبې د تاریخ په یوه   انساين تاریخ په اوږدو کې د ټولو

شوي، چې د همدغو مړو ژبو شمېر هم نه دی دوره کې ژوندۍ وې، خو وروسته مړې 
ژبو ګړدودنه هم د ژبو په کتار کې شمېرل شوي او دا ډېره ګرانه هم  څرګند. د نړۍ د ځینو

ده، چې د نړۍ د هرې سیمې د ژبو کره شمېر دې معلوم يش. د ساري په توګه له کشمیر 
ودونو خېې کې ي؛ ژبو او ګړد  څخه تر پامیر پورې په یوه کوچنۍ سیمه کې په لسګونو

ن دې دوه پېړۍ وشوې چې ژبپوهان ددغې سیمې د ژبو په اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه 
ددې سیمې د داردي او پامیري ژبو کره شمېر جوت نه شو، په ځینو څېړنو کې یوه ژبه د 
ژبې او په ځینو نورو څېړنو کې بیا هامغه ژبه د یوه ګړدود په توګه معريف شوې ده. 

نورو سیمو کې هم د ژبو او ګړدودونو بریدونه سم نه دي په  ځينو د نړۍ په همدغه ډول
 ګوته شوي.

د انسان د تکاميل تاریخ په اوږدو کې چې له یوې ژبې څخه نورې ژبې زې ېديل، نو  د  
نن  هلمورینې ژبې ځینې ځانګړنې ورته په میراث پايت، چې د همدغو ګډو ځانګړنو له ام
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کې نَسبي اړيکې لري. د همدغو نَسبي یا اريث اړیکو پر بنسټ له په خپلو  سبا ځينې ژبې
( زې ېدلې ژبې، په خپلو کې په کلمو، رصيف او Proto-Languageیوې مورینې ژبې )

 نحوي قواعدو کې ورته والی، ن دېوالی او خپلوي لري. 
ين د اتلسمې میالدي پېړۍ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره د سنسکرېت، التین او یونا 

خپلوۍ له رازه پرده پورته شوه؛  د ژبو له پرتلې څخه د ژبو ترمنځ د نَسبي اړيکو درلودو او
 -په ژبنیو مسایلو او څېړنو کې دغې ن ریې د نوې ژبپوهنې د بنسټ پر ايښودو رسبېره د اندو

بنسټ هم کېښود؛ چې بیا  (Indo-Europian Languages Familyاروپايي ژبکورنۍ )
م مټې راونغښتې او د سنسکرېت، یوناين، التني او د نړۍ د نورو ژبو ترمنځ نورو پوهانو ه

 يې پرتلیزې څېړنې پیل کړې.
د دغو څېړنو په پایله کې د نَسبي اړیکو پر بنسټ د نړۍ ډېرې ژبې په بېالبېلو کورنیو  

کې ډلبندي شوې، خو ال هم داسې ژبې شته چې ژبپوهان یې په یوې کورنۍ پورې په تړلو 
 دي توانېديل.نه 
-Indo) اروپايي -تر دې دمه په نړۍ کې تر سلو ډېرې ژبکورنۍ پېژندل شوي، خو اندو 

Europian Languages Family تر ټولو پراخه او سرته کورنۍ ده، چې د نړۍ د ن دې )
نيمو استوګنو وګړیو مورنۍ ژبې ورپورې تړلې دي، د اروپا، امريکا او اسرتليا ټول 

 سيا او افريقا ګڼ شمېر وګړي پرې خېې کوي.اوسېدونکي او د ا
دي، چې د علمي او اديب زېرمو درلودو له په دې ژبکورنۍ کې اکاه هغه ژبې شاملې  

امله د نړۍ ډېرې مهمې ژبې ګڼل کې ي او د ویونکو د شمېر له امله هم دا د نړۍ تر ټولو سرته 
 ژبکورنۍ ده. 

ول پښتو هم په همدې کورنۍ پورې تړلې د سیمې او افغانستان ډېرې ژبې په ځانګړي ډ
 -د اندو"کتو  ده، نو ددې کورنۍ دغه سرتوايل، نړیوال جغرافیوي، اديب او علمي ارزښت ته په

رسلیک الندې دا څېړنیزه موعوع په شپ و څپرکیو کې بشپړه  تر" پايي ژبو نَسبي څېړنهارو
 شوې ده.
ثار په تنقیدي ډول معريف شوي، په لومړي څپرکي، یعنې د موعوع په شالید کې هغه ا 

 اروپايي ژبو په اړه پکې څېړنه شوې ده.  -چې د اندو
په دویم څپرکي کې پر ژبنۍکورنۍ، د نړۍ پر ژبو، په يوې ژبنۍ کورنۍ کې ژبنۍ څانګې 

اروپايي ژبکورنۍ ورګډې ي، بحث  -څه ډول رامنځته کې ي او د افغانستان کومې ژبې په اندو
 او څېړنه شوې ده. 
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د ویونکو لرغوين آر ټاټويب، مېشتځایونه  اروپايي ژبکورنۍ -ه درېیم څپرکي کې د اندوپ
 او اوسني استوګنځایونه په ګوته شوي دي.

اروپايي ژبکورنۍ د هر ژبښاخ او هرې څانګې د ژبو  -په څلورم څپرکي کې د اندو 
 ډلبندي راغلې او هره ژبه په تفصیل رسه څېړل شوې ده.

اروپايي ژبو د وېش مسله څېړل شوې  -ې په ژبنیو عنارصو کې د اندوپه پنځم څپرکي ک 
اروپايي ژبو تر منځ  نَسبي اړيکې له بېلګو رسه په پرتلیز ډول روښانه  -او ترڅنګ يې د اندو

 دي.  شوي
اروپايي  -په شپ م څپرکي کې د باندنیو او کورنیو پوهانو د ن ریاتو په ر ا کې په اندو

   دريځ څېړل شوی او بیا د پوهانو ن ریات ارزول شوي هم دي. کورنۍ کې د پښتو ژبې
 څېړنې موخه  د

د لومړي څپرکي )شالید( له لوستلو به لوستونکو ته روښانه يش، چې د نړۍ په  اثرددې 
نورو ژبو او د پښتو ژبې په سیمه ییزو سیالو ژبو کې د دې موعوع په اړه ډېرې څېړنې او 

 دې برخه کې ډېره خواره ده.لیکنې شوي، خو پښتو ژبه په 
کومو پښتنو لیکوالو چې په دې برخه کې تر ما وړاندې لیکنې او څېړنې کړي، د هغوی  

، وېارزښتمنې او ګټورې  او مهال هړې د مننې او ستایلو وړ دي، څېړنې یې پر خپل ځای
ه خو بشپړې نه دي؛ ځکه چې په څېړنه کې نه وروستۍ خېه وي او نه د موعوعاتو په اړ 
څېړنې پای ته رسې ي، په ځانګړي ډول ټولنیز مسایل، چې د تاریخي، فرهنګي او اقتصادي 
الملونو له امله تل د بدلون په حال کې وي، نو همدغه ټکي ته په کتو په پښتو ژبه کې د 

 اروپايي ژبکورنۍ د ټولو ژبو څېړنې ته ډېره اړتیا لیدل کېده. -اندو
ر نه دی شوی، د پښتو ګرامر او ځینو نورو اړخونو په برخه په پښتو ژبپوهنه کې د پام وړ کا

کې د څو تنو ژبپوهانو له ځینو څېړنو پرته نور ډېر څه نه لري، په کابل پوهنتون کې مو د ماسرتۍ 
په دوره کې د لرغونو ژبو په نامه یو مضمون درلود، د هغه مضمون د موعوعاتو په اړه د 

د افغانستان ژبې " اثرو ژبه کې د ارواښاد دوست شینواري له په توګه په پښت اثرمرستندوی دريس 
نه و، چې ګټه مو ترې اخیستې وای، نو همدغې اړتیا ته په  اثرپرته بل هېڅ داسې  "او توکمونه

کتو د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټوټ د ژبپوهنې 
څېړنیزې پروژې په توګه  -د یوې علمي موعوع "نَسبي څېړنهاروپايي ژبو   -د اندو"ډيپارټمنټ 

 ماته وټاکله، چې څېړنه ورباندې وکړم او ددغې تشې په ډکولو کې څه کار وکړای شم.
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 د څېړنې مربمیت او اهمیت 
اروپايي ژبو په برخه کې ډېرې څېړنې او لیکنې نه دي شوي؛ ددې  -په پښتو ژبه د اندو

و ډېر څېړل شوي، خو په بشپړ ډول  دیک( څانګو ځينې ژبې ل کورنۍ د )آریاين( او )دار 
د دغو څانګو ټولې ژبې نه دي څېړل شوي،  یوازې پر ځینو ژبو څه نا څه کار شوی، نو دا 

 څېړنه د پخوانیو هغو پر تله دا توپیرونه او مزایاوې لرين
د  ( څه ته وايي اوLanguage Familyکې روښانه شوې، چې ژبکورنۍ ) اثرپه دې 

اروپايي ژبکورنۍ تاریخي شالید  -نړۍ د ژبو کورنۍڅه ډول منځ ته راغلې دي؟ د اندو
څېړل شوی او پر دې هم بحث شوی، چې په نړۍ کې څومره ژبې شته او ایا د نړۍ ټولې 
ژبې تر اوسه څېړل شوي، که نه؟ ترڅنګ يې دا هم څېړل شوي، چې په یوه ژبکورنۍکې 

 نځ ته شوې دي؟ژبنۍ څانګې ولې او څه ډول رام
اروپايي ژبو د ویونکو آر ټاټويب او مېشتځایونه  -پر دې هم ر ا اچول شوې، چې د اندو

کوم دي، دا ژبې لومړی په کومه سیمه کې رامنځ ته شوې او د مهال په تېرېدو اوس په 
 کومو نویو جغرافیوي سیمو کې دود دي.

د لومړي ځل لپاره په پښتو ژبه د دې څېړنې تر ټولو مهمه او ارزښتمنه برخه دا ده، چې 
اروپايي ژبکورنۍ اړوند ټول ژبښاخونه، لکهن جرمانیک، التین، سلتیک،  -اندو کې د

اروپايي ژبې، آریک او د دغو ژبښاخونو د اړوندو څانګو  -سالویک، بالتيک، منفردې اندو
از ژبې داسې څېړل شوي، چې تر دې وړاندې په پښتو ژبه کې نه وې څېړل شوې. همدا ر 

اروپايي ژبکورنۍ کې د اریاين ژبو تر  -اروپايي ژبو او په اندو -په عميل بېلګو کې د اندو
 منځ نَسبي اړيکې هم څېړل شوې دي.

په پای کې د کورنیو او باندنیو پوهانو د ن ریاتو په ر ا کې د پښتنو د آر او  اثرددې 
 -ړل شوې، چې په اندونسب او د پښتو ژبې د اصل او ريښې موعوع هم په تفصیل رسه څې
 اروپايي ژبکورنۍ کې وررسه د پښتو ژبې دریځ هم څرګند شوی دی.

 د څېړنې ډول او میتود 
 د لیکلو لپاره له دوه ډوله څېړنې څخه کار اخیستل شوین اثرڅېړنیز  -ددې علمي

کتابتوين او ساحوي، خو تر ډېره بریده ددې څېړنې بنسټ پر کتابتوين څېړنه والړ دی؛ 
اروپايي ژبو د یوې څنګزنې برخې، یعنې د )داردیک( څانګې د  -څېړنه د اندو ساحوي

ځینو ژبو په اړه شوې، چې د سوات، دیر، نورستان، کونړ او لغامن له ځینو وګړیو څخه د 
 ځینو داردي ژبو په اړه معلومات اخیستل شوي دي.
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 -هم  د تاریخي الهرسڅېړنیزه  -د ژبو نَسبي څېړنه یوه تاریخي موعوع ده، نو دا علمي
ترشېحي میتود یا په بل عبارت د تاریخي او ترشېحي میتودونو په اډانه کې بشپړه شوې، 

څېړل شوی او د اړتیا پر مهال، هم ژبې او هم نور موعوعات  پکې چې د ژبو تاریخي بهیر
 د ترشېحي مېتود پر بنسټ ترشېح شوي دي.

د پېښېدو الملونه، بهیر او پایله د د پېښو  هغه مېتود ته وايي، چې تاریخي میتود:
مستندو او باوري معلوماتو په واسطه څرګندوي او د پېښو ځانګړنې، له نورو پېښو رسه يې 

 .اړيکې، ټاکونکي الملونه او اوسنی حالت یې بیانوي
هغه مېتود دی، چې هره ټاکلې موعوع د خپلو ځانګړنو په اډانه کې  ترشېحي ميتود:

 ترشېح کوي.
لپاره له غورو او لومړي الس  او توعېحتوين څېړنه کې د موعوعاتو د تفسیر په کتاب 

مأخذونو څخه ګټه اخیستل شوې، خو تر کومه ځایه چې زما علم او عقل کار کاوه له 
مأخذونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال مې د کره کتنې اصول هم په پام کې نیويل، یعنې 

 شوي.هر څه په پټو سرتګو نه دي را اخیستل 
موعوعات د رسالې له ټاکلو مفرداتو رسه سم څېړل شوي، خو د څېړنې په بهیر کې په  

 هم یو نیم ځای کې د اړتیا او له موعوع رسه په تړاو ځينې څنګزن رسلیکونه ور ډېر شوي
رسه سم موعوعات راساً پيل  (Reserch Methodologyرونو )آ  دي. د نوې څېړنې له

حاتو ته اهمیت نه دی ورکړل ېبې اړتیا خېو، مقدمو او توع شوي، هېڅ ډول بې ځایه او
 شوی.  

 د مأخذونو پېژندنه
، اردو، دري یا پاريس ګلييسد ټاکلو موعوعاتو د څېړنې او بشپړونې لپاره له ان اثرددې 

 او پښتو آثارو څخه ګټه اخیستل شوې ده.
 د(، The Languages of the worldپه انګلیيس آثارو کې د کېنت کاسترن) 

 رونالډسسیکس او پاول کیوبرلی د(، The Indo-Aryan Languagesکولیو.پي.مسیکا )
(The Slavic Lnguages( د ناروېژي ختيځپوه پروفیسور مورګنسټېرن ،)Report on a 

Linguistic mission to north-western india د مارټین.جی.بال او نیکول )
 ې نور آثار شامل دي. ( او ځينThe Celtic Languaesمیولر)
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آریایي( څانګې، یا په بله وینا د -اروپايي ژبکورنۍ د )آریک( ژبښاخ د )اندو -د اندو
هندي ژبو د څېړنې په اړه ډېره ګټه له هغو مأخذونو څخه اخیستل شوې، چې پخپله 
هندوستاين ژبپوهانو او لیکوالو په اردو ژبه لیکيل دي. په دې برخه کې د پروفیرس ګیان 

ي کومار چيټرجي )هندآریايی اور هندی(، د محی الدین تد جین )عام لسانیات(، د ُسونيچن
( او ہ)هندوستانی لسانیات(، د سید احتشام حسین )هندوستاين لسانیات کاخاک قادري زور

  ځینې نور آثار د یادونې وړ دي.
په راژباړل  په دري یا پاريس مأخذونو کې ډېره تکیه له نورو ژبو څخه دري یا پاريس ته

شويو آثارو شوې، چې د رويس لیکوال میخایلویچ ارانسکي )مقدمه فقه اللغه ایراين( او 
)زبان های ایرانی(، د رودیګر شمیت )راهنامی زبان های ایرانی( او د میشل مالرب 

 )زبانهای مردم جهان( آثار پکې شامل دي.
د دوست شینواري له )د په پښتو ژبه د لیکل شویو مأخذونو په لړ کې مو د ارواښا

ټوکونو له لو ېالبېد ب املعارف( د دویم دور ةاو د )آریانا دایر  اثرافغانستان ژبې او توکمونه( 
 ځینو مقالو څخه ګټه اخیستې ده. 

اروپايي ژبې یوه ډېره پراخه موعوع ده، د نړۍ په نورو ژبو کې د دې ژبکورنۍ پر  -اندو
ه جال جال ډېرې څېړنې شوي، له همدې امله خو د هر ژبښاخ او د هر ژبښاخ پر هره څانګ

دغو  ژبو په اړه ډېرې معلومايت رسچينې هم په باندنیو ژبو کې دي او د افغانستان په څېر 
هېواد کې دغو رسچینو ته الرسسی هم اسانه کار نه دی، خو له دې رسه رسه ما ددې څېړنیز 

پله او هم د ځینو دوستانو په مرسته ګڼ د لیکلو لپاره له بېالبېلو هېوادونو څخه هم پخ اثر
 څېړنیز آثار راپيدا کړي او دا علمي رساله مې ترې بشپړه کړې ده. -معتې علمي
زه دا منم هغه ډول چې په نورو ژبو او نورې نړۍ کې پر دغو ژبو کار شوی، ښايي زما  

وروستي بریده  څېړنه به په هغه کچ نه وي، خو د خپلو شونتیاوو، وس او توان په کچ مې تر
 هړه کړې، چې ددې رسالې ټاکيل موعوعات په ښه ډول وڅېړم.

له دې امله چې ټولنیز مسایل تل د ټولنې له سیايس، ټولنیزو او اقتصادي پرمختګونو او  
حاالتو رسه د بدلون په حال کې وي، نو په ټولنیزو علومو کې هېڅ څېړنه بشپړه او وروستۍ 

به زما دا څېړنه هم وروستۍ او بشپړه نه وي، ځکه دا یوه انساين نه وي؛ همدغه آر ته په کتو 
په لټه کې له تېروتنو رسه هم مخامخ کې ي، خو زما د  هړه ده او انسانان تل د بریالیتوبونو

اروپايي ژبو په اړه  ل  تر ل ه تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې بله  -معلوماتو پر بنسټ د اندو
ېړنه نه ده شوې. زه هیله من يم چې زما دا خواري د پښتو ژبې، داسې علمي او هر اړخیزه څ
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ادب، فرهنګ او په ځانګړي ډول د پښتو ژبپوهنې په وده او پياوړتیا کې ګټور رول ولوبوي 
 اروپايي ژبو د څېړنې په برخه کې له مینه والو رسه مرسته وکړي. -او د اندو

ژبو نَسبي څېړنه ده، یعنې په ژبو  اروپايي -که څه هم ددې څېړنې ځانګړې موخه د اندو
پورې اړوند یوازې ژبپوهنیز مسایل باید پکې وڅېړل يش، خو له دې امله چې په پښتو ژبه 
کې د دغو ژبو په اړه معلومات ډېر ل  دي، د هرې ژبې په څېړنه کې مې پر ژبني اړخ رسبېره 

 دب هم غ ېدلی یم.و ډېر د ژبو ادبپوهنیز اړخ هم څېړلی، یعنې د ژبو پر لیکني ا ل 
څېړنیزې رسالې له الرښود استاد ښاغيل څېړنپوه موالجان  -په پای کې زه ددې علمي 

تڼیوال څخه د زړه له تله مننه کوم، چې دا رساله يې څو ځله ولوسته او د اصالح او سمون 
لپاره يې رارسه خپلې الرښوونې، ن ریې،  وړانديزونه او نېکې مشورې ُشيکې کړې، کور 

  اباد، خدای دې خوشحاله لري.يې 
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