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 مخکینۍ خربې
زموږ گران هېواد افغانستان که له یوې خوا د تېر تاریخ په اوږدو کې د بېالبېلـو دـدنونو 
د روزنې زانګو ده، له بلې خوا د بېالبېلو قومونو او ملتونو د استوګنې ځای هـم دی ېـې 
هر یو یې ځان ته جال جال ژبه لري. د دې خاورې اوسېدونکي د مذهبي، ژبني، رسومي 

و له لرلو رسه رسه بیا هـم د خپـل ویـاتا تـاریخ پـه اوږدو کـې د دې او دودیزو اختالفون
لرغونې ځمکې په سیايس جغرافیې کې دننه د ورورولۍ ژوند کړی او پر یو بل باندې له 
نژادي، مذهبي، ژبني او نور غوره واا پرته یې د اسالم د مبین دین د پاکو بنسټونو پـه 

او د ژوند په ېارو کې د ستونزو پـه پېېـېدو پیروۍ رسه مساوي حقوق په پام کې نیوا 
 کې یې د اتفاق او اتحاد د رشیکولو هڅه کړې ده. 

په وروستیو کلونـو کـې پـه فرهنګـي مسـایلو او پـه هېـواد کـې د نولـو سـاکنو ملیتونـو د 
، آن تر دې ېې وخت د حاکامنو له خوا نینګار شویفرهنګ د زرغونولو له پاره پر کار، د 

او د نولـو ملیتونـو د فرهنـګ وده یـې د  یو کې هـم تـرې یادونـه شـوېلیسد هغوی په پا
دولت او حکومت له بنسټیزو دندو څخه اعالن کړه. د همدې اصل پر بنسټ په وروستیو 
شلو کلونو کې عمده فرهنګي کارونه پیل شول ېې کوالی شو له هغو څخه د ځينو ژبـو 

وند د موادو را نولول او د ملیتونو په ژبـه له پاره د الفبا تثبیتول او د ملیتونو فرهنګ ته ات 
د آثارو خپرول یاد کړو. دا کارونه باید یوې انساين او عـاا مـوخې تـه د رسـېدو لـه پـاره 
لومړنی ګام وبولو. اورمړي هم په افغانستان کې د ساکنو خلکو د ژبو له ډلـې څخـه ده، 

او د هغوی له ژبـې رسه  اورمړ ملیت لهپه یقین رسه ویالی شو ېې تر اوسه ډېر لږ خلک 
آشنا دي. لومړی شخص ېې د دې ژبې په اته یې کار کړی او د بهرنیو پوهـانو پـه آثـارو 
کې یې نوم راغلی، غالم محمد اورمړ دی ېې د خپلې سیمې په یو روزنیـز مرکـز کـې د 
اورمړي ژبې استاد و، نوموتي د اورمړي ژبې ګرامـر د هغـه مهـال د دوديبعـرا قواعـدو  

ه پیروۍ ترتیب کړی و ېې خطي نسخه یې د پېېور پوهنتون په مـ  کتـابتون مېتود پ
National library  کې خوندي ده. له هغه وخت را وروسته تر اوسه پورې د اورمړي ژبې

او  ياو د اورمړ ملیت په اته د ځينـو پوهـانو او څېړونکـو لـه خـوا څـه علمـي لیکنـې شـو 
وام وبولـو. مـا د دې اثـر پـه لیکلـو کـې د کوالی شو همدا څېړنـه هـم د هغـوی د کـار د

ژبپوهنې تاریخي پرتلیـز مېتـود ېـې اوه پـه نـړۍ کـې د ژبپـوهنې د تـاریخي پرتلیـزو 
مسایلو په څېړنه کې منل شوی مسلک او یوازينۍ الر ده، کـارولی دی. لـه نـورو آریـايي 



 ب

د کـورنۍ  ژبو رسه د اورمړي ژبې پرتلیزې ریېه پېژندنې، له یوې خوا څخه د آریایي ژبـو
په منځ کې د دې ژبې دریځ تثبیت کړی او له بلـې خـوا د دې کـار پـه تـررساوي رسه د 
تاریخ په اوږدو کې ېې اورمړي ژبې کوم د تکامل الرې وه  او کوم تحوالت ېې یې په 

 دې الر کې منلې دي، روښانوي. 
ې د مسکو   د ډیزرنېشن یوه برخه ده ېPh-Dد دې څېړنې تاریخي برخه زما د دکتورا يب

د علومو اکاډمۍ د تکړه پوهانو په الرښوونه مې په روسـیه کـې لیکلـی و او پـه ت ـیحي 
برخه کې یې د ساحوي کار له هغو لومړنیو رانول شویو مـوادو څخـه هـم ګټـه اخیسـتل 
شوې ده ېې د اورمړي ژبې د ایتاملوژۍ قاموه له پاره د لومړنیو موادو په توګه را نـول 

 وو. يشو 
به لیکدود نه لري. د لـومړي ځـل لـه پـاره د اورمـړي ژبـې د لیکـدود اصـول او اورمړي ژ  

قواعد د هېواد د دوو رسـمي ژبويبپېـتو او دري  د تـاریخي سـندونو او متونـو پـر بنسـټ 
. څنګـه ېـې د لیکـدود اصـول او قـوانین د ژبـې لـه ګرامـري يد يترتیب او تنظیم شو 

 دي.   يپه پام کې نیول شو  اصولو او قاعدو رسه تړاو لري، هغه نول قوانین
ې د اورمړي ژبې په برخه کې نوی او تازه کار نـه ز ړي ژبې پرتلیزه رېېه پېژندنه یواد اورم

دی، بلکــې کــوالی شــو پــه دې برخــه کــې دا پــه خپــل هېــواد کــې لــومړی کــار وبولــو. 
دي، تر اوسه د هېواد د ژبپوهانو لـه خـوا دا کـار نـه  يهمدارنګه لکه څنګه ېې ویل شو 

دی شوی، حتی د افغانستان رسمي ژبې يبپېـتو او دري  هـم تـر اوسـه تـاریخي پرتلیـز 
 ګرامر نه لري.

پـاره ېـې مـې کومـه الره خپلـه کـړې، هغـه اوه د نـړۍ پـه ډېـرو د دې اثر د لیکلو له  
تود خپل کړی، پـه يڅنګه ېې ما دا م من یم لکهپرمختللو هېوادونو کې دود ده او هیله 

راتلونکي کې یې زموږ د هېواد نور ژبپوهان هم خپل کړي او د دې الرې په خپلولـو رسه 
په آسانۍ وکوالی يش، نه یوازې د پېتو او دري ژبو تاریخي ګرامر، بلکې د نـورو آریـاين 

 ژبو هم څرګند او تدوین کړي او د مقصد منزل ته ورسېږي. 
اشـارې او سـمبولونه توحـی   ېپـاره کـارول شـو د بېال بېلو مقصـدونو لـه  په دې اثر کې

 او په پای کې د کتاب پېژندنې ځانګړتیاوې هم وررسه مل ترتیب شوې دي.  يشو 
، .Абаев В. Иد دې اثـر پــه لیکلـو کــې د خپلــو اسـتادانو پروفیســور دکتــور آبـای   

 .Ефимов В تور یفیموفاو پروفیسور دک .Эдеьман Д. Иپروفیسور دکتور ادملان 
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А.   ساره پوهو او تجربو څخه ېې ما د يبپـي. ا.. ډي  پـه دوره کـې ور څخـه زده له بې
 کړي دي، د یادونې وت دي، منندوی یم. 

ب پـه م ـۍ، د ېد افغانستان د علومو اکاډمۍ له خوا د څېړنپوه ډاکټر عبدالظاهر شک
خونـدي کولـو پـه موخـه د دې اثـر د هېواد د بېالبېلو قومونو د م  وحدت د تحکـیم او 

د ، څېړنوال ډاکټر رفیع اللـه نیـازي اکاډمۍ علمي معاونلیکنې وتاندیز وشو او د علومو 
 نینګار وکړ، اورمړیان ترې منندوی دي.پېتو او دري کتابونو پر ېاپ 

د یادونې وت بومل ېې پر هېواد باندې د حاکمو ناسمو رشایطو له امله ېې څېړونکي لـه 
کومو ستونزو رسه مخامخ دي او نـه يش کـوالی خپلـې څېړنیـزې ېـارې پـه سـمه توګـه 

هم یم؛ نو پـه دې اثـر کـې بـه زه تررسه کړي، له شک پرته ېې له دغو څېړونکو څخه یو 
نه لوستونکي به پر ما نیوکه نه کوي او عذر به مـې هم نیمګړتیاوې وي ېې هیله لرم درا

 مني. 
، احمد جاوید آفتاب او څېړنیار رشی  الله له څېړندویې سونیا صمیم هوتک په پای کې

دوست څخه ېې د منت په کمپوز کولو او د ځینو برخو په ژباتې او د پـروف پـه سـمونې 
 کې یې زیار ایستلی دی، د زته له کومې مننه کوم.
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 څېړنپوه ډاکټر خلیل الله اورمړ



 



 

 لیکلړ

 مخګڼه                                                                                             رسلیک                
 1 .......................................................................................... رسیزه

 ورمړیان او د هغوی تاریخا

 7 ............................................................................... د موحوع شالید

 18 ....................................................... تاریخي مخینهاورمړیان او د هغوی 
 20 ...................................................................... د اورمړ د تسمیې وجه

 22 ....................................................... د اورمړیانو په اته د مٔورخینو نظریې
 27 ............................ د اورمړي ژبې د فونیمونو لیکنه او د څېړنې د رسېینو ډول

 د اورمړي ژبې ترشيحي ګرامر

 33 ..................................................... په آریاين ژبو کې د اورمړي ژبې دریځ
 Phoneme  .................................................... 35غږ پوهنه یا فونیم يب

 Grapheme ................................................................. 35ګرافيم 
 35 ..................................................... د فونیم او ګرافیم تر منځ توپیر

 36 ..................................................................... امال څه ىش ده؟
 37 ................................... الفبا جدول يفونیمیک د عرا اوپاره ه ژبو ل آریايند 

 Diacritic marks ................ 46په پښتو، اورمړي او دري ژبو کې حرکتونه الف: 

 a  .................................................... 47َ  = -ـ لنډ واول زور یا فتحهيب۱
= -.  لنډ واول زېر یا کرسه يب۲  َî  ................................................... 50 

-یا حمه / پېښلنډ واول  -۳  ُ   =û/ ................................................. 51 

 52 .............................. په پښتو، اورمړي او دري ژبو کې ممدوده الف )آ(ب:  



 

 54 ............................................. کې )واو( ژبوپه پښتو، اورمړي او دري  ج:

 w = ......................................................... 54 )يبو  شبه واول واو  . ۱

 u   ................................................................ 55معروف واو يبو=. ۲
 56 .................................................. [oو=  مجهول واو ]اوږد واو یا . ۳

 57 .................................................................. [xʷمعدوله واو]. ۴
 58 .................................. توری  (a=  )هـد: په پښتو، اورمړي او دري ژبو کې 

 h  ............................................................... 58ملفوظهيبه= =. ه ۱

 a  ......................................................... 59څرګنده یا لویه يبه=    -۲
 ə  .......................................... 59 ، ه=ـهمجهوله يبپټه  یا کوېنۍ يب    -۳

 ə  ........................................................................ 59يبد ـ زورکی 
 61 .......................................... هـ : په پښتو، اورمړي او دري ژبو کې یاګانې

 62 ........................................... نیمواک واول ←[y= ـ بېواكيبی  ]ی۱

 e=  .................................................................... 62يبېمجهولهـ ۲
 i=  ....................................................... 62څرګنده يا معروفه يبي ـ ۳

 ay=  ........................................................... 64یّنه یا ُمل یّن يبیـ ُمل  ۴
 65 ................................... او اورمړي ژبو کې دوه برخیز توري ، دريپه پښتو

 65 ........................................... ال   یو توری+ یوه نخېه او عالمه لکه:

 65 .......................................................... ب  د دوو تورو ترکیب لکه:
 67 ............................................................................ (Syllable)هجا

 67 ........................................................... ال : په دري ژبه کې هجا

 68 .......................................................... ب: په اورمړي ژبه کې هجا



 

 

 

 69 ............................................................. ه پېتو ژبه کې هجاج: پ

 71 ......................... د پېتو، اورمړي او دري ژبو په کلمو کې د هجاوو شمېر
 74 ........................................... د هجاوو د شمېر په لحاظ د کلمو وېش

 76 ..................................... (Semi-vowelنیمه واول یا شبه واول )نیمواک، 

 Diphthong  ....................................................... 76مرکب واولونه يب
 79 ................................................................... مرکب واوي واولونه

 80 ................................................................... مرکب یایي واولونه
 82 ............................ ونهي واولو او ې مرکب یایي او ک اورمړي او دري ژبو، توېپ په

 Consonant  ....................................... 84يببېواک، ناخپلواک یا کانسونینټونه 

 88 ........................................................ د دري ژبې د کانسونینټونو جدول
  .................................................. 89ژبې د کانسونینټونو جدول  توېپد 

 91 ...................................................... د اورمړي ژبې د کانسونینټونو جدول
 92 .................................................................... (Morphology) رصف

 93 ................................................................................ (Nounنوم )

 94 .................................................................... ــ مفرد او جمع ۱
 98 ........................................................ د معنا له مخې د نوم ډولونه

 98 ................................................................ ــ عام او خاص نوم ۱
 99 .................................................................ــ  ذات او معنا نوم ۲

 99 ............................................................... ــ مهال او ځای نوم ۳

 99 ................................................................. معرفه او نکره نوم. ۴
 109 .................................................................. (Adjective) ستاینوم



 

 113 .................................................................. (pronounsنومځري  )

 personal pronouns   ................................ 113ــ شخيص نومځري  يب ۱

 reflexive pronouns)  ........................... 117. ګډ یا مشرتک نومځري  ۲
 Demonstrative pronouns  ............................ 118اشاري نومځري يب. ۳

 contracted pronouns  ............................... 119.  آدرسات نومځري يب ۴
 interrogative  ............................................ 121پوښت نومځري يب. ۵

 Numbers) ) ...................................................................... 126داعدا

 Cardinal number  .......................................... 126يب اص  اعداد. ۱
 Ordinal numbers  ............................ 126يب ي اعدادیا توصیف يتیبر . ت۲

 Distributive numbers  ................................... 127يب توزیعي اعداد. ۳
 Conjugation of Ormuri verbs .............. 131 په اورمړي ژبه کې د فعل رصف

 Stem  ................................................. 131  او ماده يبRootـ ریېه يب۱

 131 ......................................................د اوسمهال ) مضارع( ماده

 131 .................................................................. لومړۍ ډله فعلونه

 133 ................................................................... دویمه ډله فعلونه

 133 ..................................................................فعلونه درېیمه ډله
 133 .................................................................. څلورمه ډله فعلونه

 134 ........................................................................... د فعل اشخاص

 134 .......................................................... د فعلونو شخيص الحقې

 preverb ................................................................ 137 مختاړي  فعيل

 140 ..................................................... د فعل د ترصیف)اوړون( سیسټم



 

 

 

 141 .................................................................... (mood)فعل وجه د 

I . اخباري وجه(Indicative) .......................................................... 143 

 present tense  ................................. 143يب د اخباري وجې مضارع زمان
 143 ...............................................................د لومړۍ ډلې فعلونه

 144 .............................................................. ډلې فعلونهد دویمې 

 144 ............................................................. د درېیمې ډلې فعلونه
 145 ............................................................. د څلورمې ډلې فعلونه

 145 ............................................. اخباري وجه کې د مضارع کارونهپه 
 147 .......................................................................... (past)تېرمهال 

 Imperfect, preterite ........................ 147تېرمهال يبساده یا تام  ـ مطلق۱

 148 ................................... د مطلق تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 Perfect  ....................................................... 149ـ نق  تېرمهال يب۲

 150 .................................... د نق  تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 Imperpect  ............................................ 150يبـ استمراري تېرمهال ۳

 151 ............... د اخباري وجې استمراري تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 Pluperfect  .......................................... 152يبـ بعيد یا لرې تېرمهال ۴

 153 .................................... د لېرې تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 154 ................................................. (Subjunctive Moodوجه )مي التزا

 aorist  ....................................................... 154ـ التزامي مضارع يب۱

 155 ................................... د التزامي مضارع د کارونې تر نولو مهم موارد
 155 ................................................................ ـ التزامي تېرمهال۲



 

 157 ................................... د التزامي مايض د کارونې تر نولو مهم موارد

 157 .................................................... ـ التزامي استمراري تېرمهال۳
 159 ............................................................... (Imperative) امري وجه

 160 ................................................................ (optative)وجه یي متنا

 161 ..................................................... (Passive Voice)مجهول جهت 

 161 ................................ فعل (transitive) يمتعد او (intransitive) ميالز 

 163 ................................................................................ معني فعل

 Negation element ........................................... 176توکي  جوتونکي ېنفد 

 178 ........................................................................... (Adverbقید )

 178 ........................................................................ د قید ډولونه
 182 ......................................................................... (Phraseعبارت )

 189 .............................................................. (conjunctive) يتړ وییک

 189 ............................................................... يـ د وصل تړ وییک۱
 190 .................................................. يـ د بېلواا یا فاصل تړ وییک۲

 190 .............................................................. يتړ وییک استثناـ د ۳
 190 ................................................................ ـ د تابع تړ وییکي۴

 191 ........................................................................... ياحافه تړ وییک

 192 .......................................................... (post position) ـ اوسرتبل۱

 192 ......................................... وسرتبل او د هغې د کارونې موردا  kiد 

 193 ............................... اوسرتبل lastaكاڼیګرام /  diد لوګر په لهجه کې 
 194 .............................. اوسرتبل" -giraḍرام گكانی /  gaḍi-د لوګر ګډی 



 

 

 

 taskye- .............................................. 195 ګرام یكاڼ/ -tomnakلوگر 

 nela-.................................................................. 195اورمړی نېله 
 196 ............................................................ اوسرتبل  pārakپارک 

 nar- ..................................................... 196كاڼیګرام /  -neلوگر نې 

 zar- ..................................................... 196كاڼیګرام   / -žeلوگر ژې 
 198 ............................................... ( لنډیزpost positionد اوسرتبل ). 1

 198 .............................................................. (prepositionـ  رسبل )۲

 198 .............................................. رسبل د ملکیت مفهوم ورکوي. ta د
 199 ............   په الندې برخو کې کارېږي: ba، دري  pə= يبپېتو   pa اورمړي

 199 ....................................................   لنډیزprepositionد رسبل يب
 200 ......................................................................... (particleادات )

 تاریخي ګرامر ېژب ړياورمد 

 يکټفونی

 213 ............................................ تاریخي بهیرتکامل د واولونو د تحول او 

 230 ................................................................ پرتلنه يتاریخ ونوواولد 

 232 .............. لرغونې آریاين د ګروپي او خوشه یي غږونو بدلونونه او تکاملد 

 234 ......................................................... (Consonants) کانسونینټونه

  ......................................... 238د پېتو  ژبې د کانسونینټونو جدول
 239 ...............................................د دري ژبې د کانسونینټونو جدول

 240 ............................................ د اورمړي ژبې د کانسونینټونو جدول
 241 .......................................................... د کانسونینټونو تاریخي لړۍ



 

 290 ............................................. لرغونې آریايي او اورمړي پرتلیز لنډیزد 

 295 ......................... په اورمړي ژبه کې د لرغونو ګروپي کانسونینټونو تکامل

 296 ...................................................................................... رصف

 297 .............................................................................. (Nounنوم )

 297 ............................. او ستاینومونو تاریخي بهیر ژبې د نومونو اورمړيد 

 297 .................... په لرغونې آریاين ژبو کې د نوم مقولې په الندې ډول دي:

 297 ............................. په اورمړي ژبه کې د نوم مقولې په الندې ډول دي
 299 .............................................................. د نومونو تاریخي بهیر

 304 ................................................. تاریخي بهیر (Numbers)د اعدادو 

 304 ......................................... په لرغونې آریاين ژبو کې اعداد يبشمېر 

 304 ..................................................................... ترتیبي عددونه

 304 ......................................................................کرسي عددونه
 304 ..................................................................... ي عددونهتوزیع

 305 ................................................. په اورمړي ژبه کې اعداد یا شمېر
 305 ........................................................................ اص  اعداد

 305 ............................................................ ترتیبي يبتوصیفي  عدد
 307 ....................................................................... اعداد توزيعى

 307 .................................... تکامل اعدادو صيلپه اورمړي ژبه کې د ا

 311 ................................................................................... ينومځر 

 311 ....................................................... د لرغونو آریاين ژبو نومځري

 311 ................................................................... شخيص نومځري



 

 

 

 311 ................................................................... اشاروي نومځري

 311 ......................................... نومځريمشرتک  ګډ، يبانعکايس ملکي 
 312 ............................................................................ موصوا

 312 ..................................................................... پوښت نومځري

 312 ......................................................... نومځريمبهم یا ناڅرګند 
 312 ........................................................ په اورمړي ژبه کې نومځري

 personal pronouns   ................................ 312ــ شخيص نومځري  يب ۱
 312 ................................................... د شخيص نومځرو تاریخي بهیر

 reflexive pronoun ............................. 314يب  يګډ یا مشرتک نومځر . ۲
 contracted pronouns  ............................... 314آدرسات نومځري يب . ۳

 interrogative  ............................................ 315پوښت نومځري يب. ۴
 Conjugation of Ormuri verbs .............. 316 په اورمړي ژبه کې د فعل رصف

 316 .................................. په لرغونو ژبو کې فعل دغه الندې مقولې لري

 Stem  .................................................... 317  او ماده يبRootریېه يب
 318 .................................................................. د اوسمهال مادې

 318 .................................................................. فعلونهلومړۍ ډله 
 319 ................................................................... دویمه ډله فعلونه

 319 ..................................................................درېیمه ډله فعلونه

 320 .................................................................. څلورمه ډله فعلونه
 320 ................................................د لومړۍ ډلې فعلونو تاریخي بهیر

 321 ............................................... د دویمې ډلې فعلونو تاریخي بهیر



 

 321 .............................................. د درېیمې ډلې فعلونو تاریخي بهیر

 322 .............................................. د څلورمې ډلې فعلونو تاریخي بهیر
 323 .................................................................... د تېر مهال ماده

 335 ........................................................................... د فعل اشخاص

 335 ........................................................... د افعالو شخيص الحقې
 preverbs ............................................................... 337 مختاړي فعيل

 340 .............................................................. د ترصیف سیسټمد فعل 

 341 .................................................................... (mood)فعل وجه د 

I .اخباري وجه يبIndicative  ..................................................... 343 
 present tense  ................................. 343يب د اخباري وجې مضارع زمان

 343 ...............................................................د لومړۍ ډلې فعلونه
 344 .............................................................. د دویمې ډلې فعلونه

 344 ............................................................. ډلې فعلونه د درېیمې
 345 ............................................................. د څلورمې ډلې فعلونه

 345 ............................................. وجه کې د مضارع کارونه يپه اخبار 

 past  .................................................................... 346يب تېرمهال
 Imperfect, preterite ....................... 347تېرمهال يبساده یا تام  ـ مطلقه۱

 348 .................................. د مطلقې تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 Perfect  ....................................................... 349ـ نق  تېرمهال يب۲

 349 .................................... د نق  تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 Imperpect  ............................................ 350يبـ استمراري تېرمهال ۳



 

 

 

 351 ............... د اخباري وجې استمراري تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد

 Pluperfect  .......................................... 352يبـ بعيد یا لرې تېرمهال ۴
 353 .................................. د بعیدې تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد

 354 ................................................. (Subjunctive Moodوجه )مي التزا

 aorist  ....................................................... 354ـ التزامي مضارع يب۱
 355 ................................... د التزامي مضارع د کارونې تر نولو مهم موارد

 357 ................................. د التزامي تېرمهال د کارونې تر نولو مهم موارد
 357 .................................................... ـ التزامي استمراري تېرمهال۳

 Imperative mood) ) ...................................................... 359امري وجه

 360 ................................................................ (optative)وجه یي متنا

 361 ..................................................... (Passive Voice)مجهول جهت 

 362 ................................ فعل (transitive)ي متعد او (intransitive) ميالز 

 363 ................................................................................ معني فعل

 364 ............................................................................ (adverb)قید 

 365 ........................................................................ مشرتک قید
 365 ................................................. مفهوم له مخې د قید ډولونه يبد 

 365 ..................................................................... ـ د مهال قید۱
 366 ...................................................................... ـ د ځای قید۲

 366 .......................................................... کمیت قیدـ د مقدار او ۳
 366 .....................................................................ـ پوښتنیز قید۴

 367 ...................................................................... ـ د علت قید۵



 

 368 .............................................................. (conjunctive) يتړ وییک

 368 ............................................................... يـ د وصل تړ وییک۱

 369 .................................................. يـ د بېلواا یا فاصل تړ وییک۲
 369 .............................................................. تړ وییکي استثناـ د ۳

 369 ................................................................ ـ د تابع تړ وییکي۴
 370 ........................................................................... ياحافه تړ وییک

 371 .......................................................... (post position) ـ اوسرتبل۱

 371 ......................................... وسرتبل او د هغې د کارونې موردا  kiد 
 373 .............................. " اوسرتبل-giraḍكانیگرام  /  gaḍi-د لوګر ګډی 

 taskye- .............................................. 373كاڼیګرام  / -tomnakلوگر 
 γunde................................................. 374=  پېتو γondakاورمړي 

 nela-.................................................................. 374اورمړی نېله 
 374 ............................................................ اوسرتبل  pārakپارک 

 nar- ..................................................... 375كاڼیګرام /  -neلوگر نې 

 zar- ..................................................... 375كاڼیګرام   / -žeلوگر ژې 
 377 ...............................................  لنډیزpost positionد اوسرتبل يب

 378 ....................................................... (prepositionـ  رسبل )۲

 378 ....................................................   لنډیزprepositionد رسبل يب

 



 

1 

 رسیزه
، څه ېې زموږ ذهن ته راځي، هغه د پاېاهۍ مهال تاریخ په اته د خربو کولو پر د

لړۍ، کورين جنګونه او پاڅونونه، د پاڅونونو د م انو مېړانه، وحشتونه او داسـې 
مسایل دي ېې په تاریخي مغرحو کتابونو کې د اغراق پـه کهـه راغـ  او تـر نور 

موږ را رسېدلې دي. هر څومره ېې په تاریخ کې معـاېې زمـانې تـه نـږدې شـو، 
هومره به کره او پرېامنه تاریخي رسېینې په اله رايش. نن زموږ له پاره د دویمې 

الن، د اروپـايي نـولنې نړیوالې جګړې پيل او پـای، د هندوسـتان د خپلـواکۍ اعـ
منځ ته راتګ، زموږ د هېواد څلوېېت کلنه کورنۍ جګړه او د پردیو تېري ېـې مـو 
تېر کړل او همداسې په تاریخ کې ثبت شوي نور ډېر نکي څرګنـد دي او د نـولې 

دي. که ېېرته په تاریخ کې بېرته شا ته وګرځو؛ نـو  ينړۍ په رسېینو کې یاد شو 
د اسپه کورنۍ، د مرص فراعنو او په ېین کـې د شـانګ د  د پیشدادیانو، کیانیانو،

لړۍ حکومتونو ته رسېږو، خو بیا هم کوالی شو د قرینو او شـواهدو لـه مخـې، پـه 
تقریبي بڼه د ډېرو پېېو مهال په منطقي توګه وناکو او یا لږ تـر لـږه څرګنـده کـړو 

 ېې کومه پېېه له کومې پېېې وروسته پېېه شوې ده.
یخ په لټون کې بیا خربه ښکاره بل ډول ده. موږ نه شو ویالی ېې خو د ژبې د تار

ژبه څه وخت پیدا شوې، لومړنۍ ژبـه کومـه وه او پـه دقیقـه نوګـه د ژبنـي بـدلون 
الملونه کوم دي. موږ ته دا ښکاره ده ېې انسان ژبې ته ات دی او د ژبې په اته پـه 

ېدلو رسه بـه هممهالـه تخمین او احتامل رسه ویالی شو ېې د انسان له نولنیز ک
را پیدا شوې وي؛ نو پر دې بنسټ ویـالی شـو ېـې د ژبـې لرغونتـوب بایـد لـه یـو 
میلیون کلونو څخه ډېر وای، په داسې حال کې، هغه څه ېې زموږ په اله کې د 
دې ناپېژندل شوې پدیدې په اته دي، هغه لیکني مدرکونه دي ېـې لـه لسـو زرو 

په دې توګه موږ په تاریخي لحاظ د ژبې مطالعه  کلونو څخه ډېره لرغونتیا نه لري.
له هغې زمانې څخه را پیلوالی شو ېې ژبې نننـۍ بڼـه خپلـه کـړې ده. د لیـک د 

ې د تـر نولـو ز وږ یـواکارونې لرغونتوب هم موږ ته په کـره توګـه روښـان نـه دی. مـ
لرغونو شته وو سندونو له مخې ویالی شو ېې لیک د دې اسنادو د ثبت پر مهال 
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ود و، خو دا ېې له هغه وخت څخه څومره مخکې د لیک کارونه دود وه، مـوږ موج
 ته معلومه نه ده. 

انسان د تاریخ په اوږدو کې تل د دې ناپېژندل شـوې مخینـې پـه لټـه کـې و. پـه 
تـاریخي کتـابونو کــې لولـو ېـې د مرصــ فرعـون پسـامتیخوه امــر وکـړ ېــې دوه 

و له نولنې یې لـرې وروزئ ېـې لـه ماشومان له خپل مور او پالر څخه جال کړئ ا
دوی یې معلومه کړو ېې د آدم د اوالد لومړنۍ ژبه کومه وه. د دې کـار پایلـه مـوږ 
ته روښانه نه ده، خو په څوارلسمه پېـړۍ کـې د سـکانلنډ پاېـا څلـورم جیمـز لـه 
پسامتیخوه څخه په تقلید رسه د هغه تجربه تکرار کړه او پایله یې دا شوه ېې د 

یص رسه ېې کله هغو دوو ماشومانو پـه خـربو پیـل وکـړ پـه فصـیحه هغه په تشخ
عربي یې خربې کولې. زموږ پـه وتانـدې داسـې ډېـر مدرکونـه شـته ېـې لـه بـې 
باورۍ رسه رسه هم ارزښتناک دي او هغه دا ېې انسان له هامغـه مهـال څخـه د 

 دې ناپېژندل شوې د کش  په لټه کې و او دی.
لــه خپــل   F. De Saussureفردینــان دوسوســورد شــلمې پېــړۍ پــه پیــل کــې 

څخه په تـثثر د ژبـې د مطـالعې   E. Durkheimهممهاا نولنپوه امیل دورکهایم
نظریـو   Diachronicاو تـاریخي Synchronicله پاره دوه ډوله توصی ؛ ت ـیحي 

 ته قایل شو او نینګار یې  وکړ ېې دا دوه نظریې باید رسه ګډې نه يش. 
ژبې بدلون او تحول تر څېړنې الندې نیيسـ او ت ـیحي نظریـه  تاریخي نظریه د

ژبه له تاریخي تحول او پخواين بدلون پرته، د اوسني موقعیت له مخې په پام کې 
نیيس او توصـیفوي یـې. د سوسـور پـه بـاور تـاریخي مالحظـې نـه بایـد د ژبـې د 

 ت یحي توصی  په برخه کې ويش. 
په پېروۍ، د ژبې دې دوه ډوله توصی  تـه  ډېر ژبپوهان ېې د فردینان دوسوسور

په مطلق بېلواا باندې قایل دي، ت یحي نظریې ته په لوت نظر ګـوري. پـه دې 
، R. Jakobson، یاکوبسـن E. Benvenistبرخه کې له دې ژبپوهـانو؛ بنوینیسـت 

رسه مخامخ کېږو ېې د دوو   J. Kurylowicz، او کوریلوویچA. Martinetمارتینه 
یحي او تاریخي د ترتیـب لـه پـاره ېـې پـه ظـاهره کـې لـه یـو بـل رسه نظریو ت 
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 دي. يمخال  ښکاري، اله په کار شو 
موږ هم د هغوی په څېر هڅه کوو ېې په دې څېړنه کې د ژبپوهنې له نويو وسیلو 

 څخه کار واخلو. 
پـه نامـه نـه « له آریایي ژبو رسه د اورمړي ژبې د ریېې اتیکه»د دې پروژې طرحه 

الی د ژبپوهـانو لــه پـاره نــوي څــه ولـري. پــه دې اته سـرتو اســتادانو لکــه شـو کــو 
 .Chr، شارل کیفر G. A. Grirson، ګریرسن G. Margenstireneمارګینستیرین 

keiffer یفیموف ،Efimov  او نورو ډېر قلم ېلولی او زما کار یوازې له هغو کلـو او
رانولولـو  لـهمړنیـو مـوادو بانډو څخه ېې اورمړ پکې ژوند کوي، د یـادې ژبـې د لو 

پرته نور څه نه دی. په دې اته د تررسه شوي کار او ما خپله د یو ژبپـوه او اورمـړي 
ژبې د ویونکي پـه توګـه ېـې مـورنۍ ژبـه مـې ده، پـه پـام کـې نیولـو رسه، دا اثـر 
لیکالی دی. په دې څېړنه کې د ژبو تقریبي نانوا د هغـو د لیکنـي سـندونو لـه 

باید اعرتاف وکړو ېې د ژبې د ماهیت له مخې دغه سـندونه  مخې په ګوته شوي.
 بشپړ کره نه دي.

او له نولنې رسه حرکت کوي، له  ژبه یوه نولنیزه پدیده ده، په نولنه کې ساه اخ 
همــدې املــه ژبنــي رسحــدي لیکــې نــاکلې نــه وي او دا مســایل د ډېــرو تقریبــي 

 سندونو په ښودنې رسه څرګندېږي.


