


د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
 د علومو اکاډمي

 د اطالعاتو او عامه اړيکو رياست

ګرامري  ژبېد پښتو او پشه یي 
 والیېنژد

هـ .ش 1399      پوهنمل نور محمد غمجن )متیل(



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د کتاب ځانګړنې
 د پښتو او پشه يي ژبې ګرامري نژدېوالی دکتاب نوم:

 (متيل)ل نورمحمد غمجن پوهنم ليکوال:
 تږیحبیب الله  دکتورپوهاند  استاد:الرښود 

 څېړنوال رفيع الله نيازی ايډيټ او اهتامم:
 د افغانستان د علومو اکاډمي، د اطالعاتو او عامه اړيکو رياست خپرندوی:

 افغانستان -الهام نبي زاده، کابل د چاپ ځای:
 ز۲۰۲1هـ ل/  ۱۳۹۹ د چاپ کال:

 ټوکه ۵۰۰ د چاپ شمېر:
ISBN :1-14-661-9936-978  

 
 
 

 د چاپ ټول حقوق د افغانستان له علومو اکاډمي رسه خوندي دي



 
 

  





 أ

 کورودانی مننه او
 

کتابونو  جان د پالر ېبه م وم، په ياد مې دي چې تل وچنیېر کزه ډ
کله به  ې، انولک ېت پوښتنخو  هر څخهبه ور  ما ت وو اووخو بلیکل رپ

لیکل  يې یوه ورځ ېچ، آرمان و ټغ رېډ يې دام. و ورته مزاحم هم ش
وګړي  قوم يپشه ی وګه دت ځانګړېپه  يواد وګړ ېه د او پکتابونه چا يشو 
حاله او خوش شکرګذار رېڅخه ډ زه نن له خپل پروردګار .ګټه واخيل ېتر 

لیکل  هغه د د وروستهښت کاله يڅلو ېخپل پالر دا آرمان م یم چی د
 شو.رسه پوره  وکتابونو په چاپول يوشو

زما د چی  کوم مننه ېکوم زړه له څخه د دوستانو قدرمنو له هغو
 ې،غه مرسته کړ ېدر  ېب له ما رسه  ې یېکتابونو په چاپولو کپالر د ارزښتمنو 

پښتو  د استاد او له ویاړيله و. دا کار ممکن ن ې پرتهمرست لهدوی  چی د
مننه  ۍزیار څخه نړ احمد  صاحب مجاور ډاکټر پوهاند عامل سرت ې لهژب

عمر له  )ج( ورته اوږدی له خدا ،زما ملتیا وکړه ې یېک کارې ده چی پ
 پوره سالمتیا رسه غواړم.

 عبدالظاهر ردکتو  نپوهړ ېاستاد څ س ښاغيلیئله ر  ۍمډاکا علومو د
چاپ  ي یې د دې کتاب دپه ورین تند ېچ کوم، مننه ۍشکیب څخه نړ 

 له پوره سالمتیا رسه غواړم. عمر له خدا)ج( ورته اوږد ،امر راکړ
نرشاتو  نکو په خاصه توګه دو کارکو  له ټولو ۍمډعلومو اکا د

ې ددې کتاب د چاپ په برخه کې مننه چ ۍنکو څخه نړ و ریاست له کارکو 
 وکړه. مرسته ېسار  ېب يې

 په درنښت 
 هدایت الله )متیل( دوکتوررنځورمل 

 ولۍستاز په ا ۍکورن د متیل()غمجنپوهندوی نورمحمد استادد 
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 یادښت علومو اکاډميد 

 
اروپايي تر ټوله سرته ژبکورنۍ -د نړۍ د ژبو په کورنيو کې اندو

ده چې ګڼ ژبښاخونه او ژبڅانګې لري؛ يو ژبښاخ يې اريک 
نومېږي، چې تر ډېره د سوېيل او منځنۍ اسيا د وګړو ژبو ورپورې 

نومونو  اريايي، دارديک او ارياين په-تړلې دي. اريک ژبښاخ د اندو
درې ژبڅانګې لري، چې دغه هره ژبڅانګه بيا پر خپل وار لسګونه 

 اړوندې ژبې لري.
اروپايي ژبکورنۍ د اريک ژبښاخ د ارياين -پښتو د اندو 

ژبڅانګې يوه مهمه ژبه ده، چې په افغانستان، پښتونخوا، د 
پاکستان په سندهـ او پنجاب او د هندوستان په ځينو سیمو کې 

اروپايي ژبکورنۍ د اريک ژبښاخ د -پشه يي د اندو ويونکي لري او
دارديک ژبڅانګې يوه داسې ژبه ده چې د افغانستان په 
نورستان، کونړ، لغامن، کاپيسا،کابل واليتونو او ځينو نورو سيمو 

 کې ويونکي لري. 
په جغرافيوي لحاظ پشه يي له نورستاين، شوماشتي، ګوري، 

په بېالبېلو سيمو کې چم ګاونډ پښتو او دري ژبو رسه د افغانستان 
لري، خو تر ډېره پورې پشه يي ژيب افغانان له پښتنو رسه ډېر 
نږدې کوروکلی لري او د ژبکورنۍ په لحاظ هم پښتو او پشه يي د 

اروپايي کورنۍ او بيا د اريک ژبښاخ دوه -يوې ګډې سرتې اندو



 د

 خپلوانې ژبې دي، چې په ځينو ګرامري برخو کې نږدېوالی، ورته
 والی او په ځينو برخو کې رسه توپريونه لري. 

د پښتو او پشه يي ژبې کورنيو اړيکو او په جغرافيوي لحاظ په 
رسه نږدې سيمو کې د پښتنو او پشه يانو مېشتېدو ته په کتو د 
کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي استاد ارواښاد پوهنمل 

يي وه د خپلې  نورمحمد غمجن متيل، چې خپله ژبه یې هم پشه
علمي رتبې د لوړاوي لپاره د پښتو ژبپوهنې د پياوړي پوهاند ډاکټر 

د پښتو او پشه يي ژبې ګرامري )حبيب الله تږي تر الرښوونې الندې
څېړنيزه رساله په پرتليز ډول -نژدېوالی( تر رسليک الندې دا علمي

 لیکلې او د پوهنملۍ علمي رتبه يې پرې ترالسه کړې ده.  
کې دريو برخو ترتیب په  الندې په رسالهخپله دغه څېړنیزه  نوموړي

  بشپړه کړې ده:
لومړۍ برخه، غږ پوهه يا فونولوجي: په دې برخه کې د پښتو او 
پشه يي ژبې فونولوجي او د دواړو ژبو د فونولوجۍ عمومي 

فيمونه په نږدېوالی، د پښتو او پشه يې ژبې عمومي فونيمونه او ګرا
 تليز ډول څېړل شوي او ترشېح شوي دي.په پر څرګندو بېلګو کې 

دوميه برخه، د نوم رصف: په دې برخه کې د پښتو او پشه يي ژبې  
د نوم ډولونه، د اسم تصغري عالمې، د مذکر، مونث او جمع عالمې، 
صفت، ضمريونه، فعل، مصدر، مختاړي، ريشه، تنه، فعل د معلوم 

ورې برخې په پرتليز او مجهول په لحاظ، قیدونه، ادوات او ځينې ن
 ډول څېړل شوي او روښانه شوي دي.



 

 ه
 

درېيمه برخه، د پښتو او پشه يي ژبې نحوه: په دې برخه کې  د 
جملې  معنوي او لفظي ډولونه،  جملې د جوړېدو عنارص، د

اصطالحات او د هغوی ډولونه په دواړو ژبو کې په مقايسوي ډول 
 روښانه شوي دي.

د پښتو او  )مجن متيل دا اثرارواښاد پوهنمل نورمحمد غد 
ادبیاتو  دژبې  او پشه يي د پښتو به( پشه يي ژبې ګرامري نژدېوالی

د ژبو د پرتليزې څېړنې په  څېړونکو، استادانو او زده کړیاالنو ته
ډېر  برخه، په ځانګړي ډول د پښتو او پشه يي ژبې په برخه کې

ګټه او له دې اثر څخه په  په واک کې ورکړيمعلومات  ګټور
اخيستنه به ددغو دوو ژبو اړيکې د سيمې، په ځانګړي ډول په 

اروپايي کورنۍ له نورو ژبو رسه -افغانستان او پښتونخوا کې د اندو
په پرتليز ډول وڅېړي او ډېر ګډ ژبني او ګرامري مشرتکات به یې 

 روښانه يش.
د  کتوته په  فرهنګي ارزښت او علمي، اديب غههمدددې اثر 

د کتنې او  چې ،څېړنیز اثر خپروي ومو اکاډمي داعلافغانستان د 
ي د علومو اکاډم لوريکمېسیون له  یې د نرشايت سمون چارې

رفیع الله نیازي ته وسپارل  ردکتو  علمي منيش ښاغيل څېړنوال
 شوې.

زوی ښاغيل ډاکټر هدايت الله  له د ارواښاد استاد غمجن موږ
اپ لپاره علومو متيل څخه ډېره مننه کوو، چې دا اثر يې د چ

ددې اثر  چې څخه مننه کوو، نیازي ښاغيل له اواکاډمۍ ته ورکړ 



 و

يې له  اثر د سمون ټولې چارې یې په ښه توګه تررسه کړې، يعنې
کمپوز وروسته وکوت او منځپانګه او فونيميکي برخې يې له اصل 

په علمي ـ فرهنګي  ته دواړو ،نسخې رسه سمې او برابرې کړې
 یالیتوبونو او غوره خدمتونو هیله کوو.بر چارو کې د ال

 په درنښت
 ر عبدالظاهر شکېبو څېړنپوه دکت

 د علومو اکاډمۍ رئیس
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 (1) مقدمه
 
لپاره کاندید  ترفیعاتو يد علم ېد کابل پوهنتون  د تعامل له مخ

وضوع د یوه مرش استاذ تر م يیو کال د مخه یوه علم استاذان معموالً
( په واعضا و  یيسد نورو استاذانو )تدر ېشعب ېد خپل ېالند ېالرښوون

 .مشوره او موافقه اخيل
)له  ترفیع يعلم ېد مخه د خپل اصل په بنا ما هم یوکال يد پورتن

 يد ادبیاتو او برشي علومو د پوهنځ( دپاره پوهنیاري څخه پوهنميل
د محرتمو  غړي په حیث د خپلې څانګې د تدریيس ېد پښتو څانګ

موضوع  يمه علمماته کو  ېشنهاد وکړ چېاستاذانو مجلس ته دا پ
 تعیین کړي.

نور زه ) ېکړه وکړ چېدا پر ېدرنو استاذانو په نتیجه ک ېد پښتو څانګ
 يپه حیث باید د )پښتو او پشه ی ژيب يمحمد غمجن متیل( د یوه پشه ی

د پیاوړي استاد  ېموضوع ک ېوالی( تر عنوان الندېګرامري نژد ژبې
په  ېړنېڅ ېخپل ېدالن ېتر الرښوون« تږي»بیب الله پوهاند ډاکرت ح

 پیل کړم. ېموضوع ک ېنوموړ 
ر ېوالی( په ډېګرامري نژد ېژب يیما دا موضوع ) د پښتو او پشه 

 :ېافتخار ومنله ځکه چ

                                                             
خپلـو ه زه پـ ېپر سیمو او لهجـو بانـد کې  په جینولوژیک او تیولوژیک برخه ېژب يد پشه ی -1

 ،ڼـهګ ۶( کـال ۱۳۵۱ګڼـه د ) ۵( کال ۱۳۵۰) ېمجل ېوږم د ئوګور  .یم یدال ېغږ  ېرو کانورو اث
ده او پـه ېـکار تکرار معلوم دلته راته دا .ادبیاتو په نامه پروژه يد شفاه يزما مونوګراف او د پشه ی

 وه. ېحق الزحمه هم اخست ېخپلو دغو نرشیاتو م
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ژبه ده او  ياریای ېواد افغانستان یوه لرغونېژبه د ګران ه يپشه ی. ۱
 يد څو خارج او و مقالوکار غیر له څو محدود  يعلم ېبرخه ک ېپه د

 .یکړ  یړنو څخه بل چا کار نه دېه محدودو څل وپوهان
بو )پښتو( او )دري( د خپل ژ  ياو رسم يعلم خپلو داخيله که پ. ۲

 وادېبه د ګرانو ه و داوکړ  ېړنېکارونه او څ يواد پر نورو ژبو علمېګران ه
ژبو  يپه خارج ېچ ته ړنوېهغو څ ر مفید او اسانه وي نظرېوالو لپاره ډ

 وي. ېشو 
 ېلی له یوه طرفه او په پښتو ژبه کواوخت لږ  او د وکه څه هم د مواد

امخ پلوه زه له پوره مشکالتو رسه مخ یوه معیاري ګرامر نشتوالی له بل د
اپور ر  مطالعاتو او کار یو مقدمايت ،ړنوېخو بیا هم ما د خپلو څ ،کړم

مرغه زما که ېکړ. له ن ېپه ډول وړاند ېخپل الرښود استاذ ته د مشور 
کو ېد خپلو ن ېحرتم استاد خوښه شوه او لکه تل ید م ړنهېاو څ ښښکو 

په  ېچ ،مشورو او الرښوونو په واسطه د کار پر مخ بیولو لپاره وهڅومل
د موجودو معتربو ګرامري کتابونو او  يد پښتو او د پشه ی ېم ېنتیجه ک

خپل ښودل شوي دي(  ېد ماخذونو په برخه ک ېو په کومک )چننوټو 
ره ېډ ېپه ښودل شوو ګرامري ماخذونو ک ېو ژبتپښالبته د  ،کار پیل کړ

ډاکرت  ید پوهندو  ،لکه د )پښتو پښویه ،استفاده له نویو ګرامري کتابونو
د  ،الرښود ېالفب يد فونیمیک ېپښتو ژبد) احمد زیار لیکنه( او جاورم

 ،دهې ره استفاده شو ېلیکنه( څخه ډ هاليلنوال دکتور عبدالحکیم ېړ څ
د  ېژب ېد د يې نسبتاً  ېغه نوي کارونه دي چه ېځکه دا د پښتو ژب

 .ید توګه عوض کړی يړنو عنعنوي او زوړ میتود په علمېګرامري څ
ژبپوهاند  ژي بین املليلېد مشهور نارو  ېپه باب م ېژب ياو د پشه ی

ګرامر( څخه استفاده  ېژب يرج مارګن سټرن( له کتاب د )پشه ید )جو 
خاص  ېژب يهغه د پشه ی ېچ ېپه هغو غږونو ک اً مخصوص ،دهې کړ 
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خپل کتاب ه سمبولونه هم پ ياو مارګن سټرن ورته فونیمیک ونه و غږو 
 دي.ي غوره کړ  ېک

 شه:ېیوو برخو وو والی ( په درېري نژدګرام ېژب يما) د پښتو او پشه ی
 برخه. يفونولوج یا ېد غږ پوه. ۱
 برخه. يد رصف یا مورفولوج. ۲
 یا سنټکس برخه. ېد نحو . ۳
 او توخصوصیا ،د خپلو ټولو ډولونو ېهره برخه م ۍپورتن ېچ

مثالونو په واسطه  يد ترشیح ېژبه ک يممیزاتو رسه په پښتو او پشه ی
الفبی  يپه فونیمک ېدا چ ېنه یواځ ېهر مثال م ېژب ياو د پشه ی ړلېېڅ

 ېچ ي،د يه کړ مجر ت ېک یهم په هر ځا ېپه پښتو ژبه م ېبلک ،لیکلی
دا کار  کې په حقیقت ېیعن ،ښ نه يشې ت پمشکال  ېد ویونکو لپاره پک

. ۳، ښتو. پ۲،يشه یپ. ۱ :هدې ړنه( په دریوو ژبو لیکل شو ې)موجوده څ
 .يفونیمک

( د پښتو د )دکتور هاليل ېووایم چ په باب باید دا یالفب يد فونیمک
الفبی د  يکتاب هغه معیاري فونیمیک یالفبی الرښود نو  یفونیمیک ېژب
له خوا  ېد پښتو ټولن ېده کومه چې نتخاب شو ا ېر په لیکلو کاث ېد

کتاب په باب پته د  ېخذونو کأ )په م .هم ده شوې رشاو ن ېمنل شو 
د ) مارګن سټرن( د  ېد مخصوصو غږونو لپاره م ېژب يشته( او د پشه ی

دا هم په  ې)چ ېکتاب څخه استفاده کړ  ېنومګرامر  ېژب يپشه ی
 (وي ديښودل ش ېخذونو کأ م

ښتو رسه الی له پو دېګرامري نژ  ېژب يثر د پشه یدا ا ېڅرنګه چ
 ې)لکه څنګه چ ېپه موجوده وخت ک ېنو باید ووایم چ ،متثیلوي
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دي(  ویيل( 1)ېګرامر ک ېژب يخپل کتاب د پشه یه مارګن سټرن هم پ
 لکه: ،لري ېلهج ېمهم يعموم هژبه دو  يپشه ی
 لهجه يرشق. ۱
کونړ والیت په د  ،وه، دره نور(ېیت په ) ښد ننګرهار وال ېچ

ز، )نورګل، اریت او شامش او نورو ځایونو( او د لغامن والیت په )مرک
 ږي.ېک ( ویلېچارباغ، الینګار او نورستان ک

 لهجه غريب. ۲
او د پروان والیت د الیشنګ، نورستان( د لغامن والیت په ) ېچ

زبین، بوله غین، اشپی، ) او :لکه ،په ځینو سیمو ۍولسوال ېکاپیسا د لوی
او هم د پروان والیت په )شتول، کونه ده،  نه( او نور کوهستانو  یله ساا

څه د  ېدا لهج ږي.ېک ویل ېځایونو ک لروان او ګل بهار( او نورو
( u -( او ) وa - ا) ېلهج ي)واولونو( د تغیر له کبله د رشق خپلواکو غږونو

د  او څه ږيې( بدلi -ياو ) (u -وپه ترتیب رسه په ) ېک ېلهج په غريب
لهجه د )پښتو(  يرشق لکه ه،و د لغوي او ګرامري تاثیر له املیو ژبډګاون

دا عوامل په  ېده چ ېتر تاثیر الند ېلهجه د )دري( ژب او غريب ېژب
خو دا باید  ،ديي د یو څه تغیر او بدلون سبب شو  ېدواړو لهجو ک

ته ر ېکه چ ېیعن ،ر بارز او عمده بدلونونه نه ديېدا بدلونونه ډ ېووایم چ
یوه  ېدواړه لهج دا ېچ يش یداېک ويش کار يعلم ېژبه ک ېپه د

 ژبه جوړه کړي. يمعیاري پشه ی
کوونکی یم  ېخرب  ېلهج يد رشق ېژب يزه د پشه ی ېخو څرنګه چ

کومه  ېچ ېدلیل له مخ ېنو د همد ،اکرثیت هم ده نسبتاً  ېکومه چ

                                                             
 .ئاثر په ماخذونو وګور  ېد ګرامر په باب کتاب د د ېژب يد مارګن سټرن د پشه ی - 1
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 ېلهج يله رشق ېژب يد پشه ی ېسهوه ونه کړم اکرثه مثالونه م يعلم
 دم.ېر ښه پوهېډ ېناسم شکل ی په سم او ېچ ،يڅخه راوړ 

 يرشق ېژب يد پشه ی ېچ ېله مخ له بله طرفه د موضوع د ارتباط
نو ځکه  ،ګالسونه لريره ورته او مشرتک ایزو ېرسه ډ ېلهجه له پښتو ژب

خو دا باید ووایم  ،ديي راوړل شو  ېلهجه ک يمثالونه هم اکرثه په رشق
مثالً  ،ګانه نه ديېهم د تطبیق وړ او ب ېلهجه ک په غريبهغه مثالونه  ېچ

  1(𝜆مارګن سټرن ورته )  ېغږ چ هغه مخصوص فونیم یا ېژب يد پشه ی
او زما په   اثر ېپه د ېشته چ ېپه دواړو لهجو ک یدی ګرافیم غوره ګړ 

ی ( ګرافیم ورته غوره شو لهـاستاذانو په مشوره د ) هم د ېنورو لیکنو ک
 .ید

هغه ګرافیمونه  ېاثر ک ېنورو ټولو غږونو ته په د ېژب يپشه ی البته د
لپاره په معیاري ډول د  ېد پښتو ژب ېچکوم  ي،انتخاب او غوره شو 

له  ېد پښتو ټولن ېالفبی الرښود( نوي کتاب ک يد فونیمیک ې)پښتو ژب
 دي.ي خوا فیصله شوي او منل شو 

و شوي( او په د )مفغن( )پښتدخیلو غږونو ته  د عريب ېپه پښتو ک
شوي(  يشن( )پشه یپدخیلو غږونوو ته )م و عريبهمغ ېک يپشه ی

 ده.ې وړل شو اصطالح را
ډاکرت حبیب پوهاند  خپل الرښود استاذ ښاغيلله باید زه  ېک یپه پا

 يماته علم ېنه یواځ یدو  ېره مننه وکړم چېڅخه ځکه ډ الله تږي

                                                             
او  یهـم د یکړ او منـل شـو  ګرافیم د استاذانو په مشوره غوره  £ فونیم لپاره ما دا  ېخو د د - 1

ږي ېیو ډول پوه ېشکل باند شکل او پخواين    دغه  يړونکېد ژبو څ ېاوس په غرب او رشق ک
 .یهم ښه د اسان او شکالً ېشکل په لیک ک یاو زما غوره شو 
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 ېړنېزما د څ ېیپه ورځو ورځو  ېبلک ،ديي راکړ  ېاو الرښوون ېمشور 
 دي. ديلېاو یا اور  ر ورین تندي لوستيلېنوټونه په ډ

و له کبله ر معاذی يځایونه د تخنیک ېاثر ځین زما د دغه ېڅرنګه چ
نشته همغه  ېالفبی حروف په ټایپونو ک ياو فونیمیک ېژب يد پشه ی ېچ

نو  ل،ر دقت رسه په الس ولیکل شو ېپه ډ ېبلک ل،ټایپ نه شو  هځایون
  .زما معذر ت ومنل يش ېچهیله ده 

 ی،اثر د یدا زما لومړ  ېرامر کپه ګ ېژب يد پشه ی ېاو هم څرنګه چ
 نه وي. ه له سهوو خايلب نو حتامً 

 کو او مثبتو مشورو مستفید کړ.ېن خپلوه ما پ ېبیا هم هیله کوم چ
 په درناوي
 «متیل»نورمحمد غمجن 

 نهېخیرخانه م
 کابل
 ل ۱۳۵۸
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