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

د افغانستان د علومو اکاډمي د رئیس یادښت
د هر ملت د جوړښت بنسټيز توکي په هغه کـې مېتـت مومونـه او
ولسونه وي چې هر یو یې معموالً پـه خلـل مـنې کـې یـوه ژبـه ،تـوک او
ځينې نور یووالی او له نـورو رسه لـه د ـو اړخونـو جالوالـی لـري ،خـو د
مومونو ،ژبو ،توکمونو او مذهب د ه بېلـوالی د دوی د بېلتـون للـاره نـه،

بلکې د یو بڼ د رنګارنګو ګلونو په شان د رنګونو د انځور ،تناسب ،ښکال
او ځال ل لاره وي او ټول په ګډه د ملت پـه ترکبـب او ترتبـب کـې د یـو
ښکلې او رنګبنې ګل ګېډۍ بڼه وره کوي.

افغانستان ه یو له هغو لر ونو او تاریخي ملتونو څخه دی چې له

زمانو راهبسې په کې د پېړیو په پوړیو کې بېالبېل مومونه د آسبا د لویې

وچې په د جغرافبوي خطه او ملمرو کې مېتـت او د همـد و بېالبېلـو
ژبو ویونکو وروڼو مومونو رسه په ګډه یو افغان ملت جوړ کړی دی.

د د لر ــوه هېــواد پــه مومونــو کــې یــو هـ ګـ َور دي چــې د
افغانستان په ختبځه برخه د کونړ والیت په ناړۍ او ازي آبـاد سـبمو او
د هغه په ګاونډ (پښتونخوا) د چرتال سبمه کـې اسـتوګن دي .دوی د

ګ َوري په نامه ځانګړ ژبـه او د شـفاهي او لبکلـو ادببـاتو بډایـه پانګـه
لري .د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبباتو په مرکز کـې لـه څـو
لسبزو راهبسې د وروڼو مومونو د ژبو او ادبباتو انسـتبتو شـته چـې پـر

پښتو او دري ژبو رسبېـره د نـورو ډ ـرو ژبـو ،لکـه :نورسـتاه ،پتـه ـي،
پامبري ژبو ،بلوڅي ،ګ َوري ،اوزببکي او ترکمني ژبـو او ادببـاتو د څېړنـو

للاره په د و نومونو ځانګړ څانګې او انستبتوتونه ه لري .د د ـو ژبـو

د څېړنو په لړ کې یې دمخه د نورستاه ،بلـوڅي ،پتـه ـي او شـغناه
ژبو الفباو چې د ځانګړو کمېسبونونو له خوا پـه بېالبېلـو وختونـو کـې
أ

ترتبب ،تدوین او تصویب شو و  ،چاپ او خلـر کـړي ،د ترکمنـي او
منجاه ژبو الفباو چې هغه ه ټاکلو کمېسبونونو ترتبـب ،تصـویب او
تائبد کړي ،په نږد راتلونکې کې به چاپ او خلر يش .دا دی دا ځل

د ګ َوري ژبې الفباء ،چې د یوه ځـانګړي کمېسـبون لـه خـوا چـې پـه
ترکبب کې یې د و ښا لو :څېړنلـوه دکتـور خلبـل اللـه اورمـړ ،څېړنلـوه
رشیف الله رشیف ،څېړنلوه موالجان تڼيوال ،څېړنلوه خبرمحمد حبدري

او څېړنبار رشیف الله سـانېن برخـه درلـوده ،ترتبـب ،تـدوین او تصـویب

شو  ،خلروي.

د علومــو اکــاډمۍ بــه د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولــت د
فرهنګلـالې کــړنالر او تګــالر پــه رڼــا کـې د ژبــو او ادببــاتو مرکــز پــه
چوکاټ کې خللو شته مادي او معنوي امکاناتو ته په کتنه او پاملرنه پـه
هېواد کې د ویل کېدونکو ژبو د هـر اړخبـز ود او پرمختبـا للـاره پـه

پوره ژمنتبا علمي او عميل هلې ځلې کـوي او پـه د هبلـه ده چـې لـه
د الر هېواد او خلکو تـه د خلـل فرهنـ

د بـډاینې للـاره د ال ـوره

علمي او فرهنګي خدمتونو د تررسه کولو جوګه شو.
په درنښت

څېړنلوه دکتور عبدالظاهر شکېب
د علومو اکاډمي رئبس

ب

د ګـ َوري ژبې د الفباء جوړولو د کمېسیون نظر

زمــوګ ګــران او تــاریخي هېــواد افغانســتان د آریــا ي ژبــو ځــانګو

او آر ټــاټوبی دی چــې همد ــه آریــا ي ژبــې لــه لر ونــو زمــانو راهبســې
پــه د تــاریخي او ویــاړي ټــاټوبې کــې زیږ ــدلې او پــه بــېال بېلــو
زمـــاه پېرونـــو کـــې یـــې د خلـــل پرمختـــ  ،ود او تحـــول پړاوونـــه
وهـــيل دي او د د ګـــران او تـــاریخي هېـــواد د ال بډایـــه او پبـــاوړي
فرهنـــ

پـــه موخـــه یـــې نـــور بـــېال بېلـــې ژبـــې ز ږولـــې دي چـــې

همــد و ژبــو د رنګبنــه ګلونــو د لرونکــي بــڼ پــه څېــر د د هېــواد
فرهن

ته ښکال ،بډاینه او پباوړتبا ور بخښلې ده.
زمــوګ د ګــران هېــواد افغانســتان پــه بــېال بېلــو ســبمو کــې بــېال

بېلې ژبې د خللـو ویونکـو لـه لـوري ویـل کېـږي چـې یـوه لـه د ـو ژبـو
څخـــه ګـــ َوري( )Gawariژبـــه ده چـــې ځـــانګړی فرهنـــ

او خللـــې

ځانګړنې لري.
د ــه ژبــه د انــدو -اروپــا ي ســرت ژبکــورنۍ د (آری ـ ) ژبښــا د
(دارد ــ ) ژبنــانګې لــه مرکــزي داردي ژبــو څخــه یــوه پخــوانۍ او
تـــاریخي ژبـــه ده چـــې د خللـــې ژبنـــانګې لـــه اړونـــدو ژبـــو لکـــه
نورســــتاه ،پتــــه ــــي او ځينــــو نــــورو رسه نــــږد هــــر اړخبــــز
فونولــــــوژیکي او مورفولــــــوژیکي اړیکــــــې او ګـــــــډ فرهنګــــــي
ځانګړتباو او اړیکې لري.

ج

د د ــو ژبو(نورســتاه ،پتــه ــي ،ګــ َوري او د ځينــو نــورو داردي
ژبــو) ویــونکي د البنایــانو پــه نامــه یــاد ږي چــې د البنــا د ســرت او
تــاریخي مببلې(مــوم) یادونــه پــه ویــدي رسودونــو کــې د هغــو لســو
آریـــا ي ټوونـــو پـــه جګـــړه کـــې شـــو چـــې د ویـــدا د کتـــا تـــر
لبکلـــو(۹۰۵۵م.ز) کالـــه وړانـــد د راوي(پنجـــا ) ســـبند پـــر ـــاړه
شو وه.
د ګــــ َوري ژبــــې ویــــونکي لــــه لر ونــــو زمــــانو راهبســــې د د
لر ــوه او تــاریخي هېــواد افغانســتان پــه درنــه او ویــاړلې ېــږه کــې د
نــورو وروڼــو مومونــو ترڅن ـ

پــه افغــاه ویــاړ د ورورۍ او انســانبت پــه

فضــا کــې پــه لــوړو فرهنګــي ځــانګړنو او عنعنــاتو رسه ژونــد کــوي چــې
تـل یــې د هېــواد او مـيل ارزښــتونو پــه دفــا کـې هلــې ځلــې ،مبــارز
او مربانۍ روښانه دي.
د ګـــ َوري ژبـــې د ویونکـــو ســـبمه د اوخ پـــه پرتلـــه پخـــوا ډ ـــره
پراخــه وه چــې د بېالبېلــو عواملــو ل ـه املــه یــې پراخــه ســاحه را تنګــه
شــو ده ،خــو اوخ مهــال د د ژبــې ویــونکي پــر پښــتونخوا رسبېــره
د هېـــواد پـــه ختـــبې او پـــه ځـــانګړ ډول کـــونړ کـــې مېتـــت دي او
ســلګونه کــورنۍ ــې د هېــواد پــه پالزمېنــه کابــل کــې هــ اســتوګن
دي چې په خلله مورنۍ ژبه(ګ َوري) خو کوي.
د د ژبــې د علمــي او ادي -فرهنګــي هلــو ځلــو پــه برخــه کــې
د هېـــواد پـــر بېالبېلـــو څېړونکـــو ،پوهـــانو او لبکوالـــو رسبېـــره ځينـــو
د

د ګـ َوري ژبې د الفباء جوړولو د کمېسبون نظر

بهرنبــو پوهــانو او ژبنېړونکــو هــ څېړنــې او هلــې ځلــې تــررسه کــړ
دي .کــه څــه هــ د ــو بهرنبــو څېړونکــو او پوهــانو د ګــ َوري ژبــې پــه
برخـه کـې الزم او پـوره کـار نـه دی کــړی ،خـو تـر ډ ـره یـې ارزښـت پــه
د کــې دی چــې د ــه ژبــه یــې د ژبلــوهنې پــه ډګــر کــې نړیوالــو تــه
ورپېژندلې ده.
د ګ َوري ژبـې پـه برخـه کـې تـر د دمـه او پخللـه پـر ګـ َوري ژبـه
بانـــد لـــه وروســـتبو څـــو لســـبزو راهبســـې د بېالبېلـــو څېړونکـــو او
لبکوالــو لــه لــوري بېالبېــل آرــار او لبکنــې چــاپ او خلــر شــو چــې
د ګـــ َوري ژبـــې د اد او فرهنـــ

د ـــه لـــړۍ ال همداســـې روانـــه ده.

پـه ګـ َوري ژبـه پــر نــورو دولتـي خلرونــو رسبېــره د افغانسـتان پــه علومــو
اکــاډمۍ کــې چــې د هېــواد پــه ک ــه یــو لــوړ او ســرت علمــي -څېړنبــز
مرکز دی ،ه څېړنې او خلرونې تررسه کېږي.
د یــو ژبــې پــه پباوړتبــا ،وده او پرمختــ

کــې علمــي -څېړنبــز

او ادي -فرهنګـــي کارونـــه ،هلـــې ځلـــې او خلرونـــې ډ ـــر اړیـــن او
بنســټيز رول لوبــوي چــې د همداســې علمــي او فرهنګــي هلــو ځلــو
پــه پایلـــه کـــې ژبــه د هـــر اړخبـــز پباوړتبــا او پرمختـــ

پوړیـــو تـــه

رســېږي او ژبــې تــه پــر ژونــدي ســاتلو او پــاتې کېــدلو رسبېــره پباوړتبــا
او بډاینــه وربخښــي .لــه نېکــه مر ــه ګ ـ َوري ژبــه ه ـ د هېــواد د هغــو
ژبــو پــه کتــار کــې ده چــې پــر رســمي او نارســمي خلرونــو رسبېــره یــې
د افغانســـتان د علومـــو اکـــاډمۍ پـــه چوکـــاټ کـــې د ژبـــې ،اد او
ه

فرهنــ

پـــه برخـــه کـــې علمـــي -څېړنبـــز کارونـــه او خلرونـــې تـــررسه

کېږي.
دا چـــې د یـــو ژبـــې د علمـــي -څېړنبـــزو ،فرهنګـــي او ادي
کــارونو او هلــو ځلــو للــاره لــومړنی ،اړیــن او بنســټبز ګــام د ژبــې للــاره
د یـــو علمــــي او معبــــاري الفبـــاء شــــتون دی .د یــــو علمــــي او
معباري الفباء پـه شـتون کـې د ژبـې پـه بېالبېلـو برخـو کـې لـه علمـي
معبـــارونو ســــره برابــــر څېړنـــې او ادي -فرهنګـــي کارونـــه تـــررسه
کېــدای يش ،نــو ځکــه د علمــي او معبــاري الفبــاء شــتون د یــو ژبــې
د هــر اړخبــزو علمــي او فرهنګــي هلــو ځلــو پــه برخــه کــې ډ ــر اړیــن او
لومړنی بنسټ ګڼل کېږي.
کــه څــه هــ ګ ـ َوري ژبــې تــر د وړانــد خللــه معمولــه الفبــاء
درلــوده او تــر د دمــه یــې ټــول علمــي -څېړنبــز ،ادي او فرهنګــي
کارونــه او خلرونــې د ها ــې الفبــاء پــر بنســټ پــر مــ وړل شــوي،
خـــو د هغـــې الفبـــاء د ځينـــو نبمګړتبـــاوو او ګرافبمونو(تـــورو) د نـــه
شــتون لــه املــه د د ژبــې ســتونز او ږونــه نــه شــول اداء کــوالی
چــې پــه د برخــه کــې د د ژبــې د علــ او فرهنــ

مبنــه وال او

څېړونکـــي لـــه ســـتونزو رسه مخـــام وو ،نـــو پـــر همـــد بنســـټ د
افغانســــتان د علومــــو اکــــاډمۍ علمــــي ــــړي او د ګــــ َوري ژبــــې او
ادببـــاتو څېړونکـــي څېړنبـــار رشیـــف اللـــه ســـانېن د ګـــ َوري ژبـــې د
څېړونکـــو او د علـــ او فرهنـــ

مبنـــه والـــو پـــه وښـــتنه او د علمـــي
و
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معبــارونو پــه نظــر کــې نبولــو رسه د وروڼــو مومونــو انســتبتو لــه الر
د مراتبــو پــه سلســلې رسه د افغانســتان د علومــو اکــاډمۍ د عمــومي
ریاســـت لـــوړ مقـــام تـــه د ګـــ َوري ژبـــې د معبـــاري او رســـمي الفبـــاء
جوړولو په موخه خلل وښتنلب

وړاند کړ.

د افغانســتان د علومــو اکــاډمۍ د ریاســت لــوړ مقــام د علمــي
موانبنــــو او مقرراتــــو پــــر بنســــټ ،نومــــوړی وښــــتنلب

د علومــــو

اکــاډمۍ علمــي شــورا تــه وړانــد کــړ .د علومــو اکــاډمۍ علمــي شــورا
پـــه  ۹۹۱۶ / ۹۵ / ۹۰نېټـــه د ګـــ َوري ژبـــې د الفبـــاء جوړولـــو للـــاره
پر کــړه وکــړه چــې د ژبــو او ادببــاتو مرکــز د د یــاد ژبــې للــاره د
الفبــاء جوړولــو پــه موخــه کمېســبون ترتبــب او جــوړ کــړي .پــر همــد
بنســـټ د ژبـــو او ادببـــاتو مرکـــز د علومـــو اکـــاډمۍ د علمـــي شـــورا د
پر کــــړ پــــر بنســــټ د  ۹۹۱۶ / ۹۹ / ۰نېټــــې د  ۹۰۹ /۹۰۱ګڼــــه
لب ـ

لــه مخــې د علومــو اکــاډمۍ د ریاســت ل ــوړ مق ــام ت ــه الن ــد

پوهان هــر یـو:
 -۹څېړنلوه دکتور خلبل الله اورمړ
 -۰څېړنلوه رشیف الله رشیف
 -۹څېړنلوه موالجان تڼيوال
 -۰څېړنلوه خريمحمد حبدري
 -۰څېړنبار رشیف الله سانېن

ز

د کمېســبون د ــړو پــه توګــه وړانــد ز کــړل .د علومــو اکــاډمۍ د
ریاســت لــوړ مقــام پــه  ۹۹۱۶ / ۹۹ / ۹نېټــه پورتــه کمېســبون منظــور
او د بتـــري علومــو د معاونبــت تــر نظــر النــد یــې د کــار د تــررسه
کولو الرښوونه وکـړه.
کمېســـبون د مقـــام پـــه الرښـــوونه د ګـــ َوري ژبـــې د الفبـــاء د
ترتبـب او جوړولــو پـه موخــه څـو پرلـه پســې جلســې جـوړ کــړ چــې
لــه ډ ــرو علمــي بح،ونــو ،ــور او دمبقــو پلټنــو وروســته د دوه نبمــو
مباشــتو پــه مــوده کــې کمېســبون د النــد علمــي اوــولو او معبــارونو
پــه نظــر کــې نبولــو رسه د ګ ـ َوري ژبــې للــاره علمــي او معبــاري الفبــاء
جوړه کړه:
 -۹کمېســبون د امکــان تــر بریــده زیــار او هنــه کــړ ده چــې
وضــعه شــوي تــوري د د ژبــې د فــونبمبکي جوړښــت ټــول ږونــه
انعکاخ او انځور کړي.
 -۰د ګـــ َوري ژبـــې د د الفبـــاء پـــه کارونـــه کـــې د ځوانـــو او
راتلونکــو نســلونو للــاره اســانتباو د زمــاه پېرونــو پــه نظــر کــې نبولــو
رسه نبول شو دي:
الـــف) د افغانســـتان ټـــول وګـــړي چـــې د زده کـــړ لـــه نعمتـــه
برخمن دي ،له عري لبکدود رسه له پخوا راهبسې اشنا دي.

ح
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) د د ـــو ژبـــو تـــرمنې ږیـــز اړیکـــې شـــته ،نـــو پـــر همـــد
بنســټ کــوالی يش ،لــه همــد الفبــا ي نظــام څخــه پــه اســانۍ رسه
ګټه واخيل.
ج) د ــــه الفبــــاء بایــــد د ټولــــو د منلــــو وړ وي او د نړیوالــــو
معبــارونو مطــاب یــې بایــد د علمــي کېــدو او عمــيل کېــدو د تــوازن
عنعنه ساتلې وي.
 -۹څرنګــه چــې ګــ َوري ژبــه د انــدو -اروپــا ي ســرت او پراخــې
ژبکــورنۍ د (آریــ ) ژبښــا د (داردیــ ) ژبنــانګې لــه مرکــزي ژبــو
څخــه ده ،نــو د د ژبــې د الفبــاء پــه جوړول ــو کــې د داردي ژبــو پ ــه
ځــــانګړي ډول د ګاونــــډیو ژبــــو (نورســــتاه او پتــــه ــــي) ژبنــــۍ
ځانګړنې او مترتکا په نظر کې نبول شوي دي.
 -۰د ګــ َوري ژبــې الفبــاء د عــري ژبــې د لبکــدود پــر بنســټ د
څــو تــورو پــه زیــاتولو رسه چــې د ګ ـ َوري ژبــې خلــل ږونــه اداء کــوي،
ترتبب او جوړه شو ده.
 -۰ګــ َوري ژبــه د( )۰۰فونبمونو( ږونــو) لرونکــې ده چــې د هــر
یــوه فــونب للــاره یــې د امکــان تــر بریــده ځــانګړی ګــرافب یــا تــوری
ټاکل شوی دی.
 -۶د ګ ـ َوري ژبــې طرحــه شــو او وضــعه شــو الفبــاء د پښــتو،
دري او یــا عــري الفبــاء نــه ده ،بلکــې د ګــ َوري ژبــې الفبــاء ده چــې
یــواځ ې د هغــې پــه ترتبــب ،جوړولــو او رامنځتــه کولــو کــې د عــري
ط

الفباء لـه تـورو څخـه چـې پـه پښـتو ،دري او د افغانسـتان پـه نـورو ژبـو
کې ه له هغې څخه استفاده شو  ،کار اخبستل شوی دی.
 -۱کمېســبون د امکــان تــر بریــده زیــار او هنــه کــړ چــې هــر
ګـــرافب یـــا تـــوری یـــو ـــږ اداء کـــړي او بـــرعکس یـــو ـــږ بایـــد یـــو
ګرافب (توری) ولري.
 -۹لــه د وضــعه شــو رســمي الفبــاء څخــه بایــد د ګ ـ َوري ژبــې
د دريس کتابونو په لبکلو او تألبف کې کار واخبستل يش.
 -۱د ــه الفبــاء د ټاکــل شــوي کمېســبون لــه پر کــړ وروســته
معبــاري او رســمي ده او هــر څــو کــوالی يش ،لــه د الفبــاء څخــه
په خللو لبکنو کې ګټه واخيل.
 -۹۵د د ارــر پــه پــای کــې پــه جــدول کــې ترتبــب شــو الفبــاء
د د پر کړ ضمبمه ده.
د کمېسبون ړي:
 -۹څېړنلوه دکتور خلبل الله اورمړ
 -۰څېړنلوه رشیف الله رشیف
 -۹څېړنلوه موالجان تڼيوال
 -۰څېړنلوه خريمحمد حبدري
 -۰څېړنبار رشیف الله سانېن
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