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 د افغانستان د علومو اکاډمي د رئیس یادښت
هغه کـې مېتـت مومونـه او د هر ملت د جوړښت بنسټيز توکي په 

چې هر یو یې معموالً پـه خلـل مـنې کـې یـوه ژبـه، تـوک  او  ولسونه وي
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 

لاره وي او ټول په ګډه د ملت پـه ترکبـب او ترتبـب کـې د یـو  او ځال ل
 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 

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

چــې د  دي د د  لر ــوه هېــواد پــه مومونــو کــې یــو هــ    ګــَور 
والیت په ناړۍ او  ازي آبـاد سـبمو او  فغانستان په ختبځه برخه د کونړا

سبمه کـې اسـتوګن دي. دوی د    )پښتونخوا( د چرتال غه په ګاونډد ه
ګَوري  په نامه ځانګړ  ژبـه او د شـفاهي او لبکلـو ادببـاتو بډایـه پانګـه 

علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبباتو په مرکز کـې لـه څـو د  لري. د افغانستان
 پـرچـې  سـتبتو  شـتهلسبزو راهبسې د وروڼو مومونو د ژبو او ادبباتو ان

رو ژبـو، لکـه: نورسـتاه، پتـه  ـي، د نـورو ډ ـ رسبېـرهپښتو او دري ژبو 
پامبري ژبو، بلوڅي، ګَوري، اوزببکي او ترکمني ژبـو او ادببـاتو د څېړنـو 
للاره په د و نومونو ځانګړ  څانګې او انستبتوتونه ه  لري. د د ـو ژبـو 

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



 ب 

د ترکمنـي او  ترتبب، تدوین او تصویب شو  و ، چاپ او خلـر  کـړي،
چې هغه ه  ټاکلو کمېسبونونو ترتبـب، تصـویب او  منجاه ژبو الفباو 

تائبد کړي، په نږد  راتلونکې کې به چاپ او خلر  يش. دا دی دا ځل 
چـې پـه  مېسـبون لـه خـواځـانګړي ک ه، چې د یو د   ګَوري  ژبې الفباء

ترکبب کې یې د و ښا لو: څېړنلـوه دکتـور خلبـل اللـه اورمـړ، څېړنلـوه 
رشیف الله رشیف، څېړنلوه موالجان تڼيوال، څېړنلوه خبرمحمد حبدري 

ه، ترتبـب، تـدوین او تصـویب او څېړنبار رشیف الله سـانېن برخـه درلـود
 ، خلروي.شو 

جمهــوري دولــت د  اســالميد د علومــو اکــاډمۍ بــه د افغانســتان 
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 

ه ده چـې لـه پوره ژمنتبا علمي او عميل هلې ځلې کـوي او پـه د  هبلـ
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



 ج 

 َوري ژبې د الفباء جوړولو د کمېسیون نظرـد ګ
ــواد افغانســتان د آ  ــاریخي هې ــران او ت ــوګ ګ ــانګو زم ــو ځ ــا ي ژب ری

نو راهبســې چــې همد ــه آریــا ي ژبــې لــه لر ونــو زمــا او آر ټــاټوبی دی
او پــه بــېال بېلــو  ټــاټوبې کــې زیږ ــدلې پــه د  تــاریخي او ویــاړي

زمـــاه پېرونـــو کـــې یـــې د خلـــل پرمختـــ ، ود  او تحـــول پړاوونـــه 
ـــاریخي هېـــوا ـــاوړيوهـــيل دي او د د  ګـــران او ت ـــه او پب  د د ال بډای

چـــې  ږولـــې ديپـــه موخـــه یـــې نـــور  بـــېال بېلـــې ژبـــې ز فرهنـــ  
بــڼ پــه څېــر د د  هېــواد  ژبــو د رنګبنــه ګلونــو د لرونکــي همــد و

 ده. پباوړتبا ور بخښلې کال، بډاینه اوفرهن  ته ښ
ــېال زمــوګ د ــو ســبمو کــې ب ــېال بېل ــه ب ــواد افغانســتان پ  ګــران هې

لـه د ـو ژبـو  هچـې یـو  ویـل کېـږي بېلې ژبې د خللـو ویونکـو لـه لـوري
ـــه دهGawari)څخـــه ګـــَوري ـــ  او  ( ژب ـــې چـــې ځـــانګړی فرهن خلل
 ځانګړنې لري.

ــا ي ســرت  ژبکــورنۍ د )آریــ ( ژبښــا  د  -د ــه ژبــه د انــدو اروپ
څخــه یــوه پخــوانۍ او  ــ ( ژبنــانګې لــه مرکــزي داردي ژبــو )دارد

ـــه ده ـــاریخي ژب ـــو ت ـــدو ژب ـــه اړون ـــانګې ل ـــې ژبن ـــې د خلل ـــه چ  لک
نــــږد  هــــر اړخبــــز   رسه او ځينــــو نــــورو پتــــه  ــــي ،نورســــتاه

ــــــ ــــــوژیکي او مورفول ــــــې او فونول ــــــوژیکي اړیک ــــــي ډ ـګ  فرهنګ
 ځانګړتباو  او اړیکې لري.



 

 د 

ــي،  ــو ژبو)نورســتاه، پتــه   ــَوريد د  ــور  ګ ــو ن داردي  واو د ځين
ــو ــژب ــاد ږي( وی ــه ی ــه نام ــانو پ ــا د ســرت  او  ونکي د البنای چــې د البن

ــو ــو لس ــې د هغ ــو ک ــدي رسودون ــه وی ــه پ ــوم( یادون ــاریخي مببلې)م  ت
ـــې شـــو  ـــړه ک ـــه جګ ـــو پ ـــا ي ټوون ـــر  آری ـــا  ت ـــدا د کت چـــې د وی

ـــد  د راوي)پنجـــا ۹۰۵۵لبکلـــو) ـــه وړان ـــر  ـــاړه م.ز( کال ( ســـبند پ
   .شو  وه

ې د د  ژبــــې ویــــونکي لــــه لر ونــــو زمــــانو راهبســــد ګــــَوري 
او تــاریخي هېــواد افغانســتان پــه درنــه او ویــاړلې  ېــږه کــې د  لر ــوه

ــه  ــاړ د ورورۍ او انســانبت پ ــه افغــاه وی ــو ترڅنــ  پ نــورو وروڼــو مومون
چــې  ځــانګړنو او عنعنــاتو رسه ژونــد کــويفضــا کــې پــه لــوړو فرهنګــي 

کـې هلــې ځلــې، مبــارز  تـل یــې د هېــواد او مـيل ارزښــتونو پــه دفــا  
 او مربانۍ روښانه دي.

د ګـــَوري ژبـــې د ویونکـــو ســـبمه د اوخ پـــه پرتلـــه پخـــوا ډ ـــره 
ــ پراخــه وه ــو ل ــو عوامل ــې پراخــه ســاحه را تنګــه چــې د بېالبېل ــه ی ه امل

ــې ویــونکي اوخ شــو  ده، خــو ــر مهــال د د  ژب ــره  پ پښــتونخوا رسبې
او نګړ  ډول کـــونړ کـــې مېتـــت دي د هېـــواد پـــه ختـــبې او پـــه ځـــا

ــې د ه هســلګون ــورنۍ   ــل کــې هــ  اســتوګنک ــه کاب ــه پالزمېن ــواد پ  ې
 خلله مورنۍ ژبه)ګَوري( خو  کوي.ه چې پ دي

فرهنګــي هلــو ځلــو  پــه برخــه کــې  -د د  ژبــې د علمــي او ادي
ـــر بېالبېلـــو څېړونکـــ ـــو رسبېـــره ځينـــود هېـــواد پ  و، پوهـــانو او لبکوال



 َوري ژبې د الفباء جوړولو د کمېسبون نظرـګ د

 ه 

ــانو او ژبنېړون ــو پوه ــې بهرنب ــې ځل ــې او هل ــررسه کــړ کــو هــ  څېړن  ت
ــه  ــې پ ــَوري ژب ــانو د ګ ــو او پوه ــو څېړونک ــو بهرنب ــه څــه هــ  د  دي. ک

خـو تـر ډ ـره یـې ارزښـت پــه برخـه کـې الزم او پـوره کـار نـه دی کــړی، 
ې پــه ډګــر کــې نړیوالــو تــه چــې د ــه ژبــه یــې د ژبلــوهن د  کــې دی

 ده. ورپېژندلې
ګـَوري ژبـه  رخللـه پـمـه او پد ګَوري ژبـې پـه برخـه کـې تـر د  د

ـــ ـــد  ل ـــو څېړونکـــو او وروســـتبو څـــو لســـبزو راهبســـې د بېال  هبان بېل
چــې  ېــل آرــار او لبکنــې چــاپ او خلــر  شــو بېالب لبکوالــو لــه لــوري

همداســـې روانـــه ده.  د ګـــَوري ژبـــې د اد  او فرهنـــ  د ـــه لـــړۍ ال
د افغانسـتان پــه علومــو  نــورو دولتـي خلرونــو رسبېــره پـه ګــَوري ژبـه پــر

څېړنبــز  -ســرت علمــيلــوړ او چــې د هېــواد پــه ک ــه یــو  اکــاډمۍ کــې
 مرکز دی، ه  څېړنې او خلرونې تررسه کېږي.

ــ  کــې علمــي ــا، وده او پرمخت ــه پباوړتب ــې پ ــو  ژب ــز  -د ی څېړنب
ـــې او خلرو  -او ادي ـــې ځل ـــه، هل ـــي کارون ـــن او فرهنګ ـــر اړی ـــې ډ  ن

ــوي ــټيز رول لوب ــو  بنس ــو ځل ــي هل ــي او فرهنګ ــې علم ــې د همداس چ
پوړیـــو تـــه تبــا او پرمختـــ  پــه پایلـــه کـــې ژبــه د هـــر اړخبـــز  پباوړ 

رسبېــره پباوړتبــا  او پــاتې کېــدلو ژونــدي ســاتلو رســېږي او ژبــې تــه پــر
ــه هــ   ــه نېکــه مر ــه ګــَوري ژب ــو او بډاینــه وربخښــي. ل ــواد د هغ د هې

رســمي خلرونــو رسبېــره یــې ناچــې پــر رســمي او  ژبــو پــه کتــار کــې ده
ـــې، اد  او  ـــې د ژب ـــاټ ک ـــه چوک ـــاډمۍ پ ـــو اک د افغانســـتان د علوم



 

 و 

څېړنبـــز کارونـــه او خلرونـــې تـــررسه  -پـــه برخـــه کـــې علمـــي فرهنــ 
 کېږي.
څېړنبـــزو، فرهنګـــي او ادي  -چـــې د یـــو  ژبـــې د علمـــي دا

کــارونو او هلــو ځلــو للــاره لــومړنی، اړیــن او بنســټبز ګــام د ژبــې للــاره 
د یــــو  علمــــي او  .  علمــــي او معبــــاري الفبـــاء شــــتون دید یـــو 

علمـي  لـهلـو برخـو کـې ن کـې د ژبـې پـه بېالبېمعباري الفباء پـه شـتو 
ـــارونو ــــســـ معب ـــې او اديـره براب ـــررسه  -ر  څېړن ـــه ت ـــي کارون فرهنګ

علمــي او معبــاري الفبــاء شــتون د یــو  ژبــې  د نــو ځکــهکېــدای يش، 
د هــر اړخبــزو علمــي او فرهنګــي هلــو ځلــو پــه برخــه کــې ډ ــر اړیــن او 

 لومړنی بنسټ ګڼل کېږي.
ــه  ــه معمول ــد  خلل ــر د  وړان ــې ت ــاء کــه څــه هــ  ګــَوري ژب الفب

ــي ــول علم ــې ټ ــه ی ــر د  دم ــوده او ت ــز، ادي  -درل ــي څېړنب او فرهنګ
ــې د ها ــه او خلرون ــکارون ــو  ې  ــ  وړل ش ــر م ــټ پ ــر بنس ــاء پ ، يالفب

ـــاوو او د هخـــو  ـــو نبمګړتب ـــاء د ځين ـــې الفب ـــه غ ـــورو( د ن ګرافبمونو)ت
ــه ــه امل ــې ســ شــتون ل ــو تد د  ژب ــه ش ــه ن ــوالی ءادا لونز  او  ږون  ک

مبنــه وال او چــې پــه د  برخــه کــې د د  ژبــې د علــ  او فرهنــ  
ـــتونزو ـــه س ـــي ل ـــام  وو څېړونک ـــټ د رسه مخ ـــد  بنس ـــر هم ـــو پ ، ن

ري ژبــــې او افغانســــتان د علومــــو اکــــاډمۍ علمــــي  ــــړي او د ګــــوَ 
ـــې د  ادببـــاتو څېړونکـــي ـــه ســـانېن د ګـــَوري ژب ـــف الل څېړنبـــار رشی

او د علمـــي څېړونکـــو او د علـــ  او فرهنـــ  مبنـــه والـــو پـــه  وښـــتنه 
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معبــارونو پــه نظــر کــې نبولــو رسه د وروڼــو مومونــو انســتبتو  لــه الر  
ــه سلســلې ــو پ ــومي  رسه د مراتب ــاډمۍ د عم ــو اک د افغانســتان د علوم

ریاســـت لـــوړ مقـــام تـــه د ګـــَوري ژبـــې د معبـــاري او رســـمي الفبـــاء 
 جوړولو په موخه خلل  وښتنلب  وړاند  کړ.

ي مقــام د علمــ لــوړ د افغانســتان د علومــو اکــاډمۍ د ریاســت
 وښــــتنلب  د علومــــو  یموانبنــــو او مقرراتــــو پــــر بنســــټ، نومــــوړ 

مۍ علمــي شــورا ډد علومــو اکــا اکــاډمۍ علمــي شــورا تــه وړانــد  کــړ.
ـــه  ـــې د  ۹۹۱۶/  ۹۵/  ۹۰پ ـــَوري ژب ـــه د ګ ـــاره نېټ ـــو لل ـــاء جوړول الفب

ــړه ــړه وک ــاره د  پر ک ــې لل ــاد  ژب ــز د  د ی ــاتو مرک ــو او ادبب ــې د ژب چ
موخــه کمېســبون ترتبــب او جــوړ کــړي. پــر همــد   الفبــاء جوړولــو پــه

بنســـټ د ژبـــو او ادببـــاتو مرکـــز د علومـــو اکـــاډمۍ د علمـــي شـــورا د 
ګڼــــه  ۹۰۹/ ۹۰۱نېټــــې د  ۹۹۱۶/  ۹۹/  ۰پر کــــړ  پــــر بنســــټ د 

ــ ــه مخــې د علومــو اکــاډمۍ د ریاســت ل ـــلبــ  ل ـــوړ مق ـــام ت د  ـه الن
 و:ـر یــپوهان ه
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د کمېســبون د  ــړو پــه توګــه وړانــد ز کــړل. د علومــو اکــاډمۍ د 
ــه  ــوړ مقــام پ ــه پورتــه کمېســبون منظــور  ۹۹۱۶/  ۹۹/  ۹ریاســت ل نېټ

ــ ــې دـاو د بت ــد  ی ــر الن ــر نظ ــت ت ــو د معاونب ــررسه  ري علوم ــار د ت ک
 ړه.ـکولو الرښوونه وک

ـــاء د  ـــې د الفب ـــَوري ژب ـــوونه د ګ ـــه الرښ ـــام پ ـــبون د مق کمېس
چــې  و پرلـه پســې جلســې جـوړ  کــړ ترتبـب او جوړولــو پـه موخــه څــ

ــه ډ ــرو علمــي بح،ونــو،  ــور او دمبقــو پلټنــو وروســته د دوه نبمــو  ل
کمېســبون د النــد  علمــي اوــولو او معبــارونو و پــه مــوده کــې مباشــت

معبــاري الفبــاء  علمــي او ظــر کــې نبولــو رسه د ګــَوري ژبــې للــارهپــه ن
 جوړه کړه:

ــبون  -۹ ــړ کمېس ــه ک ــار او هن ــده زی ــر بری ــان ت ــې  ده د امک چ
وضــعه شــوي تــوري د د  ژبــې د فــونبمبکي جوړښــت ټــول  ږونــه 

 انعکاخ او انځور کړي.
ـــې د  -۰ ـــه ک ـــه کارون ـــاء پ ـــې د د  الفب ـــَوري ژب ـــو او د ګ ځوان

ونــو پــه نظــر کــې نبولــو ســانتباو  د زمــاه پېر للــاره اراتلونکــو نســلونو 
 دي: رسه نبول شو 

ې د زده کـــړ  لـــه نعمتـــه چـــ الـــف( د افغانســـتان ټـــول وګـــړي
 شنا دي.عري لبکدود رسه له پخوا راهبسې ا لهبرخمن دي، 
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پـــر همـــد   ه، نـــوژبـــو تـــرمنې  ږیـــز  اړیکـــې شـــت  ـــو ( د د
ــه ا لــه ،يش بنســټ کــوالی ســانۍ رسه همــد  الفبــا ي نظــام څخــه پ

 ګټه واخيل.
ــــو وړ وي او د نړیوالــــو  ــــو د منل ــــد د ټول ــــاء بای ــــه الفب ج( د 

ــدو  ــي کې ــد د علم ــې بای ــاب  ی ــارونو مط ــوازن معب ــدو د ت ــيل کې او عم
 وي. عنعنه ساتلې

ــدو -۹ ــه د ان ــَوري ژب ــې ګ ــه چ ــې  -څرنګ ــا ي ســرت  او پراخ اروپ
ــو  ــزي ژب ــه مرک ــانګې ل ــ ( ژبن ــا  د )داردی ــ ( ژبښ ــورنۍ د )آری ژبک

ــڅخــه د ــه جوړول ــې د الفبــاء پ ــو د د  ژب ـــه، ن ــو پ ه ـو کــې د داردي ژب
 نورســــتاه او پتــــه  ــــي( ژبنــــۍ) یو ژبــــوګاونــــډ د ډول يځــــانګړ 

 ځانګړنې او مترتکا  په نظر کې نبول شوي دي.
ــ -۰ ــدود پ ــې د لبک ــري ژب ــاء د ع ــې الفب ــَوري ژب ــټ د د ګ ر بنس

کــوي،  ءچــې د ګــَوري ژبــې خلــل  ږونــه ادا څــو تــورو پــه زیــاتولو رسه
 ترتبب او جوړه شو  ده.

چــې د هــر  کــې ده( فونبمونو) ږونــو( لرون۰۰ګــَوري ژبــه د) -۰
ــو  ــې  هی ــاره ی ــونب  لل ــده ف ــر بری ــان ت ــوری د امک ــا ت ــرافب  ی ځــانګړی ګ

 شوی دی. ټاکل
ــاء د پښــتو،  -۶ ــې طرحــه شــو  او وضــعه شــو  الفب د ګــَوري ژب

ــه ــاء ن ــري الفب ــا ع ــاء  دري او ی ــې الفب ــَوري ژب ــې د ګ ــې ده، بلک ده چ
ــواځ ــري ی ــې د ع ــو ک ــه کول ــو او رامنځت ــب، جوړول ــه ترتب ــې پ ې د هغ
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 پښـتو، دري او د افغانسـتان پـه نـورو ژبـو پـهچـې  ء لـه تـورو څخـهالفبا
 ، کار اخبستل شوی دی.کې ه  له هغې څخه استفاده شو 

ــار او هنــه کــړ کمېســبون  -۱ ــده زی ــر بری ــان ت چــې هــر  د امک
کـــړي او بـــرعکس یـــو  ـــږ بایـــد یـــو  ءګـــرافب  یـــا تـــوری یـــو  ـــږ ادا

 ګرافب )توری( ولري.
لــه د  وضــعه شــو  رســمي الفبــاء څخــه بایــد د ګــَوري ژبــې  -۹

 لبف کې کار واخبستل يش.دريس کتابونو په لبکلو او تأ د
ــو  -۱ ــل ش ــاء د ټاک ــه الفب ــته  يد  ــړ  وروس ــه پر ک کمېســبون ل

ــه د  الفبــاء څخــه  ،معبــاري او رســمي ده او هــر څــو  کــوالی يش ل
 ه خللو لبکنو کې ګټه واخيل.پ

شــو  الفبــاء د د  ارــر پــه پــای کــې پــه جــدول کــې ترتبــب  -۹۵
 د د  پر کړ  ضمبمه ده.
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