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 لومړنۍخربې

څېړنیــزه رســاله د افغانســتان د علومــو اکــاډمۍ د ژبــو او ادبیــاتو مرکــز د  -دا علمــي

ژبپوهنې ډيپارټمنټ ماته له څېړندوی څخه څېړنوال علمي رتبې ته د ترفېع لپاره ټاکلې 

، چې د علومو اکاډمۍ د علمي شورا له تصویب وروسته مې د ټاکلو مفرداتـو پـه اډانـه وه

 کې  پر ټاکيل وخت بشپړه او په بریالۍ توګه دفاع کړه.

هېڅ علمي څېړنه په ځانګړي ډول په ټولنیزو علومـو کـې ژبنـۍ څېړنـې، سـل سـلنه 

مګړتیـاوې ولـري، خـو پوره او کره نه وي، زما دا څېړنه به هم ښـايي خپلـې سـتونزې او نی

کـې د  اثـردي، چـې پـه دې  هغه څه چې زه يې د زړه له تله پـه اخـالو ویـالی شـم دا

شاملو موضوعاتو د څېړنې په برخه کې مې تر وسـه وسـه ه ـه کـړې، لـه ګڼـو پوهـانو او 

اهل نظـرو رسه مـې موضـوعای ُشیـک کـړي، لـه ډېـرې مطـالعې، مشـورو او د بېالبېلـو 

او د څېړنـې  ې مې باالخره هغه څـه لـیکيل، چـې علمـي ا ـولو مختلفو نظرونو په رڼا ک

 میتودولوژۍ يې اجازه راکوله.

ان، د ژبپـوهنې اسـتادان او څېړونکـي ووایـي، چـې بـیښايي ځينې کره کتـونکي، اد

د څلورم څپرکي معلومای په پنځم څپرکي کې د هرې ژبې پـه څېړنـه کـې هـم  اثرددې 

 ړلو ته اړتیا څه وه؟راتالی شول، په جال څپرکي کې يې راو

ــا ځــواب دا ــه زم ــدو دغــه ډول اامــتاميل پوښــتنې ت ــر -دی، چــېا ان ــايي ژبکــورنۍ ډې اروپ

اروپايي ژبو ویـونکي پـه خپلـو آرو  -ژبښاخونه او ژب انګې لري. د تاریخ په اوږدو کې د ځینو اندو

مېشتځایونو رسبېره نورو سیمو ته کډه شوي، ځينـې خـو يـې داسـې سـیمو تـه تلـيل، چـې پـه 

اروپایانو له آرو ټاټوبو رسه خورا ډېـر واټـن لـريی ځینـو ژبـو د   -تاریخي او جغرافیوي لحاظ د اندو

تاریخ په بېالبېلو پړاوونو کې پر خپلو آرو سیمو رسبېره پېړۍ پېړۍ پـه نـورو سـیمو کـې فرهنګـي 

چې له امله يې د سیمې ډېرې نورې ژبـې لـه سـتوين تېـرې کـړي، نـو پکـار ده،  ،ېواکمني کړ 

ې د ژبنیو مسایلو مینه والو ته دا معلومای وي، هغه ژبې چې نن سبا یا څو پېـړۍ وړانـدې پـه چ

کومو سیمو کې دود وې، ایا دغه سیمې ددې یا هغې ژبې د ویونکـو آرې سـیمې وې، کـه دلتـه 

   اروپايي ژبې هم دود وې؟ -ویو مهال نورې اند
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 ب 

یـوازې ژبپـوهنیزه او لـډو ډېـر  پـه پـنځم څپرکـي کـې د ژبـو پـه اړه اثـردې  بل دا چـې مـا د

ادبپوهنیزه څېړنه کړې، نه ژبټولنیزه جغرافیوي څېړنهی ځکه مو د ژبـو د ویونکـو آر ټـاټويب، لـه آرو 

سیمو ته لېډدېدنه، د لېډدېدنې الملونه او اوسني استوګنځایونه پـه یـوه جـال څپرکـي  وټاټوبو نور 

 کې څېړيل دي.  

ــ ــې  يددې علم ــالې د څېړن ــزې رس ــتانو او او څېړنی ــرو دوس ــې رارسه ډې ــر ک ــه بهی پ

خواخوږو د څېړنیزو آثارو او مأخذونو په برخه کـې مرسـته کـړې، مرسـتې يـې د مننـې او 

 وړ دي، نو همدا يې ځای دی، چې له هر یوه جال جال مننه وکړم. يدرناو 

د افغانستان د علومو اکاډمۍ ریئس ښاغيل ډاکټـر عبـدالظاهر شـکېب، د علومـو اکـاډمۍ 

يل څېړنــوال امبیــب اللــه رفیــع، ښــاغيل ډاکټــر خلیــل اللــه اورمــړ، ښــاغيل ډاکټــر غــړو ښــاغ

مجاورااممــد زیــار، ښــاغيل ډاکټــر ســید محــی الــدین هاشــمي، ښــاغيل څېړنپــوه خیرمحمــد 

امیدري، اغلې څېړنپوهې عاطفې نورستانۍ، ښـاغيل څېړنـوال خـادم ااممـد امقیقـي، ښـاغيل 

تادانو ښـاغيل پوهنمـل اسـدالله وامیـدي او څېړنوال عبداملالک الموال، د کابـل پوهنتـون اسـ

ښاغيل پوهنيار محمـود مرهـون، د کنـدهار پوهنتـون اسـتادانو ښـاغيل مطیـع اللـه روهیـال او 

ښـاغيل خلیــل اللــه رسوري. د نورسـتاين ژبــې ليکواالنــو ښـاغيل ســلیامن ســون آرا او ښــاغيل 

ګـوري ژبـې ليکـوال سمیع الله تازه، د پشه يي ژبـې ليکـوال ښـاغيل محمـد زمـان کلـامين، د 

ښاغيل محمد نواز امقیقت سانین، ښاغيل اسدالله دانش، په پښتونخوا کې د پېښـور پوهنتـون 

د پښتو اکېډمۍ استادې اغلې ډاکټرې برشـی اکـرام، د پېښـور پوهنتـون د اریـا سـټدي سـنټر 

غړي ښاغيل ډاکټر محمد عيل دیناخېل، د مردان د عبدالويل خان پوهنتـون د پښـتو څـانګې 

ــر اســتا ــه بخشــايل، د کــویټې د پښــتو اکېــډمۍ غــړي ښــاغيل ډاکټ د ښــاغيل ډاکټــر لفرالل

عبدالروف رفیقي، په اسالم آباد کې د قایداعظم پوهنتون استاد ښـاغيل ډاکټـر امنیـف خلیـل، 

په هندوستان کـې د ال انـډیا راډیـو د پښـتو څـانګې پخـواين سـوپر وایـزر ښـاغيل روشـن الل 

دې څېړنـې پـه بهـې کـې رارسه  غليو، چې په يو نـه يـو ډول یـې دملهوتره او د نورو ټولو هغو ښا

څخـه هـم مننـه  محمد مجتبی هامیـونهمدا راز له ښاغيل مرسته کړې د زړه له تله مننه کوم، 

د مرسـتو اامسـامنند يـم، خـدای  د ټولـوزه کـړ، يې و یزاین ډ د دویم چاپکوم چې د دې کتاب 

 و توفيق راکړي.دې ماته هم له دوی رسه ددغه ډول مرستې کول



 

 ج 
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د ټولنیزو پدیدو ترمنځ د خپلوۍ جوتول او د ا ل او منشأ پېژندل يـې خـورا درنـه او 

ستونزمنه چاره ده. د ژبپوهانو پـه انـد ژبـه یـوه ټـولنیزه پديـده ګڼـل کېـډي. دا پدیـده د 

و تـاریخ دواړه انساين کلتور هغه سرت او  اهمیت لرونکی ارزښت دی، چې نړیوال کلتور ا

یې په خپله ملن کې رانغښتي او د وخت په تېرېدو رسه په زرګونو ژبې ورڅخـه زېډېـدلې 

پېژندلو پـه برخـه  د نسب  او راپيدا شوې دي. ژبپوهانو او ژب څېړونکو د ژبو د خپلوۍ او

 کې ډېرې خوارۍ کړي او ډېر زاممتونه يې ګاليل دي.

ارګان دی، چې تـل علمـي او اکاډمیـک د افغانستان علومو اکاډمي هغه سرت علمي 

کارونه رسته رسوي او د څېړنې اړتیا ته په کتو رسه د بېالبېلو موضـوعاتو پـه اړه ګروېډنـې 

پښتو ژبه زموږ د هېواد هغه لرغونې ژبه ده، چې ډېر ځنـډن تـاریخ لـري  او څېړنې کوي.

ویـه کـورنۍ پـورې اړه  او د ژبپوهانو د څرګندونو په اساس د اندواروپايي ژبو په پراخه او ل

ــازي ) د  د لــري. ــه نی افغانســتان د علومــو اکــاډمۍ علمــي غــړي څېړنــدوی رفیــع الل

او پـه النـدې لیکلـی  اثـرڅېړنیز  -تر رسلیک الندې علمي ( اندواروپايي ژبو نسبي څېړنه

 اډول يې ترتیب کړی دی

ار لومړی څپرکی د موضوع شالید ته ځانګړی شوی او په ترڅ کې يې ځینـې هغـه اثـ

پـه چمتـو کولـو کـې يـې ګټـه  اثرڅېړنیز  -په انتقادي ډول هم کتيل، چې د خپل علمي

 ترې اخیستې ده.

دوهم څپرکی د اندواروپايي ژبو نسبي وېش ته ځانګړی شوی، په پیل کـې يـې  اثرد 

ژبکورنۍ ُشامه شوې او په دې باب ډېرې ګټورې علمي خربې شـوې دي. وررسه د ټولـو 

منشـايي ژبـې لـه پـاره هاغـه دوه نظرونـه هـم راوړل شـوي، چـې ژبو په برخه کې د یوې 

A.Chleicher   اوJ.Shmidt   وړاندې کړي دي. تر دې وروسته د ژبنۍ کورنۍ د منځتـه

راتګ په مورد ډېرې ګټورې خربې شوي، د ژبو د ډلبندۍ الرې ښـودل شـوي او د هغـې 

ر نامـه النـدې پـه دوو نظریې یادونه هم شوې، چې د نړۍ ژبې د )مـړو او ژونـدیو( ژبـو تـ

برخو وېيش. په همدې ډول د ژبو د وېش او ډلبندۍ هغه یادونه هم شوې، چـې د لویـو 
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وچو او سیمو پر بنسټ په کې ژبې ډلبندي شوې دي. د همدې څپرکـي پـه تـرڅ کـې د 

ژبو ډلبندي د رصيف او نحوي جوړښتونو په اساس شوې، چې د یـو هجـايي، پیونـدي او 

لیکوال په  اثریادېډي. دا یوه بېلګه ده او دا ترې څرګندېډي، چې د ترصیفي ژبو په نامه 

هره برخه کې ژور کار کړی او ځـان یـې ښـه سـتړی کـړی دی. همـدا راز د انـدواروپايي 

کورنۍ ژبې په ډېر تفصیل او روانه ژبه ترشېح شوي، چې لوستل يـې پـه هـېڅ وجـه بـې 

باندې هم ښه څېړنه شوې، چـې ګټې نه دي، د همدې څپرکي په اوږدو کې پر هغو ژبو 

د اروپا په وچه کې ویل کېډي او د اندواروپايي ژبو د کورنۍ غړې نـه دي. دا یادونـه هـم 

باید وکړم، چې لیکوال په دې څپرکي کې د ژبـو کـورنۍ او پـه هغـوی پـورې تړلـې ژبـې 

یادې کړي، د خپل توان تر کچې پورې يې د هرې یوې ژبې په بـاره کـې پـوره معلومـای 

وړاندې کړي دي، زما په نظر د لیکوال دا څېړنـه د ډېـرې سـتاینې وړ ده. د همـدې هم 

څپرکــي پــه تــرڅ کــې د نــړۍ د ژبــو د کورنیــو د اړونــدو ژبــو شــمېر هــم ښــودل شــوی او 

ژبې ښودلې دي. وررسه په افغانستان کـې پـه انـدو اروپـايي  ۵۸۱۵مجموعي شمېر یې 

شـوي او د ځینـو منـابعو پـه اسـتناد یـې کورنۍ پورې اړوندې او نااړوندې ژبـې پـه ګوتـه 

شمېر تر دېرشـو زیـای او اووه څلوېښـت ښـودل شـوی دی. د پـاملرنې هغـه ټکـی، چـې  

( په نوم د ژبـو کومـه کـورنۍ ا ـال  پـه Argotدی چې د ارګوټ ) یادونه يې باید ويش دا

دې نړۍ کې نشته. ارګوټ ا ال  التین اال له فرانسوي شـوې کلمـه ده، پـه دې نـوم پـه 

منځنیو پېړیو کې په فرانسه کې د سوالګرو او غلو د یوې  مصنوعي ژبې ذکر شـوی دی، 

ځکه نو موږ وایو چې نه د ارګوټ ژبنۍ کورنۍ شـته او نـه يـې پـه افغانسـتان کـې کومـه 

د همدې څپرکي پـه وروسـتیو کـې پـه افغانسـتان کـې د انـدواروپايي ژبـو د  اړونده ژبه.

نګو اړوندې ژبې په ګوته شوي او هغه ژبې هم نه دې کورنۍ د اریک ښاخ د درې واړو څا

هېرې شوي، چې په دې څانګو پورې اړه نه لري، خو په افغانستان کـې لډوډېـر ویـونکي 

لري. په دې ځای کې د هغو ژبـو امالـت هـم ښـودل شـوی، چـې مـړې دي او یـا هـم د 

 کمزوري کېدو پر لور روانې دي.

د اسـتوګنې د ځـایونو پـه نښـه کولـو رسه پیـل  درېیم څپرکی د اندواروپايي ژبـو د ویونکـو

شوی او په ُشوع کې ېې ویل شوي، چـې انـدواروپايي ژبـې لـه هندوسـتان څخـه نیـولې تـر 
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ایسلنډ پورې سیمو کې ویل کېډي. برشي پرمختګونو اروپایانو ته نـورو سـیمو تـه دکـډو کولـو 

 مو تــه هــم پراخــې ُشایــب برابــر کــړي چــې پــه دې رسه انــدواروپايي ژبــې نــورو برخــو او ســی

 شوې دي.

ــدواروپايي ــه دې وروســته د ان 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 خربې شـوي او 

 د هرې ژبې امالت ) رسمي، نیمه رسمي، کاروباري( په واضح ډول  ښودل شوی دی.

دې اثر درېیم څپرکی په ډېره دقیقه توګه څېـړل شـوی او کـه پـه اړه يـې  زما په اند د

ډېر لډ څه هم وویل يش، د یوې رسالې بڼه اختیاروي، چې دا کار د یوه نظر له امو ـلې 

د لیکوال دا کار ستایم او یو داسې ابتکار یـې بـو ، چـې د  اثرڅخه وتلی کار دی، زه د 

 تر اوسه نه وم وررسه مخامخ شوی.   ژبپوهنې د یوه زده کوونکي په توګه زه

په څلورم څپرکی کې د اندواروپايي کورنۍ پر ژبو څېړنه شوې ده. پـه پيـل کـې ویـل 

يـي شوي، چې دا ژبنۍ کورنۍ تر نورو سرته او پراخـه کـورنۍ ده او د نـړۍ د نـډدې نیام

. په دې ځای کې دا هم ویل شوي چې په دې کـورنۍ اوسېدونکو ژبې ورپورې تړلې دي

دی، چـې دا ژبـې لـه  ورې اړوندو ژبو ته انـدوجرمانیک هـم ویـل شـوي او دلیـل یـې داپ

هندوستان څخه تر جرمني پورې سیمو کې ویل کېدې او وروسته د سـیايس مخـالفتونو 

په وجه د فرانسویانو له خوا د اندواروپايي نوم ورکړل شو. د همدې څپرکي په لـړ کـې دا 

لــې چــې د انــدواروپایانو لــومړنی ار ټــاټوبی د هــم ویــل شــوي، چــې رويس پوهــانو انګېر 

منځني ختيځ کوردستان او شاو خوا سیمې دي. دوی دلیل راوړي، چـې لـس زره کالـه 

وړاندې په دغه سیمه کې کرکیله دود شوه، د ښـاري ژونـد څرکونـه پيـدا شـول... خـو د 

، چې لسیزې په وروستیو کې د تبلېس د انستیتوی پروفیسور کالین رېنفرو وویل ۸۳۱۱

ا د اندواروپايي ژبو د کورنۍ زانګو به اسیا او بیا د ترکیې په  اناتولیا )اسیايي برخه( کـې 

 ټيکاو لرلی وي.

لیکـوال او محقـق د هـرې یـوې  اثـرله پورته او نورو څرګندونو څخه ښـکاري، چـې د 

ه موضوع او جزئیاتو په برخه کې ژور کار کړی او په دې اړه یې د توان تر کچـې پـورې ژور 

 څېړنه کړې ده.

د همدې څپرکي په ترڅ کې په اندواروپايي ژبکورنۍ پـورې تـړيل ښـاخونه، پـه هغـو 
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پورې اړوندې ژبې، ترمنځ یـې شـته ځـانګړنې او توپېونـه پـه ډېـر ښـه ډول او روانـه ژبـه 

ُشامه شوي او د هرې یوې ژبې په اړه پوره معلومای خوندي شوي دي. په پنځم څپرکي 

کې د اندواروپايي ژبو وېش هغه مهمه برخـه ده، چـې پـه تـرڅ کـې  کې په ژبنیو عنارصو

يې د څو ژبو په لغتونو کې ګډ ټکي کتل شوي، بیـا د پښـتو او ترکـي ژبـو ځينـې کلمـې 

پرتله شوي، چې هېڅ ژبنۍ اړيکې تـرې نـه دي څرګنـدې شـوي، وروسـته د ترکـي ژبـې 

رسه پرتلـه شـوي، چـې  نـدو ژبـولغتونه د اندواروپايي ژبو د کورنۍ د بېالبېلو څانګو له اړو 

اروپايي ژبې په خپلو کې اړيکـې لـري، خـو لـه ترکـي کلمـو رسه هـېڅ ډول هلته هم اندو 

نسبي ژبنۍ اړيکې نه تر سرتګو کېډي. ورپسـې د انـدواروپایي ريښـې پـه بحـپ کـې پـر 

ایتمولوژي، ريښـې او مـادې بانـدې رڼـا اچـول شـوې او دا ښـودل شـوي، چـې لرغـونې 

ې څــه ډول جــوړې شــوې دي )پــه فــر  بڼــه جــوړې شــوې دي(. د پايي ريښــوانــدوار 

اندواروپايي ژبو غډیز سیستم بله هغه موضوع ده، چې د لرغونې اندواروپايي ژبې ريښـې 

پــه کــې راوړل شــوي او د موضــوع د ښــې روښــانتیا لپــاره د پوکــورين، رابــری بــېکس او 

کېنـتم او سـاتم  څېړنپوه اورمړ الفبې هم په کـې ځـای پـر ځـای شـوې دي. ورپسـې پـه

باندې د اندواروپايي ژبو د وېش په برخه کـې د دواړو ډلـو پـه ژبـو کـې د ځینـو تـورو پـه 

ابدال او توپې باندې خربې شوې دي. ددې څپرکي وروستۍ موضوع د اندواروپايي ژبـو 

( انـدواروپايي ۴۲په غډيز سیستم کې ژبنۍ اړيکې دي. دلته لـومړی پـه دوه څلوېښـتو )

څخه تر لسو پورې د شمېر نومونو تلفظي بڼه پرتله شوې، بیا په څو مهمـو  ژبو کې له یوه

اندواروپايي ژبو کې د کورنۍ د غړو نومونه، د اهيل څارویو نومونه او د بـدن د ځینـو غـړو 

نومونه پرتله شوي او د دې بحپ په پای کې د اریاين ژبو په ختيځه او لوېديځه ډلـه ژبـو 

ن او تحول کتل شوي او نسـبي اړيکـې تـرې روښـانه شـوې تورو بدلو  čاو  d ،b ،gکې د 

دي. زه په دې اند یم چې دا اثر به په راتلـونکې کـې څېړونکـو او محصـالنو تـه ډېـر ښـه 

 اثــرڅېړنیـز اثــر درېـیم او څلـورم څپرکـی ځانتــه د یـوه علمـي  -مأخـذ وي. د دې علمـي

برخـه کـې اوږده  اهمیت او تومنه لري او په دې څپرکو کې د خونـدي شـویو مطـالبو پـه

 علمي او ژوره څېړنه د لوړ علمي ارزښت درلودونکې ده.

شپډم څپرکی په اندواروپايي کـورنۍ کـې د پښـتو ژبـې دریـځ تـه ځـانګړی  اثرددې  

شوی، چې په پيل کې یې د پښتنو د ا ل او نسب په باره کې د کورنیو او بهرنیو پوهـانو 



 د الرښود استاد نظر

 ز 

نـې برخـې پـه علمـي دالیلـو رسه رد څرګندونې له پامه تېرې شوي، چې وروسته يـې ځی

شوي او پر ځای يې د مستندو علمي څېړنو بېلګې پـه ماـايل ډول راوړل شـوې دي، پـه 

 دې منځ کې ددې اثر د لیکوال دریځ زما په نظر د قدر او ستاینې وړ دی.

لیکوال تر دې وروسته د پښتو ژبې د آر او ريښې په باب د پوهانو نظرونه په څـو  اثرد 

يل او په هره برخه کې یې خپل نظر پـه علمـي دالیلـو رسه جـوی کـړی دی، د برخو وېش

لیکوال په هره برخه کـې پـه علمـي دالیلـو او منطقـي موازینـو اسـتناد کـړی، نـو پـه   اثر

 همدې دلیل د نوموړي نظر او څرګندونې د قدر وړ دي.

دا یادونـه په باره کې تر دې ډېرې خربې نه کـوم، خـو  اثرڅېړنیز  -زه نور ددې علمي

تـر ډېـرې انـدازې پـورې زمـوږ د هېـواد لوسـتي وګـړي او څېړونکـي لـه  اثـرکوم چـې دا 

اندواروپايي او همدا شان د نړۍ له نورو ژبو رسه پوره اشنا کوالی يش او دا اهمیت لـري 

چې د یوه لوړ او باوري مأخذ په توګه ترې د څېړنو په ډګر کې ګټـه واخیسـتل يش. زه د 

 په  کتو خپل نظر په الندې ډول څرګندوم ا منځپانګې ته اثر

  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 

  ای پـه د یوه باوري مأخذ  الامیت لري او په هره برخه کې داسې معلومـ اثردا

کې خوندي دي، چې په ډېرو مخکنیو مأخذونو کې یا نه تر سرتګو کېـډي او یـا 

د تـدریس پـه ډګـر کـې هـم د یـوه ښـه  اثـرهم په تته بڼه ثبـت شـوې دي. دا  

مرستندویه کتاب او مأخذ په ډول د ګټې اخیستنې وړ دی، ځکه چې له باوري 

ېرې رسچینې یـې د منابعو او نویو رسچینو څخه په کې ګټه اخیستل شوې او ډ

 اړوندو ژبو د ویونکو محققینو او ژبپوهانو پنځونې دي.

  دا اثر نه یواځې دا چې زموږ په هېواد کې د ژبپـوهنې پـه ورشـو کـې یـوه اړینـه

زیاتونه ده، بلکې نورو پوهانو او څېړونکو ته یو ښه الرښـود هـم دی، ځکـه نـو د 

له کوم، چې ژر تر ژره يـې افغانستان د علومو اکاډمۍ له مرشتابه مقام څخه هی

 د چاپولو تابیا وکړي.

د څېړنوالۍ علمي رتبـې تـه د لوړېـدو خـورا وړ سـند دی او  اثرزما په اند دغه علمي 
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 لیکوال یې په امقه د )څېړنوالۍ( علمي رتبې وړ دی.

زه څېړندوی استاد رفیع اللـه نیـازي تـه د لـوی خـدای)ج( لـه دربـاره د داسـې نـورو 

 ې غوښتنه کوم. په قلم يې برکت او مټې يې پیاوړې اوسه!پنځونو او روغې سټ

 په پښتني مینه

 څېړنپوه موالجان تڼیوال

 د پښتو ژبپوهنې د ډيپارټمنټ آمر



 

 ط 

 

 تقریظ

د افغانستان د علومو اکاډمۍ د محرتم رياست د منظورۍ او د ژبو او ادبيـاتو مرکـز د 

څېړندوی رفیع الله نیـازي ګڼه ليک په ذریعه مې د ښاغيل  ۸۹۳۱/ ۸۱/ ۹، ۵۸۴/ ۵۸۵

څېړنیـزې رسـالې مـ    -)د اندو اروپايي ژبو نَسـبي څېړنـه( تـر رسلیـک النـدې د علمـي

 ترالسه کړ، رساله مې ولوسته او په اړه یې خپل نظر داسې وړاندې کوم ا

په نننۍ نړۍ کې تر شپډ زرو پورې د ژوندیو ژبـو او لهجـو د موجودیـت اټکـل شـوی، 

یزې ژبپوهنې له مخـې پـه ا ـيل او فرعـي ژبکورنیـو وېشـل شـوې چې د تاریخي او پرتل

دي. ژبپوهان دې نتیجې ته رسېديل چې دا ټولې ژبې په نسبي لحـاظ پـه څـو معـدودو 

، اویغـوري -تبتي، فـین -آسیایي، چیني-ژبکورنیو پورې اړه لري لکه ا اندواروپایي، افریقا

باسـکي، جاپـاين او د امریکـا بـومي پولنزیایي، التایي، دراویدي،  -، ماالیاکنګویي-نیجر

 ژبکورنۍ.

رسليـ   ( تـراروپایي ژبـو نسـبي څېړنـه -د اندو) يرفیع الله نیاز چې ښاغيل  اثركوم 

 اثـرڅـو  دا كـه  د پښتو په ژبپوهنه کې یې نوی خوځښت راوسـتی دی.الندې كښىل، 

 څو کلـند  نوموړي څرگنده به يش  چې واقعا  دورته  ، نوکړي په غور او ځې رسه مطالعه

النــدې څېړنیــزه رســاله کــې  -پــه دې علمــياو امو ــلې ښــدارندو. د..  پــوهېزيــار، 

 دي ا ېځانگړي خصو يای، نوښتونه، ښېگڼې او مزاياوې نغښت

دا رساله شپډ فصلونه لـري چـې د محتـوا لـه مخـې یـې لـومړی فصـل د موضـوع  -۸

و بهیـر پـه پـام نـېړ د څ انـدواروپایی ژبـوشالید ته ځانګړی شوی دی، په دې برخه کې د 

کې نیول شوی او په دغه برخه کې د شوو څېړنو پسمنظر وړانـدې شـوی دی. پـه دوهـم 

د یم فصــل کــې ېــفصــل کــې د انــدواروپایي ژبــو نســبي وېــش څېــړل شــوی دی. پــه در 

ځایونه پــه ګوتــه شــوي دي. پــه څلــورم فصــل کــې يــې انــدواروپایي ژبــو د ویونکــو مېشــت

بښـاخو او ژب ـانګو وېشـلې دي. پـه دې  فصـل کـې يـې اندواروپایي ژبې په  ژبکورنیو، ژ 

 اندواروپایي ژبکورنۍ په الندې ژب انګو وېشلې ده ا

رمانیک، رومانیک، سلتیک، سالویک، بالتیک، یوناين، البانیـایي،ارمني او آریـک. ج
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د خپلـولۍ پــه اســاس د انـدواروپایي کــورنۍ هــره ژبـه یــې مســتنده پـه خپــل ژبښــاخ او 

ې ده. په پنځم فصل کې يې په ژبنیو عنارصو کې د اندو اروپايي ژب انګه کې ترشېح کړ 

ژبو وېش تر رسلیک الندې، د اندو اروپايي ژبو په غډیز سیستم کې نسبي اړیکې څېړيل 

اندواروپايي ژبو کې د اعدادو تلفظي بڼـه،  ۴۲دي. د نسبي اړيکو په برخه کې لومړی په 

نو نومونه، د اهيل امیواناتو نومونـه او د هغـو د ورځو نومونه، د بدن د غړو نومونه، د خپلوا

د محصوالتو نومونه په پرتلیز ډول څېړل شـوي او د رسـالې شـپډم فصـل پـه انـدواروپایي  

 ژبکورنۍ کې د پښتو ژبې دریځ ته ځانګړی شوی دی.

 پالن شوې پروژه له غوښتنې رسه سمه رس ته رسېدلې او بشپړه شوې ده. -۲

تسلسـل تـه پاملرنـه شـوې او  موضـوعاتو او عام فهمـه ده، دژبه ساده، روانه  اثر د -۹

 اثـر ا ولو او غوښتنو رسه سم دله  څېړنې دي. د ېې په كې بشپړې مراعای شو لي  نخ

فصـلونو كـې اوډل  شـپډورسيـزه او ورپسـې موضـوعای پـه  ،په پيل كې عمومي فهرسـت

په څېړنـه او بشـپړتابه راوړل شوي دي. د موضوع وړانديزونه او څېړنې پايله  د او بیاشوي 

 څخه استفاده شوې ده. وخذونو استناد شو. او له هغأ م په معتربوکې 

د مابـت ارزوم او  اثـردا  رفیـع اللـه نیـازي څېړنـدوی دې ټولو خربو په پـا. كـې د د

ورکړل شوې موضوع په څېړنه کې يې بریالی ګڼم. که چېـرې د علمـي ترفېـع نـور اړونـد 

د څېړندوی له علمي رتبې څخه يې د څېړنوال علمي رتبـې ُشایب يې پوره کړي وي، نو 

چاپېـدو او  د اثـر څېړنیـز  -دغـه علمـي د تهمقاماتو ته د ترفیع وړ ګڼم. د علومو اکاډمي 

علــم او پــوهې مينــه وال او پــه ځــانگړې توگــه دپوهنتــون  دچــې  وړانــدیز کــومخپرېــدو 

مبـار  وايـم او  اثـرلمـي دې ع تـه درفیع الله نیازي ښاغيل  .ترې گټه واخيل محصالن

پـه  ،الزيـاتو بريـاوو هيلـه كـوم څښ  تعاىل له درباره د دعلمي څېړنو په ډگر كې ورته د

 بركت شه. یې قلم او قدم

 په درنښت

 خلیل الله اورمړدكتور څېړنپوه 

 د لرغونو ژبو د انستيتوټ آمر

 

 



 

 ك 

 تقريظ

ۍ او د ژبـو او ادبيـاتو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رياست د محرتم مقام د منظور 

ګڼــه ليــک پــر اســاس )د انــدو اروپــايي ژبــو نســبي  ۸۹۳۱/ ۸۱/ ۹  ۵۸۴/ ۵۸۵مرکــز د 

تر رس ليک الندې د ښاغيل څېړندوی رفيع الله نيازي د علمـي څړنيـزې رسـالې  څېړنه(

 م  مې تر السه کړ، چې په اړه يې خپل نظر داسې څرګندوما

ه ګڼل کېډي، د برش له تاريخ رسه يـو ځـای او ژبه چې د برش له لومړنيو ايجاداتو څخ

همزولې پيدا شوې ده، همدا ژبه ده چې انسان يې له نورو اميوانـاتو څخـه غـوره او بهـرت 

ګرځولی دی. کله چې د انسانانو شمېر د ځمکې پرمخ ډېرېده، نـو دوی مجبـور وو چـې 

نسـانانو له يو ځـای څخـه بـل تـه مهـاجری  وکـړي،  د همـدغو مهـاجرتونو پـر اسـاس د ا

بېالبېلې ټولنې او ژبې منځ ته راغلې، د اندو اروپايي ژبو کورنۍ له همدغو ژبو څخـه يـوه 

لويه ژبکورنۍ ده، چې زموږ د هېواد ډېـرې ژبـې هـم لـه همـدې کـورنۍ رسه تـړاو لـري، 

ټولې اندو اروپايي ژبې له يوې ګډې مشخصې مورينې څخه زېډېديل، چـې يـوه کـورنۍ 

 د ژبو دغه ډول اړيکو ته نسبي اړيکې وايي. جوړوي، په ژبپوهنه کې 

نو له همدې امله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبياتو مرکز د پښتو ژبـې او  

ادبياتو انستيتوی دا علمي پروژه ښاغيل څېړندوی رفيـع اللـه نيـازي تـه د څېړنـې لپـاره  

 وسپارله.

چـې پايلـه، وړانديزونـه او د ښاغيل نيـازي دا څېړنيـزه رسـاله پـه شـپډو څپرکـو کـې، 

 مأخذونو فهرست يې په ترتيب رسه راوړي، بشپړه کړې ده.

ليکوال په رسيزه کې د موضـوع پـر اهميـت او مربميـت بانـدې پـه هـر اړخيـزه توګـه 

 غډېدلی او اړين موضوعای يې په ګوته کړي دي.

ټولـو  په لومړي څپرکي کې يې د موضوع پر شاليد باندې پـوره رڼـا اچـولې او د هغـو

اثارو پېژندنه يـې پـه انتقـادي ډول رسه وړانـدې کـړې، چـې د اثـر پـه بشـپړولو کـې يـې 

 ورڅخه ګټه پورته کړې ده.

دوهم څپرکی د اندو اروپايي ژبو نسبي وېش ته ځانګړی شوی دی. په دې  اثرد دې 
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په اړه اوږده څېړنه راغلې او دا په کې روښـانه شـوې، چـې څپرکي کې د نړۍ د ژبو د شمېر 

د نړۍ پنځه نوي فيصده اوسېدونکي له څو زره ژبو څخـه د سـلو ژبـو پـه شـاوخوا کـې ليکـل 

 کوي، په دې څپرکـي کـې د نـړۍ د ژبـو ټـولې کـورنۍ او اړونـدې ژبـې پـه لنـډ ډول معـريف 

 شوې دي.

ځايونه پـه تفصـيل ندو اروپايي ژبو د ويونکو اسـتوګنيم څپرکي کې د اېپه در 

وپا تـر ايسـلنډ پـورې د ټولـو انـدو اروپـايي ژبـو د رسه راغيل او له هند څخه د ار 

ويونکو ځايونه په کې څېړل شوي دي. انګلييس ژبه چې له دغـو ژبـو څخـه يـوه 

 مهمه ژبه ده، د نړۍ د څلوېښتو هېوادونو رسمي ژبه پېژندل شوې ده.

څلورم څپرکی تر ټولو لوی دی، چې د اندو اروپايي ژبو کـورنۍ تـه  اثرد دې 

په دې څپرکي کـې لـه هندوسـتان څخـه نيـولې د اروپـا تـر  ځانګړی شوی دی.

 ځينو برخو پورې د مېشتو وګړو ژبې څېړل شوې دي.

د اندو اروپايي ژبو کـورنۍ تـر ټولـو پراخـه او سـرته ده چـې د نـړۍ د نـډدې  

ــا او اســرتاليا  ــا، امريک ــې دي. د اروپ ــورې تړل ــې ور پ ــورنۍ ژب ــو اســتوګنو م نيم

بکـورنۍ پـه ژبـو خـربې کـوي، د اسـيا اک يـت اوسېدونکي له يوې مخې د دې ژ 

ډېر شمېر اوسېدونکي پـرې غډيـډي. د دغـو ژبـو پـه  وګړي او وررسه د افريقا هم 

لړۍ کې يو مهم ښاخ د آريک ژبو دی، چې پـوره څېړنـه يـې پـه همـدې څپرکـي 

 کې وړاندې شوې ده. 

په پنځم څپرکي کې پـه ژبنيـو عنـارصو کـې د انـدو اروپـايي ژبـو د وېـش پـه 

لسله کې د ترکي ژبې لغتونه د اندو اروپايي ژبو د کورنۍ د بېالبېلو څانګو لـه س

اړوندو ژبو رسه پرتله شوي چې هېڅ ډول اړيکې وررسه نه لـري. د انـدو اروپـايي 

( انـدو اروپـايي ژبـو ۴۲ژبو په غډيز سيستم کې د ژبنيو اړيکو په اړه لـومړی پـه )

تلفظـي بڼـې او بيـا پـه مهمـو انـدو کې له يو څخه تر لسو پورې د شمېر نومونـو 

اروپايي ژبو کې د کورنۍ د غړو نومونه، د اهيل څارويو نومونه او د بدن د ځينـو 

 غړو نومونه پرتله شوي دي.

شــپډم څپرکــی پــه انــدو اروپــايي کــورنۍ کــې د پښــتو ژبــې دريــځ تــه  اثــرد 
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ځانګړی شوی، چې د تاريخ په اوږدو کې د پښتنو د ا ـل او نسـب پـه اړه د 

پوهانو له خـوا بېالبېـل نظريـای پـه يو ليکواالنو، ژبپوهانو او تاريخکورنيو او بهرن

 کې وړاندې شوي دي.

ښــاغيل نيــازي دا نظريــای د څېړنــې لــه ا ــولو رسه ســم پــه انتقــادي ډول  

څېړيل او د پښتنو په اړه يـې ټـول ناسـم افسـانوي نظريـای پـه مسـتندو او پخـو 

کـې د  اثـروګه ويالی شو، چې پـه دې څېړنيـز داليلو رسه رد کړي دي. په لنډه ت

اندو اروپايي ژبو نسبي وېش، د دې ژبـو د ويونکـو مېشـتځايونه، پـه دې کـورنۍ 

کې د اړوندو ښاخونو ټولې ژبې او بيا په دې کورنۍ کې د پښتو ژبې د دريځ پـه 

 اړه د کورنيو او بهرنيو پوهانو نظريای په انتقادي ډول څېړل شوي دي. 

بهـې کـې لـه دوه ډولـه څېړنـې کتـابتوين او سـااموي څخـه کـار د څېړنې په 

اخیسـتل شــوی، خــو تــر ډېــره بريـده يــې بنســټ پــر کتــابتوين څېړنــې والړ دی. 

سيمو لـه وګـړو څخـه  وپه اړه يې ځينې معلومای د اړوند همدارنګه د داردي ژبو

پـه شــفاهي توګـه را نقــل کــړي، چـې دا برخــه يــې لـه ســااموي څېړنــې رسه اړخ 

رنګه چې د ژبو نسبي څېړنه يوه تاريخي موضوع ده، نو پـر دې اسـاس لګوي. څ

د تـاريخي او ترشـېحي ميتودونـو پـه اډانـه کـې  اثـرويالی شـو، چـې دا څېړنيـز 

لیکل شوی او له مأخذونو څخه د ګټـې اخيسـتې پـه برخـه کـې يـې هـم د کـره 

 کتنې ا ول له پامه نه دي غورځويل.

په رڼا کې موضوعای راسا  پيل کـړي او ښاغيل نيازي د څېړنې د نويو ا ولو 

له بې اړتيا خربو او ترشيحاتو څخه يې ډډه کړې ده. د ليکنې ژبـه يـې سـاده او 

 روانه ده او د ليکدود قواعد يې ټول مراعای کړي دي. 

مابت ارزوم او ليکوال يـې د  اثرد پورتنيو څرګندونو په رڼا کې، زه دا څېړنيز 

څېړنـوال علمـي رتبـې تـه د لوړېـدا مسـتحق څېړندوی له علمـي رتبـې څخـه د 

نـه ليکـل شـوی او نـه  اثربو . له دې امله چې په پښتو ژبه کې تر اوسه داسې 

ژباړل شوی چې ټولې اندو اروپايي ژبې په کـې څېـړل شـوې وي، نـو زه وړانـديز 

بايـد ژر تـر ژره چـاپ يش، تـر څـو ګټـه يـې عامـه او هـر څـو   اثـرکوم چـې دا 
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په پای کې ښاغيل څېړندوی رفيـع اللـه نيـازي تـه د اللـه پـا  لـه دربـاره د 

 الزياتو برياوو غوښتنه کوم.

 په درنښت

 څېړنوال زکريا مالتړ

 ادبیاتو د انستیتوی آمر ژبې او د پښتو
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 تقريظ

 ۵۸۴پـر  ۵۸۵نېټـې د  ۸۱میاشـتې د  کـال د مرغـومي۸۹۳۱د ژبو او ادبیـاتو مرکـز د 

ه ملتیا، د دې مرکز د پښتو ژبې او ادبیاتو د انستیتوی د علمي غـړي څېړنـدوی ګڼه لیک پ

 چـې )د انـدواروپايي اثرڅېړنیز   -رفیع الله نیازي د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع علمي

ژبو نَسبي څېړنه( تر رسلیک الندې يې د څېړنپوه موالجان تڼيوال په الرښوونه بشـپړ کـړی، 

را استول شوی، چې په اړه يې په الندې کرښـو کـې خپـل نظـر داسـې ما ته د تقریظ لپاره 

 وړاندې کوما

رسیزه، شپډ څپرکي، پایله، وړاندیزونه او د مأخذو فهرست لري. د رسـالې پـه  اثردغه 

رسیزه کې د څېړنې له میتود رسه سم د څېړنیزې موضوع پر موخه او مربمیت، د څېړنـې 

و باندې د دې څېړنې پر برتریو او مزایاوو بحپ شـوی، پر ډول او میتود او پر پخوانیو څېړن

 ورپسې اثر لنډ معريف او منځپانګې ته يې اشارې شوې دي.

د رسالې لومړی څپرکی د موضوع شالید ته ځانګړی شوی دی. د موضوع له شـالید 

رسه په ارتباط کې د پښتو، دري، اردو، انګلیيسـ او رويس آثـار چـې څېړونکـي تـه مهـم 

معريف شوي دي. د مستقلو آثارو فهرستونه يې راوړي او له کـوم اثـر څخـه ښکاره شوي، 

يې چې استفاده کړې، د هغه یادونه يې کړې او همدارنګه يې د دغو آثارو نیمګړتیاوو تـه 

ځای ځای کره کتنیزې اشارې هم کړې دي. د آثارو د معريف په پای کې يې په عمـومي 

عنې ارزونه يې په عمومي توګه پـه اروپـايي ژبـو، او مجمل ډول د دغو آثارو ارزونه کړې، ی

اردو، دري او پښتو ژبو باندې د لیکل شوو آثارو پربنسټ کړې، مشخص يې د ځینو آثـارو 

نومونه هم اخیستي او د زمانې له مخې يې هم د ځینو آثـارو روایتـي معلومـاتو تـه د نقـد 

اروپايي ژبو نَسبي وېش اشاره کړې ده. د دې اثر د دوهم څپرکي عمومي رسلیک د اندو 

دی چې په کې د ژبو د کورنۍ په اړه شجره يي نظریه او څپـه ییـزه نظریـه او د ژبکـورنۍ 

مفهوم ترشېح، توضېح او څېړل شـوی دی. ورپسـې د ژبکـورنۍ د مـنځ تـه راتـګ پـه اړه 

بېالبېل نظریای راوړل شوي دي. همدارنګه د رصيف او نحوي جوړښت پر بنسټ د نـړۍ 

ندۍ نظریای راوړل شوي او دا هم ویل شـوي چـې ژبپوهـانو د نـړۍ اوسـنۍ  د ژبو د ډلب
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ژبې د ریښې، تورو، کلمو، ګرامري ورته وايل او نورو ځانګړنو پربنسټ په بېالبېلـو کورنیـو 

 کې ډلبندي کړې دي.

یم څپرکــي کـې د انـدو اروپــايي ژبـو، یعنـې د جرمانیــک، التینـي، ســلتیک، ېـپـه در 

ک ژبو د ویونکو استوګنځایونه معريف او ښـودل شـوي دي. پـه سالویک، بالتیک او د آری

څلورم څپرکي کې د اندو اروپـايي ژبـو کـورنۍ لنـډه معـريف شـوې، د انـدو اروپایـانو پـر 

لومړين آر ټاټويب او د اندو اروپـايي واامـدې ژبـې د وېـش او انقسـام پـه اړه هـم بحـپ او 

امـه شـوي او پـه پـای کـې څېړنه شـوې او د پوهـانو مختلـف نظریـای راوړل شـوي او ُش 

څېړونکي په دې اړه خپل نظر هم وړاندې کړی دی. همدارنګه له اندو اروپـايي مـورینې 

ژبې څخه راجال شوي ژبښاخونه معريف او د هغو ادبیاتو ته په خپل خپل ځای کې لنـډ، 

اجاميل او ځغلند نظر شوی دی. پـه پـنځم څپرکـي کـې پـه ژبنیـو عنـارصو کـې د انـدو 

وېش تر رسلیک الندې اندو اروپايي ریښه او ماده څېـړل شـوي، پـه کنـتم او اروپايي ژبو 

ساتم باندې د انـدو اروپـايي ژبـو پـر وېـش بحـپ شـوی او د انـدو اروپـايي ژبـو پـه غډیـز 

اندو اروپايي ژبو کـې د  ۴۲سیستم کې نسبي اړیکې داسې څېړل شوي، چې لومړی په 

یک، سالویک، جرمانیک او...ژبښـاخونو اعدادو تلفظي بڼه څېړل شوې، بیا د آریک، بالت

په یوه یوه ژبه کې د ورځو، د بـدن د غـړو، د اقـاربو، د ځینـو اهـيل امیوانـاتو نومونـه او د 

هغو د محصوالتو نومونه په پرتلیز ډول څېړل شـوي دي. تـر دې وروسـته د آریـاين ژبـو د 

)ب، د، غ، چ(  نسبي اړیکو د څېړلو په لړ کې پـه ختیځـو او لوېـدیځو آریـاين ژبـو کـې د

 غډونه پرتلیز څېړل شوي دي. 

شپډم څپرکی په اندو اروپايي کورنۍ کې د پښتو ژبې دریځ تـه ځـانګړی شـوی  اثرد 

دی. لومړی د پښتنو پر ا ل و نسب بحپ شوی او څېړونکي په علمي دالیلـو رسه ثابتـه 

ي اړیکـې کړې چې پښتانه آریايي توکمه قوم دی او له بل هېڅ توکم رسه نسـبي او نـژاد

نه لري. بیا د پښتو ژبې په اړه د بهرنیو او کورنیو پوهـانو نظریـای راوړل شـوي، ُشامـه او 

ارزول شوي دي. ورپسې ځینو پوښتنوی لکها پښـتو ولـې سـامي ژبـه شـمېرل شـوې ده؟ 

پښتو ولې په هندي ژبو پورې تړل شوې ده؟ پښتو ولې پـه آریـاين ژبـو پـورې تـړل شـوې 

آریاين ژبو ترمنځ د اتصال کړۍ ګڼل شـوې ده؟ آیـا پښـتو پـه  ده؟ پښتو ولې د هندي او



 تقریظ

 ف 

رښتیا هم د دري یا فاريس ګړدود دی؟ ته ځوابونه ویل شوي او د دغـو موضـوعاتو پـه رد 

 او یا تائید کې علمي دالیل وړاندې شوي دي.         

په یوې غـوره پـایلې او وړانـديزونو پـای تـه رسـېدلی، ورپسـې د هغـو مأخـذو  اثردغه 

 هرست راغلی چې څېړونکي ورڅخه د دې اثر په کښلو کې ګټه اخیستې ده. ف

 د پورتنیو یادونو په ترڅ کې خپل نظر داسې رالنډوما 

بشـپړ  اثـرلیکوال د بېالبېلو ژبـو لـه معتـربو آثـارو څخـه پـه اسـتفادې دغـه  -

کړی، له هر مأخذه يې چې استفاده کړې، د مأخـذ ښـودنې لـه ا ـولو رسه سـم 

 دی.يې ښودلی 

 د افــادې ژبــه يــې پیــاوړې، رصیحــه، روانــه او پېچلتیــا پــه کــې نــه تــر  -

 سرتګو کېډي.

د موضــوعاتو تسلســل يــې مراعــای کــړی او د هــرې موضــوع پــه تحلیــل او  -

 تحقیق کې يې له پاخه او علمي منطق څخه کار اخیستی دی. 

 ې يې تر ډېرې اندازې پورې په پام کې نیـويلد لیکوالۍ ا ول او لیک نخ -

 او پر خپل خپل ځای يې کارويل دي.

لیکــوال لــه تــاریخي او ترشــیحي میتــود څخــه کــار اخیســتی، مســایل يــې  -

 منتقدانه تحلیل او پرتله کړي دي.

په هر څپرکي او بېالبېلو برخو کـې لیکـوال د ترشـيحاتو پـه تـرڅ کـې  اثرد  -

خپــل نظــر هــم څرګنــد کــړی، چــې دا کــار يــې د تحقیــق د ا ــولو لــه مخــې د 

 اینې وړ دی.ست

 په کښلو کې معیاري لیکدود په پام  کې نیول شوی دی. اثرد  -

له منل شوو اکاډمیکو معیـارونو رسه سـم لیکـل شـوی  اثرلنډه دا چې دغه  -

 او د لیکوال زیار د قدر وړ دی.

مابت  اثرڅېړنیز  -د پورتنیو او دې ته ورته ښېګڼو په درلودلو رسه دغه علمي

ل د علمـي ترفیــع نـور اړونـد ُشایــب بشـپړ کــړي وي، د ارزوم، کـه چېـرې لیکــوا

څېړندوی له علمي رتبې څخه يې د څېړنوال علمي رتبې ته د لوړېدو وړ ګـڼم او 
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 و 

څېړنیزو او فرهنګي چارو په تر رسه کولو کـې ورتـه د لـوی خـدای  -د نورو علمي

ــې د  ــای ک ــه پ ــوم. پ ــالیتوبونو غوښــتنه ک ــاتو بری ــاره د الزی ــه درب ــه ل جــل جالل

نستان د علومو اکادمي ته وړاندیز کوم چې د عامې استفادې لپـاره، د دغـه افغا

 اثر د چاپ زمینه برابره کړي. 

 په درنښت

 څېړنوال وجیه الله شپون

 د پښتو څېړنو د بین املليل مرکز رئیس
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 رسیزه

پیدايښته د انساين اړتیاوو، غوښتنو، انګرېنو او یو بل ته د فکر څرګندولو  د انسان له

اړيکــو ټینګولــو لپــاره لــه انســانانو رسه ژبــه هــم ملــه وه. د انســانانو د لــومړنۍ ژبــې د  او

ځکه چې لومړنیو انسانانو یوازې خربې کـړي، د  ځانګړنو په اړه به څه ویل ډېر ګران وي،

ژبې يې هېڅ نخې نشته او لیک هم ډېر وروسته رامنځ ته شوی دی. د انساين اړتیـاوو د 

مې پېښو څخه د ژغورنې په موخه لومړين انسانان تل له یوې سـی پوره کولو او له طبیعي

. انسـاين تـاریخ پـر دې ګـواه دی، چـې لومړنیـو څخه بلـې تـه د کـوچ پـه امـال کـې ول

انسانانو د نړۍ بېالبېلو سیمو ته ډله ییز هجرتونه کړي او د همدغو ډلـه ییـزو مهـاجرتونو 

تې، هرې سیمې ته پـه ورتـګ، ورو ورو له امله د انسانانو لومړۍ ژبه پرخپل امال نه ده پا

ګړدودونو اوښتې او بیا د مهال په تېرېدو له هر ګړدوده جـال جـال ژبـې جـوړې  رلومړی پ

شوې، وروسته د نورو انساين کډوالیو له امله له هرې ژبې نورې ژبې زېډېـديل، چـې نـن 

 سبا یې شمېر زرګونو ته رسېډي.

خو په بېالبېلو څېړنو کې له درېو څخه د نړۍ د ټولو ژبو شمېر هم نه دی څرګند،  

تر اووه زرو پورې د ژبو یادونه شوې ده. د ژبو کره شمېر ځکه نـه دی څرګنـد، چـې یـو 

ژبو په اړه معلومای نشته، ځینې ژبې د تـاریخ   خو د انساين تاریخ په اوږدو کې د ټولو

مېر هـم په یوه دوره کې ژوندۍ وې، خو وروسته مړې شوي، چې د همدغو مړو ژبـو شـ

ژبو ګړدودنه هم د ژبو په کتـار کـې شـمېرل شـوي او دا  نه دی څرګند. د نړۍ د ځینو

ډېره ګرانه هم ده، چې د نړۍ د هرې سیمې د ژبو کره شمېر دې معلوم يش. د ساري 

ژبـو او   په توګه له کشمیر څخه تر پامیر پورې په یوه کـوچنۍ سـیمه کـې پـه لسـګونو

پېړۍ وشوې چې ژبپوهان ددغې سـیمې د ژبـو پـه  ګړدودونو خربې کېډيی نډدې دوه

اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه ددې سیمې د داردي او پامیري ژبو کره شـمېر جـوی نـه 

شو، په ځینو څېړنو کې یوه ژبه د ژبې او په ځینو نورو څېړنو کې بیا هامغـه ژبـه د یـوه 

کې هم د ژبـو ګړدود په توګه معريف شوې ده. همدغه ډول د نړۍ په ځينو نورو سیمو 

 او ګړدودونو بریدونه سم نه دي په ګوته شوي.
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د انسان د تکاميل تاریخ په اوږدو کې چې له یوې ژبې څخه نورې ژبې زېډېديل، نو   

د مورینې ژبې ځینې ځانګړنې ورته په میراث پايت، چې د همدغو ګډو ځانګړنو لـه املـه 

غو نَسـبي یـا ارا اړیکـو پـر نن سبا ځينې ژبې په خپلو کې نَسبي اړيکې لـري. د همـد

زېډېدلې ژبې، په خپلـو کـې پـه کلمـو،  (Proto-Languageژبې )بنسټ له یوې مورینې 

 رصيف او نحوي قواعدو کې ورته والی، نډدېوالی او خپلوي لري. 

د اتلسمې میالدي پېړۍ په اوږدو کـې د لـومړي ځـل لپـاره د سنسـکرېت، التـین او 

خپلـوۍ لـه رازه پـرده  د ترمنځ د نَسـبي اړيکـو درلـودو او یوناين ژبو له پرتلې څخه د ژبو

پورته شوهی په ژبنیـو مسـایلو او څېړنـو کـې دغـې نظریـې د نـوې ژبپـوهنې د بنسـټ پـر 

 (Indo-Europian Languages Familyژبکـورنۍ )اروپـايي  -ايښـودو رسبېـره د انـدو

ېت، یونـاين، بنسټ هم کېښودی چې بیـا نـورو پوهـانو هـم مټـې راونغښـتې او د سنسـکر 

 التني او د نړۍ د نورو ژبو ترمنځ يې پرتلیزې څېړنې پیل کړې.

د دغو څېړنو په پایله کې د نَسبي اړیکـو پـر بنسـټ د نـړۍ ډېـرې ژبـې پـه بېالبېلـو  

کورنیو کې ډلبندي شوې، خو ال هم داسې ژبې شته چې ژبپوهـان یـې پـه یـوې کـورنۍ 

 پورې په تړلو نه دي توانېديل.

اروپـايي -ه نړۍ کې تـر سـلو ډېـرې ژبکـورنۍ پېژنـدل شـوي، خـو انـدوتر دې دمه پ 

(Indo-Europian Languages Familyتر ټولو )  پراخه او سرته کورنۍ ده، چې د نـړۍ

د نډدې نيمو استوګنو وګړیو مـورنۍ ژبـې ورپـورې تړلـې دي، د اروپـا، امريکـا او اسـرتليا 

 ي پرې خربې کوي.ټول اوسېدونکي او د اسيا او افريقا ګڼ شمېر وګړ 

دي، چې د علمـي او اديب زېرمـو درلـودو په دې ژبکورنۍ کې اک ه هغه ژبې شاملې  

له امله د نړۍ ډېرې مهمې ژبې ګڼل کېډي او د ویونکو د شمېر لـه املـه هـم دا د نـړۍ تـر 

 ټولو سرته ژبکورنۍ ده. 

پـورې د سیمې او افغانستان ډېرې ژبې په ځانګړي ډول پښتو هـم پـه همـدې کـورنۍ 

 تړلې ده، نو ددې کورنۍ دغه سرتوايل، نړیوال جغرافیـوي، اديب او علمـي ارزښـت تـه پـه

رسلیـک النـدې دا څېړنیـزه موضـوع پـه شـپډو  تـر" پايي ژبـو نَسـبي څېړنـهارو -"د اندوکتو 

 څپرکیو کې بشپړه شوې ده.
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په لومړي څپرکي، یعنې د موضوع پـه شـالید کـې هغـه اثـار پـه تنقیـدي ډول معـريف  

 اروپايي ژبو په اړه پکې څېړنه شوې ده.  -شوي، چې د اندو

په دویم څپرکي کې پر ژبنۍکورنۍ، د نړۍ پر ژبـو، پـه يـوې ژبنـۍ کـورنۍ کـې ژبنـۍ 

اروپـايي ژبکــورنۍ -و د افغانسـتان کــومې ژبـې پـه انـدوڅـانګې څـه ډول رامنځتـه کېـډي ا

 ورګډېډي، بحپ او څېړنه شوې ده. 

د ویونکو لرغوين آر ټاټويب، مېشـتځایونه  روپايي ژبکورنۍا-په درېیم څپرکي کې د اندو

 او اوسني استوګنځایونه په ګوته شوي دي.

اروپـايي ژبکـورنۍ د هـر ژبښـاخ او هـرې څـانګې د ژبـو -په څلورم څپرکي کـې د انـدو 

 ډلبندي راغلې او هره ژبه په تفصیل رسه څېړل شوې ده.

له څېـړل اروپـايي ژبـو د وېـش مسـ-په پنځم څپرکي کې په ژبنیو عنـارصو کـې د انـدو 

اروپايي ژبو تر منځ  نَسبي اړيکې لـه بېلګـو رسه پـه پرتلیـز ډول -شوې او ترڅنګ يې د اندو

 روښانه شوي دي. 

اروپـايي  -په شپډم څپرکي کې د باندنیو او کورنیو پوهانو د نظریاتو په رڼـا کـې پـه انـدو

   و نظریای ارزول شوي هم دي.کورنۍ کې د پښتو ژبې دريځ څېړل شوی او بیا د پوهان

 څېړنې موخه  د

د لومړي څپرکي )شالید( له لوسـتلو بـه لوسـتونکو تـه روښـانه يش، چـې د  اثرددې 

نړۍ په نورو ژبو او د پښتو ژبې په سیمه ییزو سیالو ژبو کـې د دې موضـوع پـه اړه ډېـرې 

 څېړنې او لیکنې شوي، خو پښتو ژبه په دې برخه کې ډېره خواره ده.

مو پښتنو لیکوالو چې په دې برخه کې تر مـا وړانـدې لیکنـې او څېړنـې کـړي، د کو  

هغوی ه ې د مننې او ستایلو وړ دي، څېړنې یې پر خپـل ځـای او مهـال ارزښـتمنې او 

ګټورې وې، خو بشپړې نه ديی ځکه چې پـه څېړنـه کـې نـه وروسـتۍ خـربه وي او نـه د 

ړي ډول ټولنیز مسایل، چې د تـاریخي، موضوعاتو په اړه څېړنې پای ته رسېډي، په ځانګ

فرهنګي او اقتصادي الملونو له امله تل د بدلون په امال کې وي، نو همدغه ټکي تـه پـه 

ــدو ــه کــې د ان ــه پښــتو ژب ــا -کتــو پ ــره اړتی ــه ډې ــې ت ــو څېړن ــو ژب ــايي ژبکــورنۍ د ټول  اروپ

 لیدل کېده.
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ځینـو نـورو اړخونـو پـه  په پښتو ژبپوهنه کې د پام وړ کار نـه دی شـوی، د پښـتو ګرامـر او

برخه کې د څو تنو ژبپوهانو له ځینو څېړنو پرته نور ډېر څه نه لري، په کابل پوهنتون کـې مـو 

د ماسرتۍ په دوره کې د لرغونو ژبو په نامه یو مضـمون درلـود، د هغـه مضـمون د موضـوعاتو 

د " اثـراري لـه په توګه په پښتو ژبه کې د ارواښاد دوسـت شـینو  اثرپه اړه د مرستندوی دريس 

نه و، چې ګټه مـو تـرې اخیسـتې وای، نـو  اثرپرته بل هېڅ داسې  "افغانستان ژبې او توکمونه

همــدغې اړتیــا تــه پــه کتــو د علومــو اکــاډمۍ د ژبــو او ادبیــاتو مرکــز د پښــتو ژبــې او ادبیــاتو 

 -موضـوع د یـوې علمـي "اروپايي ژبو نَسبي څېړنـه -د اندو"انسټیټوټ د ژبپوهنې ډيپارټمنټ 

څېړنیزې پروژې په توګه ماته وټاکله، چې څېړنه ورباندې وکړم او ددغې تشې پـه ډکولـو کـې 

 څه کار وکړای شم.

 د څېړنې مربمیت او اهمیت 

اروپايي ژبو په برخه کې ډېـرې څېړنـې او لیکنـې نـه دي شـويی  -په پښتو ژبه د اندو

څېـړل شـوي، خـو پـه و ډېـر  ددې کورنۍ د )آریاين( او )داردیک( څانګو ځينې ژبـې لـډ

بشپړ ډول د دغو څانګو ټولې ژبې نه دي څېړل شوي،  یوازې پر ځینو ژبو څه نا څه کـار 

 شوی، نو دا څېړنه د پخوانیو هغو پر تله دا توپیرونه او مزایاوې لريا

( څـه تـه وايـي او د Language Family)کې روښانه شوې، چې ژبکورنۍ  اثرپه دې 

اروپـايي ژبکـورنۍ تـاریخي شـالید  -ته راغلې دي؟ د اندونړۍ د ژبو کورنۍڅه ډول منځ 

څېړل شوی او پر دې هم بحپ شوی، چې په نـړۍ کـې څـومره ژبـې شـته او ایـا د نـړۍ 

ټولې ژبې تر اوسه څېړل شوي، که نـه؟ ترڅنـګ يـې دا هـم څېـړل شـوي، چـې پـه یـوه 

 ژبکورنۍکې ژبنۍ څانګې ولې او څه ډول رامنځ ته شوې دي؟

ــ ــا اچ ــم رڼ ــر دې ه ــدوپ ــې د ان ــوې، چ ــاټويب او  -ول ش ــو آر ټ ــو د ویونک ــايي ژب اروپ

مېشتځایونه کوم دي، دا ژبې لومړی په کومه سیمه کـې رامـنځ تـه شـوې او د مهـال پـه 

 تېرېدو اوس په کومو نویو جغرافیوي سیمو کې دود دي.

د دې څېړنې تر ټولو مهمه او ارزښتمنه برخه دا ده، چې د لومړي ځل لپاره په پښـتو 

اروپايي ژبکورنۍ اړوند ټول ژبښاخونه، لکها جرمانیـک، التـین، سـلتیک،  -اندو کې دژبه 

اروپايي ژبې، آریک او د دغو ژبښاخونو د اړوندو څـانګو  -سالویک، بالتيک، منفردې اندو
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ژبې داسې څېړل شوي، چې تـر دې وړانـدې نـه وې څېـړل شـوې. همـدا راز پـه عمـيل 

اروپـايي ژبکـورنۍ کـې د اریـاين ژبـو تـر مـنځ  -ه انـدواروپايي ژبو او پـ -بېلګو کې د اندو

 نَسبي اړيکې هم څېړل شوې دي.

په پای کې د کورنیو او باندنیو پوهانو د نظریاتو په رڼـا کـې د پښـتنو د آر او  اثرددې 

نسب او د پښتو ژبې د ا ل او ريښې موضوع هم په تفصیل رسه څېـړل شـوې، چـې پـه 

 د پښتو ژبې دریځ هم څرګند شوی دی. اروپايي ژبکورنۍ کې وررسه -اندو

 د څېړنې ډول او میتود 

 د لیکلو لپاره له دوه ډوله څېړنې څخه کار اخیسـتل شـویا اثرڅېړنیز  -ددې علمي

کتابتوين او سااموي، خو تر ډېره بریده ددې څېړنې بنسټ پر کتابتوين څېړنـه والړ دیی 

، یعنـې د )داردیـک( څـانګې د اروپايي ژبو د یوې څنګزنې برخـې -سااموي څېړنه د اندو

ځینو ژبو په اړه شوې، چې د سوای، دیر، نورستان، کونړ او لغامن له ځینو وګړیو څخه د 

 ځینو داردي ژبو په اړه معلومای اخیستل شوي دي.

هــم  د  رســالهڅېړنیــزه  -د ژبــو نَســبي څېړنــه یــوه تــاریخي موضــوع ده، نــو دا علمــي

ی د تاریخي او ترشـېحي میتودونـو پـه اډانـه کـې ترشېحي میتود یا په بل عبار  -تاریخي

څېړل شوی او د اړتیا پر مهال، هم ژبې او هم  پکې بشپړه شوې، چې د ژبو تاریخي بهیر

 نور موضوعای د ترشېحي مېتود پر بنسټ ترشېح شوي دي.

د پېښو د پېښېدو الملونـه، بهیـر او پایلـه د  هغه مېتود ته وايي، چې تاریخي میتود:

باوري معلوماتو په واسطه څرګندوي او د پېښو ځـانګړنې، لـه نـورو پېښـو رسه مستندو او 

 .يې اړيکې، ټاکونکي الملونه او اوسنی امالت یې بیانوي

هغه مېتود دی، چې هره ټاکلې موضوع د خپلو ځانګړنو پـه اډانـه  ترشېحي ميتود:

 کې ترشېح کوي.

اره له غـورو او لـومړي الس په کتابتوين څېړنه کې د موضوعاتو د تفسیر او توضېح لپ 

مأخذونو څخه ګټه اخیستل شوې، خو تر کومه ځایه چې زما علـم او عقـل کـار کـاوه لـه 

مأخذونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال مې د کره کتنې ا ول هم په پـام کـې نیـويل، 

 یعنې هر څه په پټو سرتګو نه دي را اخیستل شوي.
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م څېړل شوي، خو د څېړنې په بهیر کې موضوعای د رسالې له ټاکلو مفرداتو رسه س 

په یو نیم ځای کې د اړتیـا او لـه موضـوع رسه پـه تـړاو ځينـې څنګـزن رسلیکونـه ور ډېـر 

سـم موضـوعای  رسه (Reserch Methodology)آرونـو شوي هم دي. د نوې څېړنـې لـه 

ه راسا  پيل شوي، هېڅ ډول بې ځایه او بې اړتیا خربو، مقدمو او توضېحاتو تـه اهمیـت نـ

 دی ورکړل شوی.  

 د مأخذونو پېژندنه

ي، اردو، دري یـا رېـز د ټاکلو موضـوعاتو د څېړنـې او بشـپړونې لپـاره لـه انګ اثرددې 

 پاريس او پښتو آثارو څخه ګټه اخیستل شوې ده.

 د(، The Languages of the world)آثــارو کــې د کېنــت کاســتري رېــز انګپــه  

ـــاول  د (،The Indo-Aryan Languagesمســـیکا )کولیو.پي. ـــیکس او پ رونالډسس

ــوبرلی ــټېرن  (،The Slavic Lnguages) کی ــور مورګنس ــوه پروفیس ــاروېژي ختيځپ د ن

(Report on a Linguistic mission to north-western india ) د مارټین.جی.بـال او

 ځينې نور آثار شامل دي.  ( اوThe Celtic Languaesنیکول میولر)

آریایي( څانګې، یـا پـه بلـه وینـا د -د )آریک( ژبښاخ د )اندو اروپايي ژبکورنۍ -د اندو

هندي ژبو د څېړنې په اړه ډېره ګټه له هغو مأخذونو څخـه اخیسـتل شـوې، چـې پخپلـه 

هندوستاين ژبپوهانو او لیکوالـو پـه اردو ژبـه لـیکيل دي. پـه دې برخـه کـې د پروفی ـ 

)هنـدآریايی اور هنـدی(، د ي کومار چيټرجـي تګیان چند جین )عام لسانیای(، د ُسوني

)هندوستانی لسـانیای(، د سـید اامتشـام امسـین )هندوسـتاين  محی الدین قادري زور

  ( او ځینې نور آثار د یادونې وړ دي.ہلسانیای کاخاک

په دري یا پاريس مأخذونو کې ډېـره تکیـه لـه نـورو ژبـو څخـه دري یـا پـاريس تـه پـه 

میخـایلوی  ارانسـکي )مقدمـه فقـه اللغـه  راژباړل شويو آثارو شوې، چې د رويس لیکـوال

ایراين( او )زبان های ایرانی(، د رودیګر شمیت )راهنامی زبان های ایرانی( او د میشـل 

 مالرب )زبانهای مردم جهان( آثار پکې شامل دي.

په پښتو ژبه د لیکل شویو مأخذونو په لړ کـې مـو د ارواښـاد دوسـت شـینواري لـه )د 

ټوکونـو لـو ېالبېد ب املعارف( د دویـم دور ةاو د )آریانا دایر  اثره( افغانستان ژبې او توکمون
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 له ځینو مقالو څخه ګټه اخیستې ده. 

اروپايي ژبې یوه ډېره پراخه موضوع ده، د نړۍ په نورو ژبو کـې د دې ژبکـورنۍ  -اندو

 ډېرې څېړنې شوي، لـه همـدې املـه  پر هر ژبښاخ او د هر ژبښاخ پر هره څانګه جال جال

و  ژبو په اړه ډېرې معلومايت رسچينې هم په باندنیو ژبو کې دي او د افغانسـتان پـه د دغ

کـار نـه دی، خـو لـه دې رسه رسه مـا  کې دغو رسچینو ته الرسسی هم اسـانڅېر هېواد 

د لیکلــو لپــاره لــه بېالبېلــو هېوادونــو څخــه هــم پخپلــه او هــم د ځینــو  اثــرددې څېړنیــز 

څېړنیز آثار راپيدا کړي او دا علمي رسـاله مـې تـرې  -دوستانو په مرسته ګڼ معترب علمي

 بشپړه کړې ده.

زه دا منم هغه ډول چې په نورو ژبو او نورې نړۍ کې پر دغـو ژبـو کـار شـوی، ښـايي  

زما څېړنه به په هغه ک  نه وي، خو د خپلو شونتیاوو، وس او توان په ک  مې تر وروسـتي 

 ای په ښه ډول وڅېړم.بریده ه ه کړې، چې ددې رسالې ټاکيل موضوع

لــه دې املــه چــې ټــولنیز مســایل تــل د ټــولنې لــه ســیايس، ټــولنیزو او اقتصــادي  

پرمختګونو او اماالتو رسه د بدلون په امال کې وي، نو په ټولنیزو علومو کـې هـېڅ څېړنـه 

بشپړه او وروستۍ نه ويی همدغه آر ته په کتو به زما دا څېړنه هـم وروسـتۍ او بشـپړه نـه 

په لټه کې لـه تېروتنـو رسه  ا یوه انساين ه ه ده او انسانان تل د بریالیتوبونووي، ځکه د

اروپايي ژبو پـه اړه  لـډ تـر لـډه تـر  -هم مخامخ کېډي، خو زما د معلوماتو پر بنسټ د اندو

اوسه پورې په پښتو ژبه کې بله داسې علمي او هر اړخیـزه څېړنـه نـه ده شـوې. زه هیلـه 

پښــتو ژبــې، ادب، فرهنــګ او پــه ځــانګړي ډول د پښــتو  مــن يــم چــې زمــا دا خــواري د

اروپايي ژبو د څېړنې په برخه  -ژبپوهنې په وده او پياوړتیا کې ګټور رول ولوبوي او د اندو

 کې له مینه والو رسه مرسته وکړي.

اروپايي ژبو نَسبي څېړنه ده، یعنې پـه  -که څه هم ددې څېړنې ځانګړې موخه د اندو

زې ژبپوهنیز مسایل باید پکې وڅېـړل يش، خـو لـه دې املـه چـې پـه ژبو پورې اړوند یوا

پښتو ژبه کې د دغو ژبو په اړه معلومای ډېر لډ دي، د هرې ژبـې پـه څېړنـه کـې مـې پـر 

ژبني اړخ رسبېره لډ و ډېر د ژبو ادبپوهنیز اړخ هم څېړلـی، یعنـې د ژبـو پـر لیکنـي ادب 

 هم غډېدلی یم.
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ې رسـالې لـه الرښـود اسـتاد ښـاغيل څېړنپـوه څېړنیـز  -په پـای کـې زه ددې علمـي 

موالجان تڼیوال څخه د زړه له تله مننـه کـوم، چـې دا رسـاله يـې څـو ځلـه ولوسـته او د 

ا الح او سمون لپاره يې رارسه خپلې الرښوونې، نظریـې،  وړانديزونـه او نېکـې مشـورې 

 ُشيکې کړې، کور يې اباد، خدای دې خوشحاله لري. 
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