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 د الرښود استاد نظر

 أ 

 نظرد الرښود استاد 

 څېړنیزه پروژه : " د ګَوري ژبې فونولوژي" -علمي

 څېړونکی : څېړنیار رشیف الله سانېن

 د څېړنې موخه : د څېړندوی علمي رتبې ته د جګېدو لپاره

 الرښود استاد : څېړنوال رفیع الله نیازی

 د اثر معريف

څېړنیييز ا يير یييوه رسیييزه، څلييور څپرکييي، پایلييه، وړاندیزونييه او  -دا علمييي

مأخذونه لري او هر څپرکی په بېالبېلو برخو وېشل شوی، چې په لنډ ډول پکيې 

اروپايي ژبې او په داردیک ژبيو کيې د ګيوري ژبيې پير دریيځ بانيدې بحي   -اندو

 شوی او بیا پکې د ګوري ژبې فونولوژي لیکل شوې او څېړل شوې ده.

 د څېړنې ډول او میتود

احوي څېړنييې پيير بنسيي  د څېړنیييزه رسيياله د کتييابوتوين او سيي -دا علمييي

تحلیيل میتود په اډانه کې بشپړه شوې او په یوه برخه کې د ګوري ژبيې ځينيې 

کلمې له نورستاين او پشيه ييي ژبيو رسه پيه پرتلیيز ډول هيم څېيړل شيوي دي. 

څېړونکي چې د خپل ا ر د بشپړولو لپاره کوم میتود ټاکلی، د څېړنې له اصيولو 

رسیزه کې معريف کړی هيم دی او تير پایيه رسه سم یې هغه د خپلې موضوع په 

 یې خپله څېړنه د همدغه میتود د اصولو تابع ساتلې ده.

 د څېړنې رسچینې

ده چيې ماتيه پتيه ده، پيه ټوليه کيې د ګيوري ژبيې او پيه یيتر کومه بر

 موضوعاتو پيه اړه هيومره مأخذونيه اوځانګړي ډول د ګوري ژبې د ګرامري 



 ب 

اوسنۍ بڼه بشپړه شوې وای، نيه وې، رسچینې، چې دا رساله دې ترې په 

یيوازې د ځينييو بهرنیييو او کورنیييو پوهييانو پيه یييو نييیم ا يير کييې د ګوریييانو د 

مېشتځایونو او ژبې په اړه ځينيې لیکنيې شيوې دي. ښياغيل رشیيف الليه 

سانېن د دې ا ر د بشپړونې لپاره له بېالبېلو مراجعو، آ ارو، رسالو، کتابونو 

خه معلوميات راغونيډ کيړل او بیيا یيې تيرې دا او د ګوري ژبې له ویونکو څ

 څېړنیزه پروژه بشپړه کړه. -علمي

 د دې څېړنې ارزښت

ګوري د ژوندیو ژبو له ډليې څخيه هغيه ژبيه ده، چيې د افغانسيتان د 

ختیځ په ځانګړي ډول د کونړ والیت په ختیځو سیمو کيې ویيونکي ليري. 

ري ادبیيات شيته، لکه د نورو ژبو په څېر په ګوري ژبه کې هم غني فولکلو 

خو له دې رسه رسه ځينو ګوریانو په ګوري ژبه کې ځينې لومړين نييي او 

منظوم آ ار هم تخلیق کړي دي. په دې ژبه کې د ني او شعر د لیکلو لپاره 

تر ټولو ستونزمنه مسئله دا وه چې د لیکنې لپاره یې واحد علمي الفبایي 

دې ژبيې ګرامير ولیکيل لیکنی سیستم نه درلود، چې د هغې پر بنسي  د 

يش. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د هغه مسوولیت او هوډ له مخې چيې 

د افغانستان د ژبو د ودې او ژونيدي پياتې کېيدو پيه برخيه کيې یيې ليري، 

وپتېیله چې په تدریجي ډول د ګوري ژبيې لپياره ګرامير ولیکيي. د علوميو 

و د ګرامر لیکنې د اکاډمۍ څو تنو پوهانو د ګوري ژبې الفباء ترتیب کړه ا

دې کار لومړنۍ هڅه، چې د ګوري ژبې فونولوژي ده، ښاغيل رشیف الليه 

سانېن برابره کړه او د ګرامر نورې برخې به یيې پيه راتليونکې کيې برابيرې 

يش. له دې کار رسه به د ګوریانو لپاره پخپله ژبه د لیکنې علمي سیستم 



 د الرښود استاد نظر

 ج 

اره به ترې کار واخیسيتل برابر او د دې ژبې د ادب او فرهنګ د غوړېدو لپ

يش، چې دا کار په خپل ذات کې سرت اهمیت او ارزښت لري، نو دا څېړنه 

 د دې لړۍ د کارونو يو ښه اغاز ګڼل کېدای يش.

څېړنیزې پروژې په اړه خپل  -د الرښود استاد په توګه زه د دې علمي

 نظر داسې وړاندې کوم:

نو چې الرسسی ورتيه د رسالې د لیکلو پر مهال له ټولو هغو رسچی -۱

 شونی و، ګټه اخیستل شوې ده.

د ژبې او بیان سبک یې ساده او روان دی او د موضوعاتو تسلسل  -۲

 ته هم پکې پاملرنه شوې ده.

 د لیکييوالۍ اصييول او پرنسييیپونه هييم پکييې تيير شييونې بریييده پيييل  -۳

 شوي دي.

 د څېړنې غوره شوی میتود یې ترپایه په نظر کې نیولی دی. -۴

ېړونکي د ګوري ژبې د تاریخچې، د ګوریانو د مېشتځایونو او د څ -۵

ګوري ژبې د فونولوژۍ برخې په ښيه ډول ترشيیح او تحلیيل کيړې دي. د 

مسایلو له وړاندې کولو، ترشیح کوليو او تحلیلونيو څخيه یيې څرګنيدېږي، 

چې په ډېرو برخو کې یې د نورو لیکوالو پر لیکل شویو آ ارو کره کتنه هم 

 کړې ده.

دا رساله په عام ډول د ګوري ژبې او ځانګړي ډول د ګوري ژبې د  -۱

فونولوژۍ په برخه کې کايف معلومات ليري، نيو علوميو اکياډمۍ تيه یيې د 

 عامې استفادې لپاره د چاپ وړاندیز هم کوم.



 د 

څېړنیزه رساله کايف، مناسبه او مثبته ارزوم  -په پای کې زه دا علمي

ه سانېن د څېړنيدوی علميي رتبيې تيه د او پر بنس  یې ښاغلی رشیف الل

 لوړېدو وړ او مستحق بومل.

 څېړنوال رفیع الله نیازی

 د علومو اکاډمۍ علمي منيش

۲۱  /۳  /۱۳۱۱ 



 تقریظ

 ه 

 تقریظ

 ادبیاتو مرکز محرتم ریاست ته!د ژبو او 

څېړنیزه پروژه چې د ژبو او ادبیياتو مرکيز  -د " ګَوري ژبې فونولوژي" علمي

د وروڼو قومونو د انستیتوت غړي څېړنیار رشیف الله سانېن د څېړنيدوی علميي 

پوړ ته د لوړاوي لپاره د ښاغيل څېړنوال رفیع الله نیازي په الرښيوونه پيه څليورو 

 ۳/  ۳۱( مأخذونو څخه په استفاده بشپړه کړې او ما ته ميو د ۷۱څپرکو کې له )

( ګڼه لیک پيه ذریعيه د ارزونکيي نظر)تقيریظ( لپياره را ۱۱/ ۱۱نېټې ) ۱۳۱۱/ 

استولې وه، دا دی په اړه یې خپل ارزونکی نظر له هر اړخیزې کتنې وروسته په 

 الندې رشحه وړاندې کوم:

ملت کيې میشيت قومونيه او  دا چې د هر ملت د جوړښت بنسټیز توکي په

ولسونه دي، چې هر یو یې معموالً پخپل منځ کې یوه ژبيه، تيوکم او ځينيې نيور 

یووايل او له نورو رسه له دغو اړخونو جال وايل لري. زموږ ګران هېواد هم له هغو 

لرغونو او تاریخي ملتونو څخه دی چې پکې ګڼ شمېر قومونه او ولسونه د آسيیا 

غرافیيوي خطيه او قلميرو کيې مېشيت، افغانسيتان د دې د لویې وچې په دې ج

ټولو قومونو ګډ کور "افغان" د دې ټولو قومونو رشیک نوم او همدې ټولو قومونيو 

 او ولسونو په ګډه افغان ملت جوړ کړی دی.

د دې لرغوين هېواد په قومونو کې یو هم "ګَور" دی چې د افغانسيتان پيه 

، غازي آباد او د هغه په ګاونډ) پښتونخوا( ختیځه برخه د کونړونو والیت په ناړۍ

د چرتال په سیمه کې استوګن دي. دوی د "ګَوري" پيه ناميه ځيانګړې ژبيه او د 

شفاهي او تحریري ادبیاتو لویه پانګيه ليري. د علوميو اکياډمۍ د ژبيو او ادبیياتو 



 و 

 مرکز د وروڼو قومونو د ژبو او ادبیاتو انستیتوت " د ګَوري ژبې فونولوژي" د یيوې

څېړنیزې پروژې په توګه ښاغيل رشیف الليه سيانېن تيه سيپارلې چيې د  -علمي

ټاکلو مفرداتو له مخې یې په څلورو څپرکو کې په دې ترتیيب، تنظيیم اوډليې او 

 بشپړه کړې ده:

ا ر د څېړونکي په رسیزه پیل شوی چې پکې ليه مقيدماخ خيربو وروسيته 

البېليو څپرکيو ليه منځپيانګې ميو خپله څېړنیزه پروژه په لنډيز رسه راپېژين، د بې

خربوي او په څېړنيدود، د موضيوع پير اهمیيت او مربمیيت او اړتیيا ځغلنيده رڼيا 

 اچوي.

لومړی څپرکی چې د موضوع شالید ته ځانګړی شوی، څېړونکيي ليومړی 

د موضوع پر شالید رڼا اچولې، د مخه ډېيرې ليږې او خيورې ورې تيررسه شيوي 

ته د انتقادي کتنې پيه تنیجيه کيې یيې دا  چارې یې له نظره تېرې کړي او هغو

جوته کړې چې د ګَوري ژبيې د ګرامير لیکنيې لپياره یيوې اکياډمیکې لیکنيې او 

څېړنې ته اړتیا وه، نو ځکه د ژبو او ادبیاتو مرکز د وروڼو قومونيو د ژبيو او ادبیياتو 

 انستیتوت د ګرامر د لومړۍ برخې)فونولوژي( لیکنه دوی ته سپارلې ده.

اروپايي ژبيو پېژنيدنې تيه، چيې ګيَوري ژبيه یيې هيم د  -ی اندودوهم څپرک

داردیک ژبو په څانګې پيورې اړه ليري، پېژندنې ته جييال شيوی دی. څييېړونکي 

آریايي، آریاين او داردیيک ژبيې  -په دې برخيه کې په مناسيب تفصیل سيره اندو

او د هغو لوېيدیځې، ختیځيې او مرکيزي ژبيې، چيې ګيَوري ژبيه یيې ليه مرکيزي 

 څانګې رسه تړاو لري، را پېژين.

درېیم څپرکی په داردیک ژبو کې د ګَوري ژبې دریځ څېړي. څېړونکي پيه 

دې برخه کې د "ګَوري ژبې" او "ګَور قوم" لنډه تاریخچه وړانيدې کيړې، د دغيه 



 تقریظ

 ز 

ژبې او قوم په اړه یې د بهرنیو او کورنیو پوهانو ځينې نظریات جال جيال راوړي او 

 کې یې ارزويل دي. د کره کتنې په ترڅ

څلييورم څپرکييی د ګييَوري ژبييې د ګراميير لييومړنۍ برخييې )فونولييوژۍ( تييه 

ځانګړی شوی، څېړونکي پکې لومړی د ګرامر پېژندنې په باب لنيډ، خيو جيامع 

او اړین معلومات وړاندې کړي، غږپوهنه، فونیټیک او د هغيې بېالبېليې څيانګې 

او بیيا پيه دوهميه برخيه کيې پيه او اړونده توکي: فونیم، الوفيون او نيور راپېيژين 

ترتیييب رسه لييومړی د ګييَوري ژبييې د فونیمونييو بېالبېييل ډولونييه)خپلواک غږونييه، 

بېواک غږونه نیمواک غږونه، غربګغږونه، بېواک مرکب غږونه او ... ( پيه مناسيت 

تفصیل په جدولونو کې په مثالونو رسه ترشیح کوي او په پای کې د ګَوري ژبيې 

چې په دې وروسيتیو کيې د علوميو اکياډمۍ د ژبپوهيانو ليه د فونیمیکي الفباء، 

خوا جوړه او د استفادې لپاره وړاندې شوې ده، په یو جامع جيدول کيې چيې د 

( توري د هغو له تصویب شویو سيمبولونو او داسيې ۵۴ګَوري ژبې د الفباء ټول )

 مثالونو یا بېلګو رسه، چې دغه ټول توري پکې د کلمې په پیل، منځ او پای کې

 راغيل، راوړې ده.

څېړونکي خپله څېړنه په یيوې جيامع پيایلې، وړانيدیزونو او ضيمیمې رسه، 

چې پکې د ګَوري ژبې د دوو وليس کیسو متنونيه د لوسيتونکو د پوهياوي لپياره 

په ګَوري لیکدود او فونیمیکه الفباء لیکيل او ليه پښيتو ژبياړې رسه یيې وړانيدې 

 ه راوړلو رسه پای ته رسېديل ده.کړي دي، د اخځلیکونو د عمومي لیکلړ پ

رسه له دې چې د څېړونکيي پيه وړانيدې د داسيې یيوې نيوې ژبپيوهنیزې 

موضوع څېړنه) د ګَوري ژبې د ګرامر د یوې برخيې فونوليوژۍ( لیکنيه او څېړنيه 

ي يپرته وه چيې د مخيه پيرې هيیر کيار نيه و شيوی، د ګيَوري ژبيې، قيوم او ولسي



 ح 

خورې ورې لیکنې چاپ وې، چې هغيه هيم  ادبیاتو د پېژندنې په اړه ډېرې لږې

ځينو بهرنیو پوهانو او دلته په هېواد کې د څېړونکيي پيالر ارواښياد محميد نيواز 

حقیقت سانېن او پخپله دوی)لیکوال( کړې وې، خو ګرامير لیکنيې تيه یيې چيا 

ګوتې نه وې وروړې، معلومه خربه ده چې پيه داسيې موضيوع چيې دمخيه پيرې 

پييه نشييت شييمېر وي، یييو سييتونزمن کييار و، خييو  اکيياډمیکې لیکنييې او څېړنييې

څېړونکي چې له یيوې خيوا د ژبيې ویيونکی دی، پيه ادبیياتو او ژبپوهنيه کيې د 

اکاډمیکې زده کړې او مطالعې تر څنګ په لیکنه او څېړنه کې د ښيه اسيتعداد 

خاوند دی، له دې ستونزمنې چيارې بریيالی راوتليی او د خپليې ميورنۍ ژبيې د 

)فونولوژي( یې لیکلې او د راتلونکو لپياره یيې پيه دې برخيه ګرامر لومړنۍ برخه 

کې د ال زیاتو لیکنو او څېړنو لپياره الره پرانیسيتې ده. ليه څښيا تعيالی څخيه 

دوی ته ګَوري ژبې د ګرامر د پاتې برخو) ټيول ف  او نحيوې( د لیکليو توفیيق 

پيه برخيه غواړم، چې په دې ترتیب یې خپلې ژبې ته د ټول ګرامر لیکليو ویياړ ور

 يش.

څېړنیزې پروژې د بڼې او منځپانګې د ځينيو مهميو برخيو  -زه د دې علمي

 ارزونه په دې ډول وړاندې کوم:

پييييه موضييييوع پييييورې د اړونييييدو مسييييایلو پييييه وړانييييدې کولييييو کييييې   -

بریالی،اسييتداللونه او څرګنييدونې یييې مييدللې، د معييافې ژبپييوهنې لييه مخييې 

 علمي او له منطقي تسلسل نه برخمنې دي.

په څېړنه کې یې ترشیحي او توضیحي میتود کارولی او په ځينيو برخيو،   -

په ځانګړې توګه د شالید د برخې د آ ارو د معرفۍ او د ګَوري ژبې او قوم پيه اړه 

د بهرنیو او کورنیو پوهانو د نظریاتو د ارزونيې پيه برخيه کيې یيې ليه کيره کتنیيز 



 تقریظ

 ط 

 میتود څخه کار اخیستی دی.

د بېالبېلييو څپرکييو او برخييو کييې پييه لویييو،  د څېړنييې موضييوع یييې  -

زنو رسلیکونو باندې په داسيې مناسيبه توګيه وېشيلې، چيې ګمنځنیو او څن

په ټوله کې یې د موضوع پيه پېژندنيه او سيپړنه کيې د هغيې څېړنیيز حيق 

 اداء کړی دی.

د نویو او باوري اخځلیکونو او انټرنیټي سایټونو د کتنې پيه نتیجيه   -

لپاره ليه ترالسيه کيړو معلومياتو څخيه یيې د څېړنيې د کې د خپلې څېړنې 

معافو اکاډمیکو اصولو رسه سمه استفاده کړې، معلوماخ رسچینيې یيې 

لومړی د ما په ملنلیکونو او بیا په مجموعي ډول د کتاب په پيای کيې د 

 څېړنې او لیکوالۍ له معیارونو رسه سمې راخیستې دي.

ن، د معنيوي او لفظيي کيړکیه نيه د لیکنې الره )سيبک( یيې سياده، روا  -

 ژغورلی دی.

دې پورته یادونو او ځينو نورو ځانګړنو ته په کتنه او پاملرنيه زه د دې 

څېړنې د ارزونکي په حی  د څېړونکي تررسه کړی څېړنیيز کيار پيه علميي 

او مسلکي لحاظ مثبت او پوره ارزوم، ښياغلی رشیيف الليه سيانېن پيه دې 

خه د څېړندوی علمي رتبې تيه د ليوړاوي وړ څېړنه د څېړنیار علمي پوړ څ

فرهنګيي  -ګڼم. د څښيا تعيالی پيه دربيار کيې ورتيه د نيورو غيوره علميي

خدمتونو او لوړو علمي پړاوونو په بریالۍ توګه د رسته رسولو هیليه او دعيا 

کوم، د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیياتو مرکيز تيه د دې لپياره چيې ليه ا ير 

َوري ژبيې د ليومړي ګرامير د لیکليو او خپيراوي څخه استفاده عامه او د ګي



 ي 

ویاړ د علومو اکاډمۍ او څېړونکي دواړو ورپه برخه يش، د ژر تر ژره چياپ 

 سپارښتنه کوم.

 په درنښت

 څېړنپوه دکتور سید محی الدین هاشمي

 د علومو اکاډمي -د ژبو او ادبیاتو مرکز

۷  /۴  /۱۳۱۱ 

 



 تقریظ

 ك 

 تقریظ

ریاست محرتم مرکيز زبانهيا  ۱۳۱۱/  ۳/  ۳۱( ۲۱/ ۲۱باال ر مکتوب منرب )

 و ادبیات اکادمی علوم نګاشته می شود.

تحقیقی معاون محقق رشیف الله سانېن را کيه تحيت عنيوان " د  -من ا ر علمی

ګَوري ژبې فونولوژي" است مطالعيه کيردم، کيه بيرایم دلچسي  بيود نویسينده در آغياز 

رضورت چنین ا ر مستقل، هد  تحقیق و روش کيار خيویر را بیيان منيوده، مقدمه، 

 که خواننده با نګاهی نخست بر اهمیت و ارزش این پژوهر آګاهی حاصل مناید.

در فصل نخست به ګذشتۀ موضوع نظر انيدازي صيورت ګرفتيه زیيرا پيس منظير 

ن کيار در موضوع مواد تحقیقی و پژوهشی را برای نویسينده فيراهم ميی سيازد، کيه ایي

 اصول و معیار پژوهر بسیار سودمند و مؤ ر پنداشته میشود.

اروپيايي بيوده کيه شياخه هيای مختليف  -فصل دوم آن در ارتبياط زبانهيای انيدو

زبانهای آریایی، آریانی و از آن شامر زبانهای داردیيک را کيه زبيان ګيَوری نیيز مشيمول 

ه و روابي  ایين زبانهيا بيا ریح منيوديآن زبان می باشد، به صورت علميی و منطقيی تشي

اجزای مختلف آن از نګياه ریشيه شناسيی واژه ګيان، بسيیار بيه ګونيه یيی دقیيق ميورد 

 مطالعه قرار داده شده است، که خیلی مطبوع و علمی می مناید.

فصل سوم آن حاکی از چګونه ګی موقعیت زبيان ګيَوری در موجودیيت زبانهيای 

تسيمیه زبيان ګيوري و انتسياب آن بيه نامهيای داردیک بوده، که در آغياز در بياره وجيه 

مختلف توضیح شده است. ميوازی بيا آن نظریيات عليامی خيارجی و داخليی در بياره 

رشد و تحول این زبان در نواحی مختلف رشقی، غربی و مرکزی و ارتباط ایين زبيان بيا 

زبانهای پشه یی و نورستانی)کلښه اال( به صورت تحلیلی ميورد بحي  قيرار داده شيده 

 ست، که بسیار سودمند و با ارزش می باشد.ا



 ل 

در فصل چهارم فونولوژی زبان ګَوری و ګرامير آن ميورد رشح و ایحياح قيرار داده 

شده است، که این بح  خیلی علمی و مهم می مناید؛ زیرا تهداب و سياختار زبيان را 

فونولوژی آن تشکل میدهد و بالرتتیب پس از تحلیل و بررسی مختصيات فونوليوژیکی 

زبان، ګرامر عرض وجود می کنيد، بنياءً بحي  روی مخيارج االصيوات در ترشيیح نظيام 

ساختامن زبان بسیار مهم پنداشته می شود، که این کار دقت و ژر  اندیشيی وييژه را 

میطلبد و خوشبختانه نویسينده بيا قبيول زحيامت فيراوان در ترشيیح و تحلیيل چنيین 

سيی را تشيکیل میدهيد، بيه خيوبی جوهر زبانی کيه محيور اساسيی مطالعيات زبانشنا

 توفیق یافته است و در این عرصه کار شان شایان قدر می باشد.

در فرجام آنچه را من منحی  مطالعه خویر از این ا ر علمی بیيان میيدارم ایين 

 است که:

موضيوعات بيا نتیچيه ګیيری و پیشينهادهای مهيم اختتيام یافتيه اسيت، کييه از  -

 اهمیت ویژه برخوردار است.

پژوهشيی محسيوب ميی ګيردد، بيه شيیو   -تیب مآخذ که جزء مهم ا ر علمیتر  -

 بسیار مقبول تنظیم ګردیده است.

تحقیقی محرتم معاون محقق رشیيف الليه  -لهذا من با ارزشمندی این ا ر علمی

سانېن را مستحق ترفیع بيه رتبيۀ علميی محقيق میيدانم و از خداونيد متعيال موفقیيت 

 ایم.های بیشرت شان را آرزو می من

 

 رسمحقق رشیف الله رشیف

 آمر دیپارمتنت زبانشناسی انستیتوت زبان و ادبیات دری

هي.ش۱۳۱۱/  ۴/  ۱
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 رسیزه

د نړۍ پر مخ د انسان ژوند له پیل څخه تر اوسيه پيورې د ټيولنیز ژونيد پيه 

بېالبېلو تکاميل دورو او مرحلو کې د بېالبېلو علومو، فنونو، هرنونو، اخرتاعاتو او 

کشفیاتو د پرمختګ او پراختیا شاهد دی چې د ټولنیز ژوند ليه چياپېرال څخيه 

ورې یې نړۍ د انسياين اړتیياوو او رانیولې د علومو د بېالبېلو برخو تر پرمختګ پ

او د انسيانانو تييرمنځ یيې د اړیکييو  غوښيتنو د پيوره کولييو پيه رنييګ سيمبال کييړې

او کيل حیثیت غيوره کيړی  د یو کور یې رشیکولو له مخې د معلوماتوټينګولو او 

 دی.

مهميه او بنسيټيزه برخيه د ژبنیيو علوميو  لومو له بېالبېلو برخو څخه یوهد ع

ېړنيې او پلټنيې تير څ پيه کيېې برخيې بېالبېل( ده چې د ژبو Linguisticبرخه)

زموږ د څېړنې موضوع هم د ژبپوهنې اړوند یيوه برخيه ده.  الندې نیول کېږي او

ژبه په انساين ژوندانه کې یوه مهمه او ارزښتناکه وسیله ده، ځکه د ټولنیز ژونيد 

د انسيان ليه د بېالبېلو برخو په پرمختیا او پراختیا کيې هغيه مهميه وسيیله چيې 

ژبه ده. ژبه پيه هير وخيت کيې د ه او بنسټيزه ونډه لرلې پیدايښت څخه یې سرت 

ټينګولو  انتقال، د اړیکوانسانانو د فکرونو، څرګندونو، تجربو، د علم او پوهې په 

 له همدغيه امليه خيواو رشیکولو په موخه له برشیت رسه تل مله پاتې شوې ده. 

ختيګ  د زنځيري هغيه ليومړنۍ کيړۍ ده چيې  ژبه د بشيري متدن او کلتيور د پرم

 نورې کړۍ يې په ځان پورې نښلولې دي.

ټيولنیزې پدیيدې تيل  دا خو څرګنيده ده چيې نیزه پدیده ده اوژبه یوه ټول

هير اړخیيز  چې د ټولنې د بدلون په حال کې ويه پاتې کېږي، بلکې د ن  ابتې
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ډېرو ژبيو کيې  په پاتې، بلکې څنګ ژبې هم په خپل  ابت شکل نه ديبدلون تر 

ژبيو  و دالیلو له مخې لهجيې رامنځتيه شيوي او د هميدغوبېالبېلد ټولنیز ژوند د 

چې د نړۍ  په ځانګړو ژبو اوښتي بېالبېلې لهجې بیا په خپل وخت او زمان رسه

په بېالبېلو هېوادونو او ټولنو کې نن سبا په زرګونيو ژبيې ویيل کېيږي. د نيړۍ د 

نه دی معلوم، ځکه تر اوسيه پيه نيړۍ کيې داسيې بشيپړه  بو کره شمېر تر اوسهژ 

ژبې معلومې کړي چيې څيومره ژبيې  ټولې  ده تررسه شوې چې د نړۍ نه څېړنه

دي او په ژونيدیو ژبيو کيې څيومره ځيانګړې  مړې دي او څومره ژبې ژوندۍ پاتې

ژبيو لهجيې دي چيې د ژبيو او لهجيو تيرمنځ د تيوپیر او  ژبې دي او کومې د دغو

و څېړنيو او ژبنیيو بېالبېليونه هم مشخص او راڅرګند کيړي، خيو پيه تفکیک برید

 یادونه شوې ده.  د شتون ژبو د له درېو څخه تر اووه زرو پورې آ ارو کې

ځييانګړنو لييه  او اړیکييو او ژبنیييو (Genealogical) نَسييبيد نييړۍ  ژبييې د 

 -ژبکورنیيو څخيه د انيدو ه ليه دغيوي چې یو بېلو ژبکورنیو وېشل شو ې په بېال مخ

ژبکيورنۍ ده چيې د نيړۍ  (Indo- Eurpian Languges Familyاروپيايي)

بکيورنۍ بیيا اروپايي ژ  -د اندو یو مورنۍ ژبې ورپورې تړلې دي.نږدې د نیمو وګړ

ي چې ګَوري ژبه د هميدې سيرتې او په بېالبېلو ژبښاخونو او ژبڅانګو وېشل شو 

د مرکيزي داردي ژبيو د  ردیک( ژبڅانګېپراخې ژبکورنۍ د )آریک( ژبښاخ د )دا

 ډلې ژبه ده.

څېړنې موضوع ) د ګيَوري ژبيې فونوليوژي( ده چيې پيه څليورو  دې زموږ د

 :په دې ډول بشپړه شوي ده څپرکو کې

د موضيوع پير شيالید بحي  او معميول رسه سيم  کې له يپه لومړي څپرک 

ګيه شيوې په منظميه تو  په کېآ ارو، کارونو او هڅو یادونه  او د هغو خربې شوي
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نکيو او لیکواليو ليه ليوري تيررسه نورو بېالبېلو څېړو  چې له دې څېړنې وړاندې د

 دي. د موضوع اړوند یادونې شوي په کېشوي او یا هم 

لنيډ  ژبکورنۍ پر بېالبېلو ژبښاخونو پر اروپايي -څپرکي کې د اندو دویمپه 

آریياين او داردیيک بانيدې یايي، آر -بح  رسبېره د آریک ژبښاخ پر ژبڅانګو اندو

داردیيک  چې ګَوري ژبه له دې ژبڅانګو څخه په، خو دا رسه شوېلنډه څېړنه تر 

آریيايي او آریياين پيه پرتليه پيه  -ژبو پورې تړلې ده، نو په دې څپرکي کې د انيدو

 دارديک ژبڅانګه یو څه زیات بح  او څېړنه تررسه شوې ده.

د  پيه کيېژبې دریځ دی چيې بو کې د ګَوري په داردیک ژ  درېیم څپرکی 

پوهيانو بهرنیو او کورنیيو ګَوري ژبې پر پېژندنه او تاریخچه، د ګَوري ژبې په اړه د 

د نظریاتو ارزونه، د ګَوري ژبې د ویونکيو پير مېشيتځایونو، د او د هغوی  نظریات

ژبيو رسه د ګيَوري ژبيې پير  داردیک څانګې له پشيه ييي او نورستاين)کلښيه اال(

غړو په نومونو، د میوه جاتو پيه نومونيو، د  د مېر نومونو، د کورنۍنږدېوايل، په ش

نومونو کې بحي  او څېړنيه تيررسه حیواناتو په نومونو او د انسان د بدن د غړو په 

 ده. شوې

توضيیح او د ګيَوري ژبيې د  په څلورم څپرکي کيې د ګرامير لنيډه تشييریح،

 باندې بحي  او څېړنيه تيررسه شيوې چيې ليومړی اړوندو موضوعاتو فونولوژۍ پر

، د فونولييوژي او فييونیټيکسګراميير او ورپسييې پييه ترتیييب رسه پيير غږپوهنييه، 

ونيو بانيدې بحي  او ګرافیم او نورو څنکزنو عنوانترمنځ توپیر، فونیم،  فونیټيکس

د ګَوري ژبې د فونیمونو د تشيخیص،  ه برخه کېدویمده. په  څېړنه تررسه شوې

اکيو غږونيو، نیمواکيو غږونيو، ډولونو په لړ کې پر خپلواکيو غږونيو، بېو پېژندنې او 

غږونو، بېواکو مرکبو غږونو او نورو بېالبېلو څنکزنيو عنوانونيو النيدې بحي  او غربګ
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څېړنييه تييررسه شييوې ده او د خپلواکييو او بېواکييو غږونييو پيير بېالبېلييو مسييایلو او 

بېالبېليو جيدولونو کيې  ځانګړنو بح  شوی او همدغه ځانګړنې او مسایل یې په

هم په خپل ځای رسه وړاندې شوې دي او وروسيته د ګيَوري ژبيې د فيونیمیکي 

الفباء په برخه کې د ګَوري ژبې د لیکني نظام له پیل څخيه د الفبياوو پيه بهیير 

 بح  او څېړنه تررسه شوې ده.

پایلييه، وړاندیزونييه،  اصييولو او معمييول رسه سييم پييه پييای کييې د څېړنييې لييه

 مأخذونه راوړل شوې دي.ضامیم او 

 د څېړنې موخه

فرهنييګ سييرته او هېييواد د ميييل  هغييهژبييې د پييه هيير هېييواد او ټولنييه کييې 

ودې او پرمختیا په برخه کې چې د ساتنې، پالنې،  ګڼل کېږيارزښتناکه پانګه 

یې د الزمو او اړینو الرو چارو، پروګرامونيو او زمینيو برابيرول او تطبیقيول د هيرې 

له بېالبېليو مييل  افغانستان. د دولت دنده او مسوولیت وي اړونده حق او د ژبې

قيوم د هویيت او فرهنيګ  هيم ګيَوري ژبيه ده چيې د یيوه ځيانګړي ژبو څخه یيوه

ښکارندويي کوي او همدغه ژبنيۍ او قيومي رنګيارنګۍ دي چيې زميوږ د هېيواد 

ه ېيواد ليميل فرهنګ ته یې ښکال او بډاینه وربخښييل ده. ګيَوري ژبيه زميوږ د ه

بېره په پښتونخوا کې هم ډېر ویونکي افغانستان رس  پخوانیو ژبو څخه ده چې پر

ژبې سرته او بنسټيزه برخه جيوړوي او د یيوې ژبيې پيه پرمختیيا او  لري. ګرامر د

د یوې ژبې د نيورو برخيو پیاوړتیيا ليه ګرامير پرتيه  هم لري بډاینه کې سرته ونډه

دا ده چې هيم بيه د دې ژبيې  کېږي، نو د دې څېړنې سرته موخهنیمګړي ګڼل 

د ګرامر لومړنۍ برخه)فونولوژي( بشيپړه يش او هيم بيه د دې ژبيې د ویونکيو، د 

عليم او فرهنييګ مینيه والييو او نيورو هېوادوالييو تيه د ګټييې اخیسيتنې لپيياره سييرت 
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 خدمت وي.

 او مربمیت اهمیت د څېړنې

په دې کې دی چې یو خو د ګيَوري ژبيې  او مربمیت اهمیت د دې څېړنې

ه کې الزمې څېړنې او کارونه نه دي تيررسه شيوي پيه او ادب په برخه کې په ټول

ډول د دې ژبې د ژبپيوهنې پيه برخيه کيې چيې یيوه مهميه او بنسيټيزه  ځانګړي

ر ډول د دې چې له نشت رسه برابير دی او پيه هيې برخه ده، تر اوسه ډېر لږ کار

د ګرامر ليومړنۍ او مهميه کوي، تررسه شوی دی. فونولوژي  ایت نهژبې لپاره کف

په ګيَوري ژبيه کيې پيه  د اساس حیثیت لري، خوبرخه ده چې د یوې ژبې لپاره 

دې برخه کې اکاډمیک کار نه دی تررسه شوی، نو سرت مربمیت او اهمیيت یيې 

د ګيَوري ژبيې د فونوليوژي برخيه  بيه همدا دی چې د دې څېړنيې پيه تيرڅ کيې

 څېړنه پرې ويش. بشپړه او

 د څېړنې ډول او مېتود

 ،څېړنیييزې رسييالې پييه بشييپړولو کييې لييه دوه ډولييه څېړنييې -د دې علمييي

ړنيه پير چې تر ډېره بریيده یيې څې  او ساحوي څخه کار اخیستل شویکتابتوين

، خييو دا چييې د څېړنييې موضييوع )د ګييَوري ژبييې کتييابتوين ډول تييررسه شييوې

فونیمونييو او ځينييو نييورو اړونييدو مسييایلو د ښييه فونولييوژي( وه، د ګييَوري ژبييې د 

تشخیص او پېژندنې په موخه د اړتیا له مخې له ساحوي څېړنې څخيه هيم کيار 

 اخیستل شوی دی.

ل په دې څېړنه کې له ترشیحي، تحلیيل او پرتلیز مېتود څخه کار اخیسيت

لې موضوعات پيه ترتیيب رسه څېيړل د رسا شوی او د همدې مېتودونو پر بنس 

 ي.د شوي
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و موضيوعاتو او نيورو اړونيد ړنه کې چې د ګَوري ژبې د فونولوژۍپه دې څې

نه وي رسته رسولی. په دې لړ  څومره حق وو، ښايي هومره مو د څېړلو او بیانولو

نیمګړتیياوې بيه  ، نو ښايي چيې ځينيېنه ګڼم او وروستی کې زه خپل کار بشپړ

څېړنيې نيه دې تيررسه  ه کيې الزميېهم لري، ځکه د ګَوري ژبې د ګرامر په برخ

او دا یې زه پیل بومل، ځکه په دې برخه کې په لسګونو آ ار لیکيل کېيدای  شوي

. يش، خو هیله مند یم چې دغيه څېړنيه ميې تير خپليې وسيې بشيپړه کيړې وي

ژبې ویونکو، درنو لوسيتونکو، د عليم او  خدای دې وکړي چې دغه هڅه د ګَوري

 په زړه پورې متامه يش. ادب مینه والو او هېوادوالو ته ګټوره او

څېړنیيزې رسيالې ليه الرښيود اسيتاد قيدرمن  -په پای کې زه د دې علميي

رفیع الله نیازي څخه د زړه له تليه پيه اديب، فرهنګيي او علميي  دکتور څېړنوال

مینه، مننه کوم چيې وخيت پير وخيت یيې رارسه د رسيالې د اصيالح، سيمون او 

ا خپليې علميي الرښيوونې، نظریيې، بشپړولو پيه موخيه پيه پيوره مینيه او لېوالتیي

وړاندیزونه او نېکې مشورې رشیکې کړې دې، کور یې ودان، په علم او قليم یيې 

برکييت شييه، اللييه تعييالی دې یييې ژونييد د تييل لپيياره رسلييوړی او نېکمرغييه لييري. 

همدارنګه د وروڼو قومونو انستیتوت له آمر څېړنپيوه خیير محميد حیيدري څخيه 

همکيارۍ  ي مینه، مننه کوم چيې د کتيابونو دفرهنګ هم د زړه له تله په اديب او

 کې مشورې راڅخه نه دې سپمولې.رڅنګ یې خپلې علمي الرښوونې او نېت

د ګران هېواد د فرهنګ د ودې او بډاینې او په ځانګړې ډول د ګَوري ژبې 

 او ادب د پرمختګ، ودې او ځال په هیله.
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