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 کټه ګوري 
 

Category 
 

Ca.tuh.guh.ree 

 
 

،کانکور، پروپاګند ،دیالیکتیک .،نور اونور ترکیبی  د کټا ګوري ،کټهګوری نوم هم لکه ،ډیر نورنومونه )ارګومینت 
نومونه ........( چی، په راتلونکې کښی به زما لخوا توضیح اوتشریح شي دا به زمونږ د هیواد اونړیوالو ادیبانو،  

یا لیکواالنو،شاعرانو، تاریخ پوهانو ته ثابته اوښکاره کړم چی، نني په نړیوالوژبو کښی داستعمال وړنومونه چی ،ګو 
دا ټول نومونه دالتین ژبې دادبیاتو څخه راټوکیدلي اوسرچینه لري وښییم چی ،د پورتنیوو مشهورواونړیوالوشهرت  
ته رسیدلو نومونو ریښه اوسرچینه د لرغونې اصلي آریایې / آریک پا اچا ایې/ پشه یې ننۍ زمونږ دهیواد مروجه 

 ! ي ژبېپشا یې ژبه ده نه دا ،چی نورې ننۍ اوپرونۍ ژوندۍ ادب
زما د پورتنۍ ادعا ښه اوزړه پوری ثبوت به داوي ،چی زه به ډیر داسی نومونه چی، نن سباپه ډیروژوندیوو ژبو  
کښی پرته له ریښې مروج اوداستعمال وړ دي ،زمونږ دهیواد په لرغونې آریایې ژبه پشایې /آریک کښی به یې د 

سره داصلي آریایې ژبې پشایې توب په خاطر توضیح    ریښو اوژوندیوو مصادرو په شتون کښی دافعالو اوصفتونو
 ! اوتشریح کړم ترڅو یوځل بیا دپوهانو پام اصلي اریایې ژبې پشایې ته چی، زه یې آریک ژبه بولم راواړم

نوم ،چی په پشایې ژبه کښی یوترکیبي له دوو ځانګړو   (Category کټه ګورۍ)دخپلې پورتنۍ ادعا پربنسټ غواړم د
 . علونو په شتون کښی په اثبات ورسوم چی، نوموړې ترکیبي نوم دپشایې ژبې اصلي ملکیت دیمصدرونود دوو ف

آریک ژبې د  / د پشایې  لومړی نوموړی ترکیبي نوم  د  ( gory او cat) له هرڅه   =catgory څخه جوړ نوم 
gory+ cata ) دپشایې ژبې د ( catik اود ).. کټیک = پریکول ،قطع کول ،جداکول،تقسیمول( gorik   = ګورېک

اخیستل ،ترالسه کول ( څخه په الس راځي ! دخپلې علمي ،ادبي او څیړنیزې ادعا په خاطر غواړم دواړه مصدرونه  
یود بل پسی ګردان کړم ،ترڅومورد نظر فعلونه مې الس ته راوړي وي اود ښاغلو اواغلو محقیقینو اوادیبانو ادعا ته 

 .مې ځواب وړاندی کړی وي
Catikع کولپریکول ،قط= 

 آ = زه کټیم / پریکوم 
 تو= ته کټي / پرېکوې 

 سی = هغه کټګا ،کټا / پریکوي 
 آمو = مونږ کټیس / پرېکوو 
 ایمو = تاسی کټیدا / پریکوئ 
 تې = هغوی کټین / پرېکوي 

 cata ، کټاcat امری فعل یې = کټ
 کټا = پرېې کړه 
 :فعلي صفتونه یې

 کټوا = پرې شوی 
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 کټوي = پرې شوې 
 پرې کوونه کټنا =  

 کټکاال = پرکوونکی
 کټکالي = پرې کوونکې 

 : مصدر په ګردان پیل کوو ( ګوریک = اخیستل gorik)اوس به د نوموړي ترکیبې نامه دوهم مصدر د
 اخیستل ،الس ته راوړل  = gorik ګوریک

 آ = زه ګوریم /اخلم 
 تو= ته ګوریې /اخلی

 سی = هغه کټګا/ اخلي
 امو = مونږ ګوریس / اخلو
 ایمو = تاسی ګوریدا / اخلئ 
 تی = هغوی ګورین /اخلي

 دمفرد مخاطب امری فعل یې ) ګور، ګورا ،ګوریې = واخله ،اخلې (
 =gory پرې یې کړه ،تقسیم یې کړه + ګوریې =catah کټه ) اوس چی،مونږدنوموړو مصدرونو امري فعلونه

 : نګوالي ته ګورواوس به مونږ د لوړې الس ته راغلې معادلې څر ( وایېخله ، اخلې 
،   =catagorya = ګټه ګوریا =gorya ګوریا + cata کټه) ،تقسیمول  ،تقسیم یې کړه، وایې خله  اخلې  بیلوی 

 . (..... ګروپ بندي کول
ترکیبي نوم په لرغونۍ آریایې ژبه آریک  catagorya یعنی دنوموړې معادلې څخه داپه ډاګه شوه چی ، دکټه ګورۍ

وجه ژبه کښی دلرغونو زمانود )آریانا ویجه ( څخه ال په پخوانۍ زمانې حتی د بشر دتاریخې  پشایې/ پشه یې ننۍ مر  /
دورې د) لومړي کمون ،کمون اولیه( څخه تر ننه پورې په ننۍ پشایې ژبه اوپرونۍ آریایې )آریک / پشایې ( ژبه  

ود کښی ژوندی اوال په قوت کښی ، دخپل پوره ادبي قوت سره په ټولوهندو اروپایې ژبو کښی دپشایې ژبې په وج
 . سره داستعمال وړ اوحتې نوروغیر آریایې ژبو کښی پوره داستعمال وړهم ګرځیدلی دی

اوس دټولو ښاغلوژب پوهانو اوادیبانو څخه په پوره درناوي هیله کیږي چی، دمقالې دال بشپړوالي ،تکمیل اوالرښوونې  
 . په خاطرخپل نظررا سره شریک کاندي

 ګه وایم چی، دلوړو علمي اومنطقي دالیلو د وړاندی کولو پر بنیاد اوبنسټ دعوی لرم ،چی نوموړی دیادونه : په ډا
(catagory ;catagoriya ) ترکیبي نوم د اصلي آریایې ژبې پشایې /آریک ژبې ادبي اوژبنې ملکیت دی ! 

ولري ،هیله ده ، چی زمونږ دال    که بیاهم ادپ پوهان زما د دغې علمي اوادبي ادعا په وړاندی علمي اومنطقي دالیل
 ! پوهاوي په خاطر اودمقالې دبشپړتیا اوښکال په خاطریې وړاندی اوزمونږ ادبي تنده ماته اوقناعت را کاندي

 
 . په درنښت

 . کال ، اپریل ۲۰۲۱احمدجان »ماڼو«. دنمارک 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

