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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۷۲/۱۰/۷۱۰۷          سرلوڅ مرادزی
 

 ونهپه اړه وړاندیز یڅیاب د پښتو :پښتو په یوه لیکبڼه
 :په اړه اوږدمهاله وړاندیزونه یڅید پښتو اب

 دریمه برخه ر په ادامهید ت

خو که  ږيینه حل ک یڅیهغه په عربي اب یکړم چ یرایاد یستونز یمهم یڅو نور یر پشان د پښتو ژبیدلته غواړم د ت

 په غوړیدا تمامیږي . ید پښتو ژب یدالی شي او په پایله کیپه اسانه حل ک یوکاروو دا ستونز یڅیموږ التین اب

 ( ستونزه : aaپ ) یــ د ال ۱

د  یڅیپه التین اب یقاموسونو او یا نورو پښتو کتابونو ک ی. ځین( کارولی شو aaموږ )  یک یڅیپ لپاره په التین ابیال

( د  aa)  یګڼه دا ده چیوړاندیز ښ ی. دد( ولیکو aa)  ی( کارول شوی ، خو ښه به دا وي چ āپ د ښودلو لپاره ) یال

 ښیږي . ینه پ ر لټون ته اړتیایپر لیک دړه تیار موجود دی او د هغه د لیک په مهال ډ یڅیالتین اب

لو تورو په ځای یي یال بیب(  ۷) ا ( سره یي لیکو د )  یپه لیکبڼه یان یڅید عربي اب ی، چپیال یموږ  په پښتو ژبه ک

په رااخیستنه  یڅید عربي اب یترسره کول ستونزمن دي او دا ستونزه پښتو ژب یدند(  ۷. په یوه بڼه د ) ا ( لپاره ) کاروو

) یا (  لنډ واو ) و ( اوږد واو  ی، لنډ) یا ( ی، اوږد، زورپیدا یوه بڼه ) ا ( هم د ال پیموږ د ال یان. یدهیپر ځان بار کړ

(  ی)  ی، اوږد( a، زور لپاره ) ( aaپ ته ) ی، بیا موږ الولیکو یڅیاو زورکي لپاره یوشان لیکو خو که دا په التین اب

. اووه  ( کارولی شو ə)( او زورکي لپاره  o( ، اوږد واو لپاره )  uاو لپاره ) ( لنډ و  i) ي ( لپاره ) ی، لنډ(  eلپاره )

 راواخلو:  یبه الند یلګیواړه ب

 :  یپ ) ا ( لیکو ، لکه الندیزور دی هم ال ی( لپاره چ a:  د ) لګهیلومړۍ ب

 ، لکه ای هلکه !( ay)  ایــ 

 ( ade)  یادــ 

 او نور ( angurر ) انګوــ 

 : یلګو کیب یپ ) ا ( لیکو ، لکه په الندیپ دی هم  الیال ی( لپاره چ  aa: د ) لګهیدوهمه ب

 ( Taandــ تاند ) 

 ( ḍaar)  ډارــ 

 ( kaar)  کارــ 

 ( waar)  وارــ 

 پ لیکو ، لکه :یراځي ال یکله د وییونو په سر ک ی( لپاره هم چ e،  ی)  ی: د اوږدلګهیدریمه ب

 ( əl elaw)  لولیاــ 

 (       əlښودل )یــ ا

 ( ṛa egــ اجړا) 

 پ لیکو ، لکه :یراځي ال یکله د وییونو په سرک ی( لپاره هم چ i) ي ،  ی: د لنډلګهیڅلورمه ب
 ( ira)  ایرهــ 

 ( ər  ǰ in) انځرــ 

 :پ لیکو ، لکهی( لپاره هم ال  o: د اوږد واو ) لګهیپنځمه ب

 ( oblanــ اوبلن ) 

 ( o     ــ اوښکه ) 

 یا تندی ( čul y ــ اوچولی ) 

 :پ لیکو ، لکهی( لپاره هم ال u: د لنډ واو ) لګهیشپږمه ب

 یا خام ( um)  ــ اوم

 ( یا سیر u  aــ اوږه ) 

 :لکهپ لیکو ، ی( لپاره هم ال ə): د زورکي لګهیاوومه ب



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ، عبثمانا ی، ب( هډر   əbtــ ابته )

 ، د مور مور( نیا    ənــ انکو )

    ( ۰) ، ټولول لکه انځران یا باټینګر ( əṇawəl ــ اڼول )

له  یاو دا یوه غټه ستونزه ګڼلی شو چ یړلیالبته هیڅ ګرامرپوه  یا لیکوال دا ستونزه په پورته څرنګوالي تر اوسه نه ده څ

 ده .  یڅخه انجړه مشوړه جوړه کړ ینورو زیاته یي د پښتو لیکبڼ

 : ( ستونزه  ə( او زورکي )aــ د زور )  ۲

ګه د زورکي لپاره . همدارن( دی aهغه )  یدا توری شته چ ید زور لپاره توری نه لرو خو په التین ک یک یڅیاب یعرب

 ( شتون لري . əدا توری ) یک یڅی، خو په التین ابهم توری نه لرو

لیکو  یڅیرنوم دی او زورکی لري په عربي ابیشم یچ(  ۰۲زور لري  او شل )  یاوس که موږ شل ) د فلج په مانا ( چ

 یڅییي څنګه توپیر وکړي . خو که همدا په التین اب یپه لیک ک ی، لیکبڼه یي یوه راځي او لوستونکی نه پوهیږي چ

 څه لولي .  یپه مانا ، لوستونکی پوهیږي چ(  ۰۲( شل د )    š əl( شل د فلج په مانا او ) šal  ولیکو ، لکه )

، پیر ( او زړه ) قلب ( یا د منګل ) د پښتنو د یوه ټبر نوم دی ( او منګل ) د الس موټی ، خپړه همدارنګه د زړه ) پخوانۍ

 تر اخره .  یدای شي او داسیسره په اسانه لری ک یڅیستونزه په التین اب ی( په لیکلو ک

 :( ستونزه w( او )   o،اوږد واو ) (u  د لنډ واو )ــ  ۳

 ی( وکاروو په عرب wیي ولیکو )  یڅیکه په التین اب یچ ی( او په هغو وییونو ک o( ، اوږد واو )  uموږ د لنډ واو ) 

به څو  یستونزه نه حل کیږي ، الند ییوه بڼه د پښتو ژب ییوه بڼه لرو او هغه ) و ( دی . د ) و ( په د ییواز یک یڅیاب

 : راواخلو یلګیب

 ( د دختر په مانا Lur)  لورــ 

 واښه او نور شیان ریبی یا داس  یوګړي پر ی( هغه اله چ Lor)  لورــ 

 ( د افغانستان د یوه والیت نوم دی .  wardag) وردګــ 

ستونزه رامنځته کوي  یپه لیکنه ک ییو توری ) و ( لرو چ ییواز یڅیپه عربي اب یلو وییونو کیال بیپه پورته دریواړه ب

 ستونزه حل کیږي . یلرو او نوموړ یتور یدر یک یڅیپه التین اب یچ یحال ک ی، په داس

  ستونزه :( y ,e , i ــ د یا ګانو )  ۴

د پښتو ستونزه  یڅی، عربي اب یشو یپه تفصیل خبر یپه لنډ مهاله وړاندیزونو ک یپر یمخک ید ) یا ( ګانو په اړه هم چ

تورو په کارونه د ) یاګانو (  یتوري کاروو او دد ید ) یا ( ګانو په تړاو موږ در یک یڅینه شي حل کوالی . په التین اب

 ای شي .دیره په اسانه حل کیستونزه ډ

    ی، ځي او نورو ک، څښي، خوري، کالي، سړي، دوبي( لپاره کاروالی شو لکه په موچي یا ) ي ی( د لنډ iــ  ) 

 یاو نورو ک ی، کوی، ځی، خوریدی، شی، مستی( لپاره لکه په اد ییا )  ی( د اوږد eــ ) 

 وي کاریدای شي لکه : هلته ) یا ( ته اړتیا یچ ی( په نورو ټولو حاالتو ک yــ ) 

 ، ځای او نور، چای، بوی، خوی، لوی، کالی، سړیپ ــ منګییال

 ، ځۍ او نور، کوۍ، خورۍ، المارۍ، کړکۍب ــ ډوډۍ

 ، یو او نور، یونج ــ یرغل

 ، خویونه او نور، سیالد ــ نړیوال

ز اوښتون او بدلون سره او ولسونه د هراړخی ی، ټولنسارو پرمختیاووید پوهنیزو څانګو پراختیاوو او د اوسني تخنیک ب

 یځان له نویو حاالتو سره همغاړ یدالی او وړ ژوند کوالی شي چیهغه ولسونه پات ی. په نویو حاالتو کمخ کړي دي

 یدونکي اړتیاویځایوالی شي او د خپلو ویونګړو پراخ یلمنو ک ، خپلو ید وخت غوښتن یچ یکړي . همدارنګه هغه ژب

 .   ږي او ژر نه مريیپات یپوره کوالی شي د وخت له بهیر سره همغږ



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 یاو نیمګړ یګړیپات یریاو ډ یاو تخنیک د زاړه پیر پانګه هم نه ده راټوله کړ ییي د پوهن یخپله غیږه ک یچ یپښتو ژب

 .   چټک بهیر له غوښتنو سره هم مخ دهاو تخنیک د اوسني پیر د  یلري ، نن مهال د پوهن

اوږد  یژب ی. همدارنګه د عربدهینو سره مخ کړله سترو ننګو یبل پلو له لویدیځ لوري فارسي او له ختیځ اړخه اردو ژب 

جا لګه هم که یوخوا سیمه یزو او محلي  ی. پر سیمه او نړۍ د انګریزي ژبیزهم باید له پامه ونه غورځول شيزیانمن اغ

 یپوهنیز ی، له دد بدلون وړتوب ونه ښۍ یځان ک یدا ژب ی، خو بلخوا که د سیمپوهنیزه تومنه برابروي یژبو ته د ود

، انګریزي ژبه د دوی د پوهنیزو غوښتنو د ځواب جوګه نشي ګټه پورته نکړي او د خپلو ویونکو د ټولنیزو او یتومن

 .  شيکړۍ هم راتنګوالی  یپراختیا او ود

ره بیا ګاونډیو ولسونو یله نورو په ت یاو تخنیک ک یخپل ولس په پوه ید روڼ اندو او پوهانو دنده ده چ یتر هر چا مخک

پرته  یملي ژب یسیالي د افغان ولس د خپل یداس یاو تخنیک ک یپه یوه لیکه ودروي . په پوه یه په  ګټوره سیالۍ کسر

 نه ده . ولس باید له نویو حاالتو څخه پخپله ژبه خبر او حاالت ورته پخپله ژبه وژباړل شي .  یشون

په ساینس ، تخنیک ،  یونه ) لغتونه ( پیداکړو چپه سل ګونو زره نوي ویی یخپله ملي ژبه پښتو ک ینن سبا اړ یوو چ

په پښتو ونوموو او پښتانه  یپر یپرمختیاو یرامنځته شو ی، ټولنیزو چارو او نورو برخو ک، طب، مذهب، فلسفهفرهنګ

 پخپله مورنۍ ژبه خبر کړو.  یپر

نه شي پوره  یاړتیاو یشو ییاد ږي اوی، پښتو ژبه نه ځاییراپورشو یژب یله عرب یچ یک یڅید پښتو په موجوده اب

 ی. له هغه ځایه چدهیدا مخه یي ډب کړید پراختیا او غوړ یراو د هغیله پښتو څخه راچاپ یلکه زولن یڅی. دا ابداییک

په یاد شویو  یل او جال دی چیاو غږیز جوړښت یي له سامي ژبو څخه ب یتړل یپښتو د هندو اروپایي ژبو په کورنۍ پور

 یدغه ستر خنډ چ ید پرمختګ او غوړیدا له مخ یژب ید خپل یته رابولي چ ی، پښتانه د یه اشاره شوورت یجدولونو ک

 . ده ، ایسته کړي یڅیهغه ناوړه او نامناسبه اب

 ۰۲نن سبا د  ی، خو پښتو چهم لري یهندو اروپایي ژب ینور ید سیم یستونز ید خپل غږیز جوړښت پر بنست داس

 یڅیالتیني یا فونیمیک اب یلپاره د نورو الرو په څنګ ک یپل چټک پرمختګ او په ستونزو د برمیلیونو وګړو ژبه ده د خ

د عالمه اقبال په  یګاڼه سمباله شي دا به سیمه ک یپه د یله نورو سیالو ژبو مخک یته سخته اړتیا لري . که پښتو سیمه ک

د نورو ژبو د  یسره د سیم یڅیاب یژبه به هم په نو تپنده زړه جوړوي د افغانانو یافغانان د اسیا د لویي وچ یوینا چ

، و نویتوب به د ولسونو د الپوهاوی. د ژبو رسانس اپتوګه تمامه شي یقو یاو محرک یویښتون او ریسانس لپاره د جټک

 .اړیکو او ویښتوب پیالمه شي ینږد

یل لپاره یي ښایي خواخوږی پښتانه وروڼه همدا نن پیل شي ځکه د پ یکار د یداس ی، دلته زما موخه دا نه ده چالبته

 .موږ په همدغه الر والړ شو یپکار ده چ یخو په اوږدمهال ک یته کیږد یمخ یستونز یریډ

 یله عرب یڅیاب یژب ید خپل فقید مشر مصطفی کمال ) اتاتورک ( په الرښوونه یي د خپل یهغه هیوادونو لکه ترکیه چ

په بدلون  یڅید اب یدو کیترکیی په رامنځته ک ی. د نووخت غوښتنو لپاره چمتو کړه، ترکیي ژبه یي د ین واړولهپه الت

 . داییبیا رغون له پامه نه شي غورځ یسره د ترکیي ژب

د خپلو دالیلو او  یپښتو لپاره رانقل شي بلک ید ترکیي د فقید مشر الر، په پټو سترګو د افغاني ژب یالبته دلته نه غواړم چ

 وړاندیز ولرم.   ی، غواړم داسپورته ورته اشاره وشوه یټ چاړتیاوو پر بنس

سره وتړي او یا سیاسي رنګ  له دین او یا مذهب یڅیاب یتوګه د ژب ی، ژبه او په ځانګړیځیني کسان ښایي په ټوله ک

 یژباړ شتون لري او مذهبونه وګړو ته د دوی په ژبو او یا ی. خو ژبه له ځانګړي دین او یا مذهب څخه مخکورکړي

د غږیز جوړښت سره سم  یژب ی، هره ژبه هلته د خپلاروپایانو پخپلو ملي ژبو ژباړلی عیسوي دین .سره راغلي دي

 . ژباړلی او دا لړۍ به ادامه ولري . پښتنو هم د اسالم د سپیڅلي دین کتابونه په پښتولري یڅیاب
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

د پرمختګ او  یدا د ژب ی، بلکني کمزورۍ داللت نه کويعربي او یا التین وي دا د پښتنو په دی یڅیاب یکه د پښتو ژب

 یفصاحت رامنځته کیږي او په داس ی، په ژبه کغږیز بنسټ په سمو تورو ولیکل شي . که ژبه پخپلغوړیدا لپاره کیږي

وي . مرسته ک یښه وده کوالی شي او بلخوا په ژباړه ک یدیني او سیانسي پوهن یڅرګنده او روښانه ژبه زموږ ټولنه ک

، ژبه ګډه وډه او انجړیږي او ګډه وډه نسټ له خپل چورلیز څخه وښویږير بخو که ژبه د سیاسي او یا نورو ملحوظاتو پ

 . او تاوتریخوالي المل ګرځیدالی شيد وګړو تر منځ د ورانپوهاوي  یټولن یژبه د یو

د یاد  ی، بلکاو ځان ښودلو خبره نه ده ی، سلیقنبدلون د څو ژبپوهانو او یا لیکوالو د تفن یڅیویالی شو د اب یپه پای ک

 . یوه عیني اړتیا پتوګه لیدل کیږي دا په موخه دی، پرمختګ او غوړد وضاحت یشویو السوندونو پر بنسټ د پښتو ژب

 پای

 : اخځونه
 مخ(  ۵۶، د افغانستان علومو اکاډمي  ــ لومړی ټوک ) پښتو قاموس ( ۱) 
 مه ۲۵کال د جنوري  ۲۱۱۲د 

 
 


