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لن يز
کله چې علم د تاريخي ،جغرافيوي او مقايسوي – تاريخي ژبپوهنې په اصولو د باختري او پيرسيک ژبو تر من ه بريدونه
اکي پاميري ژبې د باختري ژبو په ل کې ر ند ای نيسي .پاميري ژبې ددغې آريايي لرغونې سيمې په غولې کې پيدا
شوې ،روزل شوې دپامير او دهغه ور ېرمه سيمو په غي کې يې ﻻ تر اوسه ان ساتلی دی ،د ژبنيو اړيکو او خپلوی له
مخې په يوه روپ کې ولې پاميري ژبې را ولول يوه اصطﻼح ده تر اوسه ﻻ دا په يقيني ډول ر نده نه ده چې ولې
پاميري ژبې د يوې لرغونې سرچينې خه رازږيدلې وي او بيا ان ې ان ې شوې وي او که د آريايي ژبو خه بيلې بيلې
پاته شوې دي ،چې د ان و ان و په حيث يې ان ساتلی دی ،د پاميری ژبو متخصص مار ين س رن د دغو ژبو سرچينه
يوه نه ې دی ليکي )) د ولو پاميري ژبو له پاره د واحد فونولوژيک سيستم پيدا کول امکان نه لري ،يوازې په و
فوني يکې خواصو کې دوی سره ون لري په هغې کې هم دوی کله کله سره جﻼ او د نورو ژبو مثﻼ پ تو سره په يوه کتار
کې دري ي (( دلته بايد ياده شي چې د مار ين س رن له دغې نظريې نه زيات کلونه تير شوي دي او دا وروستی نظريه نه
ده ،ترهغه وخته په پاميري ژبو کې مطالعه ل ه شوې وه او بيخې ل مواد پکې را ول شوي وو مثﻼ ياز وليامي ژبه تقريبا
ي ل شوې نه وه ،د پاميري ژبو تر مين فونولوژيک بريدونه نه وو اکل شوي په ان ې تو ه د غ يزو توکو پرتلنه هي
نه وه شوې ،وروسته د ژبپوهانو او محقيقينو له خوا په دې باب ډير مواد را ول شوي او غ يز بريدونه يې اکل شوي دي،
ددوی ژوره مطالعه او طبقه بندي ي ونکي ته ډاډ ورکوی چې دوی له يوې ونې بيلې بيلې ان ې او له يوې چينې خه
راپيدا شوې وبولي چې وروسته يې ان ی تکامل ک ی دی.
سريزه
پامير د مرکزي آسيا تر ولو لوړه او غرنی سيمه ده ،کومې ژبې چې به دغه سمه کې ورباندې خبرې کي ي د پاميري ژبو
په نوم يادي ي ،ددې سيمې ډيره په تاجکستان ،فرغيستان او افغانستان پورې اړه لري ،د ختي لوري د چيني ترکستان ،د
شمال له لوري دفرغانې ،د غرب له لوري د آمو د سيند او د جنوب له لوري د قراقروم د غرونو په واسطه احاطه شوې
سيمه ده .په دغه سيمه کې د پوهانو د ي نو په اساس اووه ژوندی ژبې شته دي چې د هغه له جملې خه اشکاشمي،
شغناني ،منجي ،سرغﻼمي ،يزغﻼمي ،په تاجکستان کې سن ليچي او په چين کې سرقولي ژبې د يادولو وړ دي-١٢٧ :٣) :
 ( ١٢٨د پوهانو به عقيده دا ژبې يو له بله سره فونولوژيکي او مورفولوژيکي ورته والی لري خپلوانې ژبې دي ،ددغه
خپلوانو ژبو ترمين ه کله کله د فونو يکي سيستم د سمون نا ر ندوالی د خپل تکامل په وروستيو مرحلو کې من ته راغلی
وي د نورو پاميري ژبو په ل کې زياته خپلوي د شوغنايي ژبو تر مين ه ليدل کي ي دا روپ له  ۴ژبو خه عبارت دی.
(1
(2
(3
(4

شوغنايي ژبه
روشاني ژبه
بارتن ي ژبه
سريکولي ژبه

ددغه لوروژبو س ه يوه ده چې د عمومي شوغنايي ژبو په نامه ياديدﻻی شي د نورو پاميري ژبو )واخاني ،اشکاشمي،
مونجاني ،ياز وليامي ( ژبو په ل کې شوغنايي روپ ته ياز وليامي ژبه ډيره ني دې ده دلته بايد ياده شي چې د نورو ژبو په
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ل کې پ تو د مونجاني سره نسبتا زيات ني دې والی لری چې مقايسه به يې وروسته وړاندې ک و ،د آريايي ژبو محقيقين
عقيده لري چې پ تو د مونجاني او پاميري نورو ژبو تر مين موقعت لري.
د پاميري ژبو ا وبی
د ژبپوهنې په اصطﻼح د پاميري ژبو خه د اين و اروپايي ژبو هغه آريايي روپ مطلب دی چې په پامير او ور يرمه
سيمو کې پرې خبرې کي ي داسيمې په ﻻندې ډول دی ،د پنج سين او د هغه د معاونينو په غاړه خصوصا د افغانستان او
شوروي غرني بدخشان په سيمه کې او دهغوی سره د کشمير په اون ۍ سيمه کې ،حزا د هند په شمال غرب کې او بﻼخره د
سينکيان په پاميري برخه کې(٢٩۴ -٢٩١ :۵) .
پاميري ژبې په دې ډول دي :
.1

.2
.3
.4
.5
.6

د شوغنايي – روشاني ژبو روپ  :د شوغنايي ،باوجووي او روشاني – خوفي لهجو په شمول چې د پنج به
اودواړو غاړو او دخوف په دره کې پرې خبرې کي ي .بارتن ي او اروشوري ژبې د پنج د ې معاون ،بارتنګ
سيند په غاړه ،سريکولي ژبه په سين کيان کې د تاشقرغان د سيند او دهغه د معاونينو وارچې او تپنزيف په غاړه ،د
تغامه او بورون سول په درو کې ورباندې خبرې کي ي( ۵٢ :۶ ).
ياز وﻻمي ژبه :په دې ژبه يوازې د شوروي په پامير کې او د پنج سيند د ي معاون ياز وﻻم په دره کې ورباندې
خبرې کي ي.
واخاني ژبه  :د پنج په بره خوا کې په دواړو غاړو او دکشمير دبرخون سيند په غاړه او دهند په شمال غرب کې د
خونزه نومي سيند په غاړه ،په سين کيان کې د تاشقرغان د سيند به غاړه او دسريکوليانو په جنوبي سيمو کې پرې
خبرې کي ي.
اشکاشمي ژبه  :د پنج سيند په هغه سيمه کې چې د لودي خه د شمال په لور خپل لوری بدلوي او د افغانستان د
سن ليچه په سيمه کې ورباندې خبرې کي ي( ۵۵ :۶).
مونجاني ژبه :د افغان پامير د مونج دسيند په غاړه چې د کوکچې يوه سرچينه ده همدارن ه د لوت کوه )د کونز د
سيند ې مرستيال چې ايد ا دياليکت ورکې موجوده ده خبرې کي ي
وانچې ژبه  :دا ژبه په اوس وخت کې د هغه ل شمير کليماتو په برکت شهرت لري چې لوم ی په  ١٩٩۴کال کې
د اي اې زاروبين او بيا د روزينفل له خوانه وړاندې شوې وې د اژبه پخوا د پنج سيند د ې مرستيال وانچه په
غاړه موجوده وه.
)(۴ :٧

سر وﻻمي ژبه :ددې ژبې په اړه د ي ونکو تخمين هم شهر ت لري چې د فيض آباد خواته دسر وﻻم سيند په بره
خواکې موجوده ده او د پاميرې ژبو په ډله کې شميرل کي ي پاميري ژبې د دوو اولسونو ژبې دي چې د دوی په ل کې
خورا لوی اولس د شوغنايي روشاني ژبو ويونکې او واخانيان دي ،د شوغنايي روشاني ژبو د ويونکو شمير د لوي ت
پن وسو زرو په شااو خواکې دی او د واخانيانو شمير  ٢۵زرو خه تر  ٣٠زرو پورې رسي ي په پاته ولو پاميري
ژبو يوازې لور لورنيم زره کسان خبرې کوي ،ولې پاميري ژبې ليک نه لري د روانې پي ی په ديرشو کلونوکې د
وشو خو مطلوبه نتيجه يې ورنه ک ه په معاصر
شوغنايې او واخاني ژبو د پاره دليکه د من ته رواړلو لپاره کو
وخت کې د شوروي پاميريان په تاجيکي ژبه سريکوليان په اوي وري ژبه او افغاني پاميريان په پ تو او دري ژبه زده
ک ې کوي همدغه درې ژبې د پاميري بيلو بيلو ژبو ويونکو ترمين د افادې او استفادې ژبې هم دي که خپله پاميري
ژبې سره ډيرې لرې دي او ديوې ژبې ويونکي د بلې ژبې له ويونکو سره په نورو ژبو نه پوهي ي .د پاميري ژبو په ل
کې د شوغنايي – روشاني ژبو روپ مهم ای نيسي په دغه روپ کې دغه ژبې او ديالکتيکونه شامل دي :
أ(
ب(
ج(
د(
ه(
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شوغنايي
روشاني
بارتن ي
اوروشوري
سريکولي
)(۵١: ۶
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ددغه ژبو او دياليکتيکونو تر مين ه ني دي والی او خپلوي تر دې حده ده چې ويونکې يې په آسانه سره يو تر بله
پوهيدﻻی شي د دغې ني دې خپلوی له مخې کيدای شي دغه ولې ژبې ديوې ژبې بيل بيل دياليکتيکونه و بلل شي
خو دهغې عامې ژبې نوم نشته چې د غه ولې يې ان ې او دياليکتيکونه و ل شي دغو ولو ژبو په ان ې او
مساوي تو ه پراختيا موندلې او يوه دبلې دياليکت نه شو ﻼی ،سريکولي ژبه له خپله روپه په ل ه ليرې شوې
ده او علت يې هم دادی ،چې تقريبا سل کاله کي ي ،چې د خپل روپ سره يې تماسونه شليدلې دي .د پاميري ژبو
ددغه روپ علمي مطالعه او پل نه د تيرې عيسوي پي ۍ په دويمه نيمايي کې د ر .شاو او د ک .ګ .زليمان له
خوا شروع شوه.په  ١٨٩۵کال کې د زليمان اثر چې د ايوانوف شوغنايي قاموس نوميده خپور شو د ادهغه موادو
سيستماتيکه تجزيه او تاليف وو چې د يوه پل ونکي ايوانوف نومې له خوا نه را ول شوی وو ،ددغې ژبې اساسي
مطالعه او پل نه په  ١٩١۴کال کې زاروبين شرع ک ې او په دې باره کې د دغې ژبې د روپ د پوره پيژندنې ه
اساسونه کي ودل.په  ١٩۴٢ – ١٩٢٨کلونو کې پروفيسور مار ين س رن د شوغنايي ژبې د تاريخ په باب دوه
مقالې خپرې ک ې .بيا په  ١٩۵٣کال کې د و.س .سوکولوه له خوا د شوغنايي خصوصا د فوني يک په برخه کې يو
ډير ه اثر خپور شو .د همدغې محققې له خوا د شوغنايي – روشاني ژبو درسته طبقه بندي هم وشوه .سربيره په
دغه يادو شويو محقيقينو د شوغنايي –روشاني ژبو د روپ په باب يو ل نورو محقيقينو هم ي نې او پل نې ک ې
دي ،چې ددغه روپ ژبو مطالعه او ي نه يې اسانه ک ې ده د شاه عبدﷲ بدخشي )د افغانستان د ينو ژبواو لهجو
قاموس ( چې د پ تو ولنې له خوا په  ١٣٣٩کال کې خپور شوی دی ،د پامير ې نورو ژبو په نګ کې د پ تو
شوغنايي په لغوي مقايسته کې ه مرسته کوﻻی شي.
رامر ته يوه کتنه :
د شوغنايي – روشاني ژبو د روپ ول دياليکتونه پرته له سريکولي د اسم ذات مذکر او مونث کتي وری لري ،د سريکولي
او وروشوري نه پرته ددغه روپ په ولو دياليکتونو کې د جمع عﻼمه ) ٻن مجهوله ې  +ن ( راغلې ده د اضافي او صفتي
ترکيب په باب ددغو روپ ژبو ډول او طرز د نورو باختري ژبو په شان دی يانې مضاف اليه او صفت د پ تو په شان د
مضاف او موصوف تر مخه را ي ،شخصي ضميرونه دوه رامري )لوم ی او دويم ( حالتونه لري م ر جمع يې تغير نه
مومي(١٢٨ -١٢٧ :٣).
روشاني

شوغنايي
پ تو
واز
زه
ماش
مون
تو
ته

از
ماش
ته

تمه
تاسو

تمه

مو
ما

مو

تو
تا

تا

) ( ٢٨ :٢
د وا ن له مخې اشاري ضميرونه درې صيغې لري :

60

International Journal of Multidisciplinary Research Configuration, ISSN: 2582-8649, Vol. 2, No.2, April 2022

شوغنايي

روشاني

يو

پ تو
يا

واذ

واذ

دی

دي
مې
هوغه

نور ضميرونه په دې ډول دي:
چيدوم ) کوم (
چيز ) ه ه شي (
چای ) وک (
چي ) چا ،د چا (
ار ) هر (
) ( ٣١ :١
فعل  :د شوغنايي -روشاني ژبو په ولو دياليکتونو کې فعل د ماضي او دحال دوه اساسونه موجود دي.
د حال او مستقبل زمانه :
لو وم

لولم

لو وام

لولو

لو وي

لولې
لولی

ماضي :
اوم لوود
ام لوود

ما لوست
موږ لوست

په دغه صورت متعدي فعل په ماضي کې يوازې دفاعل تغيير غواړي نور د پ تو په شان په فعل کې تغير نه را ي.
آدات :
د عطف د جمع په ای )ات ،او ( را ي چې د بغﻼن د سره کوتل په کتيبه کې د )اوته ( په ب ه ليکل شوی دی مثﻼ
يا پوند تيزدات سور لوود= هغه په ﻻره ي او سندره وايي.
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دوی
دغه
مای

) (۴٣ :٨

لو ويت

دا
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د تابعي جملو د وصل دپاره ) ه که ( را ي چې د پ تو د)چې ( مانا ورکوي لکه چير ه نه که ماش چيز خوران = کار
چې نه ک ې مون به ه خورو
د ترديد له پاره )يو – يا ( استعمالي ي
د پ تو د نو په ای ته استعمالي ي لکه ايدته چيز لو ود = هغه نو ه وويل
پاميري ژبې له پ تو ژبې سره دا او دې ته ورته ډٻرې اړيکې سره لري چې ي ونکې او محقيقين بايد ورته پاملرنه وک ي
او په اړه يې ﻻ ي نې وک ي.
پايله:
پ تو ژبه له ډيرو ژبو سره اړيکې لري خو له پاميري ژبې سره يې اړيکې ډيرې واضيح دي پاميري ژبې د ختي و اريايي
ژبو روپ دی ،شمال ختي ه ژوندی ژبه هم ورته ويل کي ي .ددې ژبې ويونکې تر سلو زرو تنو اوړي ،پامير د افغانستان
اړوند سيمه ده په ملي سرود کې هم ددې سيمې او خلکو يادونه شوې ده  ،د ي ونکو په وينا په دې غرنيو سيمو کې اووه
ژوندی ژبې شته ده چې تر ولو مشهوره او ډيره کاريدونکې ژبه يې پاميري ده دا ژبې يو له بله سره ډيری ورته والی لري
د فونولوژيکي او مورفولوژيکي پلوه سره اړيکې لري .هغه ژبې چې په دې سيمه کې يو له بله سره اړيکې لري او
ني ديوالی لري هغه ژبې اشکاشمي ،شغناني ،منجي ،سرغﻼمي ،او يزغﻼمي ژبې دي چې ينې يې په تاجکستان او ينې
نورې يې په چين کې ويل کي ي او خلک ورباندې خبرې کوي .ول ي ونکې په دې نظر دي چې دا ژبه د آريايي ژبو له
کورني خه دي چې خو د دې سيمې د لرې پرتي والي په خاطر ورته کار نه دی شوی او ﻻ تر اوسه يې ډيري خواوې نا
شنلې پاته دي ي ونکې دنده لري چې ددې ژبو په اړه ي نې او تحقيقات وک ي.
اخ ليکونه
 - ١آريانا دايره المعارف ،لوم ی وک ١٣٨۶ ،کال .دافغانستان د علومو اکاډمي ،نبراسکا مطبعه ،کابل.
 - ٢آريانا دايره المعارف ،دويم وک ١٣٨٧،کال .دافغانستان د علومو اکاډمي ،نبراسکا مطبعه ،کابل.
 - ٣اورم  ،خليل ﷲ .آريايي ژبې  ١٣٨٧ .کال ،کابل مجله  ،د علومو اکاډمی  .کابل.
 – ۴پ تو پ تو تشريحي قاموس ١٣٨٣ ،کال ،علومو اکاډمی ،کابل.
 - ۵دوسوسوړ ،فردينان .دوره زبانشناسي عومي ١٣٨٧ ،کال  ،ژباړه کوروش صفوي ،انتشارات هرمس ،تهران
 – ۶شپون ،وجيه ﷲ  .له لرغونو ژبو سره د پ تو ژبې اړيکې  ١٣٨٩ .کال ،مومند خپرندويه ولنه ،نن رهار
 – ٧من ل ،علي ﷴ  ،پ تو لهجې ١٣٨٧ .کال ،علومو اکاډمی کابل
 – ٨يوسيف ،م  ،اينسکي .زبانهای ايراني  .ژباړه دوکتور علي اشرف صادقي ١٣٨٧ ،کال  ،انتشارات سخن .تهران
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