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Preface 

 
The verb is an essential element of any language and usually the most difficult in its grammar. When we are doing 
something, or want to be, or express how we feel …, we use verbs. Verbs are inflected according to a process called 
conjugation. This involves a change in form to indicate categories such as voice, mood, tense, aspect, person, number, and 
gender.  
 

This Handbook of Pashto Verbal Conjugation presents a comprehensive description of the conjugation of Pashto verbs 
)فعل کړ،( . The three hundred paradigms give detailed conjugations of the basic verbs that one will encounter in modern 

Pashto. All other Pashto verbs can be derived or extrapolated along these patterns, for example: verbs ending with )ل(  such 

as اړول ،هسکول ، ويج  etc. are conjugated in the same pattern as آبادول (verb1 p.2). In Pashto, the infinitive 

)مصدر  or کړنومی or )کړنوماند  is different from all other verb conjugations, such as لهو . It is free from tense like a noun, and 
shows a specific action or state, and it is treated as a masculine plural noun.  
 

The tables in this book exemplify the complexities of Pashto conjugation. Each verb is divided into seven main categories 
and twenty sub-categories. 
 
1. PERSON 

• first 
• second 
• third 

2. NUMBER 
• singular 
• plural 

3. GENDER 
• masculine 
• feminine 

4. TENSE  
• present 
• past 
• future 

5. VOICE  
• active 
• passive 

6. ASPECT  
• perfective 
• imperfective 

7. MOOD  
• indicative 
• imperative 
• subjunctive 
• reprehensive 
• conditional-optative 
• presumptive (conjectural) 

 
For a detailed description see the Overview of the Pashto Verb System of each category. 
 
Pashto has considerable dialect variation. Its four dialects are: Western (with a center in Kandahar, Afghanistan), Eastern 
(with a center in Peshawar, Pakistan), Central, and Southeastern. The differences include the lexical, grammatical and 
phonetic systems. The focus of this book is principally based on the Western, especially the Kandahari dialect, because it 
is the only one for which there are reliable resources and is the native language of the authors. 
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Pashto is an inflectional type of language. It is written from right to left and uses forty-one symbols, usually in the Naskh 
form of the Arabic writing system. Pashto has some additional symbols which do not exist in Arabic. They are: پ ، ټ ، چ 

ه   with two sounds for ، ځ ، څ ، ډ ، ړ ، ژ ، ږ ، ښ ، ګ ، ڼ  (a or ə) and five sounds for ی (i or y).  
 
The speakers of Pashto are called: پښتانه (Pashtoons: m.pl.), پښتنې (Pashtoon women:f.pl.), پښتنه (a Pashtoon woman: f.sing.), 

and پښتون (a Pashtoon man: m.sing.) Afghan, Awghan, Awagan, Pathan, Rohi, Rohili, Sulaimani are other variants for the 
Pashtoons. Pashtoons live in the East, the South, Southwest, Southeast, Northeast and in the whole tribal area between 
Afghanistan and Pakistan. Pashto, is originally a north-eastern Ariani language (“Iranian” in linguistics – but not related 
to Iran). Its speakers were related to a Saka or Saki= Scythian phratry or curio, and Old Pashto or Proto Pashto had pretty 
much proximity to the Avestan language; but more so to the Sakas’ language. 
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Presentation of the Verbs 

 
Each verb is presented in two pages. On the top of the first page is a Pashto verb with its English meaning. Example: to 
build, to cultivate, to fatten… آبادول / اباتول 

 
Pashto verbs have been arranged according to alphabetical order. Each page has two columns for singular subject pronouns: 
 
 زه :1

 .can be masculine or feminine pronouns. They are abbreviated as: sub.m./f  ته :2

 دی/ دا :3
 
And for plural subject pronouns: 
 
 موږ :1

 .can be masculine or feminine pronouns. They are abbreviated as: sub.m./f  تاسي :2

 دوی :3

 
Since all the singular pronouns have an oblique case, and the 3rd person singular also has masculine  and feminine forms, 
so the same numbers represent those forms: 
 
 ما :1

 تا :2

دې /ہد :3  

 
These oblique forms are used in the simple past, present perfect (progressive), past progressive, past perfect 
(progressive), future perfect (progressive) and in future in the past perfect tenses. 
 
To conjugate a verb, it is necessary to understand the positions of nouns (direct objects) in four distinct classes of gender 
in the table: 
 
masculine singular (m.sing.) 
masculine plural (m.pl.) 
feminine singular (f.sing.) 
feminine plural (f.pl.) 
 
Example: آبادول/ اباتول 

 

Singular Person 

f.pl.obj. f.sing.obj. m.pl.obj. m.sing.obj. m./f. 

 يواده هيوادونه نهمې مېني
 1 زه يواد آبادومه يوادونه آبادومه آبادوم نهمې مېني آبادوم

 2 ته يواد آبادوېه يوادونه آبادوېه آبادوې نهمې مېني آبادوې

 3 دی/ دا يواد آبادويه ونه آبادوياديوه آبادوي نهمې مېني آبادوي
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The same order is on the other, i.e., plural (pl.) side: 
 

Plural Person 
f.pl.obj. f.sing.obj. m.pl.obj. m.sing.obj. (m./f.) 

 يواده ونهيواده مېنه مېني
 1 موږ آبادوو يواده آبادوو ونهيواده آبادوو مېنه مېني آبادوو

 2 تاسي آبادوئيواد ه آبادوئ ونهيواده آبادوئ مېنه دوئآبا يمېن

 3 دوی آبادوييواد ه آبادوي ونهيواده آبادوي مېنه مېني آبادوي

 
Oblique case: 
 

Singular Person 
f.pl.obj. f.sing.obj. m.pl.obj. m.sing.obj. (m./f.) 

 يواده نهيوادوه مېنه مېني
 1 ما يواد آباد کئه کړل-کړه/آباد  يوادونهه کړه آباده مېنه مېني آبادي کړې

 2 تا کئ يواد آباده کړل-آباد کړه/ يوادونهه آباده کړه مېنه مېني آبادي کړې

 3 ده/ دې کئ يواد آباده کړل-/هآباد کړ هيوادونه آباده کړه مېنه مېني آبادي کړې

 
Each verb has four types of simple, compound, perfect, and continuous/progressive tenses. There are fifteen tenses in each 
table. The 16th tense (future in the past perfect continuous) was omitted due to its rare use. 
 
At the bottom of each conjugated verb there is another table containing adverbials, imperatives, conditionals, subjunctives, 
and past tenses. 
 
Conditionals contain only three tenses: present, past, and future. Example: 
 

 .If he asks me, I build that آبادومدی راته ووايي زه هغه)  که(

 .If he had asked me, I would build that آبادوئ/اباتاوهویلي وای ما هغه)  راتهده  که(

آباد  (هغه)  بهدی راته ووايي زه)  که(

 کم(ه)

If he asks me, I will build that. 

 
And finally, there are deverbals having four forms of: 
 

present active: reading (the man) ... آبادوونکی... ... ... لوستونکی، ویونکی 

present passive: readable (book) ... آبادېدونکی  لوست کېدونکی، ویل کېدونکی 

past active: has/have read  ... ئآبادکړ  ... ... لوستئ، لوستلئ، ویلئ  

past passive: has/have been read  ... آباد سوئ ... ... لوستل سوئ، ویل سوئ  
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Abbreviations 

 
sub. subject فاعل or کړند 

obj. object مفعول or کړی 

m. masculine  مذکر or نرينه 

f. feminine مؤنث or ښځينه 

sing. singular مفرد or ړیګیو  

pl. plural جمع or ړیګډېر  

( رېت ) conveyed in the past, but referring to a future event after that time. 
Example: I should be building ) (تېر)اباتومغه) هرده ګرد( به) زهپرون وویل چي  ده .  

/ or, variant  یا، متبادل  

 ِ◌ accent خج 

 optional ending in pronunciation (ه)

  optional ending in pronunciation (ي)
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Overview of the Pashto Verb System 

 
A verb is a word that characteristically is the grammatical center of a predicate and expresses an act (like go, eat, write), a 
state of being (like, think, believe, be), an occurrence, or the effect or influence of an action in a particular tense. In various 
languages, a verb is inflected for: subject agreement, tenses, voice, mood, and/or aspect. 
 
In Pashto the verb is called )کړ(  or ويی (مهال( . Some Pashto examples are given below: 
 

شعر لیکي ماته جهاني   Jahani writes me a poem.  (expresses an action); 

دئ ناروغه دی   He is ill. (a state of being); 

واورېده واوره   It snowed. (an occurrence); 

 The enemy was defeated. (demonstrates the effect of an action.)  دښمن وټکول سو

 
The Pashto verbs formal distinctions reflect a variety of categories: person, number, gender, tense, mood, aspect, and 
voice. 
 
Pashto’s verb has two aspects: perfective and imperfective; six moods: indicative, imperative, subjunctive, reprehensive, 
conditional-optative, presumptive (conjectural); two voices: active and passive; three basic tenses: present, future, and 
past. 
 
The -al, - wal, -kawal, -kedal… endings show us the markers of infinitives as in: 

 ل کېدل...ھکول، و پورته، غورځول، مړېدل، وهل

In addition, there are the prefixed, the phrasal and the double infinitives. The verbs can be categorized into two groups: 
 
Simple verbs, like ... ول، خوړل، الوتلګزن  and derivatives like prefixed, denominative, and compound verbs. 
 
Prefixed verbs need prefixes, e.g.,  

 وتل؛نوتل، ن
 تلل، راتلل

 
Denominative verbs require noun and adjective stems to combine with them and with auxiliary verbs کول and کېدل. The 
initial consonants are omitted; e.g., 

 یاد + کول) یادول؛(
 ...ېدلهپو+ کېدل)  پوه(

 
Compound verbs are constructed from nouns, adjectives, and adverbs by adding these same auxiliary verbs; e.g., 

 شروع کول، شروع کېدل

 
Causative verbs are made from present stems with the addition of the ending – aval; e.g., 

لوستل –لول   (present stem) – لولول. 
 
The copula verbs or linking verbs that connect the subject to the complement, are used in both (1) the present and (2) the 
past tense: 

 ) دا ځوان ښوونکی دئ :1(
 

Gender 1 sing. 1 pl. 2 sing. 2 pl. 3 sing. 3 pl. 

m. دي دئ یاست یې یو یم 
f. دي ده یاست یې یو یم 
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 غه ځوان ښوونکی و:ه) 2(
 

Gender 1 sing. 1 pl. 2 sing. 2 pl. 3 sing. 3 pl. 

m. وه / ول وو واست وې وو وم 

f. وې وه واست وې وو وم 
 
The copula verbs derived from سول (to become) are also used in (1) the present, e.g., ښوونکی سې هت  and (2) the past tense, 

e.g., زه ښوونکی سوم But their use is usually in the future by adding the particle (به), e.g., به ښوونکی سې هت  
(1) present: 
 

Gender 1 sing. 1 pl. 2 sing. 2 pl. 3 sing. 3 pl. 
m. سي سي سئ سې سو سم 
f. سي سي سئ سې سو سم 

 
(2) past: 
 

Gender 1 sing. 1 pl. 2 sing. 2 pl. 3 sing. 3 pl. 
m. سول سو سواست سوې سوو سوم 
f. سوې/سولې سوه سواست سوې سوو سوم 

 
Note: The Pashto verb agrees with the subject in the present tense. In the past tense, transitive verbs agree with the object. 
As intransitive verbs do not have an object, they agree with the subject.  
 
 In this example we see the subject verb agreement. As the subject is first person singular, so the suffix in accord :زه شعر لیکم
with this subject is attached to the verb. 
 
The verbs in the future also agree with the subject by adding a particle (به) with the present tense verbs, e.g., به شعر لیکم زه  

)ولیکئ( here ,ما شعر ولیکئ  – the verb is in agreement with )شعر(  that is a masculine singular third person object. 
 
Inflections: 
Inflection is the change of form that words undergo to mark such distinctions as those of person, number, gender, tense, 
voice, and mood. 
 
Person )ړی یا شخصګو( : “A grammatical category distinguishing speakers and addressees from each other and from other 
individuals, etc. referred to. Traditionally, a form referring to (or including reference to) the speaker is first person: e.g., 

)زه، ما، موږ( . 
 
One referring to (or including reference to) one or more addressees is second person: e.g., تا، تاسي(ته ،( . 
 
One which involves reference to neither is third person”: e.g., )دویدې)، (/)، (داده/دی(  

 
Number عدد(ګڼه ،( : Number shows us the singularity or plurality of a word (here referring to the subject or the object). 
“Present tense verbs and past tense intransitive verbs agree with the subject, so the number of subject is important. Past 
tense verbs agree with the object, so the number of the object is important.” 
 

 .The boy came .ړی (مفرد): هلک راغئګوی

 .The boys came .ېرګړی (جمع): هلکان راغللډ
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This distinction occurs only in the 1st and 2nd person, and not in the 3rd person, e.g., . هلک ځي، هلکان ځي 
 
Gender )نوږی، جنس( : divides nouns into two classes (masculine, feminine). The gender of the subject affects intransitive 
verbs in the past tense, and the gender of the object affects the past tense transitive verbs. 
 
Tense هال(م( : is the form of a verb that is used to show the time at which the action takes place. Two basic tenses in 
Pashto are the present tense and the past tense. Future tense verbs are included in the present tense. 
 
Voice )ځېل( : is the distinction of form or a system of inflections of a verb to indicate the relation of the subject of the 

verb to the action which the verb expresses. Pashto has two voices: the active )معلوم(  voice and the passive جهول(م( voice. 
 
In verbs in the active voice or active verbs, the subject of the verb performs the action described by the verb; e.g., 

 ا شعر ووايهم

 
In the passive voice, the subject is the recipient of the action of the verb, and only the presence of the object is required; 
 شعر وویل سو

 
Aspect )اړخ( : shows the completeness or incompleteness of an action or state in a verb. It is called perfective or 

complete-perfect )مطلق(  if the aspect of the action is complete, and imperfective or incomplete progressive )استمراري(  if 

the aspect of the action is incomplete. The first one is formed by prefixing (و-) to a verb, to show finished actions; e.g., 

ووايها شعر م , the second does not need (و-); e.g., ا شعر وايهم  , i.e., it is not marked (or zero). 
 
Mood )دود( : Shows the distinction of form of a verb to express whether its action or state is conceived as a fact or in 
some other manner, e.g., as a wish, a command, a question. 
 
In Pashto, a verb may either inflect for a mood or the same form of verb can be used in different moods. In this case the 
mood distinction is done by the use of particles. 
 
There are three moods in Pashto: 
 
1. Indicative mood )خبري( : is used for making a statement or an exclamation, or asking a question, e.g., دی دوه او��ده لري 
This mood is divided into:  
a. Declarative )تشریحي( : constituting a verb form or forms that provide(s) information about an event; e.g., 

ا اوبه چښلېم  

b. Interrogative ستفهامي(ا( : is for requesting information; e.g., ا اوبه چښلې؟م  
 
2. Subjunctive mood )ناخبري( : It is the mood of a verb that expresses a wish, doubt, uncertainty, or possibility, e.g., 

. ي زه په کابل کي وایکشک   I wish I were in Kabul. 
 
. ه به وایښ ،ایکي و هيواده په ک  It would be better if I were in (my) homeland. 
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3. Imperative mood )امر( : is used for commands, requests, or directions:  

 !Eat your food !ډوډۍ دي وخوره

 !Come on time !ر وخت راسهپ

 .Fold the paper vertically and write your name on its top .لیکهو هغه پرسرد اغذ عموداً کت که او خپل نوم دي ک

 
Kinds of verbs according to their tenor: 
1. Transitive verb )لېږندکړ، متعدي فعل( : A verb that takes a direct object: e.g., . جوړوي زلمی شعر  Zalmay composes a poem. 
 This verb may be in the active voice or in the passive voice (see voice). 
 
2. Ditransitive verb: This kind of verb is able to take both a direct object and an indirect object: 
 . وایلن وږغاوه ا زلمي تهم   I played the violin for Zalmay. 

)وایلن(    is the direct object and )زلمی(  is the indirect object, taken by the ditransitive verb  )وږغاوه( . 

3. Intransitive verbs: )،زمي فعل نالېږندکړ��( : A verb that does not take a direct object, as in: 

 .I sat  زه کښېنستم . 

The intransitive verb )کښېنستم(  has the subject of )زه(  and no object. 

 

Auxiliary verbs: These verbs are used in forming tenses, moods, and voices of other verbs. They help in the present and 
the past tenses. The following are auxiliary verbs in Pashto: 
 

  are transitive verbs, which mean ‘to do.’ To conjugate perfective : کړل and کول .1

verbs, we use )کړل( , and for imperfective verbs we use )کول( . 
 
)شول( ”.mean “to become, to happen : شول and کېدل .2  is for perfective verbs, and )کېدل(  is for imperfective verbs. 
“There are some verbs that can be used as auxiliary verbs and copulas. 
 
Sometimes the auxiliaries discussed in 1. and 2. are also used as main verbs: 

په کالج کښې کېږې ته په کالج کې وشوې ، هت   You are admitted in college.; You were admitted in college.  
 
For copula verbs (the verbs for ‘to be’, ‘to become’) see page (11-12). 
 
About the infinitive (مصدر or  :( ماندوکړن

An infinitive is identified by a suffix ل)-(  e.g., (... وړل؛ ټکول(   

“but the real thing here is the verbal root علي ریښه(ف(  that forms an infinitive. For example )- خوړ(  is the verbal root of the 

infinitive )خوړل( . If the part without  ل)-( is a verbal root, then the word is an infinitive, otherwise not. 
 
An infinitive is used to name a verb in Pashto. It is free from tense, like a noun, and shows a infinite action. It is treated 
as masculine plural noun; e.g., 
 
 

 . غو خپلو کښې وهل وکړله    They beat each other. 

The verb  )وکړل( shows agreement with the masculine plural object which is an infinitive )وھل( .” 
 
There are various types of infinitives, such as: 
 
Simple Infinitives: which are morphologically determined:  ،رځېدلګرځول، ګوهل  

It should be noted that the ending ـ) ل(و  is the marker for a transitive infinitive, and )ـ) ېدل  is for an intransitive infinitive. 
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Prefixed Infinitives: constructed by adding a particle as a prefix to a simple infinitive, and giving a new meaning to the 
infinitive; e.g., 
 

، ور، + تللدر ،ار   (directional pronouns): 

 (to come to me/us, - to you, - to him/her, them)  راتلل، درتلل، ورتلل

  را، در، ور + کول

 (to give to me/us, -to you, -to him/her, them)  راکول، درکول، ورکول

Other prefixes are: نه، پوري، پرېن  
 
Compound Infinitives: are constructed by adding the suffix ـ) ل(و  or )ـ) ېدل  to an adjective, an adverb or a noun; e.g.,: in 

 (آبادول، آبادېدل)

 

The addition of an auxiliary verb like )کول(  or )کېدل(  to a noun also constructs compound infinitives; e.g.,: 

 پخ��کول، پخ��کېدل

 
- Phrasal Infinitives: �س وهل، توره کول�  ... 

- Double Infinitives: تلل راتلل ...   
 
Tenses (formation and use) 
Two major tenses in the Pashto language are the past and the present. The future tense is included in the present tense. 
 
The Past Tense 
Past tense verbs express an action or a state or the effect of an action in (or as if in) the past, e.g.: 
 

 .I worked .ما کار وکئ

 .It was snowing .اوره اورېدلهو

 .He was beaten  .ی ووهل سود

 
In the past tense, a verb agrees with the person and number for the 1st and 2nd person- and the person, number, and 
gender for the 3rd person. 
 

Gender 1 sing. 1 pl. 2 sing. 2 pl. 3 sing. 3 pl. 
m. ودرول ودروئ ودرو��ست ودرولې ودرولو ودرولم 
f. درولهو ودرو��ست ودرولې ودرولو ودرولم  ودرولې 

 
The Pashto language has both simple and complex past tense forms. “In the formation of all forms of the past tense, it is 
necessary to bear in mind that the so called ergative construction is used with transitive verbs; that is, the verb agrees 
with the object of the action which is put in the absolute case, whereas the actor is in the oblique case. 
 
When there is no object, a transitive verb in the past tense is put in the 3rd person plural masculine form; e.g., 

 ما ویل. 

 ده غوښتل.
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Simple Past Tense: 
Its personal endings are: 
 

 Singular Plural 
 ُاو  - آم  - .1
است -ِاُی، - اې  - .2  
3. Zero-ending,  ٓا 

 (.for m) –  ِائ

 (.for f) – اَ 

 (.for m)َال، اَ  -

 (.for f) – اې

 

The simple past tense of the imperfective aspect is formed either from the infinitive or from its stem by addition of the 
past tense personal endings. The infinitive stem is formed by dropping the ending  - َال; e.g.,  لیک –لیکل   ؛ لید –لیدل  

 
Conjugation of the verb پاڅېدل 

(intransitive verb) 

Person Gender  Conjugation of the verb لیدل 

(transitive verb) 
 .m.f 1 زه پاڅېدم

singular 

 زه يې لیدلم

يې لیدلې هت .m.f 2 ته پاڅېدې  

 دی يې لیده .m 3 دی پاڅېده

ا يې لیدلهد .f 3 دا پاڅېده  

 .m.f 1 موږ پاڅېدو

plural 

 موږ يې لیدلو

 تاسی يې لیدلئ .m.f 2 تاسي پاڅېدئ

 دوی يې لیدل .m 3 دوی پاڅېدل

 دوی يې لیدلې .f 3 دوی پاڅېدلې

Pay attention to the stresses after (د)s in پاڅېدل column. 
 
The simple past tense of the perfective aspect is formed:  
1: Some simple verbs + و َ  (moves to the imperfect form), e.g., ما دوی ولیدل  

2: Verbs + ښې، ننه، پوري، پرې، را، در، ورک  (stress goes to prefixes): ی ننووتد   

3: Some verbs in the infinitive pair with forms without the prefix (-و); e.g.,  

 < راتلل راغلل    و��ړل < تلل    یووړل < وړل 

4: From denominative verbs, by separating them into the nominal part with the auxiliary verb in the perfective: 
.جوړکئ دوی کور  (transitive) They built a house. 

.څو ورځي تېري سوې    (intransitive) Several days passed by. 
 
From compound verbs, by putting the auxiliary verbs in the perfective without the prefix (و -); e.g., 

. لسه شروع سوهج      The meeting started. 
 
Simple past tense can be used to show a durative as well as an instantaneous action; e.g., 

.ولید نوخط يې لیکه ي ما هغهچ    When I saw him, he was writing a letter. 

.رزېدئګباغ کي و رون دی ټوله ورځ پهپ    All day long yesterday, he walked in the garden. 
 
Also, it can be used with a future meaning in conditional subordinate clauses; e.g., 
ه دی راغئ نوڅه به وکو؟ک     If he came, what will we do? 
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In composite forms of the past tense: the past resultative tense is formed from the past participle of the main verb and the 
present tense of the verb ‘to be’ (current relevance) ; e.g., 
.دئ یدی راغل       He has come. 

.دئ یما دا کتاب ویل    I have read this book. 
 
Past Perfect Tense (Pluperfect): 
This tense is formed from the past participle of the main verb and the past tense of the verb ‘to be’, e.g., 
 . و یما خط لیکل     I had written the letter. 
 
This tense denotes an action or state as completed at or before a past time spoken of, e.g., 
 . راغئ یرتهبو،  یتلل ما ملګری چي هلتهز  My friend that had gone there, (he) came back. 
 
It is also used irrespective of another action; e.g., 
 .They had come to our home   دوی زموږ کره راغلي وه. 
(i.e., they had come and have gone away) 
 
Present Tense 
Its stems are formed in the following ways: 
1: From regular transitive verbs, by removing the infinitive ending (-َال), e.g., 

 لیک لیکل >   > تړ  تړل  لېږل > لېږ    اچول > اچو 
 

2: From transitive verbs ending in (- ېدل), by removing the infinitive ending (- ال) and changing (د) to (ږ), e.g., 

 رسیدل > رسېږ

 بېرېدل > بېرېږ
 
3: Some verbs have suppletive present stems, e.g., 

 وی –ویل 

 بُل –بلل 

 لول –لوستل 
 

This tense is constructed from the present stem + the following endings: 
 Singular Plural 
 وُ - َام - .1
- ې - .2 َاست -ائ،  ِ  

 ي - ي - .3

 
Conjugation of the verb (ویل): to read, to say 

 Singular Plural 
 موږ وايو زه وایم .1

 واياست -تاسی وايئ / وايې هت .2

 دوی وايي دی وايي .3

 دا وايي
 
Conjugation of the verb ‘to be’ 

 Singular Plural 
 یو موږ زه یم .1

 تاسی یاست يې ته .2

 دوی دي دی دئ .3

 هد اد
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The present tense designates:  
1: An action or a state of being at the given moment, e.g., 
 .I read a letter    زه خط وایم. 
 
2: A habitual action: 
. ه هره ورځ کتابتون ته ځمز    I go to the library everyday. 
 
3: A near future: 
. ږيېزما ورور سبا رارس     My brother arrives tomorrow. 
 
Future Tense 
This tense is used to express an action or a state of being that will take place at some time in the future: 
. روان سم ژر هيواد ته هه بز   I will leave soon to (the) country. 
 
The imperfective future is formed from the present tense + هب , e.g., 

. ه به کارکومز     I will be working. 
 
The perfective future also needs the particle هب . To form this: 

1. Connect the prefix (و) to imperfect form of some verbs: 

. ه به خط ووایمز     I will read the letter. 
 
2. Move the stresses to the prefixes of some verbs: 
ننوتل ننوزم.< ه به کورتهز     I will enter the house. 
 
Other prefixes are: پوري، پرې، را، در، ور 
 
3. “Use suppletive stems of some verbs: تلل _ و��ِ ړسي ؛ راتِلل _ ِراسي ̌ 
 
The perfective future of (کول) is formed from its infinitive partner (کړل), and that of  (کېدل) from (سول), but if they are used 

as independent verbs, then the prefix )-(و  is placed before them. 
 
Conjugation of the verb  کړل –کول : to do 
 

 Singular Plural 
 ړو).کوږ به وکو (وم ه به وکم (وکړم).ز .1

 اسي به وکئ (وکړئ).ت ړې).که به وکې (وت .2
 وی به وکي (وکړي).د ه وکي (وکړي).بی (دا) د .3

 
Conjugation of the verb  سول –کېدل : to become 

 
 Singular Plural 
 .وږ به وسوم ه به وسم.ز .1

 .اسي به وسئت ه به وسې.ت .2
 .وی به وسيد (دا) به وسي.ی د .3
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4. Use of denominative verbs by separating them into the nominal part and the auxiliary verb in the perfective. 
وی به کورجوړکيد   (transitive verb agreeing with direct object) 

و ورځي به تېري سيڅ   (intransitive verb agreeing with subject) 
 
5. Use of compound verbs by putting the auxiliary verb in the perfective without the prefix (و-); e.g., 

. با به غونډه پیل سيس    The meeting will start tomorrow. 
 
The verb ‘to be’ in the future tense has the same form as in the present (with the addition of the particle هب ), except for the 

3rd singular of both numbers, where it has the form وي. 
 
Conjugation of the verb ‘to be’: 
 

 Singular Plural 
 .به یووږ م .ه به یمز .1

 .اسي به یاستت .ه به يېت .2
 .وی به ويد .ا به ويد .3
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Summary of Verb Tenses in English with Pashto Equivalents 

 
No Name of Tense Example Pashto/Arabic Name Example 

1 Simple present or 
present indicative I build. 

 اوسمهال، شپړب
 مطلقحال 

 آبادوم.ه هيواد) (ز

2 Simple past or 
definite past I built. 

 شپړ تېرمهال،ب
 ماضي مطلق

 آباد کئ. ا هيواد)م(

3 Simple future I shall build. 
 ل،رمهااوستړ پشب

 استقبال مطلق
 کم. آباد(هيواد)  به ه)ز(

4 Simple future 
in the past I should build. 

 اوسترمهالشپړ ب
 ه تېر مهال کيپ

يواد) ه( بهه وویل چي زه) د(

 کم. آباد

5 Present progressive or 
present continuous I am building. 

فعل حال  ابشپړ وسمهال،ن

 راريستمجاري،حال ا
 آبادوم.رده هيواد) ګدر هز(

6 Present perfect or 
proximate past I have built. 

 ېرمهال،ت نډل

 ماضي قریب یا 

 حال کامل ماضي نقلي،

 يواد)ه ام(

 دئ. یکړ آباد

7 
Present perfect progressive 

or 
present perfect continuous 

I have been 
building. 

 ،لمهاېرت ابشپړ لنډن
 ب جاريماضي قری

 آبادوئ.رده هيواد) ګا درم(

8 Past progressive or 
past continuous I was building. 

 ابشپړ تېرمهال،ن

ماضي مطلق جاري، ماضی 

 استمراري
 آبادوئ.رده هيواد) ګا درم(

9 Past perfect or 
remote past I had built. 

 ېرمهال،ت رل
 ماضي بعید

 .و کړی آبادا هيواد) م(

10 Past perfect progressive or 
past perfect continuous 

I had been 
building. 

 ېرمهال،ت ابشپړ لرن
 ماضي بعید جاري

 آبادوئ.رده هيواد) ګا درم(

11 Future progressive or 
future continuous 

I shall be 
building. 

 ابشپړ اوسترمهال،ن
 فعل مستقبل جاري

 اد)هيورده ګ(در به ه)ز(

 وم.آباد

12 Future perfect I shall have 
built. 

 هال،موسترا رل
 مستقبل بعید

 آباد(هيواد)  به ا)م(

 .ی ويکړ

13 
Future perfect progressive 

or 
future perfect continuous 

I shall have 
been building. 

وسترمهال ، ا ابشپړ لرن

 مستقبل بعید جاري
 آبادد) رده هيواګ(دربه  ا)م(

 .وي یکړ

14 Future in the past 
progressive 

I should be 
building. 

 آینده
 ماضي استمراري کي هپ

رده ګرد( بهه وویل چي زه) د(

 آبادوم.هيواد) 

15 Future in the past perfect I should have 
built. 

 زمان التزامي،
 ینده په بشپړه ماضي کيآ 

 هب ه پرون وویل چي ما)د(

 .ی ويکړ آبادد) يوا(ه

16 Future in the past perfect 
continuous1 

I should have 
been building. 

ینده په ماضي کامل آ 

 استمراري کي
يواد) ه( بهه وویل چي ما) د(

 وای. یکړ آباد

  

                                                 
1 This tense is rarely used; it has not been included in the verb tables. e.g., If he had not come so late, I should have been leaving 

now. 
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300 Pashto Verbs 
 



1: to build; to cultivate; to fatten (of livestock); to settle * تولاباآبادول/  
 

 2 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګآباد (ه)آبادوم (ه)آبادوم (ه)آبادوم آبادوو آبادوو آبادوو آبادوو

 2nd آبادوې آبادوې آبادوې آبادوې آبادوئ آبادوئ آبادوئ آبادوئ

 3rd آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي

 
Simple Past  

 1st کئ آباد (ه)کړل-کړه/ آباد آباده کړه آبادي کړې کئ آباد (ه)کړل-کړه/ آباد آباده کړه آبادي کړې

 2nd کئ آباد (ه)کړل-کړه/ آباد آباده کړه آبادي کړې کئ آباد (ه)کړل-کړه/ آباد آباده کړه آبادي کړې

 3rd کئ آباد (ه)کړل-کړه/ آباد آباده کړه آبادي کړې کئ آباد (ه)کړل-کړه/ آباد آباده کړه آبادي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کم به آباد (ه)کم به آباد (ه)به آباده کم (ه)به آبادي کم کو به آباد کو به آباد به آباده کو به آبادي کو

 2nd کې به آباد کې به آباد به آباده کې به آبادي کې کئ به آباد کئ به آباد به آباده کئ آبادي کئبه 

 3rd کي به آباد کي به آباد به آباده کي به آبادي کي کي به آباد کي به آباد به آباده کي به آبادي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)کم (تېر) به آباد (ه)کم (تېر) به آباد (ه)(تېر) به آباده کم (ه)(تېر) به آبادي کم کو (تېر) به آباد  کو (تېر) به آباد آباده کو(تېر) به  (تېر) به آبادي کو

 2nd کې باد(تېر) به آ  کې (تېر) به آباد (تېر) به آباده کې (تېر) به آبادي کې کئ (تېر) به آباد کئ (تېر) به آباد (تېر) به آباده کئ (تېر) به آبادي کئ

 3rd کي (تېر) به آباد کي (تېر) به آباد (تېر) به آباده کي (تېر) به آبادي کي کي (تېر) به آباد کي (تېر) به آباد (تېر) به آباده کي (تېر) به آبادي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)آبادوم (ه)آبادوم  (ه)آبادوم (ه)آبادوم آبادوو آبادوو آبادوو آبادوو

 2nd آبادوې آبادوې آبادوې آبادوې آبادوئ آبادوئ آبادوئ ادوئبآ 

 3rd آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي آبادوي
 

Present Perfect **  
 1st ی دئکړ آباد  دي کړي آباد  آباده کړې ده  آبادي کړي دي ی دئکړ آباد  دي کړي آباد  آباده کړې ده  آبادي کړي دي

 2nd ی دئکړ آباد  دي کړي آباد  آباده کړې ده  آبادي کړي دي ی دئکړ آباد  دي کړي آباد  آباده کړې ده  ادي کړي ديبآ 

 3rd ی دئکړ آباد  دي کړي آباد  آباده کړې ده  آبادي کړي دي ی دئکړ آباد  دي کړي آباد  آباده کړې ده  آبادي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله ېدولآبا

 2nd آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې

 3rd اباتاوه آبادوئ / (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې

 
Past Progressive  

 1st آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې

 2nd آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې

 3rd آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې اوهآبادوئ / ابات (ه)آبادول آبادوله آبادولې
 

Past Perfect  
 1st کړی و آباد وه کړي آباد آباده کړې وه آبادي کړي وې کړی و آباد وه کړي آباد آباده کړې وه آبادي کړي وې

 2nd کړی و آباد وه کړي آباد آباده کړې وه آبادي کړي وې کړی و آباد وه کړي آباد آباده کړې وه آبادي کړي وې

 3rd کړی و آباد وه کړي آباد آباده کړې وه آبادي کړي وې کړی و آباد وه کړي آباد آباده کړې وه آبادي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې

 2nd آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول هآبادول آبادولې

 3rd آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې آبادوئ / اباتاوه (ه)آبادول آبادوله آبادولې

 
  



1: to build; to cultivate; to fatten (of livestock); to settle * تولاباآبادول/  
 

 3 

 
Future Progressive  

 1st (ه)آبادومبه   (ه)آبادومبه   (ه)مآبادوبه   (ه)آبادومبه   به آبادوو به آبادوو به آبادوو آبادووبه 

 2nd آبادوېبه   آبادوېبه   آبادوېبه   آبادوېبه   آبادوئبه  آبادوئبه  آبادوئبه  آبادوئبه 

 3rd آبادويبه   آبادويبه   آبادويبه   آبادويبه  آبادويبه  آبادويبه  آبادويبه  آبادويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد يه کړې ودبه آبا به آبادي کړي وي

 2nd ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد آباده کړې ويبه  به آبادي کړي وي ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي

 3rd ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد ړې وياده کببه آ  به آبادي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي

 2nd ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي ی ويکړ به آباد وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي

 3rd ی ويکړ دابه آب وي کړي به آباد به آباده کړې وي به آبادي کړي وي ی ويکړ به آباد وي کړي آبادبه  به آباده کړې وي به آبادي کړي وي
 

Future in the Past Progressive ***  
 1st (ه)آبادوم(تېر) به   (ه)آبادوم(تېر) به    (ه)آبادوم(تېر) به   (ه)آبادوم(تېر) به   (تېر) به آبادوو  (تېر) به آبادوو  (تېر) به آبادوو  (تېر) به آبادوو 

 2nd آبادوې(تېر) به   آبادوې(تېر) به   آبادوې(تېر) به   آبادوې(تېر) به   آبادوئ(تېر) به   ئوآباد(تېر) به   آبادوئ(تېر) به   آبادوئ(تېر) به  

 3rd آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به   آبادوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به آبادي کړي 

 وي

(تېر) به آباده کړې 

 وي
 ی ويکړ (تېر) به آباد وي کړي (تېر) به آباد

(تېر) به آبادي کړي 

 وي

(تېر) به آباده کړې 

 وي
 1st ی ويکړ (تېر) به آباد وي کړي آباد(تېر) به 

(تېر) به آبادي کړي 

 وي

(تېر) به آباده کړې 

 وي
 ی ويکړ دبه آبا (تېر) وي کړي (تېر) به آباد

(تېر) به آبادي کړي 

 وي

(تېر) به آباده کړې 

 وي
 2nd ی ويکړ (تېر) به آباد وي کړي (تېر) به آباد

(تېر) به آبادي کړي 

 وي

کړې (تېر) به آباده 

 وي
 ی ويکړ (تېر) به آباد وي کړي (تېر) به آباد

(تېر) به آبادي کړي 

 وي

(تېر) به آباده کړې 

 وي
 3rd ی ويکړ (تېر) به آباد يو کړي (تېر) به آباد

 

Conditional (present, past, future) به آبادکم(ه)آبادوئ /وها(که...) آبادوم،آباد ،...   Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)آبادکم ېزه د )غواړي چي  Present Active آبادوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)آبادکم ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive آبادېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی و آباد  Past Active یکړ آباد  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی و آباد  Past Passive یسو آباد 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ آباد دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و آباد ما )خوښ وم چي  Continuous آبادوه 

 Non-continuous آبادکه 
 

*Pashtoized form of  آبادول, pronounced colloquially. 

**This tense is proximate past in Pashto. 
***In Pashto the future or naqli mazi is used as an equivalent of future in the past progressive. 
 



2: to estimate; to guess; to assume; to conjecture اټکلول 
 

 4 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاټکل (ه)اټکلوم  (ه)اټکلوم (ه)اټکلوم اټکلوو اټکلوو اټکلوو اټکلوو

 2nd اټکلوې اټکلوې اټکلوې اټکلوې اټکلوئ اټکلوئ اټکلوئ اټکلوئ

 3rd اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي

 
Simple Past  

 1st واټک��وه /واټکلوئ (ه)واټکلول واټکلوله واټکلولې واټک��وه /واټکلوئ (ه)واټکلول واټکلوله واټکلولې

 2nd واټک��وه /واټکلوئ (ه)واټکلول واټکلوله واټکلولې واټک��وه /واټکلوئ (ه)واټکلول ولهلواټک واټکلولې

 3rd واټک��وه /واټکلوئ (ه)واټکلول واټکلوله واټکلولې واټک��وه /واټکلوئ (ه)واټکلول واټکلوله واټکلولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به واټکلوم (ه)به واټکلوم (ه)به واټکلوم (ه)مبه واټکلو به واټکلوو به واټکلوو واټکلووبه  به واټکلوو

 2nd به واټکلوې به واټکلوې به واټکلوې به واټکلوې به واټکلوئ به واټکلوئ به واټکلوئ به واټکلوئ

 3rd به واټکلوي واټکلويبه  به واټکلوي به واټکلوي به واټکلوي به واټکلوي به واټکلوي به واټکلوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به واټکلوم (ه)(تېر) به واټکلوم (ه)(تېر) به واټکلوم (ه)(تېر) به واټکلوم (تېر) به واټکلوو (تېر) به واټکلوو (تېر) به واټکلوو (تېر) به واټکلوو

 2nd (تېر) به واټکلوې (تېر) به واټکلوې وېه واټکلب(تېر)  (تېر) به واټکلوې (تېر) به واټکلوئ واټکلوئ(تېر) به  (تېر) به واټکلوئ (تېر) به واټکلوئ

 3rd (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي (تېر) به واټکلوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)اټکلوم (ه)اټکلوم  (ه)وملاټک (ه)اټکلوم اټکلوو اټکلوو اټکلوو اټکلوو

 2nd اټکلوې اټکلوې اټکلوې اټکلوې اټکلوئ اټکلوئ اټکلوئ اټکلوئ

 3rd اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي اټکلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاټکلول  اټکلولي دي  اټکلولې ده  اټکلولي دي ی دئاټکلول  اټکلولي دي  اټکلولې ده  اټکلولي دي

 2nd ی دئاټکلول  اټکلولي دي  اټکلولې ده اټکلولي دي ی دئاټکلول  اټکلولي دي  اټکلولې ده اټکلولي دي

 3rd ی دئاټکلول  اټکلولي دي  اټکلولې ده اټکلولي دي ی دئاټکلول  اټکلولي دي  اټکلولې ده اټکلولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول لهواټکل اټکلولې

 2nd اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 3rd اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 
Past Progressive  

 1st اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 2nd اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 3rd اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله ېلاټکلو اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 
Past Perfect  

 1st ی واټکلول اټکلولي وه اټکلولې وه اټکلولي وې ی واټکلول اټکلولي وه اټکلولې وه اټکلولي وې

 2nd ی واټکلول اټکلولي وه اټکلولې وه اټکلولي وې ی واټکلول اټکلولي وه اټکلولې وه اټکلولي وې

 3rd ی واټکلول اټکلولي وه اټکلولې وه اټکلولي وې ی واټکلول اټکلولي وه وهولې لاټک اټکلولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټک��وهاټکلوئ /  (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 2nd اټکلوئ / اټک��وه (ه)لولکاټ اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې

 3rd اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې اټکلوئ / اټک��وه (ه)اټکلول اټکلوله اټکلولې
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Future Progressive  

 1st (ه)اټکلومبه   (ه)اټکلومبه   (ه)اټکلومبه   (ه)اټکلومبه   به اټکلوو به اټکلوو به اټکلوو به اټکلوو

 2nd اټکلوېبه   اټکلوېبه   اټکلوېبه   اټکلوېبه   اټکلوئبه  اټکلوئبه  اټکلوئ هب لوئاټکبه 

 3rd اټکلويبه   اټکلويبه   اټکلويبه   اټکلويبه  اټکلويبه  اټکلويبه  اټکلويبه  اټکلويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي اټکلولې وي هب وي به اټکلولي ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي به اټکلولي وي

 2nd ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي اټکلولې ويبه  به اټکلولي وي ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي به اټکلولي وي

 3rd ی ويبه اټکلول ي ويولټکلبه ا به اټکلولې وي به اټکلولي وي ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي به اټکلولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي اټکلولي ويبه  ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي به اټکلولي وي

 2nd ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي يې وبه اټکلول به اټکلولي وي ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي به اټکلولي وي

 3rd ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي اټکلولې ويبه  به اټکلولي وي ی ويبه اټکلول به اټکلولي وي به اټکلولې وي به اټکلولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اټکلوم(تېر) به  (ه)اټکلوم(تېر) به  (ه)اټکلوم(تېر) به  (ه)اټکلومه ب )ېر(ت ) به اټکلوو(تېر (تېر) به اټکلوو (تېر) به اټکلوو (تېر) به اټکلوو

 2nd اټکلوې(تېر) به   اټکلوې(تېر) به   اټکلوې(تېر) به   اټکلوې(تېر) به   اټکلوئ(تېر) به   اټکلوئ(تېر) به   اټکلوئ(تېر) به   اټکلوئ(تېر) به  

 3rd اټکلوي(تېر) به   اټکلوي(تېر) به   اټکلوي(تېر) به   اټکلوي(تېر) به   اټکلوي(تېر) به   اټکلويبه ) تېر(  اټکلوي(تېر) به   اټکلوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به اټکلول  (تېر) به اټکلولي وي  ويلې (تېر) به اټکلو  (تېر) به اټکلولي وي  ی وي(تېر) به اټکلول  (تېر) به اټکلولي وي  (تېر) به اټکلولې وي  (تېر) به اټکلولي وي 

 2nd ی وي(تېر) به اټکلول  (تېر) به اټکلولي وي (تېر) به اټکلولې وي  (تېر) به اټکلولي وي  ی وي(تېر) به اټکلول  (تېر) به اټکلولي وي (تېر) به اټکلولې وي  (تېر) به اټکلولي وي 

 3rd ی وي(تېر) به اټکلول  (تېر) به اټکلولي وي (تېر) به اټکلولې وي  (تېر) به اټکلولي وي  ی وي(تېر) به اټکلول  (تېر) به اټکلولي وي ې ويولټکل(تېر) به ا  (تېر) به اټکلولي وي 

 

Conditional (present, past, future) )،(ه)اټک��وه،به واټکلوماټکلوئ/که ...) اټکلوم  ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې واټکلوم )اړي چيوغ  Present Active اټکلوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې واټکلوم )غوښتل يې چي  Present Passive اټکلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاټکلول  Past Active  یاټکل کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect و یاټکلول  Past Passive یاټکل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويباور نه لري چي) ما دي اټکلول دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما اټکلول )خوښ وم چي  Continuous اټکلوه 

 Non-continuous اټکلوهو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاچ (ه)اچوم  (ه)اچوم (ه)اچوم اچوو اچوو اچوو اچوو

 2nd اچوې اچوې اچوې اچوې اچوئ اچوئ اچوئ اچوئ

 3rd اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي

 
Simple Past  

 1st واچاوه /واچوئ (ه)واچول واچوله واچولې واچاوه /واچوئ (ه)واچول واچوله واچولې

 2nd واچاوه /واچوئ (ه)واچول واچوله واچولې واچاوه /واچوئ (ه)واچول واچوله واچولې

 3rd واچاوه /واچوئ (ه)واچول واچوله واچولې واچاوه /واچوئ (ه)واچول واچوله واچولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به واچوم (ه)به واچوم (ه)به واچوم (ه)به واچوم به واچوو به واچوو به واچوو به واچوو

 2nd واچوېبه  به واچوې به واچوې به واچوې به واچوئ به واچوئ به واچوئ به واچوئ

 3rd به واچوي به واچوي به واچوي به واچوي به واچوي به واچوي به واچوي به واچوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به واچوم (ه)(تېر) به واچوم (ه)(تېر) به واچوم (ه)(تېر) به واچوم (تېر) به واچوو (تېر) به واچوو (تېر) به واچوو (تېر) به واچوو

 2nd (تېر) به واچوې چوېوابه (تېر)  (تېر) به واچوې (تېر) به واچوې (تېر) به واچوئ (تېر) به واچوئ (تېر) به واچوئ (تېر) به واچوئ

 3rd (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي (تېر) به واچوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)اچوم (ه)اچوم  (ه)اچوم (ه)اچوم اچوو اچوو اچوو اچوو

 2nd اچوې اچوې اچوې ېاچو اچوئ اچوئ اچوئ اچوئ

 3rd اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي اچوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاچول  اچولي دي  اچولې ده  اچولي دي ی دئاچول  اچولي دي  اچولې ده  اچولي دي

 2nd ی دئاچول  اچولي دي  اچولې ده اچولي دي ی دئاچول  اچولي دي  اچولې ده اچولي دي

 3rd ی دئاچول  اچولي دي  اچولې ده اچولي دي ی دئاچول  اچولي دي  اچولې ده يد يولاچ

 
Present Perfect Progressive  

 1st اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 2nd اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 3rd اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول هولاچ لېاچو

 
Past Progressive  

 1st اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 2nd اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 3rd اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې وهچاا /اچوئ  (ه)اچول اچوله اچولې

 
Past Perfect  

 1st ی واچول اچولي وه اچولې وه اچولي وې ی واچول اچولي وه اچولې وه اچولي وې

 2nd ی واچول اچولي وه اچولې وه اچولي وې ی واچول اچولي وه اچولې وه اچولي وې

 3rd ی واچول اچولي وه ې وهولاچ اچولي وې ی واچول اچولي وه اچولې وه اچولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 2nd اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 3rd وهاچا /ئ اچو (ه)اچول اچوله اچولې اچوئ / اچاوه (ه)اچول اچوله اچولې

 
  



3: to pour; to throw; to hurl; to drop اچول 
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Future Progressive  

 1st (ه)اچومبه   (ه)اچومبه   (ه)اچومبه   (ه)اچومبه   به اچوو به اچوو به اچوو به اچوو

 2nd اچوېبه   اچوېبه   اچوېبه   اچوېبه   اچوئبه  اچوئبه  اچوئبه  اچوئبه 

 3rd اچوي به  وياچبه   اچويبه   اچويبه  اچويبه  اچويبه  اچويبه  اچويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی وياچولبه  به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي

 2nd ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي

 3rd ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي ی ويبه اچول به اچولي وي ويلې به اچو به اچولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي اچولي ويبه 

 2nd ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي وي یولبه اچ به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي

 3rd ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي اچولي ويبه  ی ويبه اچول به اچولي وي به اچولې وي به اچولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اچوم(تېر) به   (ه)اچوم(تېر) به    (ه)اچوم(تېر) به   (ه)اچومبه  )ېر(ت  به اچوو (تېر)  (تېر) به اچوو  (تېر) به اچوو  (تېر) به اچوو 

 2nd اچوې(تېر) به   اچوې(تېر) به   اچوې(تېر) به   اچوې(تېر) به   اچوئ(تېر) به   اچوئ(تېر) به   اچوئ(تېر) به   اچوئ(تېر) به  

 3rd اچوي(تېر) به   اچوي(تېر) به   اچوي(تېر) به   اچوي(تېر) به   ويچاه (تېر) ب  اچوي(تېر) به   اچوي(تېر) به   اچوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به اچول  (تېر) به اچولي وي  (تېر) به اچولې وي  (تېر) به اچولي وي  ی وي(تېر) به اچول  (تېر) به اچولي وي  (تېر) به اچولې وي  (تېر) به اچولي وي 

 (تېر) به اچولې وي  تېر) به اچولي وي( 
 (تېر) به اچولي 

 وي
 (تېر) به اچولې وي  (تېر) به اچولي وي  ی وي(تېر) به اچول 

 (تېر) به اچولي 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به اچول 

 (تېر) به اچولې وي  (تېر) به اچولي وي 
 (تېر) به اچولي 

 وي
 ولې ويبه اچ ېر)(ت  (تېر) به اچولي وي  ی وي(تېر) به اچول 

 (تېر) به اچولي 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به اچول 

 
Conditional (present, past, future) )،(ه)اچاوه،به واچوماچوئ/که ...) اچوم  ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې واچوم )غواړي چي  Present Active اچوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)دې واچومه ز )چي غوښتل يې  Present Passive اچول کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاچول  Past Active یاچول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یاچول  Past Passive یاچول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويباور نه لري چي) ما دي اچول دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وما اچول )خوښ وم چي  Continuous اچوه 

 Non-continuous واچوه 

 



4: to take; to get; to buy; to borrow اخيستل 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)اخلم (ه)اخلم  (ه)اخلم (ه)اخلم لوخا واخل اخلو اخلو

 2nd اخلې اخلې اخلې اخلې اخلئ اخلئ اخلئ اخلئ

 3rd اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي

 
Simple Past  

 (ه)واخيستل واخيستله واخيستلې
 واخيستئ/

 واخيست
 (ه)واخيستل واخيستله واخيستلې

 واخيستئ/

 واخيست
1st 

 (ه)واخيستل ستلهخياو ېواخيستل
 واخيستئ/

 واخيست
 (ه)واخيستل واخيستله واخيستلې

 واخيستئ/

 واخيست
2nd 

 (ه)واخيستل واخيستله واخيستلې
 واخيستئ/

 واخيست
 (ه)واخيستل واخيستله واخيستلې

 واخيستئ/

 واخيست
3rd 

 
Simple Future  

 1st (ه)به واخلم (ه)واخلم هب )(همبه واخل (ه)به واخلم به واخلو به واخلو به واخلو به واخلو

 2nd به واخلې به واخلې به واخلې به واخلې به واخلئ به واخلئ به واخلئ به واخلئ

 3rd واخليبه  به واخلي به واخلي به واخلي به واخلي به واخلي به واخلي به واخلي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به واخلم (ه)(تېر) به واخلم (ه)(تېر) به واخلم (ه)(تېر) به واخلم (تېر) به واخلو خلووا (تېر) به (تېر) به واخلو (تېر) به واخلو

 2nd (تېر) به واخلې (تېر) به واخلې (تېر) به واخلې واخلې(تېر) به  (تېر) به واخلئ (تېر) به واخلئ (تېر) به واخلئ (تېر) به واخلئ

 3rd (تېر) به واخلي (تېر) به واخلي (تېر) به واخلي (تېر) به واخلي (تېر) به واخلي واخلي به )ېر(ت (تېر) به واخلي (تېر) به واخلي

 
Present Progressive  

 1st (ه)اخلم (ه)اخلم  (ه)اخلم (ه)اخلم اخلو اخلو اخلو اخلو

 2nd اخلې اخلې اخلې اخلې اخلئ اخلئ اخلئ اخلئ

 3rd ليخا اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي اخلي
 

Present Perfect  

 اخيستي دي  اخيستې ده  اخيستي دي
 اخستئ /ی دئاخيست

_ 
 اخيستي دي  اخيستې ده  اخيستي دي 

 اخستئ /ی دئاخيست

_ 
1st 

 اخيستي دي
 اخيستې ده

 اخيستي دي 
 اخستئ /ی دئاخيست

_ 
 اخيستي دي

 اخيستې ده
 اخيستي دي 

 اخستئ /ی دئاخيست

_ 
2nd 

 اخيستي دي
 دهتې اخيس

 اخيستي دي 
 اخستئ /ی دئاخيست

_ 
 اخيستي دي

 اخيستې ده
 اخيستي دي 

 اخستئ /ی دئاخيست

_ 
3rd 

 
Present Perfect Progressive  

 1st اخيستئ  (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخيستئ  (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې

 2nd تئيسخا (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې

 3rd اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې
 

Past Progressive  
 1st اخيستئ  (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخيستئ  (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې

 2nd اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې

 3rd اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخيستئ (ه)اخيستل تلهيسخا اخيستلې

  
Past Perfect  

 1st ی واخست /ی واخيست اخيستي وه اخيستې وه اخيستي وې ی واخست /ی واخيست اخيستي وه اخيستې وه اخيستي وې

 2nd ی واخست /و یستاخي وهاخيستي  اخيستې وه اخيستي وې ی واخست /ی واخيست اخيستي وه اخيستې وه اخيستي وې

 3rd ی واخست /ی واخيست اخيستي وه اخيستې وه اخيستي وې ی واخست /ی واخيست اخيستي وه اخيستې وه اخيستي وې

 
  



4: to take; to get; to buy; to borrow اخيستل 
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Past Perfect Progressive  

 1st  اخستئ /اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې  اخستئ /اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې

 2nd اخستئ /اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخستئ /اخيستئ )(هلاخيست هستلاخي اخيستلې

 3rd اخستئ /اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې اخستئ /اخيستئ (ه)اخيستل اخيستله اخيستلې

  
Future Progressive  

 1st (ه)ماخلبه   (ه)اخلمبه   (ه)اخلمبه  (ه)اخلمبه  به اخلو به اخلو به اخلو به اخلو

 2nd اخلېبه   اخلېبه   اخلېبه   اخلېبه   اخلئبه  اخلئبه  اخلئبه  لئاخ به

 3rd اخليبه   اخليبه   اخليبه   اخليبه  اخليبه  اخليبه  اخليبه  اخليبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويستاخيبه  ي ويخيستبه ا به اخيستې وي به اخيستي وي ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي

 2nd ی ويبه اخيست اخيستي ويبه  به اخيستې وي به اخيستي وي ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي

 3rd ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويبه اخيست اخيستي ويبه  به اخيستې وي به اخيستي وي ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي

 2nd ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي

 3rd ی ويبه اخيست به اخيستي وي به اخيستې وي به اخيستي وي ی ويبه اخيست تي ويخيسبه ا وييستې به اخ به اخيستي وي

 
Future in the Past Progressive  

 1st ه)(اخلم(تېر) به   (ه)اخلم(تېر) به    (ه)اخلم(تېر) به   (ه)اخلم(تېر) به   به اخلو (تېر)  (تېر) به اخلو  (تېر) به اخلو  (تېر) به اخلو 

 2nd اخلې(تېر) به   اخلې(تېر) به   اخلې(تېر) به   اخلې(تېر) به   اخلئ(تېر) به   اخلئ(تېر) به   اخلئ(تېر) به   اخلئبه ر) (تې 

 3rd اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به   اخلي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به اخيست  (تېر) به اخيستي وي  (تېر) به اخيستې وي  (تېر) به اخيستي وي  ی وي(تېر) به اخيست  (تېر) به اخيستي وي  (تېر) به اخيستې وي  (تېر) به اخيستي وي 

 2nd ی وي(تېر) به اخيست  (تېر) به اخيستي وي  (تېر) به اخيستې وي  (تېر) به اخيستي وي  ی ويستاخي(تېر) به   ي(تېر) به اخيستي و  (تېر) به اخيستې وي  (تېر) به اخيستي وي 

 3rd ی وياخيست (تېر) به  (تېر) به اخيستي وي  (تېر) به اخيستې وي  (تېر) به اخيستي وي  ی وي(تېر) به اخيست  (تېر) به اخيستي وي  (تېر) به اخيستې وي  (تېر) به اخيستي وي 
 

Conditional (present, past, future) )(ه)که ...) اخلم،اخيستئ،به واخلم  ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې واخلم )غواړي چي  Present Active اخستونکی /اخيستونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې واخلم )غوښتل يې چي  Present Passive ته کېدونیخسا/یکېدونکيستل خا 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاخيست  Past Active یاخيست/ یاخيستل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یاخيست  Past Passive یاخستل سو/یاخيستل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويباور نه لري چي) ما دي اخيستدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما اخيست )خوښ وم چي  Continuous اخله 

 Non-continuous واخله 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګارام (ه)اراموم  (ه)اراموم (ه)اراموم اموورا وارامو اراموو اراموو

 2nd اراموې اراموې اراموې اراموې اراموئ اراموئ اراموئ اراموئ

 3rd اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي

 
Simple Past  

 1st ارام کئ کړه-ارام کړل /  هکړ ارامه کړېمي ارا ارام کئ (ه)کړل-کړه/ارام  ارامه کړه ارامي کړې

 2nd ارام کئ کړه-ارام کړل /  ارامه کړه ارامي کړې ارام کئ (ه)کړل-کړه/ارام  ارامه کړه ارامي کړې

 3rd ارام کئ کړه-ارام کړل /  ارامه کړه ارامي کړې ارام کئ (ه)کړل-کړه/ارام  ارامه کړه ارامي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ارام کم (ه)به ارام کم (ه)کم هبه ارام (ه)به ارامي کم به ارام کو به ارام کو ه کورامبه ا کو راميبه ا

 2nd به ارام کې به ارام کې کې هبه ارام ارامي کېبه  به ارام کئ به ارام کئ به ارامه کئ به ارامي کئ

 3rd به ارام کي به ارام کي کي به ارامه کي به ارامي به ارام کي به ارام کي به ارامه کي به ارامي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)(تېر) به ارامه کم (ه)(تېر) به ارامي کم (تېر) به ارام کو  (تېر) به ارام کو (تېر) به ارامه کو (تېر) به ارامي کو
 (تېر) به ارام کم 

 (ه)

 (تېر) به ارام کم 

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به ارام کې (تېر) به ارام کې (تېر) به ارامه کې (تېر) به ارامي کې (تېر) به ارام کئ (تېر) به ارام کئ کئبه ارامه ر) (تې (تېر) به ارامي کئ

 3rd ارام کي(تېر) به  (تېر) به ارام کي (تېر) به ارامه کي (تېر) به ارامي کي (تېر) به ارام کي (تېر) به ارام کي (تېر) به ارامه کي (تېر) به ارامي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)اراموم (ه)اراموم  (ه)اراموم (ه)اراموم اراموو اراموو اراموو اراموو

 2nd اراموې اراموې اراموې اراموې اراموئ اراموئ اراموئ اراموئ

 3rd اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي اراموي

 
Present Perfect  

 1st ی دئارام کړ  ارام کړي دي  ارامه کړې ده  ارامي کړي دي ی دئارام کړ  ارام کړي دي  ده ه کړېمراا  کړي ديمي ارا

 2nd ی دئارام کړ  ارام کړي دي  ارامه کړې ده  ارامي کړي دي ی دئارام کړ  ارام کړي دي  ارامه کړې ده  کړي ديارامي 

 3rd ی دئارام کړ  ارام کړي دي  ارامه کړې ده  ارامي کړي دي دئ یارام کړ  ديارام کړي   ارامه کړې ده  ارامي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې

 2nd راماوهئ / اوامار (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې

 3rd اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې
 

Past Progressive  
 1st اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې

 2nd اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې راماوها /اراموئ  (ه)لارامو اراموله ارامولې

 3rd اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې

 
Past Perfect  

 1st ی وړکم ارا ړي وهم کارا ارامه کړې وه ارامي کړي وې کړی وارام  ارام کړي وه ارامه کړې وه ارامي کړي وې

 2nd کړی وارام  ارام کړي وه ارامه کړې وه ارامي کړي وې کړی وارام  ارام کړي وه ارامه کړې وه ارامي کړي وې

 3rd کړی وارام  ارام کړي وه ارامه کړې وه ارامي کړي وې کړی وارام  ارام کړي وه ارامه کړې وه ارامي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اراماوهاراموئ /  (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول همولارا ارامولې

 2nd اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې

 3rd اوهاموئ / ارامرا (ه)ارامول اراموله ارامولې اراموئ / اراماوه (ه)ارامول اراموله ارامولې

 
  



5: to calm; to quiet; to soothe; to tranquillize ولامول/آرامار  
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Future Progressive  

 1st (ه)ارامومبه   (ه)ارامومبه   (ه)ارامومبه   (ه)ارامومبه   ارامووبه  به اراموو به اراموو به اراموو

 2nd اراموېبه   اراموېبه   اراموېبه   اراموېبه   اراموئبه  اراموئبه  اراموئبه  اراموئبه 

 3rd ارامويبه   ارامويبه   ارامويبه   ارامويبه  مويارا به ارامويبه  ارامويبه  ارامويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي

 2nd ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي ی ويړام کبه ار کړي ويبه ارام  به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي

 3rd ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي کړي ويبه ارامي  ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي يه کړې ومارابه  يي کړي وبه ارام

 2nd ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي به ارامي کړي وي

 3rd ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي به ارامه کړې وي ارامي کړي ويبه  ی ويبه ارام کړ به ارام کړي وي ړې ويامه کار هب ړي ويامي کبه ار
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اراموم(تېر) به  (ه)ارامومه بر) (تې (ه)امومرا(تېر) به  (ه)اراموم(تېر) به  به اراموو (تېر)  (تېر) به اراموو  (تېر) به اراموو  (تېر) به اراموو 

 2nd اراموې(تېر) به   اراموې(تېر) به   اراموې(تېر) به   اراموې(تېر) به   اراموئ(تېر) به   اراموئ(تېر) به   اراموئ(تېر) به   اراموئ(تېر) به  

 3rd اراموي(تېر) به   اراموي(تېر) به   اراموي(تېر) به   امويرابه (تېر)   ويامار(تېر) به   اراموي(تېر) به   اراموي(تېر) به   اراموي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ارامي کړي  

 وي

(تېر) به ارامه کړې  

 وي

(تېر) به ارام کړي  

 وي

ی (تېر) به ارام کړ 

 وي

(تېر) به ارامي کړي  

 وي

(تېر) به ارامه کړې  

 وي

رام کړي (تېر) به ا 

 وي

ی ارام کړ) به (تېر 

 وي
1st 

(تېر) به ارامي کړي  

 وي

(تېر) به ارامه کړې  

 وي

(تېر) به ارام کړي  

 وي

ی (تېر) به ارام کړ 

 وي

(تېر) به ارامي کړي  

 وي

(تېر) به ارامه کړې  

 وي

(تېر) به ارام کړي  

 وي

ی (تېر) به ارام کړ 

 وي
2nd 

(تېر) به ارامي کړي  

 وي

ارامه کړې (تېر) به  

 وي

به ارام کړي  ېر)(ت 

 وي

ی (تېر) به ارام کړ 

 وي

(تېر) به ارامي کړي  

 وي

(تېر) به ارامه کړې  

 وي

(تېر) به ارام کړي  

 وي

ی (تېر) به ارام کړ 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) ،(ه)اراماوه، به ارام کماراموئ/(که ...) اراموم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دي ارام کم )غواړي چي  Present Active اراموونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ارام کم ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive ارامېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وارام  Past Active یارام کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیارام  Past Passive یارام سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويارام کړ ېدی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ارام  )خوښ وم چي  Continuous اراموه 

 Non-continuous ارام که 

 



6: to cheapen; to make cheap; to lower the price ارزانول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګارزان (ه)ارزانوم  (ه)ارزانوم (ه)ارزانوم ارزانوو ارزانوو ارزانوو ارزانوو

 2nd ېانوارز ارزانوې ارزانوې ارزانوې ارزانوئ ارزانوئ ارزانوئ ارزانوئ

 3rd ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ينوزاار

 
Simple Past  

 1st کئ (ه)ارزان کړه-ارزانه کړل /  ارزانه کړه ارزاني کړې کئ (ه)ارزان کړل-ارزانه کړه/  ارزانه کړه ارزاني کړې

 2nd کئ (ه)ارزان کړه-ارزانه کړل /  کړه انهارز ني کړېزاار کئ (ه)ارزان کړل-ارزانه کړه/  ارزانه کړه ارزاني کړې

 3rd کئ (ه)ارزان کړه-ارزانه کړل /  ارزانه کړه ارزاني کړې کئ (ه)ارزان کړل-ارزانه کړه/  ارزانه کړه ارزاني کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ارزانه کم (ه)کم زانهبه ار (ه)کم به ارزانه (ه)به ارزاني کم به ارزان کو به ارزان کو به ارزانه کو به ارزاني کو

 2nd به ارزانه کې به ارزانه کې به ارزانه کې ارزاني کېبه  به ارزان کئ به ارزان کئ به ارزانه کئ به ارزاني کئ

 3rd به ارزانه کي به ارزانه کي به ارزانه کي به ارزاني کي به ارزان کي به ارزان کي به ارزانه کي به ارزاني کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به ارزان کو  (تېر) به ارزان کو (تېر) به ارزانه کو (تېر) به ارزاني کو
(تېر) به ارزاني 

 (ه)کم
 1st (ه)(تېر) به ارزان کم (ه)(تېر) به ارزان کم (ه)(تېر) به ارزانه کم

 2nd ارزان کې(تېر) به  (تېر) به ارزان کې (تېر) به ارزانه کې (تېر) به ارزاني کې کئ ) به ارزانېر(ت (تېر) به ارزان کئ (تېر) به ارزانه کئ (تېر) به ارزاني کئ

 3rd (تېر) به ارزان کي (تېر) به ارزان کي (تېر) به ارزانه کي (تېر) به ارزاني کي (تېر) به ارزان کي (تېر) به ارزان کي (تېر) به ارزانه کي (تېر) به ارزاني کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)ارزانوم (ه)ارزانوم  (ه)ارزانوم (ه)ارزانوم ارزانوو ارزانوو ارزانوو ارزانوو

 2nd ارزانوې ارزانوې ارزانوې ارزانوې ارزانوئ ارزانوئ ارزانوئ ارزانوئ

 3rd ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي ارزانوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئارزان کړ  ارزان کړي دي  ارزانه کړې ده  ديارزاني کړي  ی دئارزان کړ  ارزان کړي دي  انه کړې دهرزا  يارزاني کړي د

 2nd ی دئارزان کړ  ارزان کړي دي  ارزانه کړې ده  ارزاني کړي دي ی دئارزان کړ  ارزان کړي دي  ارزانه کړې ده  ارزاني کړي دي

 3rd ی دئارزان کړ  ارزان کړي دي  ارزانه کړې ده  ارزاني کړي دي ی دئارزان کړ  دي ن کړيارزا  کړې دهانه ارز  ارزاني کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 2nd ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزاناوه وئ /ارزان (ه)نولارزا ارزانوله ارزانولې

 3rd ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې
 

Past Progressive  
 1st ارزاناوهارزانوئ /  (ه)ولزانرا ارزانوله ېارزانول ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 2nd ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 3rd ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وارزان  ارزان کړي وه ارزانه کړې وه ارزاني کړي وې کړی وارزان  ارزان کړي وه ارزانه کړې وه کړي وې انيارز

 2nd کړی وارزان  ارزان کړي وه ارزانه کړې وه ارزاني کړي وې کړی وارزان  ارزان کړي وه ارزانه کړې وه ارزاني کړي وې

 3rd کړی وارزان  ارزان کړي وه ارزانه کړې وه ارزاني کړي وې کړی وارزان  وه ارزان کړي وهارزانه کړې  ارزاني کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 2nd ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول زانولهرا ېلارزانو ارزاناوهارزانوئ /  (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 3rd ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې ارزانوئ / ارزاناوه (ه)ارزانول ارزانوله ارزانولې

 
  



6: to cheapen; to make cheap; to lower the price ارزانول 
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Future Progressive  

 1st (ه)ارزانومبه   ه)(ومارزانبه   (ه)ومارزانبه   (ه)ارزانومبه   به ارزانوو به ارزانوو به ارزانوو به ارزانوو

 2nd ارزانوېبه   ارزانوېبه   ارزانوېبه   ارزانوېبه   ارزانوئبه  ارزانوئبه  ارزانوئبه  ارزانوئبه 

 3rd ارزانويبه   ارزانويبه   ارزانويبه   ارزانويبه  ارزانويبه  ارزانويبه  ارزانويبه  ارزانويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي ه کړې ويانرزا هب ارزاني کړي ويبه 

 2nd ی ويکړان ارزبه  به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي

 3rd ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي اني کړي ويزاربه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي ې ويکړه زانبه ار ړي ويني کارزابه  ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي

 2nd ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي

 3rd ی ويبه ارزان کړ به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي ويړي ک نيرزابه ا ی ويړزان کبه ار به ارزان کړي وي به ارزانه کړې وي به ارزاني کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نومزاار(تېر) به  (ه)ارزانوم(تېر) به  (ه)ارزانوم(تېر) به  (ه)ارزانوم(تېر) به  به ارزانوو (تېر) (تېر) به ارزانوو (تېر) به ارزانوو (تېر) به ارزانوو

 2nd ارزانوې(تېر) به   ارزانوې(تېر) به   ارزانوې(تېر) به   ارزانوې(تېر) به   ارزانوئ(تېر) به   ارزانوئ(تېر) به   ارزانوئ(تېر) به   ارزانوئه ب ر)(تې 

 3rd ارزانوي(تېر) به   ارزانوي) به ېر(ت  ارزانوي) به ېر(ت  ارزانوي(تېر) به   ارزانوي(تېر) به   ارزانوي(تېر) به   ارزانوي(تېر) به   ارزانوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ارزاني کړي  

 وي

(تېر) به ارزانه کړې  

 وي

(تېر) به ارزان کړي  

 وي

ی (تېر) به ارزان کړ 

 وي

(تېر) به ارزاني کړي  

 وي

(تېر) به ارزانه کړې  

 وي

(تېر) به ارزان کړي  

 وي

 یه ارزان کړر) ب(تې 

 وي
1st 

(تېر) به ارزاني کړي  

 وي

(تېر) به ارزانه کړې  

 وي

(تېر) به ارزان کړي  

 وي

ی (تېر) به ارزان کړ 

 وي

(تېر) به ارزاني کړي  

 وي

(تېر) به ارزانه کړې  

 وي

(تېر) به ارزان کړي  

 وي

ی (تېر) به ارزان کړ 

 وي
2nd 

(تېر) به ارزاني کړي  

 وي

ه کړې (تېر) به ارزان 

 وي

ي ان کړرزا به (تېر) 

 وي

ی (تېر) به ارزان کړ 

 وي

(تېر) به ارزاني کړي  

 وي

(تېر) به ارزانه کړې  

 وي

(تېر) به ارزان کړي  

 وي

ی (تېر) به ارزان کړ 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ارزانوه، به ارزانارزانوئ/(که ...) ارزانوم،

 .. (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )کم (ه (ه)ارزان ېزه د )غواړي چي(  Present Active ارزانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم (ه)ارزان ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive ارزانېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وارزانه  Past Active یارزانه کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وارزانه  Past Passive یارزانه سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويارزانه کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ارزانه  )خوښ وم چي  Continuous ارزانوه 

 Non-continuous که (ه)ارزان 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاريان (ه)اريانوم  (ه)اريانوم (ه)اريانوم اريانوو اريانوو اريانوو اريانوو

 2nd اريانوې اريانوې نوېياار اريانوې اريانوئ اريانوئ اريانوئ اريانوئ

 3rd اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي

 
Simple Past  

 1st اريان کئ کړه-اريان کړل /  اريانه کړه ارياني کړې اريان کئ (ه)کړل-کړه/اريان  اريانه کړه ارياني کړې

 2nd اريان کئ کړه-اريان کړل /  اريانه کړه ارياني کړې ن کئياار (ه)کړل-کړه/ن ياار اريانه کړه ارياني کړې

 3rd اريان کئ کړه-اريان کړل /  اريانه کړه ارياني کړې اريان کئ (ه)کړل-کړه/اريان  اريانه کړه ارياني کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به اريان کم (ه)اريان کمبه  (ه)کم هنبه اريا (ه)ي کمبه اريان به اريان کو به اريان کو به اريانه کو به ارياني کو

 2nd به اريان کې به اريان کې کې هبه اريان به ارياني کې به اريان کئ به اريان کئ به اريانه کئ به ارياني کئ

 3rd کي ريانبه ا به اريان کي به اريانه کي به ارياني کي به اريان کي به اريان کي به اريانه کي به ارياني کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به اريان کم (ه)(تېر) به اريان کم (ه)(تېر) به اريانه کم (ه)(تېر) به ارياني کم (تېر) به اريان کو  (تېر) به اريان کو (تېر) به اريانه کو (تېر) به ارياني کو

 2nd (تېر) به اريان کې (تېر) به اريان کې (تېر) به اريانه کې (تېر) به ارياني کې ن کئيااربه (تېر)  اريان کئ(تېر) به  (تېر) به اريانه کئ (تېر) به ارياني کئ

 3rd (تېر) به اريان کي (تېر) به اريان کي (تېر) به اريانه کي (تېر) به ارياني کي (تېر) به اريان کي (تېر) به اريان کي (تېر) به اريانه کي (تېر) به ارياني کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)اريانوم (ه)اريانوم  (ه)اريانوم (ه)اريانوم اريانوو اريانوو اريانوو اريانوو

 2nd اريانوې اريانوې اريانوې اريانوې اريانوئ اريانوئ اريانوئ اريانوئ

 3rd اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي اريانوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاريان کړ  اريان کړي دي  اريانه کړې ده  ارياني کړي دي ی دئاريان کړ  اريان کړي دي  اريانه کړې ده  ديي کړني اريا

 2nd ی دئاريان کړ  اريان کړي دي  اريانه کړې ده  ارياني کړي دي ی دئاريان کړ  اريان کړي دي  اريانه کړې ده  ارياني کړي دي

 3rd ی دئاريان کړ  اريان کړي دي  اريانه کړې ده  ارياني کړي دي ی دئاريان کړ  اريان کړي دي  هد کړېاريانه   کړي ديارياني 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ارياناوهاريانوئ /  (ه)اريانول اريانوله اريانولې اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 2nd اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې نوئ / ارياناوهياار ه)(اريانول نولهياار اريانولې

 3rd اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 
Past Progressive  

 1st اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول هولنياار اريانولې اوهاريانوئ / اريان (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 2nd اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 3rd اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی واريان  اريان کړي وه اريانه کړې وه ارياني کړي وې کړی واريان  اريان کړي وه اريانه کړې وه ارياني کړي وې

 2nd کړی واريان  اريان کړي وه اريانه کړې وه ارياني کړي وې کړی واريان  اريان کړي وه اريانه کړې وه ارياني کړي وې

 3rd کړی واريان  اريان کړي وه اريانه کړې وه ارياني کړي وې کړی واريان  ي وهکړن يارا اريانه کړې وه ارياني کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 2nd اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله يانولېرا اوهاريانوئ / اريان (ه)اريانول اريانوله اريانولې

 3rd اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې اريانوئ / ارياناوه (ه)اريانول اريانوله اريانولې
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Future Progressive  

 1st (ه)اريانومبه   (ه)يانومرا به  (ه)اريانومبه   (ه)اريانومبه   به اريانوو به اريانوو به اريانوو به اريانوو

 2nd اريانوېبه   اريانوېبه   اريانوېبه   اريانوېبه   اريانوئبه  اريانوئبه  اريانوئبه  اريانوئبه 

 3rd اريانويبه   اريانويبه   اريانويبه   اريانويبه  اريانويبه  اريانويبه  اريانويبه  اريانويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي ويي ي کړبه اريان

 2nd ی ويبه اريان کړ وي به اريان کړي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي اريانه کړې ويبه  به ارياني کړي وي

 3rd ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي اريانه کړې وي هب ي ويبه ارياني کړ ويی به اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي

 2nd ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي اريانه کړې ويبه  به ارياني کړي وي ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي

 3rd ی ويبه اريان کړ به اريان کړي وي به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي يی وړبه اريان ک ي ويبه اريان کړ به اريانه کړې وي به ارياني کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اريانومتېر) به ( (ه)اريانوم(تېر) به  (ه)اريانوم(تېر) به  (ه)اريانوم(تېر) به  به اريانوو (تېر) (تېر) به اريانوو اريانوو(تېر) به  (تېر) به اريانوو

 2nd اريانوې(تېر) به   اريانوې(تېر) به   اريانوې(تېر) به   اريانوې(تېر) به   اريانوئ(تېر) به   اريانوئ(تېر) به   اريانوئ(تېر) به   اريانوئ(تېر) به  

 3rd اريانوي(تېر) به   اريانوي(تېر) به   نوييااره (تېر) ب  يانويرا(تېر) به   اريانوي(تېر) به   اريانوي(تېر) به   اريانوي(تېر) به   اريانوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ارياني کړي  

 وي

(تېر) به اريانه کړې  

 وي

(تېر) به اريان کړي  

 وي

ی (تېر) به اريان کړ 

 وي

(تېر) به ارياني کړي  

 وي

(تېر) به اريانه کړې  

 وي

ړي (تېر) به اريان ک 

 وي

ی ړک اناري (تېر) به 

 وي
1st 

(تېر) به ارياني کړي  

 وي

(تېر) به اريانه کړې  

 وي

(تېر) به اريان کړي  

 وي

ی (تېر) به اريان کړ 

 وي

(تېر) به ارياني کړي  

 وي

(تېر) به اريانه کړې  

 وي

(تېر) به اريان کړي  

 وي

ی (تېر) به اريان کړ 

 وي
2nd 

(تېر) به ارياني کړي  

 وي

 اريانه کړې) به (تېر 

 وي

تېر) به اريان کړي ( 

 وي

ی (تېر) به اريان کړ 

 وي

(تېر) به ارياني کړي  

 وي

(تېر) به اريانه کړې  

 وي

(تېر) به اريان کړي  

 وي

ی (تېر) به اريان کړ 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)اريانوم ،ارياناوئ/ ارياناوه ، به اريان کم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې اريان کم )غواړي چي  Present Active اريانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې اريان کم )غوښتل يې چي  Present Passive اريانېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی واريان  Past Active  کړیاريان 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی واريان  Past Passive یاريان سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياريان کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی واريان  ما )خوښ وم چي  Continuous اريانوه 

 Non-continuous اريان که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګازار (ه)ازاروم  (ه)ازاروم (ه)ازاروم ازاروو ازاروو ازاروو ازاروو

 2nd وېاراز ازاروې اروېزا ازاروې ازاروئ ازاروئ ازاروئ ازاروئ

 3rd ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي

 
Simple Past  

 1st ازارکئ کړه-ازارکړل /  کړه )ه(ازار کړې ازار(ي) ازارکئ (ه)کړل-کړه/ازار کړه ازار(ه) کړې )ي(ازار

 2nd ازارکئ کړه- /ل کړازار کړه ازار(ه) ړېک ازار(ي) ازارکئ (ه)کړل-کړه/ازار کړه ازار(ه) کړې ازار(ي)

 3rd ازارکئ کړه-ازارکړل /  کړه ازار(ه) کړې ازار(ي) ازارکئ (ه)کړل-کړه/ازار کړه ازار(ه) کړې ازار(ي)
 

Simple Future  
 1st (ه)مزارکبه ا (ه)به ازارکم (ه)کم(ه)به ازار (ه)کم ازار(ي)به  به ازارکو به ازارکو کو ازار(ه)به  کو ازار(ي)به 

 2nd به ازارکې به ازارکې کې(ه)به ازار کې ازار(ي)به  به ازارکئ به ازارکئ کئ ازار(ه)به  کئ (ي)اراز هب

 3rd به ازارکي به ازارکي کي ازار(ه)به  کي ازار(ي)به  به ازارکي به ازارکي کي ازار(ه)به  کي ازار(ي)به 

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به ازارکو (تېر) به ازارکو کو (ه)رازابه (تېر)  کو (ي)اراز(تېر) به 
 ازار(ي)(تېر) به 

 (ه)کم

 ازار(ه)(تېر) به 

 (ه)کم
 1st (ه)(تېر) به ازارکم (ه)(تېر) به ازارکم

 2nd (تېر) به ازارکې کېازار(تېر) به  کې ه)ازار((تېر) به  کې ازار(ي)(تېر) به  (تېر) به ازارکئ (تېر) به ازارکئ کئ ازار(ه)(تېر) به  کئ ازار(ي)(تېر) به 

 3rd (تېر) به ازارکي (تېر) به ازارکي کي ازار(ه)(تېر) به  کي ازار(ي)(تېر) به  (تېر) به ازارکي (تېر) به ازارکي کي ازار(ه)(تېر) به  کي ازار(ي)(تېر) به 
 

Present Progressive  
 1st (ه)وماراز (ه)ازاروم  (ه)وماراز (ه)ازاروم ازاروو ازاروو ازاروو ازاروو

 2nd ازاروې ازاروې ازاروې ازاروې ازاروئ ازاروئ ازاروئ ازاروئ

 3rd ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي ازاروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړاراز  ديازارکړي   ده ړېک ازار(ه)  کړي دي ازار(ي) ی دئازارکړ  ازارکړي دي  کړې ده ازار(ه)  کړي دي ازار(ي)

 2nd ی دئازارکړ  ازارکړي دي  کړې ده ازار(ه)  کړي دي ازار(ي) ی دئازارکړ  ازارکړي دي  کړې ده ازار(ه)  کړي دي ازار(ي)

 3rd دئ یازارکړ  ازارکړي دي  کړې ده ازار(ه)  کړي دي ازار(ي) ی دئازارکړ  ازارکړي دي  کړې ده ازار(ه)  کړي دي ازار(ي)

 
Present Perfect Progressive  

 1st ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 2nd ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 3rd ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ولهرازا لېازارو وهازارا /ازاروئ  (ه)ازارول ازاروله ازارولې
 

Past Progressive  
 1st ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 2nd ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 3rd ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول هولاراز ازارولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وازار ازارکړي وه کړې وه ازار(ه) کړي وې ازار(ي) کړی وازار ازارکړي وه کړې وه ازار(ه) کړي وې ازار(ي)

 2nd کړی وازار ازارکړي وه کړې وه ازار(ه) کړي وې )(يازار کړی وازار ي وهازارکړ کړې وه ازار(ه) کړي وې ازار(ي)

 3rd کړی وازار ازارکړي وه کړې وه ازار(ه) کړي وې ازار(ي) کړی وازار ازارکړي وه کړې وه ازار(ه) کړي وې ازار(ي)

  
Past Perfect Progressive  

 1st / ازاراوه روئازا )ه(ازارول ازاروله لېازارو ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 2nd ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 3rd ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې ازاروئ / ازاراوه (ه)ازارول ازاروله ازارولې

 
  



8: to tease; to annoy; to bother; to vex ولزار/ آ لازارو  
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Future Progressive  

 1st (ه)ازارومبه   (ه)ازارومبه   (ه)ازارومبه   (ه)ازارومبه   ازاروو هب ووزاربه ا به ازاروو رووبه ازا

 2nd ازاروېبه   ازاروېبه   ازاروېبه   ازاروېبه   ازاروئبه  ازاروئبه  ازاروئبه  ازاروئبه 

 3rd ازارويبه   ازارويبه   ازارويبه   ازارويبه  ازارويبه  ازارويبه  ازارويبه  ازارويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به  ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به 

 2nd ی ويبه ازارکړ ي ويرکړازابه  کړې وي )ر(هازابه  کړي وي ازار(ي)به  ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به 

 3rd ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به  ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ي)ار(زا هب ی ويازارکړبه  ويبه ازارکړي  کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به 

 2nd ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به  ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به 

 3rd ی ويبه ازارکړ به ازارکړي وي کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به  يی وړارکبه از ازارکړي وي هب کړې وي ازار(ه)به  کړي وي ازار(ي)به 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ازاروم ) به(تېر (ه)ازاروم(تېر) به  (ه)ازاروم(تېر) به  (ه)ازاروم(تېر) به  به ازاروو (تېر) (تېر) به ازاروو (تېر) به ازاروو (تېر) به ازاروو

 2nd ازاروې(تېر) به   ازاروې(تېر) به   ازاروې(تېر) به   ازاروې(تېر) به   ازاروئ(تېر) به   ازاروئ(تېر) به   ازاروئ(تېر) به   ازاروئ ) به(تېر 

 3rd ازاروي(تېر) به   ويارزا(تېر) به   ازاروي(تېر) به   ازاروي(تېر) به   ازاروي(تېر) به   ازاروي(تېر) به   ازاروي(تېر) به   ازاروي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 ازار(ي)(تېر) به  

 کړي وي

 ازار(ه)(تېر) به  

 کړې وي
 ی وي(تېر) به ازارکړ  (تېر) به ازارکړي وي 

 ازار(ي)(تېر) به  

 کړي وي

 ازار(ه)(تېر) به  

 کړې وي
 1st ی وي(تېر) به ازارکړ  (تېر) به ازارکړي وي 

 ي)ار(زاه (تېر) ب 

 کړي وي

 ازار(ه)(تېر) به  

 کړې وي
 ی وي(تېر) به ازارکړ  (تېر) به ازارکړي وي 

 ازار(ي)(تېر) به  

 کړي وي

 ازار(ه)(تېر) به  

 کړې وي
 2nd ی وي(تېر) به ازارکړ  (تېر) به ازارکړي وي 

 ازار(ي)(تېر) به  

 کړي وي

 ازار(ه)(تېر) به  

 کړې وي
 ی ويکړزاربه ار) (تې  کړي ويبه ازار(تېر)  

 ازار(ي)(تېر) به  

 کړي وي

 ازار(ه)(تېر) به  

 کړې وي
 3rd ی وي(تېر) به ازارکړ  (تېر) به ازارکړي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ازاراوه ، به ازارکمازاروم ،ازاراوئ/  (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مارکزه دې از )غواړي چي  Present Active ازاروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ازارکم )غوښتل يې چي  Present Passive ازارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و ازار  Past Active یکړ ازار  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و ازار  Past Passive یسو ازار 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ ازار دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ازار ما )خوښ وم چي  Continuous ازاروه 

 Non-continuous ازارکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مرنګازمي (ه)ازميم  (ه)ازميم (ه)ازميم ازميو ازميو ازميو ازميو

 2nd ازميې ازميې ازميې ازميې ازميئازمياست/ ازميئازمياست/ ازميئازمياست/ ازميئازمياست/

 3rd ازميي ازميي مييزا يازمي ازميي ازميي يازمي ازميي

 
Simple Past  

 1st وازمايه (ه)وازمايل وازمايله  وازمايلې وازمايه (ه)وازمايل وازمايله  وازمايلې

 2nd وازمايه (ه)وازمايل وازمايله  وازمايلې وازمايه (ه)وازمايل وازمايله  وازمايلې

 3rd وازمايه (ه)لمايواز له وازماي وازمايلې يهوازما (ه)وازمايل وازمايله  وازمايلې
 

Simple Future  
 1st (ه)ازميموبه  (ه)ازميموبه  (ه)ازميموبه  (ه)ازميموبه  ازميووبه  ازميووبه  ازميووبه  ازميووبه 

 وازمياست /ازميئوبه  وازمياست /ازميئوبه  وازمياست /ازميئوبه 
 /ازميئوبه 

 وازمياست
 2nd ميېزاو به ازمايېوبه  ميېزاوبه  ازميېوبه 

 3rd ازمييوبه  ازمييوبه  ازمييوبه  ازمييوبه  ازمييوبه  ازمييوبه  ازمييوبه  ازمييوبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)يمازموبه (تېر)  (ه)ازميموه (تېر) ب (ه)ازميمو(تېر) به  (ه)ازميمو(تېر) به  ازميوو(تېر) به   ازميوو(تېر) به  ازميوو(تېر) به  ازميوو(تېر) به 

 /ازميئو(تېر) به 

 وازمياست

 /ازميئو(تېر) به 

 وازمياست

 /ازميئو(تېر) به 

 وازمياست

 /ازميئو(تېر) به 

 وازمياست
 2nd ازميېو(تېر) به  ازميېو(تېر) به  ازميېو(تېر) به  ازميېو(تېر) به 

 3rd ازمييو(تېر) به  ازمييو(تېر) به  ازمييو(تېر) به  ازمييو ) بهتېر( ازمييو(تېر) به  ازمييو(تېر) به  ازمييو(تېر) به  ازمييو(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ازميم (ه)ازميم  (ه)ازميم (ه)ازميم ازميو ازميو ازميو ازميو

 2nd ازميې ازميې ازميې ازميې ازمياست/ازميئ ازمياست/ازميئ ازمياست/ازميئ ازمياست/ازميئ

 3rd ازميي ازميي ازميي ازميي يمياز يميزا ازميي ازميي

 
Present Perfect  

 1st ی دئازميل  ازميلي دي  ازميلې ده  ازميلي دي ی دئازميل  ازميلي دي  ازميلې ده  ازميلي دي

 2nd ی دئازميل  ازميلي دي  ازميلې ده  ازميلي دي ی دئازميل  ازميلي دي  ازميلې ده  ازميلي دي

 3rd ی دئازميل  ازميلي دي  ازميلې ده  ازميلي دي ی دئازميل  ازميلي دي  ده يلېازم  ازميلي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې

 2nd ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې

مايهزا ه)(يلازم ازميله ازميلې  3rd ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې 

 
Past Progressive  

 1st ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې

 2nd ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې

يهازما (ه)ازميل لهمياز ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې  3rd 

 
Past Perfect  

 1st ی وازميل ازميلي وه ازميلې وه ازميلي وې ی وازميل ازميلي وه ازميلې وه ازميلي وې

 2nd ی وازميل ازميلي وه ازميلې وه ازميلي وې ی وازميل ازميلي وه ازميلې وه ازميلي وې

 3rd ی ويلازم وه ازميلي ازميلې وه ېازميلي و ی وازميل ازميلي وه ازميلې وه ازميلي وې
 

Past Perfect Progressive  
 1st ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې

 2nd ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې

 3rd ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې ازمايه (ه)ازميل ازميله ازميلې
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Future Progressive  

 1st (ه)ازميمبه   (ه)ازميمبه  (ه)ازميمبه   (ه)ازميمبه   به ازميو به ازميو به ازميو به ازميو

ازمياستبه  ازمياستبه   ازمياستبه    2nd ازميېبه   ازميېبه   ازميېبه   ازميېبه   ازمياستبه  

 3rd ييازم به  ازمييبه   ازمييبه   ازمييبه  ازمييبه  ازمييبه  ازمييبه  ازمييبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي

 2nd ی وييلازمبه  به ازميلي وي ازميلې ويبه  به ازميلي وي ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي

 3rd ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي يلي ويازمبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به ازميل به ازميلي وي ازميلې ويبه  به ازميلي وي ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي

 2nd ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي ی ويبه ازميل به ازميلي وي ې ويميلاز هب ويبه ازميلي 

 3rd ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي ی ويبه ازميل به ازميلي وي به ازميلې وي به ازميلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ازميم(تېر) به  (ه)ازميم(تېر) به    (ه)ازميم(تېر) به  (ه)ازميم(تېر) به  به ازميو (تېر)  (تېر) به ازميو  ازميو ) به(تېر  يو(تېر) به ازم 

ازمياست(تېر) به  ازمياست(تېر) به   ازمياست(تېر) به    2nd يېازم(تېر) به  ازميې(تېر) به  ازميې(تېر) به  ازميې(تېر) به  ازمياست(تېر) به   

 3rd ازميي(تېر) به  ازميي(تېر) به  ازميي(تېر) به  ازميي(تېر) به   ازميي(تېر) به   ازميي(تېر) به   ازميي(تېر) به   ازميي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ازميل  (تېر) به ازميلي وي  (تېر) به ازميلې وي  ي ويزميلبه ا(تېر)   ی ويازميل (تېر) به  (تېر) به ازميلي وي  (تېر) به ازميلې وي  (تېر) به ازميلي وي 

 2nd ی وي(تېر) به ازميل  (تېر) به ازميلي وي  (تېر) به ازميلې وي  (تېر) به ازميلي وي  ی وي(تېر) به ازميل  (تېر) به ازميلي وي  (تېر) به ازميلې وي  (تېر) به ازميلي وي 

 3rd ی وي(تېر) به ازميل  (تېر) به ازميلي وي  (تېر) به ازميلې وي  (تېر) به ازميلي وي  ی وي(تېر) به ازميل  (تېر) به ازميلي وي  (تېر) به ازميلې وي  وييلي (تېر) به ازم 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ازميموه ، به يازميم ،ازموئ/ ازما...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې و ازميم )غواړي چي  Present Active ازميونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وازميم )غوښتل يې چي  Present Passive ازمېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یازميل  Past Active یازميل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یازميل  Past Passive یازميل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويازميل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یازميل ما )خوښ وم چي  Continuous ازميه 

 Non-continuous وازميه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاسان (ه)اسانوم  (ه)اسانوم (ه)اسانوم اسانوو اسانوو اسانوو اسانوو

 2nd اسانوې اسانوې اسانوې اسانوې اسانوئ اسانوئ اسانوئ اسانوئ

 3rd اسانوي اسانوي اسانوي وياناس يانوسا اسانوي اسانوي وياسان

 
Simple Past  

 1st اسانه کئ (ه)کړل-کړه/اسانه  اسانه کړه اساني کړې اسانه کئ (ه)کړل-کړه/اسانه  اسانه کړه اساني کړې

 2nd اسانه کئ (ه)کړل-کړه/اسانه  اسانه کړه اساني کړې اسانه کئ (ه)کړل-کړه/اسانه  اسانه کړه اساني کړې

 3rd اسانه کئ (ه)کړل-کړه/اسانه  اسانه کړه اساني کړې اسانه کئ (ه)کړل-کړه/اسانه  انه کړهسا ړېکني اسا
 

Simple Future  
 1st (ه)به اسانه کم (ه)به اسانه کم (ه)به اسانه کم (ه)به اساني کم به اسانه کو به اسانه کو به اسانه کو به اساني کو

 2nd به اسانه کې به اسانه کې اسانه کېبه  به اساني کې اسانه کئ هب کئانه به اس به اسانه کئ به اساني کئ

 3rd به اسانه کي به اسانه کي به اسانه کي به اساني کي به اسانه کي به اسانه کي به اسانه کي به اساني کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به اسانه کم (ه)(تېر) به اسانه کم (ه)(تېر) به اسانه کم (ه)(تېر) به اساني کم به اسانه کو ېر)(ت  (تېر) به اسانه کو (تېر) به اسانه کو (تېر) به اساني کو

 2nd به اسانه کېر) (تې (تېر) به اسانه کې (تېر) به اسانه کې (تېر) به اساني کې (تېر) به اسانه کئ (تېر) به اسانه کئ (تېر) به اسانه کئ (تېر) به اساني کئ

 3rd (تېر) به اسانه کي (تېر) به اسانه کي (تېر) به اسانه کي (تېر) به اساني کي (تېر) به اسانه کي (تېر) به اسانه کي (تېر) به اسانه کي به اساني کي) ېر(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)ماسانو (ه)اسانوم (ه)اسانوم (ه)اسانوم اسانوو اسانوو اسانوو اسانوو

 2nd اسانوې اسانوې اسانوې اسانوې اسانوئ وئاناس ئانوسا اسانوئ

 3rd اسانوي اسانوي اسانوي اسانوي اسانوي اسانوي اسانوي اسانوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاسانه کړ اسانه کړي دي اسانه کړې ده اساني کړي دي ی دئاسانه کړ اسانه کړي دي اسانه کړې ده اساني کړي دي

 2nd ی دئاسانه کړ اسانه کړي دي اسانه کړې ده اساني کړي دي ی دئاسانه کړ اسانه کړي دي ې دهه کړاسان اساني کړي دي

 3rd ی دئاسانه کړ اسانه کړي دي اسانه کړې ده اساني کړي دي ی دئاسانه کړ اسانه کړي دي اسانه کړې ده اساني کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اسانوئ / اساناوه (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه انوئ /سا ه)(نولاسا اسانوله انولېسا

 2nd اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې

 3rd اساناوه / اسانوئ (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې

 
Past Progressive  

 1st اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې

 2nd اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې

 3rd اساناوه اسانوئ / (ه)ولاسان ولهاسان اسانولې اوهاناس اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی واسانه  اسانه کړي وه اسانه کړې وه اساني کړي وې کړی واسانه  اسانه کړي وه اسانه کړې وه اساني کړي وې

 2nd وکړی اسانه  انه کړي وهسا اسانه کړې وه اساني کړي وې کړی واسانه  اسانه کړي وه اسانه کړې وه اساني کړي وې

 3rd کړی واسانه  اسانه کړي وه اسانه کړې وه اساني کړي وې کړی واسانه  اسانه کړي وه اسانه کړې وه اساني کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې

 2nd اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)ولاناس اسانوله اسانولې

 3rd اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې اساناوه اسانوئ / (ه)اسانول اسانوله اسانولې
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Future Progressive  

 1st (ه)اسانومبه   (ه)ومانسابه  (ه)اسانومبه   (ه)ماسانوبه   به اسانوو به اسانوو به اسانوو به اسانوو

 2nd اسانوېبه   اسانوېبه   اسانوېبه   اسانوېبه   اسانوئبه  اسانوئبه  اسانوئبه  اسانوئبه 

 3rd اسانويبه   اسانويبه   اسانويبه   اسانويبه  اسانويبه  اسانويبه  اسانويبه  اسانويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي ی ويبه اسانه کړ نه کړي وياسابه  ې ويبه اسانه کړ کړي ويبه اساني 

 2nd ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي ی وياسانه کړبه  به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي

 3rd ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي وي کړېنه اسا هب به اساني کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وينه کړاسا به ويبه اسانه کړي  ې ويبه اسانه کړ به اساني کړي وي ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي اساني کړي ويبه 

 2nd ويی به اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي

 3rd ی ويبه اسانه کړ يي وکړ نهاسابه  اسانه کړې وي هب به اساني کړي وي ی ويبه اسانه کړ به اسانه کړي وي به اسانه کړې وي به اساني کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اسانوم(تېر) به  (ه)اسانوم(تېر) به  (ه)اسانوم(تېر) به  (ه)اسانوم(تېر) به  به اسانوو (تېر) (تېر) به اسانوو (تېر) به اسانوو (تېر) به اسانوو

 2nd اسانوې(تېر) به  اسانوې(تېر) به  اسانوې(تېر) به  اسانوې(تېر) به  اسانوئ) به ېر(ت انوئسا(تېر) به  اسانوئ (تېر) به اسانوئ(تېر) به 

 3rd اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به  اسانوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ني کړي اسابه تېر) (

 وي

(تېر) به اسانه کړې 

 وي

(تېر) به اسانه کړي 

 وي

ی (تېر) به اسانه کړ

 وي

(تېر) به اساني کړي 

 وي

اسانه کړې (تېر) به 

 وي

(تېر) به اسانه کړي 

 وي

ی (تېر) به اسانه کړ

 وي
1st 

(تېر) به اساني کړي 

 وي

(تېر) به اسانه کړې 

 وي

کړي  (تېر) به اسانه

 وي

 یکړسانه (تېر) به ا

 وي

(تېر) به اساني کړي 

 وي

(تېر) به اسانه کړې 

 وي

(تېر) به اسانه کړي 

 وي

ی (تېر) به اسانه کړ

 وي
2nd 

اساني کړي (تېر) به 

 وي

(تېر) به اسانه کړې 

 وي

(تېر) به اسانه کړي 

 وي

ی (تېر) به اسانه کړ

 وي

(تېر) به اساني کړي 

 وي

(تېر) به اسانه کړې 

 وي

تېر) به اسانه کړي (

 وي

ی به اسانه کړ )ېر(ت

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)اسانه کماسانوم ،اساناوئ/ اساناوه ، به  (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې اسانه کم )غواړي چي  Present Active اسانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)نه کمزه دې اسا )چي ل يېغوښت  Present Passive اسانېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی واسانه  Past Active یاسانه کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی واسانه  Past Passive یاسانه سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی اسانه کړ ) ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی واسانه  ما )خوښ وم چي  Continuous اسانوه 

 Non-continuous اسانه که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st وم(ه)رنګاست استوم(ه) استوم(ه) استوم(ه) استوو استوو استوو وتوسا

 2nd استوې استوې استوې استوې استوئ استوئ استوئ استوئ

 3rd استوي استوي استوي استوي استوي استوي استوي استوي

 
Simple Past  

 1st واستوئ/ واستاوه (ه)لتواسو  و استوله و استولې واستوئ/ واستاوه (ه)و استول و استوله و استولې

 2nd واستوئ/ واستاوه (ه)و استول و استوله و استولې واستوئ/ واستاوه (ه)و استول و استوله و استولې

 3rd واستوئ/ واستاوه (ه)و استول و استوله و استولې واستوئ/ واستاوه (ه)و استول و استوله و استولې
 

Simple Future  
 1st استوم(ه)به و استوم(ه)و به استوم(ه)به و استوم(ه)به و به واستوو تووواسبه  ووستوابه  به واستوو

 2nd واستوې به واستوې به واستوې به واستوې به به واستوئ به واستوئ به واستوئ به واستوئ

 3rd واستوي هب به واستوي به واستوي به واستوي واستوي به واستوي به واستوي به واستوي به

 
Simple Future in the Past  

)استوم(ه(تېر) به و (تېر) به و استوو (تېر) به و استوو (تېر) به و استوو (تېر) به و استوو )استوم(ه(تېر) به و   1st استوم(ه)(تېر) به و استوم(ه)(تېر) به و 

 2nd (تېر) به واستوې (تېر) به واستوې توېواسبه تېر) ( واستوې(تېر) به  (تېر) به واستوئ (تېر) به واستوئ (تېر) به واستوئ (تېر) به واستوئ

 3rd (تېر) به واستوي (تېر) به واستوي (تېر) به واستوي (تېر) به واستوي واستوي (تېر) به واستوي (تېر) به واستوي (تېر) به واستوي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st ه)م(توسا (ه)استوم استوم(ه) (ه)استوم استوو استوو استوو استوو

 2nd استوې استوې استوې استوې استوئ استوئ استوئ استوئ

 3rd استوي استوي استوي استوي استوي استوي استوي استوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاستول استولي دي استولې ده استولي دي ی دئاستول استولي دي استولې ده استولي دي

 2nd ی دئاستول استولي دي استولې ده استولي دي ی دئلتواس دياستولي  استولې ده استولي دي

 3rd ی دئاستول استولي دي استولې ده استولي دي ی دئاستول استولي دي استولې ده استولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ئ / استاوهتواس (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې

 2nd استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول تولهسا ېاستول

 3rd استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې

 
Past Progressive  

 1st وهاستوئ / استا (ه)ولاست استوله استولې استاوهاستوئ /  (ه)استول استوله استولې

 2nd استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې

 3rd استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې

 
Past Perfect  

 1st ی واستول استولي وه لې وهتواس استولي وې ی واستول استولي وه استولې وه استولي وې

 2nd ی واستول استولي وه استولې وه استولي وې ی واستول استولي وه استولې وه استولي وې

 3rd ی واستول استولي وه استولې وه استولي وې ی واستول استولي وه استولې وه استولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st استوئ / استاوه (ه)استول لهاستو استولې تاوه/ اس استوئ (ه)استول استوله استولې

 2nd استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې

 3rd استاوهاستوئ /  (ه)استول استوله استولې استوئ / استاوه (ه)استول استوله استولې
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Future Progressive  

 1st استوم(ه) به استوم(ه) به استوم(ه) به )م(هتواس هب استوو به استوو به واستو به استوو به

 2nd استوې به استوې به استوې به استوې به استوئ به استوئ به استوئ به استوئ به

 3rd استوي به استوي به استوي به استوي به استوي به استوي به استوي به استوي به

 
Future Perfect  

 1st ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به ی وياستول هب وي ليتواس به استولې وي به وياستولي  به

 2nd ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به

 3rd ی وياستول به استولي وي به ې ويتولسا به استولي وي به وي یاستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به

 2nd ی وياستول به يلي واستو به ياستولې و به استولي وي به ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به

 3rd ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به ی وياستول به استولي وي به استولې وي به استولي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st استوم(ه) (تېر) به استوم(ه) (تېر) به توم(ه)سا به تېر)( استوم(ه) (تېر) به واستو به (تېر) استوو (تېر) به استوو (تېر) به استوو (تېر) به

 2nd استوې (تېر) به استوې (تېر) به استوې (تېر) به استوې (تېر) به استوئ (تېر) به استوئ (تېر) به استوئ (تېر) به استوئ (تېر) به

 3rd استوي (تېر) به استوي (تېر) به استوي ه) بېر(ت ياستو (تېر) به استوي ه(تېر) ب استوي (تېر) به استوي (تېر) به استوي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وياستول (تېر) به استولي وي (تېر) به استولې وي (تېر) به استولي وي (تېر) به ی وياستول (تېر) به استولي وي (تېر) به استولې وي (تېر) به استولي وي (تېر) به

 2nd ی وياستول (تېر) به استولي وي (تېر) به استولې وي (تېر) به استولي وي (تېر) به ی وياستول (تېر) به استولي وي (تېر) به استولې وي بهتېر) ( وياستولي  (تېر) به

 3rd ی وياستول (تېر) به تولي ويسا به تېر)( استولې وي (تېر) به استولي وي (تېر) به ی وياستول (تېر) به استولي وي (تېر) به استولې وي (تېر) به استولي وي (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) استوم(ه)(که ...) استوم،استوئ/ استاوه ، به و ...  Deverbals 

Present Subjunctive )استوم(ه)و زه دې )غواړي چي  Present Active استوونکی 

Imperfect Subjunctive )م(ه)استوزه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیول کاست 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاستول  Past Active یاستول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یاستول  Past Passive یسو استول 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياستول ا ديدی باور نه لري چي) م  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یاستول ما )خوښ وم چي  Continuous استوه 

 Non-continuous و استوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)وندمرنګاغ (ه)اغوندم (ه)اغوندم (ه)اغوندم اغوندو واغوند ندواغو اغوندو

 2nd اغوندې اغوندې اغوندې اغوندې اغوندئ اغوندئ اغوندئ اغوندئ

 3rd اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي

 
Simple Past  

 1st واغوستئ / واغوست (ه)و اغوستل وستلهاغو  لېتغوسو ا واغوستواغوستئ /  (ه)و اغوستل و اغوستله و اغوستلې

 2nd واغوستئ / واغوست (ه)و اغوستل و اغوستله و اغوستلې واغوستئ / واغوست (ه)و اغوستل و اغوستله و اغوستلې

 3rd واغوستئ / واغوست (ه)و اغوستل و اغوستله و اغوستلې واغوستئ / واغوست (ه)و اغوستل و اغوستله و اغوستلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به واغوندم (ه)به واغوندم (ه)به واغوندم (ه)به واغوندم به واغوندو به واغوندو به واغوندو به واغوندو

 2nd واغوندې به واغوندې به واغوندې به واغوندې به به واغوندئ به واغوندئ به واغوندئ به واغوندئ

 3rd به واغوندي به واغوندي به واغوندي دياغونبه و يوندواغ به واغوندي به نديواغو به واغوندي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)واغوندم(تېر) به  (ه)(تېر) به واغوندم (ه)(تېر) به واغوندم (ه)(تېر) به واغوندم (تېر) به و اغوندو (تېر) به و اغوندو (تېر) به و اغوندو (تېر) به و اغوندو

 2nd (تېر) به واغوندې (تېر) به واغوندې (تېر) به واغوندې (تېر) به واغوندې (تېر) به واغوندئ (تېر) به واغوندئ اغوندئه و) بېر(ت ئ(تېر) به واغوند

 3rd يغوند(تېر) به وا ديه واغون(تېر) ب واغوندي(تېر) به  (تېر) به واغوندي واغوندي (تېر) به واغوندي (تېر) به واغوندي (تېر) به واغوندي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)اغوندم (ه)اغوندم (ه)اغوندم (ه)اغوندم اغوندو اغوندو اغوندو اغوندو

 2nd اغوندې اغوندې اغوندې اغوندې اغوندئ اغوندئ اغوندئ اغوندئ

 3rd اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي اغوندي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاغوست اغوستي دي اغوستې ده اغوستي دي ی دئاغوست اغوستي دي ې دهاغوست دي اغوستي

 2nd ی دئاغوست اغوستي دي اغوستې ده اغوستي دي ی دئاغوست اغوستي دي اغوستې ده اغوستي دي

 3rd ی دئوستغا اغوستي دي اغوستې ده اغوستي دي ی دئاغوست اغوستي دي اغوستې ده اغوستي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اغوستئ  (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 2nd اغوستئ  (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ  (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 3rd ئ اغوست (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ  (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 
Past Progressive  

 1st اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله وستلېغا

 2nd اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 3rd اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 
Past Perfect  

 1st ی واغوست اغوستي وه اغوستې وه اغوستي وې ی واغوست وهتي وساغ هاغوستې و اغوستي وې

 2nd ی واغوست اغوستي وه اغوستې وه اغوستي وې ی واغوست اغوستي وه اغوستې وه اغوستي وې

 3rd ی واغوست اغوستي وه اغوستې وه اغوستي وې ی واغوست اغوستي وه اغوستې وه اغوستي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 2nd اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې

 3rd اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې اغوستئ (ه)اغوستل اغوستله اغوستلې
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Future Progressive  

 1st (ه)اغوندم به (ه)اغوندم به (ه)اغوندم به (ه)اغوندم به اغوندو به ندواغو به ندواغو به اغوندو به

 2nd اغوندې به اغوندې به اغوندې به اغوندې به  اغوندئ به اغوندئ به اغوندئ به اغوندئ به

 3rd اغوندي به ونديغا به اغوندي به اغوندي به  اغوندي به اغوندي به اغوندي به اغوندي به

 
Future Perfect  

 1st ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به

 2nd ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به

 3rd ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به ی وياغوست به وي ستياغو به وي اغوستې به اغوستي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به

 2nd ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به ی وياغوست به وي ستياغو به اغوستې وي به تي ويوساغ به

 3rd ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به ی وياغوست به اغوستي وي به اغوستې وي به اغوستي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st اغوندم(ه)(تېر) به  اغوندم(ه) (تېر) به اغوندم(ه)(تېر) به  اغوندم(ه) (تېر) به به اغوندو (تېر) غوندوبه ا ر)(تې به اغوندو (تېر) وندواغ به (تېر)

 2nd اغوندېه (تېر) ب اغوندې (تېر) به اغوندې (تېر) به اغوندې (تېر) به اغوندئ(تېر) به  اغوندئ(تېر) به  اغوندئ(تېر) به  اغوندئ(تېر) به 

 3rd اغوندي(تېر) به  اغوندي (تېر) به اغوندي (تېر) به اغوندي (تېر) به اغوندي(تېر) به  اغوندي(تېر) به  اغوندي ) به(تېر ديونغا(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به اغوست (تېر) به اغوستي وي يغوستې وه ا(تېر) ب ) به اغوستي ويېر(ت ی وي(تېر) به اغوست (تېر) به اغوستي وي (تېر) به اغوستې وي (تېر) به اغوستي وي

 2nd ی وي(تېر) به اغوست (تېر) به اغوستي وي (تېر) به اغوستې وي (تېر) به اغوستي وي ی وي(تېر) به اغوست (تېر) به اغوستي وي (تېر) به اغوستې وي (تېر) به اغوستي وي

 3rd ی وي(تېر) به اغوست (تېر) به اغوستي وي (تېر) به اغوستې وي (تېر) به اغوستي وي ی وي(تېر) به اغوست وياغوستي به (تېر)  تېر) به اغوستې وي( (تېر) به اغوستي وي

 

Conditional (present, past, future) اغوستئ ، به واغوندم ... ، (که ...) اغوندم  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)واغوندم ز دې )چيغواړي  Present Active اغوستونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ز دې واغوندم )غوښتل يې چي  Present Passive اغوستل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاغوست  Past Active یاغوست  

Past Anterior or Preterit Perfect و یاغوست  Past Passive یسو اغوستل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياغوست دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یاغوست ما )خوښ وم چي  Continuous اغونده 

 Non-continuous و اغونده 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګالوز (ه)الوزوم (ه)الوزوم (ه)الوزوم الوزوو الوزوو الوزوو الوزوو

 2nd الوزوې الوزوې الوزوې الوزوې الوزوئ الوزوئ الوزوئ الوزوئ

 3rd الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي

 
Simple Past  

 (ه)والوزول والوزوله والوزولې والوزوئ (ه)والوزول والوزوله والوزولې
 /والوزوئ

 والوزاوه
1st 

(هوالوزول والوزوله والوزولې (هوالوزول والوزوله والوزولې والوزوئ ( ) 
 والوزوئ/

 والوزاوه
2nd 

(هوالوزول والوزوله والوزولې ه(ولوالوز والوزوله والوزولې والوزوئ ( ) 
 زوئ/والو

 والوزاوه
3rd 

 
Simple Future  

 1st (ه)به والوزوم (ه)به والوزوم (ه)به والوزوم (ه)به والوزوم به والوزوو به والوزوو به والوزوو به والوزوو

 2nd وزوېوالبه  به والوزوې به والوزوې به والوزوې به والوزوئ به والوزوئ به والوزوئ به والوزوئ

 3rd به والوزوي به والوزوي به والوزوي به والوزوي به والوزوي به والوزوي والوزويبه  به والوزوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)والوزوم(تېر) به  (ه)وزوم(تېر) به وال (ه)(تېر) به والوزوم (ه)(تېر) به والوزوم (تېر) به والوزوو (تېر) به والوزوو (تېر) به والوزوو (تېر) به والوزوو

 2nd (تېر) به والوزوې (تېر) به والوزوې (تېر) به والوزوې (تېر) به والوزوې (تېر) به والوزوئ (تېر) به والوزوئ (تېر) به والوزوئ تېر) به والوزوئ(

 3rd (تېر) به والوزوي ويه والوز) ب(تېر والوزوي(تېر) به  وي(تېر) به والوز (تېر) به والوزوي (تېر) به والوزوي (تېر) به والوزوي (تېر) به والوزوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)الوزوم (ه)الوزوم  (ه)الوزوم (ه)الوزوم الوزوو الوزوو الوزوو الوزوو

 2nd الوزوې الوزوې الوزوې الوزوې الوزوئ الوزوئ الوزوئ الوزوئ

 3rd الوزوي الوزوي زويالو الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي الوزوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئالوزول الوزولي دي الوزولې ده الوزولي دي ی دئالوزول الوزولي دي الوزولې ده الوزولي دي

 2nd ی دئالوزول الوزولي دي الوزولې ده الوزولي دي ی دئالوزول الوزولي دي الوزولې ده الوزولي دي

 3rd ی دئالوزول الوزولي دي ې دهالوزول دي الوزولي ی دئالوزول لي ديالوزو الوزولې ده الوزولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې

 2nd وزوئ /الوزاوهلا (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې

 3rd الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول هالوزول ولېالوز

 
Past Progressive  

 1st الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې

 2nd /الوزاوه زوئالو (ه)زولالو الوزوله الوزولې زاوهالوزوئ /الو (ه)الوزول الوزوله الوزولې

 3rd الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې
 

Past Perfect  
 1st ی والوزول الوزولي وه الوزولې وه الوزولي وې ی والوزول الوزولي وه الوزولې وه الوزولي وې

 2nd ی والوزول الوزولي وه الوزولې وه الوزولي وې وی وزوللا هالوزولي و الوزولې وه وې الوزولي

 3rd ی والوزول الوزولي وه الوزولې وه الوزولي وې ی والوزول الوزولي وه الوزولې وه الوزولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st وزاوه/ال الوزوئ (ه)الوزول وزولهلا الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې

 2nd الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې

 3rd الوزاوه/الوزوئ  (ه)الوزول الوزوله الوزولې الوزوئ /الوزاوه (ه)الوزول الوزوله الوزولې
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Future Progressive  

 1st (ه)الوزومبه  (ه)الوزومبه  (ه)الوزومبه  )(هوزوملا به به الوزوو به الوزوو زووبه الو به الوزوو

 2nd الوزوېبه  الوزوېبه  الوزوېبه  الوزوېبه  الوزوئبه  الوزوئبه  الوزوئبه  الوزوئبه 

 3rd الوزويبه  الوزويبه  الوزويبه  الوزويبه  الوزويبه  الوزويبه  الوزويبه  الوزويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي ی ويبه الوزول به الوزولي وي ولې ويبه الوز يو به الوزولي

 2nd ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي الوزولي ويبه  ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي

 3rd ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي ی ويالوزول هب لي ويزولوبه ا به الوزولې وي لي ويبه الوزو

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي ی ويالوزولبه  به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي

 2nd ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي ی ويبه الوزول يزولي وبه الو ويې به الوزول به الوزولي وي

 3rd ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي الوزولي ويبه  ی ويبه الوزول به الوزولي وي به الوزولې وي به الوزولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)الوزوم(تېر) به  (ه)الوزوم(تېر) به  (ه)الوزوم(تېر) به  (ه)الوزوم(تېر) به  به الوزوو (تېر) (تېر) به الوزوو لوزووبه ا (تېر) وزولو(تېر) به ا

 2nd وېوزال(تېر) به  الوزوېتېر) به ( الوزوې(تېر) به  الوزوې(تېر) به  الوزوئ(تېر) به  الوزوئ(تېر) به  الوزوئ(تېر) به  الوزوئ(تېر) به 

 3rd الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به  الوزوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به الوزول (تېر) به الوزولي وي (تېر) به الوزولې وي لي ويوزوال ) بهېر(ت ی وي(تېر) به الوزول وي (تېر) به الوزولي (تېر) به الوزولې وي (تېر) به الوزولي وي

 2nd ی ويله الوزو(تېر) ب (تېر) به الوزولي وي (تېر) به الوزولې وي (تېر) به الوزولي وي ی وي(تېر) به الوزول (تېر) به الوزولي وي (تېر) به الوزولې وي (تېر) به الوزولي وي

 3rd ی وي(تېر) به الوزول الوزولي وي(تېر) به  (تېر) به الوزولې وي (تېر) به الوزولي وي ی وي(تېر) به الوزول (تېر) به الوزولي وي (تېر) به الوزولې وي ويلوزولي ا به(تېر) 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)به والوزومالوزوم ،الوزوئ/ الوزاوه ،  (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې والوزوم )غواړي چي  Present Active الوزوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې والوزوم )غوښتل يې چي  Present Passive الوزېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یالوزول  Past Active لیالوزو  

Past Anterior or Preterit Perfect و یالوزول  Past Passive یالوزول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويالوزول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یالوزول ما )خوښ وم چي  Continuous الوزوه 

 Non-continuous والوزوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاليش (ه)اليشوم  (ه)اليشوم (ه)اليشوم اليشوو اليشوو اليشوو اليشوو

 2nd اليشوې اليشوې يشوېلا اليشوې اليشوئ اليشوئ اليشوئ اليشوئ

 3rd اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي شويالي شوييلا

 
Simple Past  

 1st اليش کئ (ه)کړل-کړه/اليش  اليشه کړه اليشي کړې اليش کئ (ه)کړل-کړه/اليش  اليشه کړه اليشي کړې

 2nd کئ شيلا (ه)کړل-کړه/اليش  هه کړاليش اليشي کړې اليش کئ (ه)کړل-کړه/اليش  اليشه کړه اليشي کړې

 3rd اليش کئ (ه)کړل-کړه/اليش  اليشه کړه اليشي کړې اليش کئ (ه)کړل-کړه/اليش  اليشه کړه اليشي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به اليش کم (ه)به اليش کم (ه)به اليشه کم (ه)به اليشي کم به اليش کو به اليش کو به اليشه کو به اليشي کو

 2nd به اليش کې به اليش کې به اليشه کې به اليشي کې اليش کئبه  ئليش کا به ئبه اليشه ک به اليشي کئ

 3rd به اليش کي به اليش کي به اليشه کي به اليشي کي به اليش کي به اليش کي به اليشه کي به اليشي کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به اليشي 

 کو

 يشه (تېر) به ال

 کو

 (تېر) به اليش 

 وک

 اليش ) به ېر(ت

 کو

(تېر) به اليشي 

 کم(ه)
 به اليش کم(ه) (تېر) به اليشه کم(ه) (تېر)

 به اليش(تېر)

 کم(ه)
1st 

 (تېر) به اليشي کئ
 (تېر) به اليشه 

 کئ

 (تېر) به اليش 

 کئ

 (تېر) به اليش 

 کئ
 (تېر) به اليشي کې

 (تېر) به اليشه 

 کې

 (تېر) به اليش 

 ېک

 (تېر) به اليش 

 کې
2nd 

 کي ليشيبه ار) تې(
 (تېر) به اليشه 

 کي

 (تېر) به اليش 

 کي

 (تېر) به اليش 

 کي
 (تېر) به اليشي کي

 (تېر) به اليشه 

 کي

 (تېر) به اليش 

 کي

 (تېر) به اليش 

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)اليشوم )(هاليشوم (ه)اليشوم (ه)اليشوم اليشوو اليشوو اليشوو اليشوو

 2nd اليشوې اليشوې اليشوې اليشوې اليشوئ وئاليش وئيشال اليشوئ

 3rd اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي اليشوي
 

Present Perfect  
 1st دئی اليش کړ اليش کړي دي اليشه کړې ده اليشي کړي دي ی دئاليش کړ اليش کړي دي اليشه کړې ده اليشي کړي دي

 2nd ی دئاليش کړ اليش کړي دي اليشه کړې ده اليشي کړي دي ی دئاليش کړ يش کړي ديلا ړې دهک شهالي اليشي کړي دي

 3rd ی دئاليش کړ اليش کړي دي اليشه کړې ده اليشي کړي دي ی دئاليش کړ اليش کړي دي اليشه کړې ده اليشي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې هاليشاو / وئاليش (ه)اليشول اليشوله ېاليشول

 2nd اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې

 3rd يشاوهاليشوئ / ال (ه)اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې

 
Past Progressive  

 1st اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله ېشولالي

 2nd اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې

 3rd وهاليشا يشوئ /لا ه)(اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې
 

Past Perfect  
 1st کړی واليش  اليش کړي وه اليشه کړې وه اليشي کړي وې کړی واليش  اليش کړي وه اليشه کړې وه اليشي کړي وې

 2nd کړی واليش  اليش کړي وه اليشه کړې وه اليشي کړي وې کړی واليش  اليش کړي وه اليشه کړې وه اليشي کړي وې

 3rd کړی واليش  اليش کړي وه اليشه کړې وه اليشي کړي وې کړی واليش  اليش کړي وه کړې وهاليشه  وېي اليشي کړ

  
Past Perfect Progressive  

 1st اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې

 2nd اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله يشولېلا اوهاليشوئ / اليش (ه)اليشول اليشوله اليشولې

 3rd اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې اليشوئ / اليشاوه (ه)اليشول اليشوله اليشولې
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Future Progressive  

 1st )(هاليشومبه  (ه)اليشومبه  (ه)اليشومبه  (ه)اليشومبه  به اليشوو به اليشوو به اليشوو اليشووبه 

 2nd اليشوېبه  اليشوېبه  اليشوېبه  اليشوېبه  اليشوئبه  اليشوئبه  اليشوئبه  وئيشالبه 

 3rd اليشويبه  اليشويبه  اليشويبه  اليشويبه  اليشويبه  اليشويبه  اليشويبه  اليشويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي يړي وشي کالي به يی وبه اليش کړ کړي ويليش به ا به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي

 2nd ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي

 3rd ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي يکړي و اليشي هب وي یبه اليش کړ ليش کړي ويا به به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي ويی به اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي

 2nd ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي ی ويبه اليش کړ ي وييش کړبه ال يوکړې به اليشه  اليشي کړي وي هب

 3rd ی ويبه اليش کړ به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي ی وياليش کړبه  به اليش کړي وي به اليشه کړې وي به اليشي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اليشوم(تېر) به  (ه)اليشوم(تېر) به  (ه)اليشوم(تېر) به  (ه)اليشوم(تېر) به  به اليشوو (تېر) (تېر) به اليشوو (تېر) به اليشوو (تېر) به اليشوو

 2nd اليشوې(تېر) به  اليشوې هبر) (تې اليشوې(تېر) به  وېيشال(تېر) به  اليشوئ(تېر) به  اليشوئ(تېر) به  اليشوئ(تېر) به  اليشوئ(تېر) به 

 3rd اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به  اليشوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به اليشي کړي 

 وي

شه کړې (تېر) به الي

 وي

کړي (تېر) به اليش 

 يو

ی ليش کړبه ا (تېر)

 وي

(تېر) به اليشي کړي 

 وي

(تېر) به اليشه کړې 

 وي

(تېر) به اليش کړي 

 وي

ی (تېر) به اليش کړ

 وي
1st 

(تېر) به اليشي کړي 

 وي

(تېر) به اليشه کړې 

 وي

(تېر) به اليش کړي 

 وي

ی (تېر) به اليش کړ

 وي

(تېر) به اليشي کړي 

 وي

ليشه کړې به ا (تېر)

 وي

ش کړي يه ال(تېر) ب

 يو

ی (تېر) به اليش کړ

 وي
2nd 

(تېر) به اليشي کړي 

 وي

(تېر) به اليشه کړې 

 وي

(تېر) به اليش کړي 

 وي

ی (تېر) به اليش کړ

 وي

اليشي کړي (تېر) به 

 وي

(تېر) به اليشه کړې 

 وي

(تېر) به اليش کړي 

 وي

ی (تېر) به اليش کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
اليشاوئ/ اليشاوه ، به اليش وم ،اليش .).که .(

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې اليش کم )غواړي چي  Present Active اليشوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې اليش کم )غوښتل يې چي  Present Passive اليشېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و کړیيش لا  Past Active یاليش کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی واليش  Past Passive یاليش سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياليش کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و کړیاليش  ما )خوښ وم چي  Continuous اليشوه 

 Non-continuous اليش که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاوار (ه)روماوا  (ه)اواروم (ه)اواروم اواروو اواروو اواروو اواروو

 2nd اواروې اواروې اواروې اواروې اواروئ اواروئ وئاوار وئراوا

 3rd اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي

 
Simple Past  

 1st اوارکئ (ه)کړل-کړه/اوار اواره کړه اواري کړې اوارکئ (ه)کړل-کړه/اوار اواره کړه اواري کړې

 2nd اوارکئ (ه)کړل-کړه/اوار اواره کړه اواري کړې کئاراو (ه)لړک-ه/کړاوار اواره کړه ي کړېاراو

 3rd اوارکئ (ه)کړل-کړه/اوار اواره کړه اواري کړې اوارکئ (ه)کړل-کړه/اوار اواره کړه اواري کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمبه اوار (ه)مبه اوارک (ه)به اواره کم (ه)به اواري کم به اوارکو به اوارکو به اواره کو به اواري کو

 2nd به اوارکې به اوارکې به اواره کې به اواري کې به اوارکئ به اوارکئ اواره کئبه  به اواري کئ

 3rd به اوارکي به اوارکي به اواره کي به اواري کي به اوارکي به اوارکي به اواره کي به اواري کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)(تېر) به اواره کم (ه)(تېر) به اواري کم (تېر) به اوارکو  اوارکو(تېر) به  کو ارهاو ) بهر(تې (تېر) به اواري کو
 (تېر) به اوارکم 

 (ه)

 (تېر) به اوارکم 

 (ه)
1st 

 2nd ېه اوارک(تېر) ب ارکې(تېر) به او واره کېبه ا (تېر) (تېر) به اواري کې (تېر) به اوارکئ (تېر) به اوارکئ (تېر) به اواره کئ (تېر) به اواري کئ

 3rd (تېر) به اوارکي (تېر) به اوارکي (تېر) به اواره کي (تېر) به اواري کي (تېر) به اوارکي (تېر) به اوارکي (تېر) به اواره کي (تېر) به اواري کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)اواروم (ه)اواروم  (ه)روماوا (ه)اواروم اواروو اواروو اواروو اواروو

 2nd اواروې اواروې اواروې اواروې اواروئ اواروئ اواروئ روئاوا

 3rd اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي اواروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئاوارکړ  دي اوارکړي اواره کړې ده اواري کړي دي ی دئاوارکړ اوارکړي دي اواره کړې ده اواري کړي دي

 2nd ی دئاوارکړ  اوارکړي دي اواره کړې ده اواري کړي دي ی دئاوارکړ اوارکړي دي ه کړې دهاراو ي ديړکري اوا

 3rd ی دئاوارکړ  اوارکړي دي اواره کړې ده اواري کړي دي ی دئاوارکړ اوارکړي دي اواره کړې ده اواري کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې وهاواراوئ / اروا ه)(اوارول اواروله اوارولې

 2nd اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې

 3rd اواراوه وئ /اوار (ه)اوارول اواروله اوارولې اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې
 

Past Progressive  
 1st اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې

 2nd اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې

 3rd وئ / اواراوهاراو (ه)لواوار اواروله اوارولې اواراوهاواروئ /  (ه)اوارول اواروله اوارولې

 
Past Perfect  

 1st کړی واوار اوارکړي وه اواره کړې وه اواري کړي وې کړی واوار اوارکړي وه اواره کړې وه اواري کړي وې

 2nd کړی واوار اوارکړي وه اواره کړې وه اواري کړي وې کړی واوار اوارکړي وه اواره کړې وه اواري کړي وې

 3rd کړی واوار اوارکړي وه اواره کړې وه اواري کړي وې کړی واوار اوارکړي وه ې وهاره کړوا وې اواري کړي

 
Past Perfect Progressive  

 1st اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې

 2nd اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله ېرولاوا اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې

 3rd اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې اواروئ / اواراوه (ه)اوارول اواروله اوارولې
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Future Progressive  

 1st (ه)اوارومبه  (ه)وماراوبه  (ه)اوارومبه  (ه)اوارومبه  به اواروو به اواروو به اواروو به اواروو

 2nd اواروېبه  اواروېبه  اواروېبه  اواروېبه  اواروئبه  اواروئبه  اواروئ هب اروئوا به

 3rd اوارويبه  اوارويبه  اوارويبه  اوارويبه  اوارويبه  اوارويبه  اوارويبه  اوارويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي واره کړې ويا به ي ويړکاري به او ی ويبه اوارکړ ي ويبه اوارکړ اواره کړې ويبه  به اواري کړي وي

 2nd ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي

 3rd ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي يکړې و اواره هب ي ويبه اواري کړ ی وياوارکړ هب به اوارکړي وي اواره کړې ويبه  به اواري کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وياوارکړبه  به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي

 2nd ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي ی ويرکړوابه ا به اوارکړي وي وي ره کړېبه اوا به اواري کړي وي

 3rd ی وياوارکړبه  به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي ی ويبه اوارکړ به اوارکړي وي به اواره کړې وي به اواري کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اواروم(تېر) به  (ه)اواروم(تېر) به  (ه)اواروم(تېر) به  (ه)اواروم(تېر) به  به اواروو (تېر) (تېر) به اواروو وه اواروب تېر)( (تېر) به اواروو

 2nd اواروې(تېر) به  اواروې (تېر) به اواروې(تېر) به  اواروې(تېر) به  اواروئ(تېر) به  اواروئ(تېر) به  اواروئ(تېر) به  اواروئ(تېر) به 

 3rd اواروي(تېر) به  اواروي(تېر) به  اواروي(تېر) به  اواروي(تېر) به  اواروي(تېر) به  اواروي(تېر) به  اواروي(تېر) به  اواروي تېر) به(

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به اواري کړي 

 وي

(تېر) به اواره کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به اوارکړ (تېر) به اوارکړي وي

 ړياواري ک هبر) (تې

 وي

(تېر) به اواره کړې 

 وي
 1st ی وي(تېر) به اوارکړ (تېر) به اوارکړي وي

(تېر) به اواري کړي 

 وي

(تېر) به اواره کړې 

 وي
 ی وياوارکړ(تېر) به  (تېر) به اوارکړي وي

(تېر) به اواري کړي 

 وي

(تېر) به اواره کړې 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به اوارکړ ي(تېر) به اوارکړي و

کړي  واريبه ار) تې(

 وي

(تېر) به اواره کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به اوارکړ (تېر) به اوارکړي وي

(تېر) به اواري کړي 

 وي

(تېر) به اواره کړې 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به اوارکړ (تېر) به اوارکړي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 ه)(رکمواراوه ، به اواواراوئ/ ااواروم ،ا (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې اوارکم )غواړي چي  Present Active اواروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې اوارکم )غوښتل يې چي  Present Passive اوارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و اوار  Past Active یکړ اوار 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و اوار  Past Passive یسو اوار 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ اوار دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و اوار ما )خوښ وم چي  Continuous هاوارو 

 Non-continuous هاوارک 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاوب (ه)اوبوم  (ه)اوبوم (ه)اوبوم اوبوو اوبوو اوبوو اوبوو

 2nd اوبوې اوبوې اوبوې ېاوبو اوبوئ اوبوئ اوبوئ اوبوئ

 3rd اوبوي اوبوي اوبوي اوبوي اوبوي اوبوي اوبوي وياوب

 
Simple Past  

 1st اوبه کئ (ه)کړل-کړه/اوبه  اوبه کړه اوبه کړې اوبه کئ (ه)کړل-کړه/اوبه  اوبه کړه کړې اوبه

 2nd اوبه کئ (ه)کړل-کړه/اوبه  اوبه کړه کړې اوبه اوبه کئ (ه)کړل-کړه/اوبه  اوبه کړه کړې اوبه

 3rd اوبه کئ (ه)کړل-کړه/اوبه  اوبه کړه کړې اوبه اوبه کئ (ه)کړل-کړه/اوبه  به کړهوا کړې اوبه
 

Simple Future  
 1st (ه)به اوبه کم (ه)به اوبه کم (ه)به اوبه کم (ه)کم به اوبه به اوبه کو به اوبه کو به اوبه کو کو به اوبه

 2nd به اوبه کې به اوبه کې به کېوابه  کې هوبا به به اوبه کئ به اوبه کئ به اوبه کئ کئ به اوبه

 3rd به اوبه کي به اوبه کي به اوبه کي کي به اوبه به اوبه کي به اوبه کي به اوبه کي کي به اوبه

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به اوبه کم (ه)(تېر) به اوبه کم (ه)کم بهاو ) بهېر(ت )(ه(تېر) به اوبه کم به کو(تېر) به او (تېر) به اوبه کو (تېر) به اوبه کو کو (تېر) به اوبه

 2nd (تېر) به اوبه کې (تېر) به اوبه کې (تېر) به اوبه کې کې (تېر) به اوبه (تېر) به اوبه کئ (تېر) به اوبه کئ (تېر) به اوبه کئ کئ (تېر) به اوبه

 3rd (تېر) به اوبه کي (تېر) به اوبه کي (تېر) به اوبه کي کي (تېر) به اوبه کيوبه به ار) تې( کي(تېر) به اوبه  کيه اوبه (تېر) ب کي (تېر) به اوبه

 
Present Progressive  

 1st (ه)اوبوم (ه)اوبوم  (ه)اوبوم (ه)اوبوم اوبوو اوبوو اوبوو اوبوو

 2nd اوبوې اوبوې اوبوې اوبوې اوبوئ اوبوئ اوبوئ اوبوئ

 3rd اوبوي اوبوي وياوب يبواو يبواو اوبوي اوبوي اوبوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاوبه کړ اوبه کړي دي اوبه کړې ده کړي دي اوبه ی دئاوبه کړ اوبه کړي دي اوبه کړې ده کړي دي اوبه

 2nd ی دئاوبه کړ ړي دياوبه ک اوبه کړې ده کړي دي اوبه ی دئاوبه کړ اوبه کړي دي اوبه کړې ده کړي دي اوبه

 3rd ی دئاوبه کړ اوبه کړي دي اوبه کړې ده کړي دي اوبه ی دئاوبه کړ اوبه کړي دي کړې ده بهاو ديي کړ بهوا

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 2nd اوبوئ / اوباوه (ه)لاوبو لهبواو ېاوبول اوباوهاوبوئ /  (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 3rd اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 
Past Progressive  

 1st اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 2nd اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول ولهاوب ولېبوا وهاوبوئ / اوبا (ه)اوبول لهاوبو اوبولې

 3rd اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 
Past Perfect  

 1st کړی واوبه  اوبه کړي وه اوبه کړې وه کړي وې اوبه کړی واوبه  اوبه کړي وه اوبه کړې وه کړي وې اوبه

 2nd کړی واوبه  اوبه کړي وه اوبه کړې وه کړي وې اوبه کړی واوبه  کړي وه بهاو ې وهکړبه وا کړي وې اوبه

 3rd کړی واوبه  اوبه کړي وه اوبه کړې وه کړي وې اوبه کړی واوبه  اوبه کړي وه اوبه کړې وه کړي وې اوبه

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوبوئ / اوباوه (ه)ولاوب ولهبوا لېاوبو اوبوئ / اوباوه (ه)لاوبو اوبوله اوبولې

 2nd اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 3rd اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې اوبوئ / اوباوه (ه)اوبول اوبوله اوبولې

 
  



16: to water; to irrigate اوبول 
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Future Progressive  

 1st (ه)اوبومبه  (ه)اوبومبه  (ه)اوبومبه  (ه)اوبوم هب وواوببه  به اوبوو به اوبوو ووبه اوب

 2nd اوبوېبه  اوبوېبه  اوبوېبه  اوبوېبه  اوبوئبه  اوبوئبه  اوبوئبه  اوبوئبه 

 3rd اوبويبه  اوبويبه  اوبويبه  اوبويبه  اوبويبه  اوبويبه  اوبويبه  اوبويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه ی ويبه اوبه کړ کړي وياوبه  هب يړې وبه اوبه ک کړي وي به اوبه

 2nd ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه

 3rd ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه ی ويبه اوبه کړ کړي وي وبهبه ا به اوبه کړې وي کړي وي هبه اوب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وياوبه کړ هب به اوبه کړي وي اوبه کړې ويبه  کړي وي به اوبه ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه

 2nd ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي کړې ويوبه به ا ويي ړک بهبه او

 3rd ی ويکړ به اوبه به اوبه کړي وي اوبه کړې ويبه  کړي وي به اوبه ی ويبه اوبه کړ به اوبه کړي وي به اوبه کړې وي کړي وي به اوبه
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اوبوم(تېر) به  (ه)اوبوم(تېر) به  (ه)اوبوم(تېر) به  (ه)اوبوم(تېر) به  به اوبوو (تېر) (تېر) به اوبوو (تېر) به اوبوو (تېر) به اوبوو

 2nd اوبوې ) به(تېر وېاوببه  (تېر) اوبوې(تېر) به  ېبواو(تېر) به  اوبوئ(تېر) به  اوبوئ(تېر) به  اوبوئ(تېر) به  اوبوئ(تېر) به 

 3rd اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به  اوبوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړي  (تېر) به اوبه

 وي

(تېر) به اوبه کړې 

 وي

اوبه کړي  ) به(تېر

 وي

ی کړبه ه او(تېر) ب

 وي

کړي  (تېر) به اوبه

 وي

(تېر) به اوبه کړې 

 وي

(تېر) به اوبه کړي 

 وي

ی (تېر) به اوبه کړ

 وي
1st 

کړي  (تېر) به اوبه

 وي

(تېر) به اوبه کړې 

 وي

(تېر) به اوبه کړي 

 وي

ی (تېر) به اوبه کړ

 وي

کړي  (تېر) به اوبه

 وي

(تېر) به اوبه کړې 

 وي

به اوبه کړي ر) (تې

 وي

ی کړ هوببه ا(تېر) 

 وي
2nd 

کړي  (تېر) به اوبه

 وي

(تېر) به اوبه کړې 

 وي

(تېر) به اوبه کړي 

 وي

ی (تېر) به اوبه کړ

 وي

کړي  (تېر) به اوبه

 وي

(تېر) به اوبه کړې 

 وي

(تېر) به اوبه کړي 

 وي

ی کړ(تېر) به اوبه 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) )،م(ه) ..اوبه ک به اوه،اوبوئ/اوب که ...) اوبوم.  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)زه دې اوبه کم )غواړي چيدی  Present Active اوبوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې اوبه کم )غوښتل يې چي  Present Passive اوبېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وبه وا  Past Active یکړبه وا 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی واوبه  Past Passive یاوبه سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياوبه کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما اوبه  )خوښ وم چي  Continuous اوبوه 

 Non-continuous  کهاوبه 

 



17: to arrange; to set in order; to lay out اوډل 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)اوډم (ه)اوډم  (ه)اوډم (ه)اوډم اوډو اوډو اوډو اوډو

 2nd اوډې اوډې اوډې اوډې اوډئ اوډئ اوډئ اوډئ

 3rd اوډي اوډي اوډي اوډي ډياو اوډي ډياو ياوډ

 
Simple Past  

(هواوډل واوډله واوډلې  1st (ه)واوډئ (ه)واوډل واوډله واوډلې واوډئ (

(هواوډل واوډله واوډلې (هواوډل واوډله واوډلې واوډئ (  2nd (ه)واوډئ (

(هواوډل واوډله واوډلې (هواوډل واوډله واوډلې واوډئ (  3rd (ه)واوډئ (
 

Simple Future  
 1st (ه)به واوډم (ه)واوډمبه  (ه)به واوډم (ه)به واوډم به واوډو به واوډو به واوډو به واوډو

 2nd به واوډې به واوډې به واوډې به واوډې به واوډئ به واوډئ به واوډئ به واوډئ

 3rd به واوډي به واوډي ډيواوبه  به واوډي به واوډي به واوډي به واوډي به واوډي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به واوډم (ه)(تېر) به واوډم (ه)(تېر) به واوډم (ه)(تېر) به واوډم (تېر) به واوډو  واوډو(تېر) به  (تېر) به واوډو (تېر) به واوډو

 2nd (تېر) به واوډې ه واوډې(تېر) ب ډېواو (تېر) به (تېر) به واوډې (تېر) به واوډئ (تېر) به واوډئ (تېر) به واوډئ (تېر) به واوډئ

 3rd (تېر) به واوډي (تېر) به واوډي (تېر) به واوډي (تېر) به واوډي (تېر) به واوډي (تېر) به واوډي واوډي(تېر) به  (تېر) به واوډي

 
Present Progressive  

 1st (ه)اوډم (ه)اوډم  (ه)اوډم (ه)اوډم اوډو اوډو اوډو اوډو

 2nd اوډې اوډې اوډې ډېوا اوډئ ډئوا ډئاو اوډئ

 3rd اوډي اوډي اوډي اوډي اوډي اوډي اوډي اوډي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاوډل اوډلي دي اوډلې ده اوډلي دي ی دئاوډل اوډلي دي اوډلې ده اوډلي دي

ی دئاوډل اوډلي دي اوډلې ده اوډلي دي ی دئاوډل اوډلي دي هاوډلې د اوډلي دي   2nd 

ی دئاوډل اوډلي دي ې دهاوډل ديلي اوډ ی دئاوډل اوډلي دي اوډلې ده اوډلي دي   3rd 

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 2nd ډئ / اوډهوا (ه)اوډل اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 3rd اوډهاوډئ /  (ه)اوډل اوډله اوډلې / اوډه ډئاو (ه)لاوډ هډلاو اوډلې

 
Past Progressive  

 1st اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 2nd اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 3rd اوډئ / اوډه )(هاوډل هډلاو ېاوډل اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 
Past Perfect  

 1st ی واوډل اوډلي وه اوډلې وه اوډلي وې ی واوډل اوډلي وه اوډلې وه اوډلي وې

 2nd ی واوډل اوډلي وه اوډلې وه اوډلي وې ی واوډل اوډلي وه اوډلې وه اوډلي وې

 3rd ی وډلوا هولي اوډ اوډلې وه اوډلي وې و یاوډل اوډلي وه اوډلې وه اوډلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 2nd اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 3rd اوډئ / اوډه (ه)ډلاو اوډله اوډلې اوډئ / اوډه (ه)اوډل اوډله اوډلې

 
  



17: to arrange; to set in order; to lay out اوډل 
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Future Progressive  

 1st (ه)اوډمبه   (ه)اوډمبه  (ه)اوډمبه   (ه)اوډمبه   به اوډو به اوډو به اوډو به اوډو

 2nd اوډېبه   اوډېبه   اوډېبه   اوډېبه   اوډئبه  اوډئبه  اوډئبه  اوډئبه 

 3rd اوډيبه   اوډي هب  اوډيبه   اوډيبه  اوډيبه  اوډيبه  اوډيبه  اوډيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي ی ويبه اوډل به اوډلي وي اوډلې ويبه  به اوډلي وي

 2nd ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي

 3rd ی ويبه اوډل به اوډلي وي اوډلې ويبه  يډلي وبه او يی ولوډا به به اوډلي وي وډلې ويا به به اوډلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي

 2nd ی ويبه اوډل وي وډليبه ا وي ډلېاو هب به اوډلي وي ی وياوډل هب به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي

 3rd ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي ی ويبه اوډل به اوډلي وي به اوډلې وي به اوډلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اوډم(تېر) به  (ه)اوډم(تېر) به    (ه)ډماو هبر) (تې (ه)اوډم(تېر) به  وډوبه ا (تېر)  (تېر) به اوډو  (تېر) به اوډو  (تېر) به اوډو 

 2nd اوډې(تېر) به  اوډې(تېر) به  اوډې(تېر) به  اوډې(تېر) به  اوډئ(تېر) به   اوډئ(تېر) به   اوډئ(تېر) به   اوډئ(تېر) به  

 3rd اوډي(تېر) به  اوډيبه (تېر)  اوډيبه  (تېر) اوډي(تېر) به   ډيوا(تېر) به   اوډي(تېر) به   اوډي(تېر) به   اوډي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به اوډل  (تېر) به واوډلي وي  (تېر) به اوډلې وي  (تېر) به اوډلي وي  ی وي(تېر) به اوډل  (تېر) به واوډلي وي  (تېر) به اوډلې وي  (تېر) به اوډلي وي 

 2nd ی وي(تېر) به اوډل  (تېر) به اوډلي وي  (تېر) به اوډلې وي  (تېر) به اوډلي وي  ی وي(تېر) به اوډل  (تېر) به اوډلي وي  لې وياوډ ) به(تېر  (تېر) به اوډلي وي 

 3rd ی وياوډل) به (تېر  يلي واوډ (تېر) به  ه اوډلې وير) ب(تې  (تېر) به اوډلي وي  ی وي(تېر) به اوډل  (تېر) به اوډلي وي  (تېر) به اوډلې وي  (تېر) به اوډلي وي 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)اوډم ،اوډئ/ اوډه ، به واوډم ...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)زه دې واوډم )ي چيړغوادی  Present Active اوډونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې واوډم )ې چيغوښتل ي  Present Passive ډل کېدونکیوا 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاوډل  Past Active یاوډل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یاوډل  Past Passive یاوډل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي اوډل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما اوډل )خوښ وم چي  Continuous اوډه 

 Non-continuous واوډه 

 



18: to tell; to say; to express; to announce; to state (something); to compel to listen; اَورول 
to issue (an order) 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاور (ه)اوروم  (ه)ماورو (ه)اوروم اوروو اوروو وواور اوروو

 2nd اوروې اوروې اوروې اوروې اوروئ اوروئ اوروئ اوروئ

 3rd اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي

 
Simple Past  

 1st اوراوهئ / وواورو (ه)واورول واوروله واورولې واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې

 2nd واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې واوروئ / واوراوه (ه)واورول هرولواو واورولې

 3rd واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به واوروم (ه)وروموا هب ه)(به واوروم (ه)به واوروم به واوروو به واوروو به واوروو به واوروو

 2nd به واوروې به واوروې به واوروې واوروېبه  به واوروئ به واوروئ به واوروئ به واوروئ

 3rd به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به واوروم (ه)(تېر) به واوروم (ه)واوروم(تېر) به  (ه)(تېر) به واوروم (تېر) به واوروو اورووبه و (تېر) ورواوبه و(تېر)  (تېر) به واوروو

 2nd (تېر) به واوروې وې(تېر) به واور (تېر) به واوروې (تېر) به واوروې (تېر) به واوروئ (تېر) به واوروئ (تېر) به واوروئ (تېر) به واوروئ

 3rd (تېر) به واوروي (تېر) به واوروي (تېر) به واوروي (تېر) به واوروي (تېر) به واوروي (تېر) به واوروي (تېر) به واوروي واوروي ) به(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)اوروم (ه)اوروم (ه)اوروم (ه)اوروم اوروو اوروو اوروو اوروو

 2nd اوروې ېرواو ېاورو اوروې اوروئ اوروئ ئاورو اوروئ

 3rd اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 2nd ی دئاورول اورولي دي ې دهاورول اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 3rd ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده لي ديرواو

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 2nd راوهئ /اورواو )(هولاور اوروله اورولې اوراوهاوروئ / (ه)اورول اوروله اورولې

 3rd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 
Past Progressive  

 1st اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 2nd اوراوهاوروئ / (ه)رولوا اوروله اورولې اوه/اور اوروئ (ه)اورول اوروله اورولې

 3rd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې
 

Past Perfect  
 1st ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 2nd ی دئاورول دي ولياور ده لېرواو ياورولي د ی دئاورول يلي داورو اورولې ده اورولي دي

 3rd ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 2nd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله لېاورو وهاورا/وئ اور (ه)اورول اوروله لېرواو

 3rd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 
  



18: to tell; to say; to express; to announce; to state (something); to compel to listen; اَورول 
to issue (an order) 
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Future Progressive  

 1st (ه)اورومبه  (ه)اورومبه  (ه)اورومبه  (ه)اورومبه  به اوروو به اوروو به اوروو به اوروو

 2nd اوروېبه  اوروېبه  اوروېبه  اوروېبه  اوروئبه  اوروئ هب ئرواو هب اوروئبه 

 3rd اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وولورا به به اورولي وي ې ويورولبه ا به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي

 2nd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي اورولي ويبه 

 3rd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي يلي واوروبه 

 2nd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي

 3rd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويولبه اور ي ويلواوربه  به اورولې وي ويرولي به او
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اورومبه ر) (تې (ه)اوروم(تېر) به  (ه)اوروم(تېر) به  (ه)اوروم(تېر) به  به اوروو (تېر) (تېر) به اوروو (تېر) به اوروو (تېر) به اوروو

 2nd اوروې(تېر) به  اوروې(تېر) به  اوروې(تېر) به  اوروې(تېر) به  اوروئ(تېر) به  اوروئ(تېر) به  اوروئبه  (تېر) ئاورو ) به(تېر

 3rd اورويبه (تېر)  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي

 2nd ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي رولي ويبه او) ېر(ت ی وياورول(تېر) به  وي(تېر) به اورولي  (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي

 3rd ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)اوروم ،اوروئ/ اوراوه ، به واوروم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)واوروم زه دې )غواړي چي  Present Active اوروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)واوروم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive اورېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلرواو  Past Active یاورول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یاورول  Past Passive یاورول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياورول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما اورول )خوښ وم چي  Continuous اوره 

 Non-continuous واوره 

 



19: to cause to rain; to send down (rain, snow, hail ...); to shower; to hurl رولاو  
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومګنراور (ه)اوروم (ه)اوروم (ه)اوروم اوروو اوروو اوروو اوروو

 2nd اوروې اوروې اوروې وېاور ئرواو وئاور اوروئ اوروئ

 3rd اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي

 
Simple Past  

 1st واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې

 2nd وروئ / واوراوهاو (ه)ولواور هرولواو واورولې واوراوه وئ /واور (ه)واورول واوروله واورولې

 3rd واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې واوروئ / واوراوه (ه)واورول واوروله واورولې
 

Simple Future  
 1st (ه)ومبه واور (ه)به واوروم (ه)به واوروم (ه)به واوروم به واوروو به واوروو به واوروو به واوروو

 2nd واوروېبه  به واوروې به واوروې به واوروې به واوروئ اوروئو به ئورواوبه  به واوروئ

 3rd به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي به واوروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به اوروم (ه)موبه اورتېر) ( ه)((تېر) به اوروم (ه)اوروم(تېر) به  به اوروو به اوروو به اوروو به اوروو

 2nd (تېر) به اوروې (تېر) به اوروې (تېر) به اوروې (تېر) به اوروې به اوروئ به اوروئ اوروئبه  به اوروئ

 3rd ويبه اور(تېر)  (تېر) به اوروي (تېر) به اوروي (تېر) به اوروي به اوروي به اوروي به اوروي به اوروي

 
Present Progressive  

 1st (ه)اوروم (ه)اوروم (ه)اوروم (ه)اوروم اوروو اوروو اوروو ورواو

 2nd اوروې اوروې اوروې اوروې اوروئ اوروئ اوروئ اوروئ

 3rd اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي اوروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئاورول دياورولي  هې درولوا اورولي دي ی دئاورول دياورولي  اورولې ده اورولي دي

 2nd ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 3rd ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې هاوراو/روئ وا ه)(اورول اوروله اورولې

 2nd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 3rd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 
Past Progressive  

 1st اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې وهورائ /ااورو (ه)لاورو اوروله اورولې

 2nd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 3rd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 
Past Perfect  

 1st ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي دئ یاورول يلي داورو اورولې ده اورولي دي

 2nd ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 3rd ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي ی دئاورول اورولي دي اورولې ده اورولي دي

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول رولهوا رولېوا

 2nd اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 3rd هاوراو/اوروئ  (ه)اورول اوروله اورولې اوروئ /اوراوه (ه)اورول اوروله اورولې

 
  



19: to cause to rain; to send down (rain, snow, hail ...); to shower; to hurl رولاو  
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Future Progressive  

 1st (ه)اورومبه  (ه)اورومبه  (ه)اورومبه  (ه)اورومبه  به اوروو به اوروو به اوروو اورووبه 

 2nd اوروېبه  اوروېبه  اوروېبه  اوروېبه  اوروئبه  اوروئبه  اوروئبه  اوروئبه 

 3rd اورويبه  اورويبه  ياوروبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه  اورويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي

 2nd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي

 3rd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول وي وروليا به وي رولېبه او به اورولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي

 2nd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويولاوربه  وي اوروليبه  به اورولې وي اورولي وي هب

 3rd ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي ی ويبه اورول به اورولي وي به اورولې وي به اورولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اوروم(تېر) به  (ه)اوروم(تېر) به  (ه)اوروم(تېر) به  (ه)اوروم(تېر) به  به اوروو (تېر) اوروو ) بهېر(ت واورو(تېر) به  اوروو ) به(تېر

 2nd اوروې(تېر) به  اوروې(تېر) به  اوروې(تېر) به  اوروې(تېر) به  اوروئ(تېر) به  اوروئ(تېر) به  اوروئ(تېر) به  اوروئ(تېر) به 

 3rd اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي(تېر) به  اوروي) به ېر(ت يرواوه (تېر) ب اوروي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويولبه اور(تېر)  ويولي اور (تېر) به اورولې ويبه ر) (تې (تېر) به اورولي وي ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي

 2nd ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي

 3rd ی وي(تېر) به اورول (تېر) به اورولي وي (تېر) به اورولې وي ورولي ويبه ا (تېر) يی وروله او(تېر) ب ) به اورولي ويېر(ت (تېر) به اورولې وي (تېر) به اورولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)اوروم ،اوروئ/ اوراوه ، به واوروم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)رومواو زه دې )غواړي چي  Present Active نکیروووا 

Imperfect Subjunctive )(ه)واوروم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive اورېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یاورول  Past Active یاورول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یاورول  Past Passive یاورېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياورول چي) ما دي يرر نه لدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما اورول )خوښ وم چي  Continuous اوروه 

 Non-continuous واوروه 

 



20: to lengthen; to extend; to stretch; to prolong اوږدول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګاوږد (ه)اوږدوم (ه)اوږدوم (ه)اوږدوم اوږدوو اوږدوو اوږدوو اوږدوو

 2nd اوږدوې اوږدوې اوږدوې اوږدوې اوږدوئ اوږدوئ اوږدوئ اوږدوئ

 3rd اوږدوي اوږدوي اوږدوي اوږدوي اوږدوي اوږدوي اوږدوي اوږدوي

 
Simple Past  

 1st اوږدکئ (ه)کړل-کړه/ه اوږد اوږده کړه اوږدې کړې اوږدکئ (ه)کړل-کړه/ هاوږد هه کړږداو ېکړ اوږدې

 2nd اوږدکئ (ه)کړل-کړه/ه اوږد اوږده کړه اوږدې کړې اوږدکئ (ه)کړل-کړه/ه اوږد اوږده کړه کړې اوږدې

 3rd ږدکئوا (ه)لړک-/کړهه اوږد اوږده کړه کړې اوږدې اوږدکئ (ه)کړل-کړه/ه اوږد اوږده کړه کړې اوږدې
 

Simple Future  
 1st (ه)به اوږدکم (ه)کمه به اوږد (ه)کمه به اوږد (ه)کم اوږدېبه  به اوږدکو کوه به اوږد به اوږده کو کو به اوږدې

 2nd وږدکېا به کېه به اوږد کېه به اوږد کې به اوږدې به اوږدکئ کئه به اوږد به اوږده کئ کئ به اوږدې

 3rd به اوږدکي کيه به اوږد به اوږده کي کي به اوږدې به اوږدکي کيه وږدبه ا کيده اوږبه  کي به اوږدې

 
Simple Future in the Past  

  (تېر) به اوږدې

 کو

 (تېر) به اوږده 

 کو

 ه (تېر) به اوږد

 کو

 (تېر) به اوږد

 کو

 اوږدې  (تېر) به

 کم(ه)

 (تېر) به اوږده 

 )کم(ه

 ه (تېر) به اوږد

 کم(ه)

 وږدا ) به(تېر

 ه)کم(
1st 

 کئ (تېر) به اوږدې
 (تېر) به اوږده 

 کئ

 ه (تېر) به اوږد

 کئ

 (تېر) به اوږد

 کئ
 کې (تېر) به اوږدې

 (تېر) به اوږده 

 کې

 ه (تېر) به اوږد

 کې

 (تېر) به اوږد

 کې
2nd 

 کي (تېر) به اوږدې
 (تېر) به اوږده 

 کي

 ه (تېر) به اوږد

 کي

 (تېر) به اوږد

 کي
 کي ږدېه او(تېر) ب

 ده به اوږ(تېر) 

 کي

 ه (تېر) به اوږد

 کي

 (تېر) به اوږد

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)اوږدوم (ه)اوږدوم (ه)اوږدوم (ه)اوږدوم اوږدوو اوږدوو اوږدوو اوږدوو

 2nd اوږدوې اوږدوې اوږدوې اوږدوې اوږدوئ اوږدوئ اوږدوئ اوږدوئ

 3rd اوږدوي ويږداو ويږداو دوياوږ اوږدوي اوږدوي اوږدوي دوياوږ
 

Present Perfect  
 1st ی دئاوږدکړ اوږدکړي دي اوږده کړې ده  اوږدې کړي دي ی دئاوږدکړ اوږدکړي دي اوږده کړې ده کړي دي اوږدې

 2nd ی دئاوږدکړ ږدکړي ديوا اوږده کړې ده  کړي دي اوږدې ی دئاوږدکړ اوږدکړي دي اوږده کړې ده کړي دي اوږدې

 3rd ی دئاوږدکړ اوږدکړي دي اوږده کړې ده  کړي دي اوږدې ی دئاوږدکړ اوږدکړي دي ه کړې دهږداو ديي کړ ېږداو

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

 2nd اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله ېاوږدول ږداوهوئ /ااوږدو (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

 3rd اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

 
Past Progressive  

 1st اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

 2nd اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول ږدولهوا ېدولاوږ

 3rd اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې
 

Past Perfect  
 1st کړی واوږد کړي وهه ږداو ې وهه کړږداو ېکړي و اوږدې کړی واوږد وهکړي ه اوږد اوږده کړې وه کړي وې اوږدې

 2nd کړی واوږد کړي وهه اوږد اوږده کړې وه کړي وې اوږدې کړی واوږد کړي وهه اوږد اوږده کړې وه کړي وې اوږدې

 3rd کړی واوږد هکړي وه اوږد اوږده کړې وه کړي وې اوږدې کړی واوږد کړي وهه اوږد اوږده کړې وه کړي وې اوږدې

  
Past Perfect Progressive  

 1st اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

 2nd اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې اوږدوئ /اوږداوه (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

 3rd اوږداوه/اوږدوئ  (ه)ولاوږد اوږدوله اوږدولې ږداوهئ /اواوږدو (ه)اوږدول اوږدوله اوږدولې

  



20: to lengthen; to extend; to stretch; to prolong اوږدول 
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Future Progressive  

 1st (ه)اوږدومبه  (ه)اوږدومبه  (ه)اوږدومبه  (ه)اوږدومبه   به اوږدوو به اوږدوو به اوږدوو به اوږدوو

 2nd وېږداوبه  اوږدوېبه  اوږدوېبه  اوږدوېبه   اوږدوئبه  اوږدوئبه  اوږدوئبه  اوږدوئبه 

 3rd اوږدويبه  اوږدويبه  اوږدويبه  اوږدويبه  ږدويوابه  وياوږدبه  دوياوږبه  اوږدويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي

 2nd ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي ی وياوږدکړ به ويي کړه به اوږد به اوږده کړې وي ويبه اوږدې کړي 

 3rd ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد يکړې و اوږده هب وي ړيدې کبه اوږ

 2nd ی ويبه اوږدکړ ويکړي ه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي

 3rd ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد به اوږده کړې وي به اوږدې کړي وي ی ويبه اوږدکړ کړي ويه به اوږد وي ده کړېبه اوږ کړي وي وږدېبه ا
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اوږدوم(تېر) به  (ه)دوماوږبه  (تېر) )(هوماوږد(تېر) به  (ه)اوږدومبه (تېر)  به اوږدوو (تېر) (تېر) به اوږدوو (تېر) به اوږدوو (تېر) به اوږدوو

 2nd اوږدوې(تېر) به  اوږدوې(تېر) به  اوږدوې(تېر) به  اوږدوې(تېر) به  اوږدوئ(تېر) به  اوږدوئ(تېر) به  اوږدوئ(تېر) به  اوږدوئ(تېر) به 

 3rd اوږدوي(تېر) به  اوږدوي(تېر) به  دوياوږبه  (تېر) يږدووا(تېر) به  اوږدوي(تېر) به  اوږدوي(تېر) به  اوږدوي(تېر) به  اوږدوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړي  (تېر) به اوږدې

 وي

(تېر) به اوږده کړې 

 وي

کړي ه (تېر) به اوږد

 وي
 ی وي(تېر) به اوږدکړ

کړي  (تېر) به اوږدې

 وي

(تېر) به اوږده کړې 

 وي

کړي ه وږد(تېر) به ا

 وي
 1st يی وړ(تېر) به اوږدک

کړي  ه اوږدې(تېر) ب

 وي

(تېر) به اوږده کړې 

 وي

کړي ه (تېر) به اوږد

 وي
 ی وي(تېر) به اوږدکړ

کړي  (تېر) به اوږدې

 وي

(تېر) به اوږده کړې 

 وي

کړي ه (تېر) به اوږد

 وي
 2nd ی وي(تېر) به اوږدکړ

کړي  (تېر) به اوږدې

 وي

(تېر) به اوږده کړې 

 يو

کړي ه اوږد(تېر) به 

 وي
 ی ويکړبه اوږد) ېر(ت

کړي  (تېر) به اوږدې

 وي

(تېر) به اوږده کړې 

 وي

کړي ه (تېر) به اوږد

 وي
 3rd ی وي(تېر) به اوږدکړ

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)اوږدوم ،اوږدوئ/ اوږداوه ، به اوږدکم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې اوږدکم )غواړي چي(  Present Active اوږدوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې اوږدکم )غوښتل يې چي  Present Passive اوږدېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و اوږد  Past Active یکړ اوږد 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و اوږد  Past Passive یسو اوږد 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ اوږد دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و اوږد ما )خوښ وم چي  Continuous اوږدوه 

 Non-continuous اوږدکه 

 



21: to draw out; to draw; to extract; to throw out; to take out; to take off; ستلاي  
to expel; to dismiss; to discharge 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)سمرنګبا (ه)سمرنګبا (ه)باسم (ه)باسم باسو باسو باسو باسو

 2nd باسې باسې باسې باسې باسئ باسئ باسئ باسئ

 3rd باسي باسي باسي باسي باسي باسي باسي باسي

 
Simple Past  

 1st وايستئ (ه)وايستل وايستله لېوايست ئوايست )(هتلوايس وايستله وايستلې

 2nd وايستئ (ه)وايستل وايستله وايستلې وايستئ (ه)وايستل وايستله وايستلې

 3rd وايستئ (ه)وايستل وايستله وايستلې وايستئ (ه)وايستل وايستله وايستلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وباسم (ه)سموبابه  (ه)وباسم هب ه)(به وباسم به وباسو وباسو هب به وباسو به وباسو

 2nd به وباسې به وباسې به وباسې به وباسې به وباسئ به وباسئ به وباسئ به وباسئ

 3rd به وباسي به وباسي به وباسي به وباسي به وباسي به وباسي به وباسي وباسيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وباسم (ه)(تېر) به وباسم (ه)(تېر) به وباسم (ه)(تېر) به وباسم تېر) به وباسو( وباسو) به ېر(ت و(تېر) به وباس ) به وباسوېر(ت

 2nd (تېر) به وباسې (تېر) به وباسې (تېر) به وباسې (تېر) به وباسې (تېر) به وباسئ (تېر) به وباسئ (تېر) به وباسئ وباسئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به وباسي (تېر) به وباسي (تېر) به وباسي (تېر) به وباسي (تېر) به وباسي باسيبه ور) (تې اسيه وب(تېر) ب (تېر) به وباسي

 
Present Progressive  

 1st (ه)سمرنګبا (ه)سمرنګبا (ه)باسم (ه)باسم باسو باسو باسو باسو

 2nd باسې باسې باسې باسې باسئ باسئ باسئ باسئ

 3rd باسي سيبا باسي سياب باسي باسي باسي باسي
 

Present Perfect  
 1st ی دئايستل ايستلي دي ايستلې ده ايستلي دي ی دئايستل ايستلي دي ايستلې ده ايستلي دي

 2nd ی دئايستل ايستلي دي ايستلې ده ايستلي دي ی دئايستل ايستلي دي ايستلې ده ايستلي دي

 3rd ی دئايستل ايستلي دي ده تلېايس يد ليستاي ی دئايستل ايستلي دي ده ايستلې ايستلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 2nd ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 3rd تئايس (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 
Past Progressive  

 1st ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 2nd ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 3rd ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې
 

Past Perfect  
 1st ی وايستل ايستلي وه ايستلې وه ايستلي وې ی ولستاي هي وستليا ايستلې وه ايستلي وې

 2nd ی وايستل ايستلي وه ايستلې وه ايستلي وې ی وايستل ايستلي وه ايستلې وه ايستلي وې

 3rd ی وايستل ايستلي وه ايستلې وه ايستلي وې ی وايستل ايستلي وه ايستلې وه ايستلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)تلايس تلهايس تلېايس

 2nd ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 3rd ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې ايستئ (ه)ايستل ايستله ايستلې

 
  



21: to draw out; to draw; to extract; to throw out; to take out; to take off; ستلاي  
to expel; to dismiss; to discharge 
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Future Progressive  

 1st (ه)مبه باس (ه)مسبه با )(همباس هب ه)(مبه باس  به باسو به باسو به باسو به باسو

 2nd به باسې  به باسې  به باسې  به باسې   ئبه باس ئباسبه  ئبه باس ئبه باس

 3rd يبه باس يبه باس يبه باس يبه باس  يبه باس يبه باس يبه باس يبه باس

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ايستل به ايستلي وي تلې ويبه ايس ي وييستلبه ا ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي

 2nd ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي

 3rd يی وتلايسبه  به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي

 2nd ويی تلبه ايس به ايستلي وي تلې ويبه ايس به ايستلي وي ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي

 3rd ی ويبه ايستل به ايستلي وي به ايستلې وي به ايستلي وي ی ويبه ايستل به ايستلي وي ايستلې ويبه  لي ويبه ايست
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مباس تېر) به( (ه)ماسبه ب(تېر)  (ه)م(تېر) به باس ه)(م(تېر) به باس به باسو  (تېر) به باسو  (تېر) به باسو  (تېر) به باسو  (تېر)

 2nd ې(تېر) به باس ې(تېر) به باس ې(تېر) به باس ې(تېر) به باس ئ(تېر) به باس ئ(تېر) به باس ئ(تېر) به باس ئ(تېر) به باس

 3rd يباس (تېر) به ي(تېر) به باس ياس(تېر) به ب ي(تېر) به باس ي(تېر) به باس ي(تېر) به باس ي(تېر) به باس ي(تېر) به باس

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ايستل (تېر) به ايستلي وي (تېر) به ايستلې وي (تېر) به ايستلي وي ی وي(تېر) به ايستل (تېر) به ايستلي وي (تېر) به ايستلې وي (تېر) به ايستلي وي

 2nd ی وي(تېر) به ايستل (تېر) به ايستلي وي (تېر) به ايستلې وي (تېر) به ايستلي وي ی ويتلايس ) به(تېر (تېر) به ايستلي وي تلې وي(تېر) به ايس (تېر) به ايستلي وي

 3rd ی وي(تېر) به ايستل وي(تېر) به ايستلي  (تېر) به ايستلې وي (تېر) به ايستلي وي ی وي(تېر) به ايستل (تېر) به ايستلي وي (تېر) به ايستلې وي (تېر) به ايستلي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)(که ...) باسم ،ايستئ ، به وباسم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وباسم زه دې )غواړي چي  Present Active ايستونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وباسم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive ايستل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یايستل  Past Active یايستل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یايستل  Past Passive یايستل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ايستل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلما ايست )چي خوښ وم  Continuous باسه 

 Non-continuous وباسه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ايشوم (ه)ايشوم  )(هايشوم (ه)ايشوم ايشوو ايشوو ايشوو ايشوو

 2nd ايشوې ايشوې ايشوې ايشوې شوئيا ايشوئ ايشوئ ئايشو

 3rd ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي

 
Simple Past  

 1st وايشوئ (ه)وايشول وايشوله وايشولې وايشوئ (ه)وايشول وايشوله وايشولې

 2nd وئوايش (ه)وايشول وايشوله ولېوايش وايشوئ (ه)وايشول وايشوله وايشولې

 3rd وايشوئ (ه)وايشول وايشوله وايشولې وايشوئ (ه)وايشول هشولواي ولېوايش
 

Simple Future  
 1st (ه)به وايشوم (ه)به وايشوم (ه)به وايشوم (ه)به وايشوم به وايشوو به وايشوو به وايشوو به وايشوو

 2nd ېايشوبه و ېشوايو به به وايشوې به وايشوې شوئبه واي به وايشوئ به وايشوئ به وايشوئ

 3rd به وايشوي به وايشوي به وايشوي به وايشوي وايشويبه  به وايشوي به وايشوي به وايشوي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(وايشومتېر) به ( ه)((تېر) به وايشوم (ه)وايشوم(تېر) به  (ه)(تېر) به وايشوم به وايشوو (تېر) (تېر) به وايشوو (تېر) به وايشوو (تېر) به وايشوو

 2nd (تېر) به وايشوې (تېر) به وايشوې (تېر) به وايشوې (تېر) به وايشوې (تېر) به وايشوئ (تېر) به وايشوئ وايشوئ(تېر) به  (تېر) به وايشوئ

 3rd به وايشوير) (تې شويواي ) به(تېر (تېر) به وايشوي شويبه واي(تېر)  (تېر) به وايشوي (تېر) به وايشوي (تېر) به وايشوي (تېر) به وايشوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ايشوم (ه)ايشوم  (ه)ايشوم (ه)ايشوم ايشوو ايشوو ايشوو ايشوو

 2nd ايشوې ايشوې ايشوې ايشوې ايشوئ ايشوئ ايشوئ ايشوئ

 3rd ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي ايشوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئايشول ايشولي دي ايشولې ده ايشولي دي ی دئايشول لي ديشواي ې دهايشول دي وليايش

 2nd ی دئايشول ايشولي دي ايشولې ده ايشولي دي ی دئايشول ايشولي دي ايشولې ده ايشولي دي

 3rd ی دئايشول دي وليايش ايشولې ده ايشولي دي ی دئايشول ايشولي دي ايشولې ده ايشولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 2nd ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 3rd شاوهي/ ا ايشوئ (ه)ايشول ايشوله لېشواي ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 
Past Progressive  

 1st ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 2nd ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 3rd شاوهياشوئ / يا ه)(ايشول ايشوله ايشولې يشاوهايشوئ / ا (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 
Past Perfect  

 1st ی وايشول ايشولي وه ايشولې وه ايشولي وې ی وايشول ايشولي وه ايشولې وه ايشولي وې

 2nd ی وايشول ايشولي وه ايشولې وه ايشولي وې ی وايشول ايشولي وه ايشولې وه ايشولي وې

 3rd ی وايشول وه وليايش هې وشوليا ايشولي وې ی وايشول هلي وايشو ايشولې وه ايشولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 2nd ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې

 3rd ايشوئ / ايشاوه (ه)ايشول ايشوله ايشولې هشاوياايشوئ /  (ه)ايشول ايشوله ايشولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ايشومبه  (ه)ايشومبه  (ه)ايشومبه  (ه)ايشومبه  به ايشوو به ايشوو به ايشوو به ايشوو

 2nd شوېيابه  ايشوېبه  ايشوېبه  ايشوېبه  ايشوئبه  ايشوئبه  ايشوئبه  ايشوئبه 

 3rd ايشويبه  ايشويبه  ايشويبه  ايشويبه  ايشوي به ايشوي به يايشوبه  ايشويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي

 2nd ی ويبه ايشول وي يشوليا به ې ويوليشا به ايشولي ويبه  ی وييشولا به به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي

 3rd ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويولايشبه  وي به ايشولي وي به ايشولې ايشولي ويبه  وي یبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي

 2nd ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي

 3rd ی ويبه ايشول ي ويبه ايشول به ايشولې وي به ايشولي وي ی ويبه ايشول به ايشولي وي به ايشولې وي به ايشولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ايشوم(تېر) به  (ه)ايشوم(تېر) به  (ه)ايشوم(تېر) به  (ه)ايشوم(تېر) به  (تېر) به ايشوو (تېر) به ايشوو (تېر) به ايشوو (تېر) به ايشوو

 2nd ايشوې) به ېر(ت شوېياتېر) به ( وېايش(تېر) به  ايشوېتېر) به ( ايشوئ(تېر) به  ايشوئ(تېر) به  ايشوئ(تېر) به  ايشوئ(تېر) به 

 3rd ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به  ايشوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ايشول  (تېر) به ايشولي وي  (تېر) به ايشولې وي  تېر) به ايشولي وي(  ی ويايشولبه  تېر)(  (تېر) به ايشولي وي  وي (تېر) به ايشولې  (تېر) به ايشولي وي 

 2nd ويی ول(تېر) به ايش  لي ويبه ايشو(تېر)   (تېر) به ايشولې وي  (تېر) به ايشولي وي  ی وي(تېر) به ايشول  (تېر) به ايشولي وي  (تېر) به ايشولې وي  (تېر) به ايشولي وي 

 3rd ی وي(تېر) به ايشول  (تېر) به ايشولي وي  (تېر) به ايشولې وي  (تېر) به ايشولي وي  ی وي(تېر) به ايشول  (تېر) به ايشولي وي  (تېر) به ايشولې وي  ي ويه ايشول(تېر) ب 

 

Conditional (present, past, future) 
 ه)(مشوايو، ايشوئ/ ايشاوه، به  ه)(ايشوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وايشوم )غواړي چي  Present Active ايشوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وايشوم )غوښتل يې چي  Present Passive ايشېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یايشول  Past Active یايشول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یايشول  Past Passive یايشېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ايشول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما ايشول )خوښ وم چي  Continuous ايشوه 

 Non-continuous وايشوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ايږدم (ه)ايږدم (ه)ايږدم (ه)ايږدم ايږدو ايږدو ايږدو ايږدو

 2nd ېږداي ايږدې ايږدې ايږدې ايږدئ ايږدئ ايږدئ ايږدئ

 3rd ايږدي ږدييا ايږدي ايږدي ديايږ ايږدي ايږدي ايږدي

 
Simple Past  

 1st کښېښوئ  (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې کښېښوئ  (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې

 2nd کښېښوئ  (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې کښېښوئ  (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې

 3rd وئ ېښکښ )(هکښېښول کښېښوله کښېښولې  کښېښوئ (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به کښېږدم (ه)به کښېږدم (ه)کښېږدمبه  (ه)به کښېږدم به کښېږدو  به کښېږدو  به کښېږدو  به کښېږدو 

 2nd به کښېږدې به کښېږدې به کښېږدې به کښېږدې به کښېږدئ  به کښېږدئ  به کښېږدئ  به کښېږدئ 

 3rd به کښېږدي به کښېږدي ږديکښېبه  ږديبه کښې يدږکښېبه  به کښېږدي به کښېږدي ديبه کښېږ

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به کښېږدم (ه)(تېر) به کښېږدم (ه)(تېر) به کښېږدم (ه)(تېر) به کښېږدم (تېر) به کښېږدو (تېر) به کښېږدو (تېر) به کښېږدو کښېږدو(تېر) به 

 2nd (تېر) به کښېږدې کښېږدې(تېر) به  (تېر) به کښېږدې (تېر) به کښېږدې (تېر) به کښېږدئ   کښېږدئ (تېر) به ږدئ (تېر) به کښې به کښېږدئ ر) (تې

 3rd ښېږدي(تېر) به ک (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ايږدم (ه)ايږدم  (ه)ايږدم (ه)ايږدم ايږدو ايږدو ايږدو وايږد

 2nd ايږدې ايږدې ايږدې ايږدې ايږدئ ايږدئ ايږدئ ايږدئ

 3rd ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي
 

Present Perfect  
 1st ئی دايښ  يدښي اي  ايښې ده  ايښي دي ی دئښاي  ايښي دي  ايښې ده  ايښي دي

 2nd ی دئايښ ايښي دي ايښې ده ايښي دي ی دئايښ ايښي دي ايښې ده ايښي دي

 3rd ی دئايښ ايښي دي ايښې ده ايښي دي ی دئايښ ايښي دي ايښې ده ايښي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښاوهوئ / ايښواي )(هايښوول ايښووله ايښوولې هايښووئ / ايښاو (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 2nd ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښاوهايښووئ /  (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 3rd ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 
Past Progressive  

 1st ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ولهايښو لېايښوو اوهايښ ايښووئ / (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 2nd ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 3rd ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 
Past Perfect  

 1st وی ايښ ايښي وه ايښې وه ايښي وې ی وښاي هي وايښ وه ښېاي ېايښي و

 2nd ی وايښ ايښي وه ايښې وه ايښي وې ی وايښ ايښي وه ايښې وه ايښي وې

 3rd ی وايښ ايښي وه ايښې وه ايښي وې ی وايښ ايښي وه ايښې وه ايښي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ايښاوهايښووئ /  (ه)ايښوول ولهښواي ېوولايښ اوهيښ/ ا ايښووئ (ه)ايښوول ايښووله ېايښوول

 2nd ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې

 3rd ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښووئ / ايښاوه (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ايږدمبه  (ه)ايږدمبه  (ه)ايږدمبه  (ه)ايږدمبه   به ايږدو به ايږدو ايږدو هب به ايږدو

 2nd ايږدېبه  ايږدېبه  ايږدېبه  ايږدېبه   ايږدئبه  ايږدئبه  ايږدئبه  ايږدئبه 

 3rd ايږديبه  ږدييابه  ايږديبه  ايږديبه  ايږديبه  ايږديبه  ايږديبه  ايږديبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي ی ويبه ايښ ايښي ويبه  به ايښې وي ييښي وا به

 2nd ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي

 3rd ی وييښا به ي ويبه ايښ وي يښېبه ا به ايښي وي ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي

 2nd ی ويبه ايښ ښي ويبه اي به ايښې وي به ايښي وي ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي

 3rd ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي به ايښي وي ی ويايښبه  ي ويايښبه  وي به ايښې ويښي به اي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ايږدم(تېر) به  (ه)ږدميا(تېر) به  (ه)ايږدم(تېر) به  (ه)ايږدم(تېر) به  به ايږدو (تېر) (تېر) به ايږدو (تېر) به ايږدو (تېر) به ايږدو

 2nd ايږدې(تېر) به  ايږدې(تېر) به  ايږدې(تېر) به  ايږدې(تېر) به  ايږدئ(تېر) به  ايږدئ(تېر) به  ايږدئتېر) به ( ايږدئ(تېر) به 

 3rd ايږدي(تېر) به  ږدييا(تېر) به  ايږدي(تېر) به  ايږدي(تېر) به  ايږدي(تېر) به  ايږدي(تېر) به  ايږدي(تېر) به  ايږدي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ايښ (تېر) به ايښي وي (تېر) به ايښې وي (تېر) به ايښي وي ی وي(تېر) به ايښ (تېر) به ايښي وي (تېر) به ايښې وي (تېر) به ايښي وي

 2nd ی وي(تېر) به ايښ ايښي وي ) به(تېر ويايښې ه ) بتېر( (تېر) به ايښي وي ی ويايښ (تېر) به (تېر) به ايښي وي (تېر) به ايښې وي (تېر) به ايښي وي

 3rd ی وي(تېر) به ايښ (تېر) به ايښي وي (تېر) به ايښې وي (تېر) به ايښي وي ی وي(تېر) به ايښ (تېر) به ايښي وي (تېر) به ايښې وي (تېر) به ايښي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)مه کښېږدښاوه ، باي/  ښوئايايږدم ،  (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې کښېږدم )غواړي چي  Present Active ايښوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې کښېږدم )غوښتل يې چي  Present Passive ايښول کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یايښ  Past Active یايښ 

Past Anterior or Preterit Perfect و یايښ  Past Passive یايښوول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ايښ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یايښ ما )خوښ وم چي  Continuous ايږده 

 Non-continuous دهکښېږ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګباب (ه)بابوم  (ه)بابوم (ه)بابوم بابوو بابوو بابوو بابوو

 2nd بابوې بابوې بابوې بابوې بابوئ بابوئ بابوئ بابوئ

 3rd بابوي بابوي بابوي بابوي بابوي بابوي بابوي بوياب

 
Simple Past  

 1st باب کئ (ه)کړل-کړه/باب  کړه(ه)باب کړې(ي)باب باب کئ (ه)کړل-کړه/باب  کړه(ه)باب کړې(ي)باب

 2nd باب کئ (ه)کړل-کړه/باب  کړه(ه)باب کړې(ي)باب باب کئ (ه)کړل-کړه/باب  کړه(ه)باب کړې(ي)باب

 3rd باب کئ (ه)کړل-کړه/باب  کړه(ه)باب کړې(ي)باب باب کئ (ه)کړل-کړه/ باب کړه(ه)باب کړې(ي)باب
 

Simple Future  
 1st (ه)به باب کم (ه)به باب کم (ه)باب کمبه  (ه)به بابي کم به باب کو به باب کو به بابه کو به بابي کو

 2nd به باب کې کېبه باب  به باب کې کېبه بابي  به باب کئ باب کئ هب به بابه کئ به بابي کئ

 3rd به باب کي به باب کي به بابه کي به بابي کي به باب کي به باب کي به بابه کي به بابي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به باب کم (ه)مک اببه ب (تېر) (ه)مه ک(تېر) به باب (ه)ابي کمبه ب (تېر) (تېر) به باب کو  (تېر) به باب کو (تېر) به بابه کو (تېر) به بابي کو

 2nd (تېر) به باب کې (تېر) به باب کې (تېر) به بابه کې (تېر) به بابي کې (تېر) به باب کئ (تېر) به باب کئ (تېر) به بابه کئ (تېر) به بابي کئ

 3rd (تېر) به باب کي (تېر) به باب کي ابه کيبه ب (تېر) يبه بابي ک )ېر(ت (تېر) به باب کي يه باب ک(تېر) ب (تېر) به بابه کي (تېر) به بابي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بابوم (ه)بابوم (ه)بابوم (ه)بابوم بابوو بابوو بابوو بابوو

 2nd بابوې بابوې بابوې بابوې بابوئ بابوئ بابوئ بابوئ

 3rd ويباب بابوي بابوي بابوي بابوي بابوي بابوي بابوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئباب کړ باب کړي دي بابه کړې ده بابي کړي دي ی دئباب کړ باب کړي دي بابه کړې ده بابي کړي دي

 2nd ی دئباب کړ باب کړي دي بابه کړې ده بابي کړي دي ی دئباب کړ باب کړي دي بابه کړې ده بابي کړي دي

 3rd ی دئباب کړ باب کړي دي بابه کړې ده دي بي کړياب ی دئکړب با باب کړي دي بابه کړې ده ي ديبابي کړ

 
Present Perfect Progressive  

 1st بابوئ / بابوه (ه)بابول بابوله بابولې بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې

 2nd بابوئ /بابوه ه)(بابول بابوله بابولې بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې

 3rd بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې بابوه/وئ باب (ه)بابول لهبوبا بابولې

 
Past Progressive  

 1st بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې بابوه/بابوئ  (ه)بابول بابوله بابولې

 2nd بوئ /بابوهاب (ه)بابول بابوله بابولې بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې

 3rd بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې بابوهبابوئ / (ه)بابول ولهباب بابولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وباب  باب کړي وه بابه کړې وه بابي کړي وې کړی وباب  باب کړي وه بابه کړې وه بابي کړي وې

 2nd کړی وباب  وهباب کړي  بابه کړې وه ېکړي وبابي  کړی وباب  باب کړي وه بابه کړې وه بابي کړي وې

 3rd کړی وباب  باب کړي وه بابه کړې وه بابي کړي وې کړی وباب  باب کړي وه بابه کړې وه کړي وې بيبا

 
Past Perfect Progressive  

 1st بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې

 2nd بابوئ /بابوه )(هبابول بابوله لېبواب بابوئ /بابوه (ه)بابول ولهباب بابولې

 3rd بابوه/بابوئ  (ه)بابول بابوله بابولې بابوئ /بابوه (ه)بابول بابوله بابولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بابومبه  (ه)بابومبه  (ه)بابومبه  (ه)بابومبه  به بابوو به بابوو به بابوو به بابوو

 2nd بابوېبه  بابوېبه  بابوې هب بابوېبه  بابوئ هب بابوئبه  بابوئبه  بابوئبه 

 3rd بابويبه  بابويبه  بابويبه  بابويبه  بابويبه  بابويبه  بابويبه  بابويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه باب  به باب کړي وي کړې ويبه بابه  به بابي کړي وي ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي به بابي کړي وي

 2nd ی ويبه باب کړ به باب کړي وي ويبه بابه کړې  به بابي کړي وي ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي کړي ويبابي  هب

 3rd ی ويبه باب کړ کړي ويبه باب  به بابه کړې وي به بابي کړي وي ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي به بابي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي بابي کړي ويبه  ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي به بابي کړي وي

 2nd ی ويړک اببه ب به باب کړي وي ې ويبه کړبه با به بابي کړي وي ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي به بابي کړي وي

 3rd ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي به بابي کړي وي ی ويبه باب کړ به باب کړي وي به بابه کړې وي ي ويبي کړبه با
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بابوم(تېر) به  (ه)بابوم) به ېر(ت (ه)بابومه (تېر) ب (ه)بابوم(تېر) به  ووبه باب (تېر) (تېر) به بابوو (تېر) به بابوو (تېر) به بابوو

 2nd بابوې(تېر) به  بابوې(تېر) به  بابوې(تېر) به  بابوې(تېر) به  بابوئ(تېر) به  بابوئ(تېر) به  بابوئ(تېر) به  بابوئ(تېر) به 

 3rd بابوي(تېر) به  بابوي) به ېر(ت بابوي به) (تېر بابوي(تېر) به  بابويبه (تېر)  بابوي(تېر) به  بابوي(تېر) به  بابوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به بابي کړي 

 وي
 (تېر) به بابه کړې وي

(تېر) به باب کړي 

 وي

ی (تېر) به باب کړ

 وي

(تېر) به بابي کړي 

 وي
 (تېر) به بابه کړې وي

(تېر) به باب کړي 

 وي

ی ړه باب ک(تېر) ب

 وي
1st 

کړي ي اب(تېر) به ب

 وي
 کړې ويبابه ) به ېر(ت

(تېر) به باب کړي 

 وي

ی (تېر) به باب کړ

 وي

(تېر) به بابي کړي 

 وي
 (تېر) به بابه کړې وي

(تېر) به باب کړي 

 وي

ی (تېر) به باب کړ

 وي
2nd 

(تېر) به بابي کړي 

 وي
 (تېر) به بابه کړې وي

(تېر) به باب کړي 

 وي

ی ړه باب ک(تېر) ب

 وي

 ړي(تېر) به بابي ک

 يو
 کړې ويه بابه (تېر) ب

(تېر) به باب کړي 

 وي

ی (تېر) به باب کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)بابوم ،بابوئ/ بابوه ، به باب کم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې باب کم )غواړي چي  Present Active بابوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې باب کم )چي ل يېغوښت  Present Passive بابېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وباب  Past Active یباب کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وباب  Past Passive یباب سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړباب  ا ديم ي)دی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وباب  ما )خوښ وم چي  Continuous بابوه 

 Non-continuous باب که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګباټ (ه)باټوم  (ه)باټوم (ه)باټوم باټوو باټوو باټوو وباټو

 2nd باټوې باټوې باټوې باټوې باټوئ باټوئ باټوئ باټوئ

 3rd باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي

 
Simple Past  

 1st وباټوئ / وباټاوه (ه)ټولوبا وباټوله ېوباټول وباټوئ / وباټاوه (ه)لوباټو وباټوله وباټولې

 2nd وباټوئ / وباټاوه (ه)وباټول وباټوله وباټولې وباټوئ / وباټاوه (ه)وباټول وباټوله وباټولې

 3rd وباټوئ / وباټاوه (ه)وباټول وباټوله وباټولې وباټوئ / وباټاوه (ه)وباټول وباټوله وباټولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وباټوم (ه)به وباټوم (ه)به وباټوم (ه)به وباټوم وباټوبه و ووبه وباټ وټوبابه و به وباټوو

 2nd به وباټوې به وباټوې به وباټوې به وباټوې به وباټوئ به وباټوئ به وباټوئ به وباټوئ

 3rd به وباټوي به وباټوي به وباټوي به وباټوي به وباټوي وباټويبه  به وباټوي به وباټوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وباټوم (ه)(تېر) به وباټوم (ه)(تېر) به وباټوم (ه)(تېر) به وباټوم (تېر) به وباټوو  (تېر) به وباټوو (تېر) به وباټوو (تېر) به وباټوو

 2nd (تېر) به وباټوې ېه وباټو(تېر) ب به وباټوې ر)(تې (تېر) به وباټوې ئه وباټو(تېر) ب (تېر) به وباټوئ (تېر) به وباټوئ وباټوئ(تېر) به 

 3rd وباټوي(تېر) به  (تېر) به وباټوي (تېر) به وباټوي (تېر) به وباټوي (تېر) به وباټوي (تېر) به وباټوي (تېر) به وباټوي (تېر) به وباټوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)باټوم ه)(باټوم  (ه)باټوم (ه)باټوم ووباټ باټوو باټوو باټوو

 2nd باټوې باټوې باټوې باټوې باټوئ باټوئ باټوئ وئباټ

 3rd باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي باټوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئباټول باټولي دي باټولې ده باټولي دي ی دئباټول باټولي دي  باټولې ده  باټولي دي

 2nd ی دئباټول باټولي دي  باټولې ده ي ديباټول ئی دباټول ديي باټول  باټولې ده باټولي دي

 3rd ی دئباټول باټولي دي  باټولې ده باټولي دي ی دئباټول  باټولي دي  باټولې ده باټولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st باټوئ / باټاوه (ه)باټول لهټوبا باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 2nd باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 3rd باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 
Past Progressive  

 1st وهباټا /باټوئ  (ه)باټول باټوله ټولېاب باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 2nd باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 3rd باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 
Past Perfect  

 1st وی باټول هو ليباټو باټولې وه باټولي وې ی وباټول باټولي وه باټولې وه باټولي وې

 2nd ی وباټول باټولي وه باټولې وه باټولي وې ی وباټول باټولي وه باټولې وه باټولي وې

 3rd ی وباټول باټولي وه باټولې وه باټولي وې ی وباټول باټولي وه باټولې وه باټولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st باټوئ / باټاوه (ه)لټوبا باټوله ېولباټ باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 2nd باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې

 3rd باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې باټوئ / باټاوه (ه)باټول باټوله باټولې
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Future Progressive  

 1st (ه)باټومبه  (ه)باټومبه  (ه)باټوم به (ه)مباټوبه  ووټاببه  به باټوو به باټوو باټوو هب

 2nd باټوېبه  باټوېبه  باټوېبه  باټوېبه   باټوئبه  باټوئبه  باټوئبه  باټوئبه 

 3rd باټويبه  باټويبه  باټويبه  باټويبه  باټويبه  باټويبه  باټويبه  باټويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه باټول به باټولي وي به باټولې وي به باټولي وي ی وياټولبه ب ويبه باټولي  يوبه باټولې  به باټولي وي

 2nd ی ويبه باټول به باټولي وي به باټولې وي به باټولي وي ی ويبه باټول باټولي ويبه  به باټولې وي به باټولي وي

 3rd ی ويبه باټول ولي ويباټبه  وي به باټولې وي به باټولي ی ويبه باټول ولي ويبه باټ به باټولې وي به باټولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه باټول به باټولي وي به باټولې وي به باټولي وي ی ويبه باټول باټولي ويبه  به باټولې وي به باټولي وي

 2nd ی ويبه باټول ويولي باټبه  ولې ويټاببه  به باټولي وي ی ويبه باټول به باټولي وي به باټولې وي به باټولي وي

 3rd ی ويبه باټول به باټولي وي به باټولې وي به باټولي وي ی ويبه باټول به باټولي وي به باټولې وي به باټولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)باټوم(تېر) به  (ه)باټوم(تېر) به  (ه)مباټوبه (تېر)  (ه)موټبا(تېر) به  به باټوو (تېر) وو(تېر) به باټ (تېر) به باټوو (تېر) به باټوو

 2nd باټوې(تېر) به  باټوې(تېر) به  باټوې(تېر) به  باټوې(تېر) به  باټوئ(تېر) به  باټوئ(تېر) به  باټوئ(تېر) به  باټوئ(تېر) به 

 3rd باټوي(تېر) به  باټوي(تېر) به  ټوياببه ر) (تې باټويبه  (تېر) باټوي(تېر) به  باټويبه (تېر)  باټوي(تېر) به  باټوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه باټولر) (تې (تېر) به باټولي وي (تېر) به باټولې وي (تېر) به باټولي وي ی وي(تېر) به باټول (تېر) به باټولي وي (تېر) به باټولې وي (تېر) به باټولي وي

 2nd ی وي(تېر) به باټول (تېر) به باټولي وي (تېر) به باټولې وي (تېر) به باټولي وي ی وي(تېر) به باټول (تېر) به باټولي وي ې ويباټول) به ېر(ت ويباټولي  (تېر) به

 3rd ی وي(تېر) به باټول ي ويلوبه باټ(تېر)  ې ويلو(تېر) به باټ ) به باټولي ويېر(ت ی وي(تېر) به باټول (تېر) به باټولي وي (تېر) به باټولې وي (تېر) به باټولي وي

 

Conditional (present, past, future) ،(ه)وباټومباټوئ/باټاوه، به  (که ...) باټوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive  (ه)وباټوم(غواړي چي) زه دې  Present Active باټوونکی 

Imperfect Subjunctive  (غوښتل يې چي)ه)(وباټومدې  هز  Present Passive باټېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یباټول  Past Active یباټول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یباټول  Past Passive یېدلباټ 

Present Perfect or Past Subjunctive ی ويباټول ري چي) ما دي(دی باور نه ل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive و ی(خوښ وم چي) ما باټول  Continuous باټوه 

 Non-continuous وباټوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګباد (ه)بادوم (ه)بادوم )(هبادوم بادوو بادوو بادوو بادوو

 2nd بادوې بادوې بادوې بادوې بادوئ بادوئ بادوئ بادوئ

 3rd بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي

 
Simple Past  

 1st بادکئ )ه(کړل-کړه/باد باد(ه) کړه ) کړېباد(ي بادکئ (ه)کړل-کړه/باد باد(ه) کړه باد(ي) کړې

 2nd بادکئ (ه)کړل-کړه/باد باد(ه) کړه باد(ي) کړې بادکئ (ه)کړل-کړه/باد باد(ه) کړه کړې باد(ي)

 3rd بادکئ (ه)کړل-کړه/باد باد(ه) کړه باد(ي) کړې بادکئ (ه)کړل-کړه/باد باد(ه) کړه باد(ي) کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به بادکم (ه)به بادکم (ه)کمباد(ه) به (ه)مک (ي)به باد وبه بادک بادکوبه  کو باد(ه) به کو (ي)به باد

 2nd به بادکې به بادکې کېباد(ه)به  کې (ي)به باد به بادکئ به بادکئ کئ باد(ه) به کئ (ي)به باد

 3rd بادکيبه  کيبادبه  کي باد(ه)به  کي (ي)به باد به بادکي به بادکي کي باد(ه) به کي (ي)به باد

 
Simple Future in the Past  

 (ه)(تېر) به بادي کم (تېر) به بادکو (تېر) به بادکو (تېر) به باده کو (تېر) به بادي کو
 (تېر) به باده کم 

 (ه)

 (تېر) به بادکم 

 (ه)

 (تېر) به بادکم 

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به بادکې کېبه باد(تېر)  به باده کې )ر(تې (تېر) به بادي کې بادکئبه (تېر)  (تېر) به بادکئ (تېر) به باده کئ (تېر) به بادي کئ

 3rd (تېر) به بادکي (تېر) به بادکي (تېر) به باده کي (تېر) به بادي کي (تېر) به بادکي (تېر) به بادکي (تېر) به باده کي (تېر) به بادي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)بادوم )(هبادوم  (ه)بادوم (ه)بادوم ووباد بادوو بادوو بادوو

 2nd بادوې بادوې بادوې بادوې بادوئ بادوئ بادوئ ئبادو

 3rd بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي بادوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئبادکړ بادکړي دي باد(ه) کړې ده باد(ي) کړي دي ی دئبادکړ بادکړي دي باد(ه) کړې ده باد(ي) کړي دي

 2nd ی دئبادکړ بادکړي دي باد(ه) کړې ده باد(ي) کړي دي ی دئبادکړ ي ديبادکړ هباد(ه) کړې د باد(ي) کړي دي

 3rd ی دئبادکړ بادکړي دي باد(ه) کړې ده باد(ي) کړي دي ی دئبادکړ بادکړي دي باد(ه) کړې ده باد(ي) کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بادوئ /باداوه (ه)لبادو لهبادو بادولې هبادوئ /باداو (ه)بادول بادوله بادولې

 2nd بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې

 3rd بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې
 

Past Progressive  
 1st بادوئ /باداوه (ه)لدوبا لهدوبا بادولې هوابادوئ /باد (ه)بادول بادوله لېبادو

 2nd بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې

 3rd باداوه/بادوئ  (ه)بادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وباد بادکړي وه باده کړې وه ېکړي وبادي  کړی وداب بادکړي وه باده کړې وه ړي وېبادي ک

 2nd کړی وباد بادکړي وه باده کړې وه بادي کړي وې کړی وباد بادکړي وه باده کړې وه بادي کړي وې

 3rd کړی وباد بادکړي وه باده کړې وه بادي کړي وې کړی وباد بادکړي وه باده کړې وه بادي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول لهدوبا لېدوبا

 2nd بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې

 3rd بادوئ /باداوه )(هبادول بادوله بادولې بادوئ /باداوه (ه)بادول بادوله بادولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بادومبه  (ه)بادومبه  (ه)بادومبه  (ه)بادومبه  به بادوو به بادوو به بادوو ادووبه ب

 2nd بادوېبه  بادوېبه  بادوېبه  بادوېبه  بادوئبه  بادوئبه  بادوئبه  بادوئبه 

 3rd بادويبه  بادويبه  بادويبه  بادويبه  بادويبه  بادويبه  بادويبه  بادويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد

 2nd ی ويادکړب به به بادکړي وي کړې وي (ه)ادب به کړي وي (ي)به باد ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد

 3rd ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)ادبه ب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بادکړ ويکړي بادبه  کړې وي ه)(به باد کړي وي (ي)به باد ی ويړبه بادک به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد

 2nd ی ويبادکړبه  به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد

 3rd ی ويکړبادبه  وي به بادکړي وي کړې (ه)به باد کړي وي (ي)به باد ی ويبه بادکړ به بادکړي وي کړې وي (ه)به باد کړي وي (ي)به باد
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بادوم(تېر) به  (ه)بادوم(تېر) به  (ه)بادوم(تېر) به  (ه)بادوم(تېر) به  به بادوو (تېر) (تېر) به بادوو (تېر) به بادوو (تېر) به بادوو

 2nd بادوې(تېر) به  بادوې(تېر) به  بادوې(تېر) به  بادوې) به ېر(ت بادوئ ) به(تېر بادوئ(تېر) به  بادوئ ) به(تېر بادوئ(تېر) به 

 3rd بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به  بادوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړي  (ي)(تېر) به باد

 وي

کړې  )(هتېر) به باد(

 يو
 ی وي(تېر) به بادکړ (تېر) به بادکړي وي

کړي  (ي)(تېر) به باد

 وي

کړې  (ه)(تېر) به باد

 وي
 1st ی ويبادکړ(تېر) به  (تېر) به بادکړي وي

کړي  (ي)(تېر) به باد

 وي

کړې  (ه)(تېر) به باد

 وي
 ی ويکړ(تېر) به باد (تېر) به بادکړي وي

کړي  (ي)(تېر) به باد

 وي

کړې  ه)((تېر) به باد

 وي
 2nd ی وي(تېر) به بادکړ (تېر) به بادکړي وي

کړي  (ي)(تېر) به باد

 وي

کړې  (ه)(تېر) به باد

 وي
 ی وي(تېر) به بادکړ (تېر) به بادکړي وي

کړي  (ي)(تېر) به باد

 وي

کړې  (ه)(تېر) به باد

 وي
 3rd ی ويدکړ(تېر) به با (تېر) به بادکړي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)(که ..) بادوم ،باداوئ/ باداوه ، به بادکم ..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بادکم )غواړي چي  Present Active بادوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بادکم )غوښتل يې چي  Present Passive نکیبادېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و کړی باد  Past Active یکړ باد 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و باد  Past Passive یسو باد 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ باد دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و باد ما )خوښ وم چي  Continuous هدوبا 

 Non-continuous بادکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبار (ه)مبارو (ه)باروم (ه)باروم باروو باروو باروو باروو

 2nd باروې باروې باروې ېبارو وئبار باروئ ئروبا باروئ

 3rd باروي باروي باروي باروي باروي باروي باروي باروي

 
Simple Past  

 1st بارکئ (ه)کړل-کړه/بار بار کړه بار کړې بارکئ (ه)کړل-کړه/بار بار کړه بار کړې

 2nd بارکئ (ه)لکړ-کړه/بار بار کړه بار کړې ئرکبا (ه)کړل-کړه/بار بار کړه بار کړې

 3rd بارکئ (ه)کړل-کړه/بار بار کړه بار کړې بارکئ (ه)کړل-کړه/بار بار کړه کړېبار 
 

Simple Future  
 1st (ه)به بارکم (ه)به بارکم (ه)به بارکم (ه)به بار کم به بارکو به بارکو به بار کو به بار کو

 2nd رکېبه با ېبارکبه  کېباربه  به بار کې به بارکئ بارکئ هب به بار کئ به بار کئ

 3rd به بارکي به بارکي به بار کي به بار کي به بارکي به بارکي به بار کي به بار کي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(بارکم) به ېر(ت (ه)(تېر) به بارکم (ه)بارکم (تېر) به (ه)(تېر) به بارکم (تېر) به بارکو (تېر) به بارکو (تېر) به بارکو (تېر) به بارکو

 2nd (تېر) به بارکې (تېر) به بارکې (تېر) به بارکې (تېر) به بارکې (تېر) به بارکئ (تېر) به بارکئ (تېر) به بارکئ (تېر) به بارکئ

 3rd بارکيبه  (تېر) (تېر) به بارکي ارکيبه ب (تېر) (تېر) به بارکي (تېر) به بارکي (تېر) به بارکي (تېر) به بارکي (تېر) به بارکي

 
Present Progressive  

 1st (ه)باروم (ه)باروم  (ه)باروم (ه)باروم باروو باروو باروو باروو

 2nd باروې باروې باروې باروې باروئ باروئ باروئ باروئ

 3rd باروي باروي باروي باروي باروي باروي باروي باروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبارکړ بارکړي دي بارکړې ده ي ديبارکړ ئی دبارکړ ي ديبارکړ بارکړې ده بارکړي دي

 2nd ی دئبارکړ بارکړي دي بارکړې ده بارکړي دي ی دئبارکړ بارکړي دي بارکړې ده بارکړي دي

 3rd ی دئبارکړ بارکړي دي بارکړې ده بارکړي دي ی دئبارکړ بارکړي دي بارکړې ده بارکړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 2nd باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 3rd باراوه/ئ روبا (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 
Past Progressive  

 1st باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول هبارول ېبارول

 2nd باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 3rd باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبار بارکړي وه بارکړې وه بارکړي وې کړی وبار بارکړي وه هړې وبارک وېبارکړي 

 2nd کړی وبار بارکړي وه بارکړې وه بارکړي وې کړی وبار بارکړي وه بارکړې وه بارکړي وې

 3rd کړی وبار بارکړي وه ې وهبارکړ بارکړي وې کړی وبار بارکړي وه بارکړې وه بارکړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 2nd باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې باروئ /باراوه (ه)بارول باروله بارولې

 3rd اوهباروئ /بار (ه)بارول باروله ولېبار باراوه/باروئ  (ه)بارول باروله بارولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بارومبه  (ه)بارومبه  (ه)بارومبه  (ه)بارومبه  به باروو به باروو به باروو به باروو

 2nd باروېبه  باروېبه  باروېبه  باروېبه  باروئبه  باروئبه  باروئبه  باروئبه 

 3rd يباروبه  باروي به بارويبه  بارويبه  بارويبه  بارويبه  بارويبه  بارويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي

 2nd ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي بارکړي ويبه  ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي

 3rd ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي ی ويبه بارکړ به بارکړي وي کړې ويبه بار به بارکړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بارکړ کړي ويبه بار به بارکړې وي بارکړي ويبه  ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي

 2nd ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي ی ويبه بارکړ به بارکړي وي کړې ويبه بار کړي ويربه با

 3rd ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي ی ويبه بارکړ به بارکړي وي به بارکړې وي به بارکړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)باروم(تېر) به  (ه)باروم(تېر) به  (ه)باروم(تېر) به  (ه)باروم(تېر) به  به باروو (تېر) (تېر) به باروو ه باروو(تېر) ب باروو (تېر) به

 2nd باروې(تېر) به  باروېه (تېر) ب باروې(تېر) به  باروې(تېر) به  باروئ(تېر) به  باروئ(تېر) به  باروئ(تېر) به  باروئ(تېر) به 

 3rd باروي(تېر) به  باروي(تېر) به  باروي(تېر) به  باروي(تېر) به  باروي(تېر) به  باروي(تېر) به  باروي تېر) به( بارويبه ر) ې(ت

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به بارکړ  به بارکړي وي ېر)(ت  وي به بارکړې ېر)ت(  (تېر) به بارکړي وي  ی ويرکړ(تېر) به با  (تېر) به بارکړي وي  به بارکړې وي (تېر)  (تېر) به بارکړي وي 

 2nd ی وي(تېر) به بارکړ  (تېر) به بارکړي وي  به بارکړې وي (تېر)  (تېر) به بارکړي وي  ی وي(تېر) به بارکړ  (تېر) به بارکړي وي  به بارکړې وي (تېر)  (تېر) به بارکړي وي 

 3rd ی وي(تېر) به بارکړ  (تېر) به بارکړي وي  به بارکړې وي (تېر)  (تېر) به بارکړي وي  ی وي(تېر) به بارکړ  وي بارکړي تېر) به(  ارکړې ويب هب (تېر)  (تېر) به بارکړي وي 

 

Conditional (present, past, future) (.. که) (ه)باروم ،باراوئ/ باراوه ، به بارکم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کمې بارزه د )اړي چيوغ  Present Active باروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بارکم )غوښتل يې چي  Present Passive بارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و بار  Past Active یکړ بار 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و بار  Past Passive یسو بار 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ بار دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و بار ما )خوښ وم چي  Continuous باروه 

 Non-continuous بارکه 

 



28: to loose لبايل  
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مرنګبايل (ه)بايلم (ه)بايلم (ه)بايلم بايلو بايلو بايلو بايلو

 2nd بايلې بايلې بايلې بايلې بايلئ بايلئ بايلئ بايلئ

 3rd بايلي بايلي بايلي ييلبا بايلي بايلي بايلي بايلي

 
Simple Past  

 1st وبايلئ (ه)وبايلل وبايلله وبايللې وبايلئ (ه)وبايلل وبايلله ايللېبو

 2nd وبايلئ (ه)وبايلل وبايلله وبايللې وبايلئ (ه)وبايلل وبايلله وبايللې

 3rd وبايلئ (ه)وبايلل وبايلله وبايللې وبايلئ (ه)وبايلل وبايلله وبايللې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وبايلم (ه)وبايلمبه  (ه)به وبايلم (ه)به وبايلم يلووبابه  يلوبه وبا يلووبا به به وبايلو

 2nd به وبايلې به وبايلې به وبايلې به وبايلې به وبايلئ به وبايلئ به وبايلئ به وبايلئ

 3rd به وبايلي به وبايلي يليبه وبا به وبايلي به وبايلي به وبايلي به وبايلي به وبايلي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وبايلم (ه)(تېر) به وبايلم (ه)(تېر) به وبايلم (ه)(تېر) به وبايلم (تېر) به وبايلو (تېر) به وبايلو وبايلو(تېر) به  (تېر) به وبايلو

 2nd (تېر) به وبايلې ېه وبايل(تېر) ب به وبايلېر) ې(ت (تېر) به وبايلې وبايلئ ) به(تېر (تېر) به وبايلئ (تېر) به وبايلئ (تېر) به وبايلئ

 3rd (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي (تېر) به وبايلي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بايلم )ه(بايلم (ه)بايلم (ه)بايلم بايلو بايلو بايلو بايلو

 2nd بايلې بايلې بايلې بايلې بايلئ بايلئ بايلئ ئبايل

 3rd بايلي بايلي بايلي بايلي بايلي بايلي بايلي بايلي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبايلل بايللي دي بايللې ده بايللي دي ی دئبايلل بايللي دي بايللې ده بايللي دي

 2nd ی دئبايلل بايللي دي بايللې ده لي دييلبا ی دئبايلل يبايللي د بايللې ده بايللي دي

 3rd ی دئبايلل بايللي دي بايللې ده بايللي دي ی دئبايلل بايللي دي بايللې ده بايللي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بايلئ / بايله (ه)يللاب بايلله بايللې بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې

 2nd بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې يلئ / بايلهاب (ه)للباي بايلله لېلباي

 3rd بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې

 
Past Progressive  

 1st بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې

 2nd بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې بايلهبايلئ /  (ه)يللاب بايلله لېيلاب

 3rd بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې

 
Past Perfect  

 1st ی وبايلل بايللي وه وه للېباي بايللي وې ی وبايلل بايللي وه بايللې وه بايللي وې

 2nd ی وبايلل بايللي وه بايللې وه بايللي وې ی وبايلل بايللي وه وه للېباي بايللي وې

 3rd ی وبايلل بايللي وه بايللې وه بايللي وې ی وبايلل بايللي وه بايللې وه بايللي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st يلئ / بايلهاب (ه)بايلل بايلله بايللې بايله بايلئ / (ه)بايلل بايلله بايللې

 2nd بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله لېيلبا

 3rd بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې بايلئ / بايله (ه)بايلل بايلله بايللې

 
  



28: to loose لبايل  
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Future Progressive  

 1st (ه)يلماببه  ه)(بايلمبه  (ه)لمبايبه  (ه)بايلمبه  به بايلو لوبه باي به بايلو به بايلو

 2nd بايلېبه  بايلېبه  بايلېبه  بايلېبه  بايلئبه  بايلئبه  بايلئبه  بايلئبه 

 3rd بايليبه  بايليبه  بايليبه  بايليبه  بايليبه  بايليبه  بايليبه  بايليبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بايلل به بايللي وي وييللې به با يبايللي وبه  يو یبه بايلل به بايللي وي وييللې به با به بايللي وي

 2nd ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي

 3rd ويی به بايلل ويي به بايلل به بايللې وي ي ويايللبه ب ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي

 2nd ی وييللاب به به بايللي وي به بايللې وي يبه بايللي و ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي

 3rd ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي به بايللي وي ی ويبه بايلل به بايللي وي به بايللې وي للي ويبه باي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بايلم ) به(تېر ه)(بايلم) به ېر(ت (ه)بايلم(تېر) به  (ه)بايلمبه (تېر)  به بايلو (تېر) (تېر) به بايلو (تېر) به بايلو (تېر) به بايلو

 2nd بايلې(تېر) به  بايلې(تېر) به  بايلې(تېر) به  بايلې(تېر) به  بايلئ(تېر) به  بايلئ(تېر) به  بايلئ(تېر) به  بايلئ(تېر) به 

 3rd بايليه (تېر) ب بايلي) به ېر(ت بايلي(تېر) به  بايلي(تېر) به  بايلي(تېر) به  بايلي(تېر) به  بايلي(تېر) به  بايلي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به بايلل (تېر) به بايللي وي (تېر) به بايللې وي (تېر) به بايللي وي ی وي(تېر) به بايلل (تېر) به بايللي وي (تېر) به بايللې وي (تېر) به بايللي وي

 2nd ی وي(تېر) به بايلل (تېر) به بايللي وي (تېر) به بايللې وي (تېر) به بايللي وي ی وي(تېر) به بايلل يايللي و(تېر) به ب ويې (تېر) به بايلل بايللي ويبه ر) (تې

 3rd ی ويتېر) به بايلل( (تېر) به بايللي وي بايللې ويه (تېر) ب (تېر) به بايللي وي ی وي(تېر) به بايلل (تېر) به بايللي وي (تېر) به بايللې وي (تېر) به بايللي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)بايلم ،بايلئ/ بايله ، به وبايلم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وبايلم )غواړي چي  Present Active بايلونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وبايلم )ې چيغوښتل ي  Present Passive ېدونکیهکبايل 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبايلل  Past Active یبايلل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یبايلل  Past Passive یبايلل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (ی ويلبايل ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما بايلل )خوښ وم چي  Continuous بايله 

 Non-continuous وبايله 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)بخښم (ه)بخښم (ه)مښخب (ه)بخښم بخښو بخښو بخښو بخښو

 2nd بخښې بخښې بخښې بخښې بخښئ بخښئ بخښئ بخښئ

 3rd بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي

 
Simple Past  

 1st وبخښئ  (ه)وبخښل وبخښله وبخښلې وبخښئ (ه)وبخښل وبخښله وبخښلې

(هوبخښل آباده کړه آبادي کړې  2nd ئ خښوب (ه)وبخښل وبخښله وبخښلې وبخښئ (

(هوبخښل آباده کړه کړېدي آبا  3rd وبخښئ  (ه)وبخښل وبخښله وبخښلې وبخښئ (
 

Simple Future  
 1st (ه)به وبخښم (ه)به وبخښم (ه)وبخښمبه  (ه)به وبخښم به وبخښو به وبخښو به وبخښو به وبخښو

 2nd ښېبخبه و به وبخښې به وبخښې وبخښې هب به وبخښئ به وبخښئ به وبخښئ به وبخښئ

 3rd به وبخښي به وبخښي به وبخښي به وبخښي به وبخښي به وبخښي ښيوبخبه  خښيبه وب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وبخښم (ه)ښم(تېر) به وبخ (ه)(تېر) به وبخښم (ه)(تېر) به وبخښم (تېر) به وبخښو  (تېر) به وبخښو (تېر) به وبخښو (تېر) به وبخښو

 2nd (تېر) به وبخښې (تېر) به وبخښې (تېر) به وبخښې (تېر) به وبخښې (تېر) به وبخښئ (تېر) به وبخښئ وبخښئ تېر) به( به وبخښئر) تې(

 3rd (تېر) به وبخښي ښي(تېر) به وبخ (تېر) به وبخښي (تېر) به وبخښي (تېر) به وبخښي (تېر) به وبخښي (تېر) به وبخښي (تېر) به وبخښي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بخښم (ه)بخښم  (ه)بخښم (ه)بخښم بخښو بخښو بخښو بخښو

 2nd بخښې بخښې بخښې بخښې بخښئ بخښئ بخښئ بخښئ

 3rd بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي بخښي
 

Present Perfect  
 1st دئی بخښل بخښلي دي  بخښلې ده ي ديبخښل ی دئبخښل  بخښلي دي بخښلې ده بخښلي دي

 2nd ی دئبخښل بخښلي دي  بخښلې ده بخښلي دي ی دئبخښل  بخښلي دي ده بخښلې يبخښلي د

 3rd ی دئبخښل بخښلي دي  بخښلې ده بخښلي دي ی دئبخښل  بخښلي دي بخښلې ده بخښلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بخښئ  (ه)بخښل بخښله ېښلبخ بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې

 2nd بخښئ (ه)بخښل بخښله بخښلې ئبخښ (ه)بخښل بخښله لېښخب

 3rd بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې

 
Past Progressive  

 1st بخښئ (ه)بخښل بخښله بخښلې بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې

 2nd بخښئ  (ه)ښلخب بخښله بخښلې بخښئ (ه)بخښل بخښله بخښلې

 3rd بخښئ (ه)بخښل هښلبخ ښلېخب بخښئ  (ه)ښلبخ بخښله بخښلې

 
Past Perfect  

 1st ی وبخښل بخښلي وه بخښلې وه بخښلي وې ی وبخښل بخښلي وه بخښلې وه بخښلي وې

 2nd ی وبخښل بخښلي وه بخښلې وه بخښلي وې ی وبخښل بخښلي وه بخښلې وه بخښلي وې

 3rd و یبخښل هبخښلي و وهلې ښخب بخښلي وې ی وبخښل بخښلي وه وهبخښلې  بخښلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بخښئ (ه)بخښل بخښله بخښلې بخښئ (ه)بخښل بخښله بخښلې

 2nd بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې

 3rd بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې بخښئ  (ه)بخښل بخښله بخښلې

 
  



29: to forgive; to pardon; to absolve; to excuse; to donate / لبښ بخښل  
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Future Progressive  

 1st (ه)بخښمبه  (ه)بخښمبه  (ه)بخښمبه  (ه)بخښمبه  خښوب به وبخښبه  به بخښو وبخښبه 

 2nd بخښېبه  بخښېبه  بخښېبه  بخښېبه  بخښئبه  بخښئبه  بخښئبه  بخښئبه 

 3rd بخښيبه  بخښيبه  بخښيبه  بخښيبه  بخښيبه  بخښيبه  بخښيبه  بخښيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي وي یبخښل هب به بخښلي وي ويبه بخښلې  به بخښلي وي

 2nd ی ويبه بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي ی ويبه بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي

 3rd ی ويبه بخښل لي ويبخښبه  به بخښلې وي به بخښلي وي ويی به بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي ويی به بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي

 2nd ی ويبه بخښل به بخښلي وي وي به بخښلې به بخښلي وي ی ويبه بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي

 3rd ی ويبه بخښل به بخښلي وي به بخښلې وي به بخښلي وي ی ويبه بخښل به بخښلي وي وي بخښلې هب به بخښلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ښمخب(تېر) به  (ه)بخښم(تېر) به  ه)(بخښم(تېر) به  (ه)بخښم(تېر) به  به بخښو (تېر) به بخښو (تېر) به بخښو (تېر) به بخښو (تېر)

 2nd بخښې(تېر) به  بخښې(تېر) به  بخښې(تېر) به  بخښې(تېر) به  بخښئ(تېر) به  بخښئ(تېر) به  بخښئ(تېر) به  ښئبخ ) به(تېر

 3rd بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به  بخښي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به بخښل (تېر) به بخښلي وي (تېر) به بخښلې وي تېر) به بخښلي وي ی وي(تېر) به بخښل (تېر) به بخښلي وي (تېر) به بخښلې وي ) به بخښلي ويېر(ت

 2nd ی وي(تېر) به بخښل به بخښلي وير) (تې وي تېر) به بخښلې( يتېر) به بخښلي و ی ويبه بخښلر) (تې (تېر) به بخښلي وي (تېر) به بخښلې وي (تېر) به بخښلي وي

 3rd ی وي(تېر) به بخښل (تېر) به بخښلي وي (تېر) به بخښلې وي تېر) به بخښلي وي ی وي(تېر) به بخښل (تېر) به بخښلي وي (تېر) به بخښلې وي بخښلي وي(تېر) به 

 

Conditional (present, past, future) (... که) هوبخښمبخښئ ، به م ،بخښ)( ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وبخښم )غواړي چي  Present Active بخښونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وبخښم )غوښتل يې چي  Present Passive بخښل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبخښل  Past Active یلبخښ 

Past Anterior or Preterit Perfect و یبخښل  Past Passive یبخښل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبخښل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یبخښل ما )خوښ وم چي  Continuous بخښه 

 Non-continuous وبخښه 

 



30: to change; to substitute; to alter; to replace; to exchange بدلول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

)(هبدلوم بدلوو بدلوو بدلوو بدلوو (ه)بدلوم   1st (ه)ومرنګبدل (ه)بدلوم  

 2nd بدلوې بدلوې بدلوې بدلوې بدلوئ بدلوئ بدلوئ بدلوئ

 3rd بدلوي بدلوي بدلوي بدلوي بدلوي بدلوي بدلوي يلودب

 
Simple Past  

 1st بدل کئ (ه)کړل-کړه/بدل  کړه (ه)بدل بدل(ي) کړې بدل کئ (ه)کړل-کړه/بدل  کړه (ه)بدل بدل(ي) کړې

 2nd بدل کئ (ه)کړل-کړه/بدل  کړه (ه)بدل بدل(ي) کړې بدل کئ (ه)کړل-کړه/بدل  کړه (ه)بدل بدل(ي) کړې

 3rd بدل کئ (ه)کړل-کړه/بدل  کړه (ه)بدل بدل(ي) کړې بدل کئ (ه)کړل-کړه/بدل  کړه (ه)بدل ل(ي) کړېدب
 

Simple Future  
 1st (ه)به بدل کم (ه)بدل کمبه  (ه)به بدله کم (ه)به بدلي کم به بدل کو به بدل کو به بدله کو به بدلي کو

 2nd به بدل کې به بدل کې ه کېبدلبه  بدلي کې هب ئبه بدل ک به بدل کئ به بدله کئ به بدلي کئ

 3rd به بدل کي به بدل کي به بدله کي به بدلي کي به بدل کي به بدل کي به بدله کي به بدلي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به بدل کم (ه)مدل کبه بر) (تې کمه بدله ) ب(تېر (تېر) به بدلي کم ه بدل کو(تېر) ب  (تېر) به بدل کو (تېر) به بدله کو (تېر) به بدلي کو

 2nd بدل کې(تېر) به  (تېر) به بدل کې (تېر) به بدله کې (تېر) به بدلي کې (تېر) به بدل کئ (تېر) به بدل کئ (تېر) به بدله کئ (تېر) به بدلي کئ

 3rd (تېر) به بدل کي (تېر) به بدل کي به بدله کير) (تې کي (تېر) به بدلي کي(تېر) به بدل  (تېر) به بدل کي (تېر) به بدله کي (تېر) به بدلي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بدلوم (ه)بدلوم (ه)بدلوم (ه)بدلوم بدلوو بدلوو بدلوو بدلوو

 2nd بدلوې بدلوې بدلوې بدلوې بدلوئ بدلوئ بدلوئ بدلوئ

 3rd لويدب يبدلو بدلوي بدلوي بدلوي بدلوي يبدلو بدلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبدل کړ بدل کړي دي بدله کړې ده بدلي کړي دي ی دئبدل کړ بدل کړي دي بدله کړې ده بدلي کړي دي

 2nd ی دئبدل کړ بدل کړي دي بدله کړې ده بدلي کړي دي دئی بدل کړ بدل کړي دي بدله کړې ده بدلي کړي دي

 3rd ی دئبدل کړ بدل کړي دي بدله کړې ده ړي ديبدلي ک ی دئبدل کړ ديړي بدل ک بدله کړې ده بدلي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بد��وه/بدلوئ  (ه)بدلول بدلوله بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 2nd بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول ولهبدل بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 3rd بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې بدلوئ /بد��وه )(هبدلول بدلوله لولېدب

 
Past Progressive  

 1st بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 2nd بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول لولهدب بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 3rd بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول هبدلول بدلولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبدل  بدل کړي وه بدله کړې وه بدلي کړي وې کړی وبدل  بدل کړي وه بدله کړې وه بدلي کړي وې

 2nd کړی وبدل  وهبدل کړي  ې وهکړ بدله بدلي کړي وې کړی وبدل  وه بدل کړي بدله کړې وه بدلي کړي وې

 3rd کړی وبدل  بدل کړي وه بدله کړې وه بدلي کړي وې کړی وبدل  بدل کړي وه بدله کړې وه بدلي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st د��وهبدلوئ /ب (ه)بدلول بدلوله بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 2nd بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله ېبدلول هبدلوئ /بد��و (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 3rd بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې بدلوئ /بد��وه (ه)بدلول بدلوله بدلولې

 
  



30: to change; to substitute; to alter; to replace; to exchange بدلول 
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Future Progressive  

 1st (ه)بدلومبه  (ه)بدلوم به (ه)بدلومبه  (ه)بدلومبه  به بدلوو به بدلوو به بدلوو به بدلوو

 2nd بدلوېبه  بدلوېبه  بدلوېبه  بدلوېبه  بدلوئبه  بدلوئ به بدلوئبه  ئبدلوبه 

 3rd بدلويبه  بدلويبه  بدلويبه  بدلويبه  بدلويبه  بدلويبه  بدلويبه  بدلويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويړبدل ک هب دل کړي ويب به يبه بدله کړې و به بدلي کړي وي يی وبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي

 2nd ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي

 3rd ی ويدل کړب به يبه بدل کړي و به بدله کړې وي ويبه بدلي کړي  ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي کړې ويبه بدله  به بدلي کړي وي ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي

 2nd ی ويل کړبه بد يبه بدل کړي و ې ويبه بدله کړ به بدلي کړي وي ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي

 3rd ی ويبه بدل کړ بدل کړي ويبه  به بدله کړې وي به بدلي کړي وي ی ويبه بدل کړ به بدل کړي وي به بدله کړې وي به بدلي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بدلوم(تېر) به  (ه)بدلوم(تېر) به  (ه)بدلوم تېر) به( (ه)بدلومبه ) ېر(ت به بدلوو (تېر) ) به بدلووېر(ت (تېر) به بدلوو (تېر) به بدلوو

 2nd بدلوې(تېر) به  بدلوې(تېر) به  بدلوې(تېر) به  بدلوې(تېر) به  بدلوئ(تېر) به  بدلوئ(تېر) به  بدلوئ(تېر) به  بدلوئ(تېر) به 

 3rd بدلوي(تېر) به  بدلوي(تېر) به  بدلويبه  (تېر) يبدلو(تېر) به  يلوبد(تېر) به  بدلوي(تېر) به  يلوبد(تېر) به  بدلوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به بدلي کړي 

 وي

(تېر) به بدله کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به بدل کړ (تېر) به بدل کړي وي

(تېر) به بدلي کړي 

 وي

(تېر) به بدله کړې 

 وي
 1st وي یکړ (تېر) به بدل ) به بدل کړي ويېر(ت

کړي لي بد ) به(تېر

 وي

(تېر) به بدله کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به بدل کړ (تېر) به بدل کړي وي

(تېر) به بدلي کړي 

 وي

(تېر) به بدله کړې 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به بدل کړ (تېر) به بدل کړي وي

(تېر) به بدلي کړي 

 وي

(تېر) به بدله کړې 

 وي
 وي یکړ (تېر) به بدل ) به بدل کړي ويېر(ت

ي بدلي کړ(تېر) به 

 وي

(تېر) به بدله کړې 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به بدل کړ (تېر) به بدل کړي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)(که ..) بدلوم ،بدلوئ/ بد��وه ، به بدل کم ..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دل کمدې بزه  )غواړي چي  Present Active نکیلوودب 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بدل کم )غوښتل يې چي  Present Passive بدلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبدل  Past Active یبدل کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وبدل  Past Passive یبدل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبدل کړ ا دي) ملري چي دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبدل  ما )خوښ وم چي  Continuous بدلوه 

 Non-continuous بدل که 

 



31: to make angry; to worsen; to deteriorate بدول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبد (ه)بدوم (ه)بدوم (ه)بدوم بدوو بدوو بدوو بدوو

 2nd بدوې بدوې بدوې بدوې بدوئ بدوئ بدوئ بدوئ

 3rd بدوي بدوي بدوي بدوي بدوي بدوي بدوي بدوي

 
Simple Past  

 1st بد کئ (ه)کړل-کړه/ بد هبده کړ بدي کړې کئبد  (ه)کړل-ه/کړبد  بده کړه بدي کړې

 2nd بد کئ (ه)کړل-کړه/بد  بده کړه بدي کړې بد کئ (ه)کړل-کړه/بد  بده کړه بدي کړې

 3rd بد کئ (ه)کړل-کړه/بد  بده کړه بدي کړې بد کئ (ه)کړل-کړه/بد  بده کړه بدي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به بد کم (ه)کم به بد (ه)ه کمبد هب (ه)به بدي کم بد کوبه  د کوب به به بده کو به بدي کو

 2nd به بد کې به بد کې به بده کې به بدي کې به بد کئ به بد کئ به بده کئ به بدي کئ

 3rd به بد کي به بد کي به بده کي به بدي کي به بد کي به بد کي به بده کي به بدي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به بد کم (ه)(تېر) به بد کم (تېر) به بده کم (تېر) به بدي کم (تېر) به بد کو بد کو (تېر) به ه کوه بد(تېر) ب (تېر) به بدي کو

 2nd بد کېبه  (تېر) (تېر) به بد کې (تېر) به بده کې (تېر) به بدي کې (تېر) به بد کئ (تېر) به بد کئ (تېر) به بده کئ (تېر) به بدي کئ

 3rd (تېر) به بد کي (تېر) به بد کي (تېر) به بده کي (تېر) به بدي کي (تېر) به بد کي ه بد کي(تېر) ب به بده کير) (تې (تېر) به بدي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بدوم (ه)بدوم (ه)بدوم (ه)بدوم بدوو بدوو بدوو بدوو

 2nd بدوې وېدب بدوې بدوې بدوئ بدوئ بدوئ بدوئ

 3rd بدوي يبدو بدوي بدوي ويدب بدوي بدوي بدوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبد کړ بد کړي دي بده کړې ده بدي کړي دي ی دئبد کړ بد کړي دي بده کړې ده بدي کړي دي

 2nd ی دئبد کړ بد کړي دي بده کړې ده بدي کړي دي ی دئبد کړ بد کړي دي بده کړې ده بدي کړي دي

 3rd ی دئبد کړ بد کړي دي بده کړې ده ديکړي بدي  ی دئکړ دب ديبد کړي  بده کړې ده بدي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې

 2nd بداوه/بدوئ  (ه)بدول بدوله بدولې بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې

 3rd بدوئ /بداوه )(هبدول بدوله بدولې هبداوبدوئ / (ه)بدول بدوله بدولې

 
Past Progressive  

 1st بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې

 2nd بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې

 3rd بداوه/ وئبد (ه)بدول بدوله بدولې اوه/بد بدوئ (ه)بدول بدوله بدولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبد  بد کړي وه بده کړې وه بدي کړي وې کړی وبد  بد کړي وه بده کړې وه بدي کړي وې

 2nd کړی وبد  بد کړي وه بده کړې وه بدي کړي وې کړی وبد  بد کړي وه بده کړې وه بدي کړي وې

 3rd کړی و دب هړي وبد ک کړې وهه بد ېبدي کړي و کړی وبد  بد کړي وه هبده کړې و کړي وېبدي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې

 2nd بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې بدوئ /بداوه (ه)بدول بدوله بدولې

 3rd اوه/بد بدوئ (ه)بدول بدوله بدولې /بداوه وئبد (ه)بدول بدوله بدولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بدومبه  (ه)بدومبه  (ه)بدومبه  (ه)بدومبه  به بدوو به بدوو به بدوو به بدوو

 2nd بدوېبه  بدوېبه  بدوېبه  بدوېبه  بدوئبه  بدوئبه  بدوئبه  بدوئبه 

 3rd بدويبه  بدويبه  بدويبه  بدوي به بدويبه  بدويبه  بدويبه  بدويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي به بدي کړي وي ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي بدي کړي وي هب

 2nd ی ويبه بد کړ ړي ويبه بد ک به بده کړې وي کړي ويبه بدي  ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي به بدي کړي وي

 3rd ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي به بدي کړي وي ی ويبه بد کړ کړي ويبد به  وي به بده کړې ويکړي  به بدي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بد کړ کړي ويبه بد  به بده کړې وي بدي کړي ويبه  ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي به بدي کړي وي

 2nd ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي به بدي کړي وي ی ويبه بد کړ د کړي ويب به ې ويبه بده کړ وي ي کړيبه بد

 3rd ی ويبه بد کړ بد کړي ويبه  به بده کړې وي به بدي کړي وي ی ويبه بد کړ به بد کړي وي به بده کړې وي به بدي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بدوم(تېر) به  (ه)بدوم(تېر) به  (ه)بدوم(تېر) به  (ه)بدوم(تېر) به  به بدوو (تېر) (تېر) به بدوو ووبد ) به(تېر دووبه ب (تېر)

 2nd بدوې(تېر) به  بدوې(تېر) به  بدوې(تېر) به  بدوېتېر) به  بدوئ(تېر) به  بدوئ(تېر) به  بدوئ(تېر) به  بدوئ(تېر) به 

 3rd بدوي(تېر) به  بدوي(تېر) به  بدوي(تېر) به  بدوي(تېر) به  بدوي(تېر) به  بدوي تېر) به( بدوي) به ېر(ت ويبد(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به بدي کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به بد کړ (تېر) به بد کړي وي (تېر) به بده کړې وي

ي کړي (تېر) به بد

 وي
 1st ی ويه بد کړ(تېر) ب کړي ويبه بد تېر) ( (تېر) به بده کړې وي

(تېر) به بدي کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به بد کړ (تېر) به بد کړي وي (تېر) به بده کړې وي

(تېر) به بدي کړي 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به بد کړ کړي وي(تېر) به بد  (تېر) به بده کړې وي

(تېر) به بدي کړي 

 وي
 ی ويکړ(تېر) به بد  ړي وي(تېر) به بد ک به بده کړې وير) (تې

(تېر) به بدي کړي 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به بد کړ (تېر) به بد کړي وي (تېر) به بده کړې وي

 

Conditional (present, past, future) (... که)  /(ه)بداوه ، به بد کمبدوم ،بدوئ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بد کم )ي چياړغو  Present Active بدوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بد کم )يې چي غوښتل  Present Passive بدېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبد  Past Active یبد کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وبد  Past Passive یوبد س 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبد کړ ي) ما ديچ ريلنه  دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما بد )خوښ وم چي  Continuous بدوه 

 Non-continuous بدکه 

 



32: to provide; to supply; to prepare; to direct; to equalize برابرول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبرابر (ه)برابروم (ه)برابروم (ه)برابروم برابروو برابروو برابروو برابروو

 2nd برابروې برابروې برابروې برابروې برابروئ برابروئ برابروئ برابروئ

 3rd برابروي برابروي برابروي يبروبرا برابروي برابروي برابروي برابروي

 
Simple Past  

 1st برابرکئ (ه)کړل-کړه/برابر برابره کړه برابري کړې برابرکئ (ه)کړل-کړه/برابر برابره کړه ي کړېبرابر

 2nd برابرکئ (ه)کړل-کړه/برابر برابره کړه برابري کړې برابرکئ (ه)کړل-کړه/برابر برابره کړه برابري کړې

 3rd برابرکئ (ه)کړل-کړه/برابر ه کړهبرابر ېبرابري کړ رکئبراب (ه)کړل-کړه/برابر برابره کړه ړېبرابري ک
 

Simple Future  
 1st (ه)به برابرکم (ه)به برابرکم (ه)به برابره کم (ه)به برابري کم به برابرکو به برابرکو به برابره کو به برابري کو

 2nd ابرکېرببه  کېبه برابر ه کېبربرابه  به برابري کې به برابرکئ کئبه برابر به برابره کئ به برابري کئ

 3rd به برابرکي به برابرکي به برابره کي به برابري کي به برابرکي به برابرکي به برابره کي به برابري کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به برابري

 کو 

 (تېر) به برابره

 کو 

 (تېر) به برابر

 کو

 (تېر) به برابر 

 کو

  يابر(تېر) به بر

 (ه)کم

  هربراببه (تېر) 

 کم(ه)

 (تېر) به برابر

 (ه)کم

 (تېر) به برابر

 (ه)کم
1st 

 2nd (تېر) به برابرکې (تېر) به برابرکې (تېر) به برابره کې (تېر) به برابري کې (تېر) به برابرکئ (تېر) به برابرکئ (تېر) به برابره کئ (تېر) به برابري کئ

 3rd (تېر) به برابرکي (تېر) به برابرکي (تېر) به برابره کي (تېر) به برابري کي (تېر) به برابرکي کيبررابه ب (تېر) ابره کيبه بر(تېر)  (تېر) به برابري کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)برابروم (ه)برابروم (ه)برابروم (ه)برابروم برابروو برابروو برابروو برابروو

 2nd برابروې روېبراب وېبرابر برابروې ئبروبرا برابروئ برابروئ برابروئ

 3rd برابروي برابروي برابروي برابروي برابروي برابروي برابروي برابروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئړبرکبرا برابرکړي دي برابره کړې ده برابري کړي دي ی دئبرابرکړ برابرکړي دي برابره کړې ده برابري کړي دي

 2nd ی دئبرابرکړ برابرکړي دي برابره کړې ده برابري کړي دي ی دئابرکړرب ړي ديبرابرک کړې دهره اببر برابري کړي دي

 3rd ی دئبرابرکړ برابرکړي دي برابره کړې ده برابري کړي دي ی دئبرابرکړ برابرکړي دي برابره کړې ده برابري کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې ابراوهبرابروئ /بر )(هرولبراب برابروله برابرولې

 2nd برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې

 3rd برابراوه/روئ براب (ه)برابرول برابروله لېبروبرا برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې
 

Past Progressive  
 1st برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې

 2nd اوهابربر/برابروئ  (ه)برابرول برابروله برابرولې برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې

 3rd برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې اوه/برابر برابروئ (ه)ولبرابر برابروله برابرولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبرابر برابرکړي وه برابره کړې وه برابري کړي وې کړی وبرابر برابرکړي وه برابره کړې وه برابري کړي وې

 2nd کړی وبرابر برابرکړي وه وهړې ره کبراب وې ي کړيبرابر کړی وبرابر برابرکړي وه کړې وهبرابره  برابري کړي وې

 3rd کړی وبرابر برابرکړي وه برابره کړې وه برابري کړي وې کړی وبرابر برابرکړي وه برابره کړې وه برابري کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهربئ /برابرابرو (ه)رولبراب برابروله برابرولې رابراوهوئ /ببرابر (ه)برابرول برابروله برابرولې

 2nd برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې

 3rd هبرابروئ /برابراو (ه)برابرول برابروله برابرولې برابروئ /برابراوه (ه)برابرول برابروله برابرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)برابرومبه  (ه)برابرومبه  (ه)برابرومبه  (ه)برابرومبه  به برابروو رابرووب به برووبه برا وورابربه ب

 2nd برابروېبه  برابروېبه  برابروېبه  برابروېبه  برابروئبه  برابروئبه  برابروئبه  برابروئبه 

 3rd روياببربه  يبرابروبه  رويبراب هب برابرويبه  برابرويبه  ابرويرببه  برابرويبه  برابرويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي

 2nd ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي ويې کړابره به بر کړي وي بريبرابه  ی ويبه برابرکړ برکړي ويبرابه  به برابره کړې وي به برابري کړي وي

 3rd ی ويبرابرکړبه  به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي ی ويبرکړبرابه  وي به برابرکړي يکړې و به برابره به برابري کړي وي

 2nd ی ويبرکړبه برا به برابرکړي وي به برابره کړې وي برابري کړي ويبه  ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي

 3rd ی ويبه برابرکړ به برابرکړي وي به برابره کړې وي به برابري کړي وي ی ويبه برابرکړ کړي ويبرابر هب کړې ويابره به بر به برابري کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)برابروم) به ېر(ت (ه)مبرابرو) به ېر(ت (ه)برابروم(تېر) به  (ه)برابرومبه (تېر)  به برابروو (تېر) (تېر) به برابروو (تېر) به برابروو برابروو(تېر) به 

 2nd برابروې(تېر) به  برابروې(تېر) به  برابروې(تېر) به  برابروې(تېر) به  برابروئ(تېر) به  برابروئ(تېر) به  برابروئ(تېر) به  برابروئ(تېر) به 

 3rd برابروي(تېر) به  برابروي(تېر) به  برابرويه (تېر) ب برابروي ) به(تېر يبرابرو(تېر) به  برابروي) به ېر(ت برابروي(تېر) به  برابروي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به برابري کړي 

 وي

(تېر) به برابره کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به برابرکړ (تېر) به برابرکړي وي

(تېر) به برابري کړي 

 وي

ې برابره کړ(تېر) به 

 وي
 1st ی ويکړتېر) به برابر( ي وي(تېر) به برابرکړ

(تېر) به برابري کړي 

 وي

(تېر) به برابره کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به برابرکړ (تېر) به برابرکړي وي

(تېر) به برابري کړي 

 وي

(تېر) به برابره کړې 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به برابرکړ (تېر) به برابرکړي وي

ي کړي (تېر) به برابر

 وي

(تېر) به برابره کړې 

 يو
 ی ويبه برابرکړر) (تې وي برابرکړي ) به(تېر

(تېر) به برابري کړي 

 وي

(تېر) به برابره کړې 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به برابرکړ (تېر) به برابرکړي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)برابرکم برابروم ،برابروئ/ برابراوه ، به (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ابرکمدې بره ز )غواړي چي  Present Active برابروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې برابرکم )غوښتل يې چي  Present Passive برابرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و برابر  Past Active یکړ برابر  

Past Anterior or Preterit Perfect ی وړک ابررب  Past Passive یسو ابررب 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ برابر دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و برابر ما )خوښ وم چي  Continuous برابروه 

 Non-continuous برابرکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبرباد (ه)بربادوم (ه)بربادوم (ه)بربادوم بربادوو بربادوو بربادوو بربادوو

 2nd دوېبربا بربادوې بربادوې بربادوې ئبربادو بربادوئ بربادوئ بربادوئ

 3rd بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي بادويرب دويبابر بربادوي

 
Simple Past  

 1st بربادکئ (ه)کړل-کړه/برباد برباده کړه بربادي کړې بربادکئ (ه)کړل-کړه/برباد برباده کړه بربادي کړې

 2nd ئادکبرب (ه)کړل-کړه/برباد ه کړهبرباد بربادي کړې بربادکئ (ه)ړلک-کړه/برباد برباده کړه بربادي کړې

 3rd بربادکئ (ه)کړل-کړه/برباد برباده کړه بربادي کړې بربادکئ (ه)کړل-کړه/برباد برباده کړه بربادي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمبرباد به (ه)به بربادکم (ه)کمبرباد(ه)به  (ه)کم (ي)به برباد به بربادکو به بربادکو کو برباد(ه) به کو برباد(ي)به 

 2nd به بربادکې به بربادکې کېبرباد(ه)به  کې برباد(ي)به  به بربادکئ به بربادکئ کئ برباد(ه)به  کئ ي)برباد( به

 3rd کيبه برباد به بربادکي کي برباد(ه) به کي برباد(ي)به  به بربادکي به بربادکي کي برباد(ه)به  کي برباد(ي)به 

 
Simple Future in the Past  

 بادي (تېر) به بر

 وک

 (تېر) به برباده 

 کو

 (تېر) به برباد

 کو

 (تېر) به برباد

 کو

 (تېر) به بربادي 

 کم(ه)

 (تېر) به برباده 

 کم(ه)

 (تېر) به برباد

 (ه)کم

 (تېر) به برباد

 کم(ه)
1st 

 (تېر) به بربادي کئ
 (تېر) به برباده 

 کئ

 رباد(تېر) به ب

 کئ

 (تېر) به برباد

 کئ
 ربادي کېب ) به(تېر

 ه بادبر ) به(تېر

 کې

 (تېر) به برباد

 کې

 (تېر) به برباد

 کې
2nd 

 (تېر) به بربادي کي
 (تېر) به برباده 

 کي

 (تېر) به برباد

 کي

 (تېر) به برباد

 کي
 (تېر) به بربادي کي

 (تېر) به برباده 

 کي

 (تېر) به برباد

 کي

 (تېر) به برباد

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)بربادوم (ه)بربادوم (ه)بربادوم (ه)بربادوم وادوبرب دووبربا بربادوو بادوورب

 2nd بربادوې بربادوې بربادوې بربادوې بربادوئ بربادوئ بربادوئ بربادوئ

 3rd بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي بربادوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبربادکړ بربادکړي دي برباد(ه) کړې ده برباد(ي) کړي دي ی دئبربادکړ يکړي دبرباد کړې ده د(ه)بابر برباد(ي) کړي دي

 2nd ی دئبربادکړ بربادکړي دي برباد(ه) کړې ده برباد(ي) کړي دي ی دئبربادکړ بربادکړي دي برباد(ه) کړې ده برباد(ي) کړي دي

 3rd ی دئبربادکړ بربادکړي دي برباد(ه) کړې ده يړي دي) کاد(برب ی دئدکړبابر دي بربادکړي برباد(ه) کړې ده ړي ديبرباد(ي) ک

 
Present Perfect Progressive  

 1st بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې

 2nd بربادوئ / برباداوه (ه)لبربادو بربادوله دولېبربا هبربادوئ / برباداو (ه)بربادول هبربادول بربادولې

 3rd بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې

 
Past Progressive  

 1st وهبربادا /دوئ بابر (ه)بربادول بربادوله بادولېرب بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې

 2nd بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله دولېبربا

 3rd بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې
 

Past Perfect  
 1st کړی وبرباد بربادکړي وه کړې وه برباد(ه) کړي وې برباد(ي) کړی وبرباد وهدکړي بابر کړې وه (ه)برباد کړي وې برباد(ي)

 2nd کړی وبرباد بربادکړي وه کړې وه برباد(ه) کړي وې برباد(ي) کړی وبرباد بربادکړي وه کړې وه برباد(ه) کړي وې برباد(ي)

 3rd کړی وبرباد بربادکړي وه کړې وه برباد(ه) وې کړي (ي)برباد کړی وادبرب وهبربادکړي  کړې وه برباد(ه) ېي وکړ برباد(ي)

  
Past Perfect Progressive  

 1st بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې

 2nd بربادوئ / برباداوه (ه)دولبربا بربادوله لېبربادو بربادوئ / برباداوه (ه)لادوبرب بربادوله بربادولې

 3rd بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې بربادوئ / برباداوه (ه)بربادول بربادوله بربادولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بربادوم به ه)(بربادومبه  (ه)بربادومبه  (ه)مدوبربابه  به بربادوو به بربادوو به بربادوو به بربادوو

 2nd بربادوېبه  بربادوېبه  بربادوېبه  بربادوېبه  بربادوئبه  بربادوئبه  بربادوئبه  بربادوئبه 

 3rd بربادويبه  بربادويبه  بربادويبه  بربادويبه  بربادويبه  بربادويبه  بربادويبه  بربادويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بربادکړ به بربادکړي وي به برباده کړې وي به بربادي کړي وي ی ويبادکړبه بر يبه بربادکړي و ې ويبه برباده کړ به بربادي کړي وي

 2nd ی ويړدکبه بربا به بربادکړي وي به برباده کړې وي به بربادي کړي وي ی ويبه بربادکړ بربادکړي ويبه  به برباده کړې وي به بربادي کړي وي

 3rd ی ويبه بربادکړ به بربادکړي وي به برباده کړې وي به بربادي کړي وي ی ويبه بربادکړ ي ويادکړبرببه  ويده کړې رباب به به بربادي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويادکړبرببه  يبه بربادکړي و به برباده کړې وي يبه بربادي کړي و ی ويبه بربادکړ به بربادکړي وي به برباده کړې وي به بربادي کړي وي

 2nd ی ويبه بربادکړ بربادکړي ويبه  به برباده کړې وي به بربادي کړي وي ی ويبه بربادکړ به بربادکړي وي به برباده کړې وي ادي کړي ويبرببه 

 3rd يی وادکړبه برب کړي ويادبرببه  به برباده کړې وي ويدي کړي بابه بر ی ويبه بربادکړ به بربادکړي وي به برباده کړې وي به بربادي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بربادوم(تېر) به  (ه)بربادوم(تېر) به  (ه)بربادوم(تېر) به  (ه)بربادوم(تېر) به  به بربادوو (تېر) بربادوو(تېر) به  (تېر) به بربادوو (تېر) به بربادوو

 2nd بربادوې(تېر) به  بربادوې(تېر) به  بربادوې(تېر) به  بربادوې(تېر) به  بادوئرببه ر) (تې بربادوئه ) بېر(ت بربادوئ(تېر) به  بربادوئبه ) (تېر

 3rd بربادوي) به ېر(ت بربادوي(تېر) به  بربادوي(تېر) به  بربادوي(تېر) به  بربادوي(تېر) به  بربادوي(تېر) به  بربادوي(تېر) به  بربادوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

بربادي کړي  ) به(تېر

 وي

(تېر) به برباده کړې 

 وي
 ی ويبربادکړ(تېر) به  (تېر) به بربادکړي وي

(تېر) به بربادي کړي 

 وي

(تېر) به برباده کړې 

 وي
 1st ی وي(تېر) به بربادکړ (تېر) به بربادکړي وي

(تېر) به بربادي کړي 

 وي

تېر) به برباده کړې (

 وي
 ی ويکړادرببه ب (تېر) دکړي ويبربا (تېر) به

(تېر) به بربادي کړي 

 وي

(تېر) به برباده کړې 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به بربادکړ بربادکړي وي(تېر) به 

(تېر) به بربادي کړي 

 وي

(تېر) به برباده کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به بربادکړ (تېر) به بربادکړي وي

بادي کړي بر(تېر) به 

 وي

ې (تېر) به برباده کړ

 وي
 3rd ی وي(تېر) به بربادکړ دکړي وي(تېر) به بربا

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)بربادوم ،بربادوئ/ برباداوه ، به بربادکم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم زه دې برباد )غواړي چي  Present Active ونکیادوبرب 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم دربادې بزه  )يې چيتل غوښ  Present Passive بربادېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و برباد  Past Active یکړ برباد 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و برباد  Past Passive یسو برباد 

Present Perfect or Past Subjunctive ) يی وکړ دبربا ي) ما ديلري چدی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و برباد ما )خوښ وم چي  Continuous بربادوه 

 Non-continuous بربادکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبرېښ (ه)برېښوم (ه)برېښوم (ه)برېښوم برېښوو برېښوو برېښوو برېښوو

 2nd برېښوې برېښوې برېښوې برېښوې برېښوئ برېښوئ برېښوئ برېښوئ

 3rd برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي

 
Simple Past  

 1st وبرېښوئ (ه)وبرېښول وبرېښوله ښولېرېوب ئېښووبر (ه)رېښولبو ولهوبرېښ وبرېښولې

 2nd وبرېښوئ (ه)وبرېښول وبرېښوله وبرېښولې وبرېښوئ (ه)وبرېښول وبرېښوله وبرېښولې

 3rd وبرېښوئ (ه)وبرېښول وبرېښوله وبرېښولې وبرېښوئ (ه)وبرېښول وبرېښوله وبرېښولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وبرېښوم (ه)به وبرېښوم (ه)به وبرېښوم (ه)به وبرېښوم ښووبه وبرې به وبرېښوو ووبرېښبه و به وبرېښوو

 2nd به وبرېښوې به وبرېښوې به وبرېښوې به وبرېښوې به وبرېښوئ به وبرېښوئ به وبرېښوئ به وبرېښوئ

 3rd وبرېښوي هب ښويبه وبرې به وبرېښوي به وبرېښوي ويوبرېښبه  به وبرېښوي به وبرېښوي به وبرېښوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وبرېښوم (ه)(تېر) به وبرېښوم (ه)(تېر) به وبرېښوم (ه)(تېر) به وبرېښوم (تېر) به وبرېښوو (تېر) به وبرېښوو (تېر) به وبرېښوو (تېر) به وبرېښوو

 2nd (تېر) به وبرېښوې (تېر) به وبرېښوې (تېر) به وبرېښوې وېبرېښبه ور) (تې وئه وبرېښ) بېر(ت (تېر) به وبرېښوئ ېښوئبه وبر) (تېر وبرېښوئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به وبرېښوي وبرېښوي(تېر) به  (تېر) به وبرېښوي (تېر) به وبرېښوي (تېر) به وبرېښوي (تېر) به وبرېښوي (تېر) به وبرېښوي (تېر) به وبرېښوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)برېښوم (ه)برېښوم (ه)برېښوم (ه)برېښوم برېښوو برېښوو ېښوورب ښووبرې

 2nd برېښوې برېښوې برېښوې برېښوې برېښوئ برېښوئ برېښوئ برېښوئ

 3rd برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي برېښوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبرېښول ي ديښولبرې ده برېښولې لي ديبرېښو ی دئبرېښول برېښولي دي ې دهښولېرب برېښولي دي

 2nd ی دئبرېښول برېښولي دي برېښولې ده برېښولي دي ی دئبرېښول برېښولي دي برېښولې ده برېښولي دي

 3rd دئ یلبرېښو برېښولي دي برېښولې ده برېښولي دي ی دئبرېښول برېښولي دي برېښولې ده برېښولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول هبرېښول برېښولې

 2nd برېښاوه/برېښوئ  (ه)برېښول برېښوله برېښولې برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې

 3rd برېښاوهوئ /برېښ (ه)برېښول برېښوله برېښولې ښاوهرېبرېښوئ /ب (ه)برېښول برېښوله برېښولې

 
Past Progressive  

 1st برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې

 2nd برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې برېښاوه/برېښوئ  (ه)برېښول برېښوله برېښولې

 3rd برېښوئ /برېښاوه (ه)ولېښبر هښولبرې برېښولې هرېښاوبرېښوئ /ب (ه)برېښول برېښوله لېښوبرې

 
Past Perfect  

 1st ی وبرېښول برېښولي وه برېښولې وه برېښولي وې ی وبرېښول برېښولي وه برېښولې وه برېښولي وې

 2nd ی وبرېښول برېښولي وه وهبرېښولې  برېښولي وې ی وبرېښول برېښولي وه برېښولې وه برېښولي وې

 3rd ی وبرېښول برېښولي وه برېښولې وه برېښولي وې ی وبرېښول ي وهبرېښول برېښولې وه وېي ښولبرې

 
Past Perfect Progressive  

 1st برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې برېښاوه/برېښوئ  (ه)برېښول برېښوله برېښولې

 2nd هبرېښاو/برېښوئ  (ه)برېښول لهبرېښو برېښولې برېښوئ /برېښاوه (ه)ولېښبر برېښوله برېښولې

 3rd برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې برېښوئ /برېښاوه (ه)برېښول برېښوله برېښولې
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Future Progressive  

 1st (ه)برېښومبه  (ه)ومېښبربه  (ه)برېښومبه  (ه)برېښومبه  به برېښوو به برېښوو به برېښوو به برېښوو

 2nd برېښوېبه  برېښوېبه  برېښوېبه  برېښوېبه  برېښوئ به وئېښبربه  برېښوئ به ښوئبرېبه 

 3rd برېښويبه  برېښويبه  برېښويبه  برېښويبه  برېښويبه  برېښويبه  برېښويبه  برېښويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبرېښول هب لي ويبه برېښو ې ويښولبرېبه  به برېښولي وي ی ويبرېښول هب به برېښولي وي به برېښولې وي به برېښولي وي

 2nd ی ويبه برېښول برېښولي ويبه  به برېښولې وي به برېښولي وي ی ويبه برېښول به برېښولي وي به برېښولې وي به برېښولي وي

 3rd ی ويښولبرېبه  ويبه برېښولي  به برېښولې وي ي ويولبه برېښ ی ويبه برېښول به برېښولي وي به برېښولې وي به برېښولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه برېښول به برېښولي وي برېښولې ويبه  به برېښولي وي ی ويبه برېښول به برېښولي وي به برېښولې وي به برېښولي وي

 2nd ی ويولبه برېښ لي ويرېښوب به به برېښولې وي به برېښولي وي يی وبه برېښول به برېښولي وي به برېښولې وي به برېښولي وي

 3rd ی ويبه برېښول برېښولي ويبه  به برېښولې وي به برېښولي وي ی ويبه برېښول به برېښولي وي به برېښولې وي به برېښولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)برېښوم(تېر) به  (ه)برېښوم(تېر) به  ه)(برېښوم(تېر) به  (ه)برېښوم(تېر) به  به برېښوو (تېر) ېښووبر(تېر) به  (تېر) به برېښوو (تېر) به برېښوو

 2nd برېښوې(تېر) به  برېښوې(تېر) به  برېښوې(تېر) به  برېښوې(تېر) به  برېښوئ(تېر) به  برېښوئ(تېر) به  برېښوئ(تېر) به  برېښوئ(تېر) به 

 3rd برېښوي(تېر) به  برېښوي(تېر) به  برېښوي(تېر) به  ويبرېښبه (تېر)  برېښويبه ر) (تې برېښوي(تېر) به  برېښويبه  ر)(تې برېښوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبرېښولبه ر) (تې (تېر) به برېښولي وي ولې ويېښ(تېر) به بر (تېر) به برېښولي وي ی وي(تېر) به برېښول (تېر) به برېښولي وي (تېر) به برېښولې وي (تېر) به برېښولي وي

 2nd ی وي(تېر) به برېښول (تېر) به برېښولي وي (تېر) به برېښولې وي (تېر) به برېښولي وي ی ويبرېښول(تېر) به  (تېر) به برېښولي وي (تېر) به برېښولې وي برېښولي وي ) به(تېر

 3rd ی ويبرېښول(تېر) به  (تېر) به برېښولي وي (تېر) به برېښولې وي وي يبرېښول (تېر) به ی ويبرېښول(تېر) به  (تېر) به برېښولي وي وي(تېر) به برېښولې  (تېر) به برېښولي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)برېښوم ،برېښوئ/ برېښاوه ، به وبرېښوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وبرېښوم )چيي غواړ  Present Active برېښوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وبرېښوم )غوښتل يې چي  Present Passive برېښېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبرېښول  Past Active یبرېښول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یبرېښول  Past Passive یلېدبرېښ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبرېښول چي) ما دي نه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یبرېښول ما )خوښ وم چي  Continuous برېښوه 

 Non-continuous وبرېښوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبشپړ (ه)بشپړوم (ه)بشپړوم (ه)بشپړوم بشپړوو بشپړوو بشپړوو بشپړوو

 2nd بشپړوې بشپړوې بشپړوې بشپړوې بشپړوئ بشپړوئ بشپړوئ بشپړوئ

 3rd بشپړوي بشپړوي پړويشب بشپړوي بشپړوي بشپړوي بشپړوي بشپړوي

 
Simple Past  

 1st بشپړکئ (ه)کړل-کړه/بشپړ بشپړه کړه بشپړي کړې بشپړکئ (ه)کړل-کړه/بشپړ کړه بشپړه ېبشپړي کړ

 2nd بشپړکئ (ه)کړل-کړه/بشپړ بشپړه کړه بشپړي کړې بشپړکئ (ه)کړل-کړه/بشپړ بشپړه کړه بشپړي کړې

 3rd ړکئبشپ (ه)کړل-ه/کړبشپړ بشپړه کړه بشپړي کړې بشپړکئ ه)(لکړ-کړه/بشپړ بشپړه کړه کړېبشپړي 
 

Simple Future  
 1st (ه)به بشپړکم (ه)به بشپړکم (ه)کمبشپړه به  (ه)به بشپړي کم به بشپړکو به بشپړکو به بشپړه کو به بشپړي کو

 2nd به بشپړکې کېپړبه بش کېبشپړه به  به بشپړي کې بشپړکئبه  به بشپړکئ به بشپړه کئ به بشپړي کئ

 3rd به بشپړکي به بشپړکي به بشپړه کي به بشپړي کي يشپړکبه ب کيبه بشپړ ړه کيبه بشپ به بشپړي کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به بشپړکو (تېر) به بشپړکو (تېر) به بشپړه کو (تېر) به بشپړي کو
(تېر) به بشپړي 

 (ه)کم
 1st ه)((تېر) به بشپړکم (ه)شپړکمبه ب ر)(تې (ه)(تېر) به بشپړه کم

 2nd (تېر) به بشپړکې (تېر) به بشپړکې (تېر) به بشپړه کې (تېر) به بشپړي کې (تېر) به بشپړکئ (تېر) به بشپړکئ (تېر) به بشپړه کئ پړي کئ(تېر) به بش

 3rd يکړبه بشپ(تېر)  بشپړکيبه ر) (تې (تېر) به بشپړه کي بشپړي کيه (تېر) ب (تېر) به بشپړکي (تېر) به بشپړکي بشپړه کي(تېر) به  (تېر) به بشپړي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)بشپړوم (ه)بشپړوم (ه)بشپړوم (ه)بشپړوم بشپړوو بشپړوو بشپړوو بشپړوو

 2nd بشپړوې بشپړوې بشپړوې بشپړوې بشپړوئ بشپړوئ بشپړوئ بشپړوئ

 3rd بشپړوي بشپړوي بشپړوي ويبشپړ بشپړوي بشپړوي بشپړوي بشپړوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئبشپړکړ بشپړکړي دي بشپړه کړې ده بشپړي کړي دي ی دئبشپړکړ بشپړکړي دي بشپړه کړې ده دي ي کړيپړبش

 2nd ی دئبشپړکړ بشپړکړي دي بشپړه کړې ده بشپړي کړي دي ی دئبشپړکړ بشپړکړي دي بشپړه کړې ده بشپړي کړي دي

 3rd ی دئبشپړکړ بشپړکړي دي ه کړې دهپړبش ي ديبشپړي کړ ی دئبشپړکړ بشپړکړي دي بشپړه کړې ده ړي ديک بشپړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بشپړاوه/ بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې بشپړاوه/ بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې

 2nd هړاوبشپ/وئبشپړ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې هبشپړاو/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې

 3rd بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول ولهپړبش ېړولبشپ
 

Past Progressive  
 1st بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې

 2nd بشپړاوه/وئبشپړ ه)(بشپړول ولهپړبش ولېبشپړ بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول لهبشپړو بشپړولې

 3rd بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبشپړ وه ړيبشپړک بشپړه کړې وه بشپړي کړي وې کړی وبشپړ بشپړکړي وه بشپړه کړې وه بشپړي کړي وې

 2nd کړی وبشپړ بشپړکړي وه بشپړه کړې وه بشپړي کړي وې کړی وبشپړ وهکړي بشپړ ې وهه کړبشپړ ېبشپړي کړي و

 3rd کړی وبشپړ بشپړکړي وه بشپړه کړې وه بشپړي کړي وې کړی وبشپړ بشپړکړي وه بشپړه کړې وه بشپړي کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st شپړاوه /بشپړوئ )(هپړولشب بشپړوله ولېپړشب بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول ولهبشپړ بشپړولې

 2nd بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې

 3rd بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې بشپړاوه/بشپړوئ (ه)بشپړول بشپړوله بشپړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بشپړومبه  (ه)بشپړومبه  (ه)بشپړومبه  (ه)بشپړومبه  ووبه بشپړ به بشپړوو ووشپړب به به بشپړوو

 2nd بشپړوېبه  بشپړوېبه  بشپړوېبه  بشپړوېبه  بشپړوئبه  بشپړوئبه  بشپړوئبه  بشپړوئبه 

 3rd بشپړويبه  بشپړويبه  ړويبشپ هب بشپړويبه  بشپړويبه  بشپړويبه  بشپړويبه  بشپړويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بشپړکړ بشپړکړي ويبه  به بشپړه کړې وي به بشپړي کړي وي ی ويبه بشپړکړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي يي کړي وبه بشپړ

 2nd يی وکړبه بشپړ به بشپړکړي وي يه کړې وشپړب به به بشپړي کړي وي ی ويبه بشپړکړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي به بشپړي کړي وي

 3rd ی ويبه بشپړکړ بشپړکړي ويبه  به بشپړه کړې وي به بشپړي کړي وي ی ويبه بشپړکړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي وي ړي کړيبه بشپ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه بشپړ بشپړکړي وي هب وي به بشپړه کړې به بشپړي کړي وي يی وکړبه بشپړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي به بشپړي کړي وي

 2nd ی ويبه بشپړکړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي بشپړي کړي ويبه  ی ويبه بشپړکړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي به بشپړي کړي وي

 3rd ی ويړکړبه بشپ کړي ويشپړب به به بشپړه کړې وي کړي وي شپړيبه ب ی ويبه بشپړکړ به بشپړکړي وي به بشپړه کړې وي به بشپړي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بشپړوم(تېر) به  (ه)بشپړوم(تېر) به  (ه)بشپړوم(تېر) به  (ه)بشپړوم(تېر) به  به بشپړوو (تېر) (تېر) به بشپړوو بشپړوو(تېر) به  (تېر) به بشپړوو

 2nd بشپړوې(تېر) به  بشپړوې(تېر) به  بشپړوې(تېر) به  بشپړوېبه  (تېر)  بشپړوئ) به ېر(ت وئبشپړ(تېر) به  بشپړوئ(تېر) به  پړوئشب(تېر) به 

 3rd بشپړوي(تېر) به  بشپړوي(تېر) به  بشپړوي(تېر) به  بشپړوي(تېر) به   بشپړوي(تېر) به  بشپړوي(تېر) به  بشپړوي(تېر) به  بشپړوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړي  ه بشپړي) بېر(ت

 يو

شپړه کړې به ب (تېر)

 وي

(تېر) به بشپړکړي 

 وي
 ی وي(تېر) به بشپړکړ

(تېر) به بشپړي کړي 

 وي

(تېر) به بشپړه کړې 

 وي

(تېر) به بشپړکړي 

 وي
 1st ی وي(تېر) به بشپړکړ

(تېر) به بشپړي کړي 

 وي

(تېر) به بشپړه کړې 

 وي

پړکړي به بش(تېر) 

 وي
 ی وي(تېر) به بشپړکړ

ړي کړي به بشپتېر) (

 وي

بشپړه کړې  ) به(تېر

 وي

(تېر) به بشپړکړي 

 وي
 2nd ی ويبشپړکړ(تېر) به 

(تېر) به بشپړي کړي 

 وي

(تېر) به بشپړه کړې 

 وي

(تېر) به بشپړکړي 

 وي
 ی وي(تېر) به بشپړکړ

(تېر) به بشپړي کړي 

 وي

(تېر) به بشپړه کړې 

 وي

شپړکړي به ب (تېر)

 وي
 3rd ی وي(تېر) به بشپړکړ

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)،بشپړوئ/ بشپړاوه ، به بشپړکمبشپړوم  (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم زه دې بشپړ )غواړي چي  Present Active بشپړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم پړشدې بزه  )غوښتل يې چي  Present Passive یکېدونبشپړ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و بشپړ  Past Active یکړ بشپړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و بشپړ  Past Passive یسو بشپړ 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی وکړ بشپړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و بشپړ ما )م چيخوښ و  Continuous بشپړوه 

 Non-continuous بشپړکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومرنګبل (ه)بلوم (ه)بلوم (ه)بلوم بلوو بلوو بلوو بلوو

 2nd بلوې بلوې بلوې بلوې بلوئ بلوئ بلوئ بلوئ

 3rd بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي

 
Simple Past  

 1st بل کئ (ه)کړل-کړه/بل  بله کړه بلي کړې بل کئ (ه)کړل-کړه/بل  بله کړه بلي کړې

 2nd کئبل  (ه)کړل-کړه/بل  هه کړلب بلي کړې بل کئ (ه)کړل-کړه/بل  هکړ بله بلي کړې

 3rd بل کئ (ه)کړل-کړه/بل  بله کړه بلي کړې بل کئ (ه)کړل-کړه/بل  بله کړه بلي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)بل کمبه  (ه)به بل کم (ه)به بله کم (ه)به بلي کم به بل کو به بل کو به بله کو به بلي کو

 2nd به بل کې به بل کې کې بلهبه  به بلي کې ل کئبه ب به بل کئ به بله کئ کئ بليبه 

 3rd به بل کي به بل کي به بله کي به بلي کي به بل کي به بل کي به بله کي به بلي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)بل کم ) به(تېر ه)() به بل کمېر(ت ه)((تېر) به بله کم (ه)لي کمبه ب (تېر) (تېر) به بل کو (تېر) به بل کو (تېر) به بله کو (تېر) به بلي کو

 2nd (تېر) به بل کې (تېر) به بل کې (تېر) به بله کې (تېر) به بلي کې (تېر) به بل کئ (تېر) به بل کئ (تېر) به بله کئ (تېر) به بلي کئ

 3rd (تېر) به بل کي ه بل کي(تېر) ب له کيبه ب (تېر) (تېر) به بلي کي کيبه بل تېر) ( (تېر) به بل کي (تېر) به بله کي (تېر) به بلي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بلوم (ه)بلوم (ه)بلوم (ه)بلوم  بلوو بلوو بلوو بلوو

 2nd بلوې بلوې بلوې بلوې بلوئ بلوئ بلوئ بلوئ

 3rd بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي بلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبل کړ بل کړي دي بله کړې ده ي کړي ديلب ی دئړبل ک کړي دي لب ده بله کړې بلي کړي دي

 2nd ی دئبل کړ بل کړي دي بله کړې ده بلي کړي دي ی دئبل کړ بل کړي دي بله کړې ده بلي کړي دي

 3rd ی دئبل کړ ړي ديک بل دهبله کړې  بلي کړي دي ی دئکړبل  بل کړي دي بله کړې ده بلي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې

 2nd ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې

 3rd ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې

 
Past Progressive  

 1st ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې �وهب� /وئلب (ه)بلول هولبل لېبلو

 2nd ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې

 3rd ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبل  بل کړي وه وهه کړې لب بلي کړي وې کړی وبل  بل کړي وه بله کړې وه ړي وېبلي ک

 2nd کړی وبل  بل کړي وه بله کړې وه بلي کړي وې کړی وبل  بل کړي وه بله کړې وه بلي کړي وې

 3rd کړی وبل  بل کړي وه بله کړې وه بلي کړي وې کړی وبل  بل کړي وه بله کړې وه بلي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله ولېلب

 2nd ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې

 3rd ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې ب��وه /بلوئ (ه)بلول بلوله بلولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بلومبه  (ه)بلومبه  ه)(بلوم هب (ه)بلومبه  بلوو هب به بلوو به بلوو به بلوو

 2nd بلوېبه  بلوېبه  بلوېبه  بلوېبه  بلوئبه  بلوئبه  بلوئبه  بلوئبه 

 3rd بلويبه  بلويبه  بلويبه  بلويبه  بلويبه  بلويبه  بلويبه  بلويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بل کړ به بل کړي وي بله کړې وي هب ړي ويبه بلي ک ی ويل کړب به به بل کړي وي به بله کړې وي ړي ويبه بلي ک

 2nd ی ويکړبه بل  به بل کړي وي به بله کړې وي به بلي کړي وي ی ويبه بل کړ به بل کړي وي به بله کړې وي به بلي کړي وي

 3rd ی ويل کړبه ب ويبه بل کړي  وي ه کړېبه بل به بلي کړي وي ی ويل کړب به ويبه بل کړي  به بله کړې وي به بلي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبل کړبه  به بل کړي وي به بله کړې وي به بلي کړي وي ی ويبه بل کړ به بل کړي وي به بله کړې وي به بلي کړي وي

 2nd ی ويکړبل به  وي به بل کړي وي ړېله کبه ب به بلي کړي وي ی ويبل کړ هب وي به بل کړي به بله کړې وي به بلي کړي وي

 3rd ی ويبه بل کړ به بل کړي وي به بله کړې وي به بلي کړي وي ی ويبه بل کړ به بل کړي وي به بله کړې وي به بلي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بلوم(تېر) به  (ه)بلومبه ر) (تې (ه)بلوم(تېر) به  (ه)ومبل(تېر) به  به بلوو (تېر) بلوو ) به(تېر (تېر) به بلوو (تېر) به بلوو

 2nd بلوې(تېر) به  بلوې(تېر) به  بلوې(تېر) به  بلوې(تېر) به  بلوئ(تېر) به  بلوئ(تېر) به  بلوئ(تېر) به  بلوئ(تېر) به 

 3rd بلويبه  (تېر) يبلو(تېر) به  بلويه (تېر) ب بلوي(تېر) به  بلويبه  (تېر) بلوي(تېر) به  بلوي(تېر) به  بلوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويړ(تېر) به بل ک (تېر) به بل کړي وي (تېر) به بله کړې وي بلي کړي وي(تېر) به  ی وي(تېر) به بل کړ (تېر) به بل کړي وي (تېر) به بله کړې وي (تېر) به بلي کړي وي

 2nd ی وي(تېر) به بل کړ (تېر) به بل کړي وي (تېر) به بله کړې وي (تېر) به بلي کړي وي ی وي(تېر) به بل کړ ي ويل کړبه بر) (تې له کړې ويب ) به(تېر (تېر) به بلي کړي وي

 3rd ی ويبل کړ تېر) به( ي ويه بل کړتېر) ب( (تېر) به بله کړې وي ي کړي ويبه بل(تېر)  ی وي(تېر) به بل کړ (تېر) به بل کړي وي (تېر) به بله کړې وي (تېر) به بلي کړي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)بلوم، بلوئ/ ب��وه ، به بل کم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بل کم )غواړي چي  Present Active بلوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې بل کم )غوښتل يې چي  Present Passive کیبلېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبل  Past Active یبل کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وبل  Past Passive یبل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ لب دي دی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبل  ما )خوښ وم چي  Continuous بلوه 

 Non-continuous بل که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبند (ه)بندوم (ه)دومنب (ه)مبندو بندوو بندوو بندوو بندوو

 2nd بندوې بندوې بندوې بندوې بندوئ بندوئ بندوئ بندوئ

 3rd بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي

 
Simple Past  

 1st بند کئ (ه)کړل-ه/ړکبند  بنده کړه بندي کړې بند کئ (ه)کړل-کړه/بند  بنده کړه بندي کړې

 2nd بند کئ (ه)کړل-کړه/بند  بنده کړه بندي کړې بند کئ (ه)کړل-کړه/بند  کړه بنده ېبندي کړ

 3rd بند کئ (ه)کړل-کړه/بند  بنده کړه بندي کړې بند کئ (ه)کړل-کړه/بند  بنده کړه بندي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمبه بند  (ه)کمبند  هب (ه)به بنده کم (ه)به بندي کم وند کبه ب به بند کو به بنده کو به بندي کو

 2nd به بند کې به بند کې به بنده کې به بندي کې به بند کئ به بند کئ کئبه بنده  به بندي کئ

 3rd به بند کي به بند کي به بنده کي به بندي کي به بند کي به بند کي به بنده کي به بندي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به بند کم (ه)(تېر) به بند کم (ه)(تېر) به بنده کم (ه)(تېر) به بندي کم (تېر) به بند کو وند کبه بر) (تې کوه بنده تېر) ب( (تېر) به بندي کو

 2nd بند کې(تېر) به  (تېر) به بند کې ه کېه بند(تېر) ب (تېر) به بندي کې (تېر) به بند کئ (تېر) به بند کئ (تېر) به بنده کئ (تېر) به بندي کئ

 3rd (تېر) به بند کي (تېر) به بند کي (تېر) به بنده کي (تېر) به بندي کي (تېر) به بند کي (تېر) به بند کي (تېر) به بنده کي کيه بندي (تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)مدوبن ه)(بندوم (ه)بندوم (ه)بندوم بندوو بندوو بندوو بندوو

 2nd ېدوبن دوېنب بندوې بندوې بندوئ بندوئ بندوئ بندوئ

 3rd بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي بندوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبند کړ بند کړي دي بنده کړې ده بندي کړي دي ی دئبند کړ بند کړي دي بنده کړې ده بندي کړي دي

 2nd دئی بند کړ دي بند کړي بنده کړې ده يکړي دبندي  ی دئبند کړ بند کړي دي ده کړې بنده بندي کړي دي

 3rd ی دئبند کړ بند کړي دي بنده کړې ده بندي کړي دي ی دئبند کړ بند کړي دي بنده کړې ده بندي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بنداوه /بندوئ (ه)بندول لهدوبن بندولې بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې

 2nd بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې بنداوه /بندوئ )(هبندول دولهنب لېدوبن

 3rd بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې

 
Past Progressive  

 1st بنداوه /بندوئ (ه)بندول هبندول بندولې بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې

 2nd بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې بنداوه /وئبند (ه)بندول بندوله بندولې

 3rd بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې

 
Past Perfect  

 1st و کړید نب بند کړي وه بنده کړې وه ړي وېدي کنب کړی وبند  بند کړي وه بنده کړې وه بندي کړي وې

 2nd کړی وبند  بند کړي وه بنده کړې وه بندي کړي وې کړی وبند  بند کړي وه بنده کړې وه کړي وېبندي 

 3rd کړی وبند  بند کړي وه بنده کړې وه بندي کړي وې کړی وبند  بند کړي وه بنده کړې وه بندي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بنداوه /بندوئ (ه)بندول هبندول ېبندول بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې

 2nd بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې

 3rd بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې بنداوه /بندوئ (ه)بندول بندوله بندولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بندومبه  (ه)بندومبه  (ه)بندومبه  (ه)بندوم هب به بندوو ووبندبه  به بندوو به بندوو

 2nd بندوېبه  بندوېبه  بندوېبه  بندوېبه  بندوئبه  بندوئبه  بندوئبه  بندوئبه 

 3rd بندويبه  بندويبه  بندويبه   بندويبه  بندويبه  بندويبه  بندويبه  بندويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بند کړ به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي ی ويبه بند کړ کړي ويبه بند  نده کړې ويب به ويي به بندي کړ

 2nd ی ويړبه بند ک به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي ی ويبه بند کړ به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي

 3rd ی ويبه بند کړ به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي ی ويکړبه بند  بند کړي وي هب ې ويړکبه بنده  به بندي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بند کړ وي د کړيبه بن به بنده کړې وي به بندي کړي وي ی ويبه بند کړ به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي

 2nd ی ويبه بند کړ به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي ی ويبه بند کړ ړي ويند کبه ب ويبه بنده کړې  وي کړي بنديبه 

 3rd وي ید کړبه بن به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي ی ويبه بند کړ به بند کړي وي به بنده کړې وي به بندي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بندوم(تېر) به  (ه)بندوم(تېر) به  (ه)بندوم(تېر) به  (ه)بندوم(تېر) به  به بندوو (تېر) (تېر) به بندوو (تېر) به بندوو ووبه بند(تېر) 

 2nd بندوېه (تېر) ب بندوې(تېر) به  بندوې(تېر) به  دوېنب(تېر) به  بندوئ(تېر) به  بندوئ(تېر) به  بندوئ(تېر) به  بندوئ(تېر) به 

 3rd بندوي(تېر) به  بندوي(تېر) به  بندوي(تېر) به  بندوي(تېر) به  بندوي(تېر) به  بندوي(تېر) به  بندوي(تېر) به  بندويه (تېر) ب

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به بندي کړي 

 وي

(تېر) به بنده کړې 

 وي
 يی و(تېر) به بند کړ وي بند کړي بهر) (تې

ندي کړي به ب (تېر)

 وي

بنده کړې  ) به(تېر

 وي
 1st ی وي(تېر) به بند کړ (تېر) به بند کړي وي

(تېر) به بندي کړي 

 وي

(تېر) به بنده کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به بند کړ (تېر) به بند کړي وي

(تېر) به بندي کړي 

 وي

(تېر) به بنده کړې 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به بند کړ کړي ويبند  (تېر) به

ندي کړي به ب (تېر)

 وي

بنده کړې  ) به(تېر

 وي
 ی وي(تېر) به بند کړ (تېر) به بند کړي وي

(تېر) به بندي کړي 

 وي

(تېر) به بنده کړې 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به بند کړ (تېر) به بند کړي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)ئ/ بنداوه ، به بند کمدوبنم، (که ..) بندو ..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بند کم )غواړي چي  Present Active بندوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بند کم )غوښتل يې چي  Present Passive بندېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبند  Past Active یبند کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیبند  Past Passive یبند سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبند کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبند  ما )خوښ وم چي  Continuous بندوه 

 Non-continuous بندکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبوخت (ه)بوختوم  (ه)بوختوم  (ه)بوختوم  بوختوو بوختوو بوختوو بوختوو

 2nd بوختوې بوختوې بوختوې ېبوختو بوختوئ بوختوئ بوختوئ بوختوئ

 3rd بوختوي بوختوي بوختوي ختويوب ختويوب بوختوي ويختبو ويختبو

 
Simple Past  

 1st بوخت کئ (ه)کړل-کړه/بوخت  بوخته کړه بوختي کړې بوخت کئ (ه)کړل-کړه/بوخت  بوخته کړه بوختي کړې

 2nd کئ بوخت (ه)کړل-کړه/بوخت  خته کړهوب کړېبوختي  بوخت کئ (ه)کړل-کړه/بوخت  بوخته کړه بوختي کړې

 3rd بوخت کئ (ه)کړل-کړه/بوخت  بوخته کړه بوختي کړې بوخت کئ (ه)کړل-کړه/بوخت  هخته کړوب بوختي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)مبه بوخت ک (ه)به بوخت کم (ه)به بوخته کم (ه)به بوختي کم به بوخت کو به بوخت کو به بوخته کو به بوختي کو

 2nd به بوخت کې به بوخت کې به بوخته کې تي کېبه بوخ به بوخت کئ کئبوخت  هب به بوخته کئ به بوختي کئ

 3rd به بوخت کي به بوخت کي به بوخته کي به بوختي کي بوخت کيبه  به بوخت کي به بوخته کي به بوختي کي

 
Simple Future in the Past  

 وخت کوه بر) ب(تې  (تېر) به بوخت کو بوخته کو ) به(تېر (تېر) به بوختي کو
 يتبه بوخ(تېر) 

 (ه)کم
 1st (ه)(تېر) به بوخت کم (ه)(تېر) به بوخت کم (ه)(تېر) به بوخته کم

 2nd ) به بوخت کېېر(ت کې(تېر) به بوخت  (تېر) به بوخته کې (تېر) به بوختي کې (تېر) به بوخت کئ (تېر) به بوخت کئ (تېر) به بوخته کئ (تېر) به بوختي کئ

 3rd (تېر) به بوخت کي (تېر) به بوخت کي (تېر) به بوخته کي (تېر) به بوختي کي (تېر) به بوخت کي تېر) به بوخت کي( ته کي(تېر) به بوخ وختي کي(تېر) به ب
 

Present Progressive  
 1st (ه)ومبوخت (ه)بوختوم (ه)بوختوم (ه)بوختوم بوختوو بوختوو بوختوو بوختوو

 2nd وېختبو وېختبو بوختوې توېبوخ توئبوخ بوختوئ بوختوئ بوختوئ

 3rd بوختوي بوختوي بوختوي بوختوي بوختوي بوختوي بوختوي بوختوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئبوخت کړ بوخت کړي دي بوخته کړې ده بوختي کړي دي ی دئبوخت کړ بوخت کړي دي بوخته کړې ده بوختي کړي دي

 2nd ی دئبوخت کړ بوخت کړي دي بوخته کړې ده ديکړي تي بوخ ی دئکړ ختبو ي ديبوخت کړ بوخته کړې ده کړي ديتي بوخ

 3rd ی دئبوخت کړ بوخت کړي دي بوخته کړې ده بوختي کړي دي ی دئبوخت کړ بوخت کړي دي بوخته کړې ده بوختي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول لهبوختو ېبوختول بوختاوه/بوختوئ (ه)ختولوب ولهبوخت بوختولې

 2nd بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې

 3rd بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې
 

Past Progressive  
 1st بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې بوختاوه/وئختبو (ه)لبوختو بوختوله بوختولې

 2nd بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې

 3rd بوختاوه/ختوئوب (ه)بوختول بوختوله بوختولې بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبوخت  بوخت کړي وه بوخته کړې وه بوختي کړي وې کړی وبوخت  بوخت کړي وه کړې وهبوخته  کړي وېبوختي 

 2nd کړی وبوخت  بوخت کړي وه بوخته کړې وه بوختي کړي وې کړی وبوخت  بوخت کړي وه بوخته کړې وه بوختي کړي وې

 3rd کړی وبوخت  خت کړي وهوب ړې وهبوخته ک ړي وېبوختي ک کړی وبوخت  بوخت کړي وه کړې وهخته وب بوختي کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st بوختاوه/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې ختاوهبو/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې

 2nd بوختاوه/بوختوئ (ه)ختولوب ختولهوب بوختولې ختاوهبو/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې

 3rd ختاوهبو/بوختوئ (ه)بوختول بوختوله بوختولې بوختاوه/وئختبو (ه)لبوختو بوختوله ختولېوب
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Future Progressive  

 1st (ه)بوختومبه  (ه)بوختومبه  (ه)بوختومبه  (ه)بوختومبه  به بوختوو به بوختوو به بوختوو به بوختوو

 2nd توېبوخبه  بوختوېبه  توېبوخبه  ېبوختوبه  بوختوئبه  بوختوئبه  ئبوختوبه  بوختوئبه 

 3rd بوختويبه  بوختويبه  بوختويبه  بوختويبه  بوختويبه  بوختويبه  بوختويبه  بوختويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويت کړبه بوخ به بوخت کړي وي يه کړې وبه بوخت به بوختي کړي وي ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي

 2nd ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي بوخته کړې ويبه  يي کړي وبه بوخت

 3rd ويی کړوخت به ب به بوخت کړي وي ړې ويخته کبه بو ويبه بوختي کړي  ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي

 2nd ی ويبه بوخت کړ کړي وي به بوخت ړې ويوخته کب به به بوختي کړي وي ی ويت کړبوخبه  ي ويبه بوخت کړ به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي

 3rd ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي ی ويبه بوخت کړ به بوخت کړي وي به بوخته کړې وي به بوختي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بوختوم(تېر) به  (ه)بوختوم(تېر) به  (ه)بوختوم(تېر) به  (ه)بوختومه (تېر) ب به بوختوو ر)(تې ختوو(تېر) به بو (تېر) به بوختوو وووختبه ب (تېر)

 2nd توېبوخ ) به(تېر بوختوې(تېر) به  بوختوې(تېر) به  بوختوې(تېر) به  بوختوئ(تېر) به  بوختوئ(تېر) به  بوختوئ(تېر) به  بوختوئ(تېر) به 

 3rd بوختوي(تېر) به  بوختوي(تېر) به  بوختوي(تېر) به  بوختوي(تېر) به  بوختويتېر) به ( ختويوب(تېر) به  ويبوختبه  (تېر) بوختوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به بوختي کړي 

 وي

(تېر) به بوخته کړې 

 وي

(تېر) به بوخت کړي 

 وي

ی وخت کړ(تېر) به ب

 وي

(تېر) به بوختي کړي 

 وي

ه کړې وختبه ب (تېر)

 وي

کړي خت بو ) به(تېر

 وي

ی (تېر) به بوخت کړ

 وي
1st 

(تېر) به بوختي کړي 

 وي

(تېر) به بوخته کړې 

 وي

(تېر) به بوخت کړي 

 وي

ی (تېر) به بوخت کړ

 وي

(تېر) به بوختي کړي 

 وي

(تېر) به بوخته کړې 

 وي

(تېر) به بوخت کړي 

 وي

ی خت کړبه بور) (تې

 وي
2nd 

کړي (تېر) به بوختي 

 وي

کړې  تېر) به بوخته(

 وي

(تېر) به بوخت کړي 

 وي

ی (تېر) به بوخت کړ

 وي

(تېر) به بوختي کړي 

 وي

(تېر) به بوخته کړې 

 وي

(تېر) به بوخت کړي 

 وي

ی (تېر) به بوخت کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
بوخت وختاوه ، به وختوئ/ ببوختوم، ب (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بوخت کم )غواړي چي  Present Active بوختوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بوخت کم )غوښتل يې چي  Present Passive بوختېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبوخت  Past Active یبوخت کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و بوخت  Past Passive یبوخت سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبوخت کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبوخت  ما )خوښ وم چي  Continuous وهختبو 

 Non-continuous بوخت که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)بوغوم (ه)بوغوم (ه)بوغوم (ه)بوغوم بوغوو بوغوو بوغوو بوغوو

 2nd بوغوې بوغوې بوغوې ېبوغو بوغوئ بوغوئ بوغوئ بوغوئ

 3rd بوغوي بوغوي يبوغو بوغوي ويبوغ غويوب بوغوي بوغوي

 
Simple Past  

 1st وبوغوئ (ه)وبوغول وبوغوله وبوغولې وبوغوئ (ه)وبوغول وبوغوله وبوغولې

 2nd وبوغوئ (ه)وبوغول وبوغوله وبوغولې وبوغوئ (ه)وبوغول وبوغوله وبوغولې

 3rd وبوغوئ (ه)وبوغول وبوغوله وبوغولې وئوغوب (ه)ولوبوغ وبوغوله وبوغولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وبوغوم (ه)به وبوغوم (ه)به وبوغوم (ه)به وبوغوم به وبوغوو به وبوغوو به وبوغوو به وبوغوو

 2nd به وبوغوې به وبوغوې به وبوغوې به وبوغوې به وبوغوئ به وبوغوئ وبوغوئبه  به وبوغوئ

 3rd وبوغوي هب يبوغوبه و وبوغوي هب غويوبوبه  به وبوغوي به وبوغوي غويوبوبه  وغويبه وب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وبوغوم (ه)(تېر) به وبوغوم (ه)(تېر) به وبوغوم (ه)(تېر) به وبوغوم وبوغوو(تېر) به  (تېر) به وبوغوو (تېر) به وبوغوو  (تېر) به وبوغوو 

 2nd (تېر) به وبوغوې (تېر) به وبوغوې (تېر) به وبوغوې تېر) به وبوغوې( بوغوئ(تېر) به و وئبوغبه و (تېر) (تېر) به وبوغوئ ئه وبوغو(تېر) ب

 3rd بوغوي(تېر) به و (تېر) به وبوغوي (تېر) به وبوغوي (تېر) به وبوغوي (تېر) به وبوغوي (تېر) به وبوغوي وبوغوي(تېر) به  (تېر) به وبوغوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بوغوم (ه)بوغوم  (ه)بوغوم )(هبوغوم بوغوو بوغوو بوغوو ووبوغ

 2nd بوغوې بوغوې بوغوې بوغوې بوغوئ بوغوئ بوغوئ بوغوئ

 3rd بوغوي بوغوي بوغوي بوغوي بوغوي بوغوي بوغوي بوغوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبوغول ديبوغولي  بوغولې ده بوغولي دي دئی بوغول بوغولي دي بوغولې ده بوغولي دي

 2nd ی دئبوغول بوغولي دي بوغولې ده بوغولي دي ی دئبوغول بوغولي دي بوغولې ده دي وليبوغ

 3rd ی دئبوغول بوغولي دي بوغولې ده بوغولي دي ی دئبوغول بوغولي دي بوغولې ده بوغولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بوغاوه /ئبوغو ه)(بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 2nd بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 3rd بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 
Past Progressive  

 1st بوغاوه /ئغوبو (ه)لبوغو بوغوله ېبوغول وهبوغا /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله لېبوغو

 2nd بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 3rd بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 
Past Perfect  

 1st ی وبوغول ي وهبوغول هبوغولې و ي وېبوغول و یبوغول بوغولي وه بوغولې وه وې بوغولي

 2nd ی وبوغول بوغولي وه بوغولې وه بوغولي وې ی وبوغول بوغولي وه بوغولې وه بوغولي وې

 3rd ی وبوغول بوغولي وه بوغولې وه بوغولي وې ی وبوغول بوغولي وه بوغولې وه بوغولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله ېبوغول هبوغاو /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 2nd بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې

 3rd بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې بوغاوه /بوغوئ (ه)بوغول بوغوله بوغولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بوغومبه  (ه)بوغومبه  (ه)بوغومبه  (ه)بوغوم هب ووبوغبه  به بوغوو به بوغوو به بوغوو

 2nd بوغوېبه  بوغوېبه  بوغوېبه  بوغوېبه  بوغوئبه  بوغوئبه  بوغوئبه  بوغوئبه 

 3rd يغوبوبه  ويبوغبه  بوغويبه  بوغويبه  بوغويبه  بوغويبه  بوغويبه  بوغويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بوغول بوغولي ويبه  به بوغولې وي به بوغولي وي ی ويبه بوغول ويغولي به بو يبه بوغولې و يوغولي وب به

 2nd ی ويبه بوغول به بوغولي وي به بوغولې وي به بوغولي وي ی ويبه بوغول به بوغولي وي به بوغولې وي به بوغولي وي

 3rd ی ويبه بوغول به بوغولي وي ې ويوغولبه ب ويبه بوغولي  ويی بوغول هب به بوغولي وي به بوغولې وي ويوغولي ب به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بوغول به بوغولي وي به بوغولې وي به بوغولي وي ی ويبه بوغول به بوغولي وي به بوغولې وي به بوغولي وي

 2nd ی ويبه بوغول به بوغولي وي يې ووغولبه ب ي ويوغولبه ب ی ويبه بوغول به بوغولي وي ې ويوغولبه ب وي به بوغولي

 3rd ی ويبه بوغول به بوغولي وي به بوغولې وي به بوغولي وي ی ويبه بوغول به بوغولي وي به بوغولې وي بوغولي ويبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بوغوم(تېر) به  (ه)بوغوم(تېر) به  (ه)بوغومتېر) به ( (ه)ومبوغ(تېر) به  به بوغوو (تېر) (تېر) به بوغوو وغووبه ب (تېر) وو(تېر) به بوغ

 2nd بوغوې(تېر) به  بوغوې(تېر) به  بوغوې(تېر) به  بوغوې(تېر) به  بوغوئ(تېر) به  بوغوئ(تېر) به  بوغوئ(تېر) به  بوغوئ(تېر) به 

 3rd بوغوي(تېر) به  بوغوي(تېر) به  بوغوي(تېر) به  يبوغوبه (تېر)  بوغوي (تېر) به بوغوي(تېر) به  بوغوي(تېر) به  بوغويبه (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويغول(تېر) به بو (تېر) به بوغولي وي غولې وي(تېر) به بو (تېر) به بوغولي وي ی وي(تېر) به بوغول (تېر) به بوغولي وي (تېر) به بوغولې وي (تېر) به بوغولي وي

 2nd ی وي(تېر) به بوغول (تېر) به بوغولي وي (تېر) به بوغولې وي (تېر) به بوغولي وي ی وي(تېر) به بوغول (تېر) به بوغولي وي بوغولې وي(تېر) به  ويبوغولي (تېر) به 

 3rd ی وي(تېر) به بوغول بوغولي ويتېر) به ( لې وي(تېر) به بوغو وغولي وي(تېر) به ب ی وي(تېر) به بوغول وغولي وي(تېر) به ب (تېر) به بوغولې وي (تېر) به بوغولي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)بوغوم ،بوغوئ/ بوغاوه ، به وبوغوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وبوغوم )غواړي چي  Present Active بوغوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وبوغومزه دې  )غوښتل يې چي  Present Passive بوغېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبوغول  Past Active یبوغول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یبوغول  Past Passive یېدلبوغ 

Present Perfect or Past Subjunctive )(ی ويلغوبو ما دي دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یبوغول ما )خوښ وم چي  Continuous بوغوه 

*Also used as بغول for children: to cause to weep بغوه /غوهومه يې ب    Non-continuous وبوغوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبوي (ه)بويوم (ه)بويوم (ه)بويوم بويوو بويوو بويوو بويوو

 2nd بويوې بويوې بويوې بويوې بويوئ بويوئ بويوئ بويوئ

 3rd بويوي بويوي بويوي بويوي بويوي يبويو بويوي بويوي

 
Simple Past  

 1st بوی کئ (ه)کړل-کړه/بوی  بوی کړه بوی کړې بوی کئ (ه)کړل-کړه/بوی  هبوی کړ بوی کړې

 2nd بوی کئ (ه)کړل-کړه/بوی  بوی کړه بوی کړې بوی کئ (ه)کړل-کړه/بوی  بوی کړه بوی کړې

 3rd کئبوی  (ه)کړل-کړه/بوی  بوی کړه ېبوی کړ ئبوی ک (ه)کړل-کړه/بوی  بوی کړه بوی کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به بوی کم (ه)به بوی کم (ه)به بوی کم (ه)به بوی کم به بوی کو به بوی کو کو به بوی کو بویبه 

 2nd بوی کېبه  به بوی کې به بوی کې به بوی کې به بوی کئ به بوی کئ کئ به بوی به بوی کئ

 3rd کيبه بوی  به بوی کي کيبه بوی  يبه بوی ک به بوی کي به بوی کي يبه بوی ک به بوی کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به بوی کم (ه)(تېر) به بوی کم (ه)(تېر) به بوی کم (ه)(تېر) به بوی کم (تېر) به بوی کو (تېر) به بوی کو (تېر) به بوی کو (تېر) به بوی کو

 2nd (تېر) به بوی کې (تېر) به بوی کې (تېر) به بوی کې ېبوی ک) به ېر(ت وی کئبه ب (تېر) کئ (تېر) به بوی (تېر) به بوی کئ ئک به بوی(تېر) 

 3rd (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي (تېر) به بوی کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ومرنګبوي (ه)بويوم ه)(بويوم (ه)بويوم يوووب بويوو وبويو بويوو

 2nd بويوې بويوې بويوې بويوې بويوئ بويوئ بويوئ بويوئ

 3rd بويوي بويوي بويوي بويوي بويوي بويوي بويوي بويوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړبوی  ي ديبوی کړ بوی کړې ده بوی کړي دي ئی دی کړوب بوی کړي دي بوی کړې ده بوی کړي دي

 2nd ی دئبوی کړ بوی کړي دي بوی کړې ده بوی کړي دي ی دئبوی کړ بوی کړي دي بوی کړې ده ديی کړي وب

 3rd ی دئبوی کړ بوی کړي دي بوی کړې ده بوی کړي دي ی دئبوی کړ بوی کړي دي بوی کړې ده بوی کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بوياوه /بويوئ (ه)بويول لهيوبو لېيوبو بوياوه /وئبوي (ه)ولبوي بويوله بويولې

 2nd بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 3rd بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 
Past Progressive  

 1st بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /يوئوب (ه)يولوب بويوله بويولې

 2nd بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 3rd بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبوی  بوی کړي وه بوی کړې وه ي وېکړ بوی وی کړبوی  وهکړي بوی  ې وهبوی کړ بوی کړي وې

 2nd کړی وبوی  بوی کړي وه بوی کړې وه بوی کړي وې کړی وبوی  بوی کړي وه بوی کړې وه بوی کړي وې

 3rd کړی وبوی  بوی کړي وه وه بوی کړې بوی کړي وې کړی وبوی  بوی کړي وه بوی کړې وه بوی کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 2nd بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې بوياوه /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 3rd هياوبو /بويوئ (ه)بويول بويوله لېيوبو اوهويب /بويوئ (ه)بويول بويوله بويولې

 
  



40: to smell بويول 
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Future Progressive  

 1st (ه)بويومبه  (ه)بويومبه  (ه)بويومبه  (ه)بويومبه  به بويوو به بويوو به بويوو به بويوو

 2nd بويوېبه  بويوېبه  بويوېبه  بويوېبه  بويوئبه  بويوئبه  بويوئبه  بويوئبه 

 3rd بويوي به بويوي هب بويويبه  بويويبه  بويويبه  يبويوبه  بويويبه  بويويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بوی کړ بوی کړي ويبه  به بوی کړې وي به بوی کړي وي ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي به بوی کړي وي

 2nd وي یبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي يړي ووی کبه ب ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي به بوی کړي وي

 3rd وي یبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي به بوی کړي وي ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي ويړي وی کبه ب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبوی کړ هب وي ی کړيبه بو به بوی کړې وي کړي وي بویبه  ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي به بوی کړي وي

 2nd ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي به بوی کړي وي ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي وی کړي ويب به

 3rd ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي ويکړې  بویبه  به بوی کړي وي ی ويبه بوی کړ به بوی کړي وي به بوی کړې وي به بوی کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بويوم(تېر) به  (ه)بويوم(تېر) به  (ه)بويوم(تېر) به  (ه)بويوم(تېر) به  به بويوو (تېر) به بويوو (تېر) به بويوو (تېر) به بويوو (تېر)

 2nd بويوېبه ر) (تې ېيوبو(تېر) به  ېبويوبه ر) (تې بويوې(تېر) به  بويوئبه ر) (تې يوئوب(تېر) به  بويوئ(تېر) به  بويوئ(تېر) به 

 3rd بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به  بويوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي (تېر) به بوی کړ

 وي

به بوی کړې ر) (تې

 وي

کړي (تېر) به بوی 

 وي

 یبه بوی کړر) (تې

 وي

به بوی کړي ر) (تې

 وي

(تېر) به بوی کړې 

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

ی (تېر) به بوی کړ

 وي
1st 

(تېر) به بوی کړي 

 وي

(تېر) به بوی کړې 

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

ی (تېر) به بوی کړ

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

ړې ک به بوی(تېر) 

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

ی ړبوی ک ) به(تېر

 وي
2nd 

ړي بوی ک) به ېر(ت

 وي

(تېر) به بوی کړې 

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

ی (تېر) به بوی کړ

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

(تېر) به بوی کړې 

 وي

(تېر) به بوی کړي 

 وي

ی (تېر) به بوی کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)بوی کم..) بويوم،بويوئ/ بوياوه، به ه.(ک...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بوی کم )غواړي چي  Present Active بويوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بوی کم )غوښتل يې چي  Present Passive بويېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وی بو  Past Active یبوی کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وبوی  Past Passive یبوی سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبوی کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبوی  ما )خوښ وم چي  Continuous بويوه 

 Non-continuous بوی که 

 



41: to cause to flow; to pour ل / َبَيولبهو  
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبه (ه)بهوم (ه)بهوم (ه)بهوم بهوو بهوو بهوو بهوو

 2nd ېبهو بهوې بهوې بهوې بهوئ بهوئ بهوئ بهوئ

 3rd بهوي يبهو بهوي يبهو بهوي بهوي بهوي بهوي

 
Simple Past  

 1st وبهاوه /وبهوئ (ه)وبهول وبهوله وبهولې وبهاوه /وبهوئ (ه)وبهول وبهوله وبهولې

 2nd وبهاوه /وبهوئ (ه)وبهول وبهوله وبهولې وبهاوه /وبهوئ (ه)وبهول وبهوله وبهولې

 3rd اوهوبه /وبهوئ (ه)وبهول وبهوله وبهولې وبهاوه /وبهوئ (ه)وبهول وبهوله وبهولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وبهوم (ه)به وبهوم (ه)به وبهوم (ه)به وبهوم به وبهوو به وبهوو به وبهوو به وبهوو

 2nd به وبهوې به وبهوې به وبهوې به وبهوې به وبهوئ به وبهوئ به وبهوئ به وبهوئ

 3rd وبهويبه  به وبهوي به وبهوي به وبهوي به وبهوي هويبه وب ويبه وبه به وبهوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وبهوم (ه)(تېر) به وبهوم (ه)(تېر) به وبهوم (ه)(تېر) به وبهوم (تېر) به وبهوو (تېر) به وبهوو (تېر) به وبهوو (تېر) به وبهوو

 2nd (تېر) به وبهوې بهوېبه و (تېر) ې(تېر) به وبهو وبهوېبه  (تېر) (تېر) به وبهوئ بهوئبه و (تېر) وئ(تېر) به وبه (تېر) به وبهوئ

 3rd (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي (تېر) به وبهوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)مبهو (ه)بهوم (ه)بهوم (ه)بهوم ووبه بهوو بهوو بهوو

 2nd بهوې بهوې بهوې بهوې بهوئ ئبهو بهوئ بهوئ

 3rd بهوي بهوي بهوي بهوي بهوي بهوي بهوي بهوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبهول بهولي دي بهولې ده بهولي دي ی دئبهول بهولي دي بهولې ده بهولي دي

 2nd دئی بهول دي بهولي بهولې ده بهولي دي ی دئولبه ديلي بهو بهولې ده بهولي دي

 3rd ی دئبهول بهولي دي بهولې ده بهولي دي ی دئبهول بهولي دي دهلې بهو دي بهولي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې

 2nd اوهبه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې هبهاو /وئبه (ه)بهول بهوله بهولې

 3rd بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې بهاوه /وئهب (ه)ولبه بهوله ولېهب

 
Past Progressive  

 1st بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې

 2nd بهاوه /بهوئ )(هبهول بهوله بهولې بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې

 3rd بهاوه /بهوئ ه)(بهول هبهول بهولې وهبها /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې

 
Past Perfect  

 1st ی وبهول بهولي وه بهولې وه بهولي وې ی وبهول بهولي وه بهولې وه بهولي وې

 2nd ی وبهول بهولي وه بهولې وه بهولي وې ی وبهول بهولي وه بهولې وه بهولي وې

 3rd ی وبهول بهولي وه وه بهولې ي وېبهول ی وبهول بهولي وه بهولې وه ولي وېهب

 
Past Perfect Progressive  

 1st بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې

 2nd بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې بهاوه /بهوئ (ه)بهول بهوله بهولې

 3rd بهاوه /وئهب (ه)بهول بهوله بهولې بهاوه /ئبهو (ه)لبهو بهوله بهولې

 
  



41: to cause to flow; to pour ل / َبَيولبهو  
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Future Progressive  

 1st (ه)بهومبه  (ه)بهومبه  (ه)بهومبه  (ه)بهومبه  به بهوو به بهوو به بهوو به بهوو

 2nd بهوېبه  بهوېبه  بهوېبه  بهوېبه  بهوئبه  بهوئبه  بهوئبه  بهوئبه 

 3rd بهويبه  بهويبه  بهويبه  بهويبه  بهويبه  بهويبه  بهويبه  بهويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي وي بهولي هب

 2nd يی وبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي

 3rd ی ويبه بهول به بهولي وي هولې ويب به ي ويبه بهول ی ويلبه بهو ي ويبه بهول به بهولې وي بهولي وي هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي

 2nd ی ويبهول هب لي ويبه بهو يولې وبه به لي ويبه بهو ی ويبه بهول به بهولي وي ولې ويهببه  به بهولي وي

 3rd ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي ی ويبه بهول به بهولي وي به بهولې وي به بهولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بهوم(تېر) به  ه)(بهومه (تېر) ب (ه)ومبه(تېر) به  (ه)بهوم(تېر) به  به بهوو تېر)( ه بهوو(تېر) ب (تېر) به بهوو (تېر) به بهوو

 2nd بهوې(تېر) به  بهوې(تېر) به  بهوې(تېر) به  بهوې(تېر) به  بهوئ(تېر) به  بهوئ(تېر) به  بهوئ(تېر) به  بهوئ(تېر) به 

 3rd بهوي(تېر) به  ويهب(تېر) به  بهوي(تېر) به  بهوي(تېر) به  ويبهبه ر) (تې بهوي(تېر) به  بهوي(تېر) به  بهوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبهول(تېر) به  (تېر) به بهولي وي (تېر) به بهولې وي (تېر) به بهولي وي ی وي(تېر) به بهول (تېر) به بهولي وي (تېر) به بهولې وي (تېر) به بهولي وي

 2nd ی وي(تېر) به بهول (تېر) به بهولي وي (تېر) به بهولې وي تېر) به بهولي وي( ی ويل(تېر) به بهو لي ويبه بهو(تېر)  (تېر) به بهولې وي لي ويبهو ) به(تېر

 3rd ی وي(تېر) به بهول ولي ويبه بهر) (تې (تېر) به بهولې وي (تېر) به بهولي وي ی وي(تېر) به بهول (تېر) به بهولي وي (تېر) به بهولې وي (تېر) به بهولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)بهوم ،بهوئ/ بهاوه ، به وبهوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وبهوم )غواړي چي  Present Active بهوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وبهوم )غوښتل يې چي  Present Passive بهېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبهول  Past Active یبهول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یبهول  Past Passive یلېدبه 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (ی ويبهول ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یبهول ما )خوښ وم چي  Continuous بهوه 

 Non-continuous وبهوه 

 



42: to cause or put ot sleep بيدول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبيد (ه)ومبيد (ه)مبيدو (ه)بيدوم بيدوو بيدوو بيدوو بيدوو

 2nd بيدوې ېدوبي دوېيب بيدوې بيدوئ بيدوئ دوئيب بيدوئ

 3rd بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي

 
Simple Past  

 1st بيده کئ (ه)کړل-کړه/بيده  بيده کړه بيدې کړې بيده کئ (ه)کړل-کړه/بيده  بيده کړه بيدې کړې

 2nd ئه کبيد (ه)کړل-کړه/بيده  بيده کړه ېبيدې کړ بيده کئ (ه)کړل-کړه/ دهبي ړهه کبيد بيدې کړې

 3rd بيده کئ (ه)کړل-کړه/بيده  بيده کړه بيدې کړې بيده کئ (ه)کړل-کړه/بيده  بيده کړه بيدې کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به بيده کم (ه)کميده به ب (ه)به بيده کم (ه)به بيدې کم به بيده کو به بيده کو به بيده کو کو بيدېبه 

 2nd بيده کېبه  به بيده کې به بيده کې به بيدې کې به بيده کئ ه کئبيدبه  بيده کئ هب کئ بيدې هب

 3rd به بيده کي به بيده کي به بيده کي به بيدې کي به بيده کي به بيده کي به بيده کي کي بيدېبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به بيده کم (ه)(تېر) به بيده کم (تېر) به بيده کم بيدې کم ) به(تېر کوتېر) به بيده ( کوه بيده (تېر) ب (تېر) به بيده کو کو دېبيبه ر) (تې

 2nd تېر) به بيده کې( يده کې(تېر) به ب (تېر) به بيده کې (تېر) به بيدې کې (تېر) به بيده کئ (تېر) به بيده کئ (تېر) به بيده کئ کئ بيدې(تېر) به 

 3rd (تېر) به بيده کي (تېر) به بيده کي (تېر) به بيده کي (تېر) به بيدې کي (تېر) به بيده کي ه کيبه بيد(تېر)  به بيده کير) (تې کي بيدې(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)بيدوم (ه)بيدوم (ه)بيدوم (ه)بيدوم بيدوو بيدوو بيدوو بيدوو

 2nd ېبيدو بيدوې بيدوې بيدوې بيدوئ بيدوئ بيدوئ بيدوئ

 3rd بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي بيدوي دوييب بيدوي بيدوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبيده کړ بيده کړي دي بيده کړې ده بيدې کړي دي ی دئبيده کړ بيده کړي دي بيده کړې ده بيدې کړي دي

 2nd ی دئکړ بيده ړي ديه کبيد ده کړې بيده بيدې کړي دي ی دئبيده کړ يکړي د دهبي بيده کړې ده بيدې کړي دي

 3rd ی دئبيده کړ بيده کړي دي بيده کړې ده بيدې کړي دي ی دئبيده کړ ديبيده کړي  بيده کړې ده بيدې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول لهبيدو بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې

 2nd بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله دولېيب وه دابي/بيدوئ (ه)لبيدو بيدوله بيدولې

 3rd بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې

 
Past Progressive  

 1st بيداوه /بيدوئ (ه)ولبيد لهدوبي بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې

 2nd بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)لدوبي بيدوله ېبيدول

 3rd بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وه بيد بيده کړي وه بيده کړې وه وېدې کړي يب کړی وبيده  بيده کړي وه بيده کړې وه بيدې کړي وې

 2nd کړی وبيده  بيده کړي وه بيده کړې وه بيدې کړي وې کړی وبيده  بيده کړي وه ړې وهبيده ک بيدې کړي وې

 3rd کړی وبيده  بيده کړي وه بيده کړې وه بيدې کړي وې کړی وبيده  بيده کړي وه بيده کړې وه بيدې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول ولهبيد ولېبيد بيداوه /ئبيدو (ه)لدوبي بيدوله بيدولې

 2nd بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې

 3rd بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې بيداوه /بيدوئ (ه)بيدول بيدوله بيدولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ومبه بيد (ه)ومبه بيد (ه)ومبيدبه  (ه)ومبه بيد به بيدوو يدووبه ب بيدوو هب به بيدوو

 2nd وېبه بيد وېبه بيد وېبه بيد وېبه بيد وئبه بيد وئبه بيد وئبه بيد وئبه بيد

 3rd يوبه بيد ويبه بيد ويبه بيد ويبه بيد ويبه بيد ويبه بيد ويبه بيد ويبه بيد

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي به بيده کړې وي به بيدې کړي وي ی ويبه بيده کړ ويه کړي به بيد بيده کړې وي هب کړي وييدې به ب

 2nd ی ويبه بيده کړ کړي وي به بيده به بيده کړې وي به بيدې کړي وي ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي به بيده کړې وي به بيدې کړي وي

 3rd ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي به بيده کړې وي به بيدې کړي وي ی ويبه بيده کړ ويي ده کړبه بي کړې وي به بيده ي ويبه بيدې کړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويده کړبه بي به بيده کړي وي ې ويده کړبه بي ويبه بيدې کړي  ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي به بيده کړې وي به بيدې کړي وي

 2nd ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي به بيده کړې وي به بيدې کړي وي ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي بيده کړې وي به ي ويبه بيدې کړ

 3rd وي یبه بيده کړ به بيده کړي وي وي ه کړېبيدبه  به بيدې کړي وي ی ويبه بيده کړ به بيده کړي وي به بيده کړې وي به بيدې کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وم(تېر) به بيد (ه)وم(تېر) به بيد (ه)وم(تېر) به بيد (ه)وم(تېر) به بيد به بيدوو (تېر) به بيدوو (تېر) به بيدوو (تېر) به بيدوو (تېر)

 2nd وې) به بيدېر(ت وېيد(تېر) به ب وې(تېر) به بيد وې(تېر) به بيد وئ(تېر) به بيد وئه بيد(تېر) ب وئ(تېر) به بيد وئ(تېر) به بيد

 3rd وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد وي(تېر) به بيد

 
Future in the Past Perfect  

ې کړي (تېر) به بيد

 وي

(تېر) به بيده کړې 

 وي

ي بيده کړ (تېر) به

 وي

ی ړه کبيد(تېر) به 

 يو

(تېر) به بيدې کړي 

 وي

(تېر) به بيده کړې 

 وي

(تېر) به بيده کړي 

 وي

ی (تېر) به بيده کړ

 وي
1st 

(تېر) به بيدې کړي 

 وي

(تېر) به بيده کړې 

 وي

(تېر) به بيده کړي 

 وي

ی (تېر) به بيده کړ

 وي

دې کړي (تېر) به بي

 يو

(تېر) به بيده کړې 

 وي

کړي ه بيده (تېر) ب

 يو

ی ده کړ(تېر) به بي

 وي
2nd 

(تېر) به بيدې کړي 

 وي

(تېر) به بيده کړې 

 وي

(تېر) به بيده کړي 

 وي

ی (تېر) به بيده کړ

 وي

(تېر) به بيدې کړي 

 وي

(تېر) به بيده کړې 

 وي

(تېر) به بيده کړي 

 وي

ی (تېر) به بيده کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) . (ه)کمه بيده يداوه ، بوئ/ب،بيدوم ) بيد(که .  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بيده کم )غواړي چي  Present Active بيدوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بيده کم )غوښتل يې چي  Present Passive بيدېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبيده  Past Active یبيده کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وبيده  Past Passive یبيده سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي بيده کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وما بيده  )چيخوښ وم  Continuous بيدوه 

 Non-continuous که دهبي 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبېر (ه)بېروم (ه)بېروم (ه)بېروم بېروو بېروو بېروو بېروو

 2nd بېروې بېروې بېروې بيروې بېروئ بېروئ بېروئ بېروئ

 3rd بېروي بېروي بېروي بېروي بېروي بېروي بېروي ويبېر

 
Simple Past  

 1st وبېراوه /وبېروئ (ه)وبېرول وبېروله وبېرولې وبېراوه /وبېروئ (ه)وبېرول وبېروله وبېرولې

 2nd وهوبېرا /ېروئبو (ه)وبېرول وبېروله وبېرولې وهوبېرا /ئوبېرو (ه)وبېرول وبېروله وبېرولې

 3rd وبېراوه /وبېروئ (ه)وبېرول وبېروله وبېرولې وبېراوه /وبېروئ (ه)وبېرول ولهوبېر لېوبېرو
 

Simple Future  
 1st (ه)به وبېروم (ه)به وبېروم (ه)به وبېروم (ه)وبېرومبه  به وبېروو به وبېروو به وبېروو به وبېروو

 2nd به وبېروې ېبېروبه و وېبه وبېر ېبېروبه و بېروئو به به وبېروئ به وبېروئ بېروئو به

 3rd به وبېروي به وبېروي به وبېروي به وبېروي به وبېروي به وبېروي به وبېروي به وبېروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وبېروم (ه)ېروم(تېر) به وب )(هبېرومبه و (تېر) (ه)(تېر) به وبېروم بېروو) به وېر(ت (تېر) به وبېروو (تېر) به وبېروو (تېر) به وبېروو

 2nd (تېر) به وبېروې وبېروې(تېر) به  (تېر) به وبېروې (تېر) به وبېروې (تېر) به وبېروئ (تېر) به وبېروئ (تېر) به وبېروئ (تېر) به وبېروئ

 3rd (تېر) به وبېروي ) به وبېرويېر(ت ېروي(تېر) به وب ي) به وبېروېر(ت (تېر) به وبېروي وبېروي ) به(تېر روي(تېر) به وبې (تېر) به وبېروي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بېروم (ه)بېروم (ه)بېروم (ه)بېروم بېروو بېروو بېروو بېروو

 2nd بېروې بېروې بېروې بېروې بېروئ بېروئ بېروئ بېروئ

 3rd بېروي بېروي بېروي بېروي بېروي بېروي ويبېر بېروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبېرول بېرولي دي بېرولې ده بېرولي دي ی دئبېرول بېرولي دي بېرولې ده دي بېرولي

 2nd ی دئبېرول بېرولي دي بېرولې ده بېرولي دي ی دئبېرول بېرولي دي بېرولې ده بېرولي دي

 3rd ی دئلروبې بېرولي دي بېرولې ده بېرولي دي ی دئبېرول لي ديروبې بېرولې ده بېرولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې

 2nd بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې

 3rd بېراوه /بېروئ (ه)لروبې بېروله لېبېرو بېراوه /بېروئ (ه)بېرول لهبېرو ولېبېر

 
Past Progressive  

 1st بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې

 2nd بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې

 3rd وهبېرا /ئبېرو (ه)بېرول بېروله لېروبې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول لهروبې رولېېب

 
Past Perfect  

 1st ی وبېرول بېرولي وه بېرولې وه بېرولي وې ی وبېرول بېرولي وه بېرولې وه بېرولي وې

 2nd ی وبېرول بېرولي وه بېرولې وه بېرولي وې ی وبېرول بېرولي وه بېرولې وه بېرولي وې

 3rd ی وبېرول وه بېرولي بېرولې وه وې بېرولي ی وولبېر بېرولي وه بېرولې وه وې وليبېر

 
Past Perfect Progressive  

 1st بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې

 2nd اوهېرب /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې

 3rd بېراوه /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې اوهېرب /بېروئ (ه)بېرول بېروله بېرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بېرومبه  (ه)بېرومبه  (ه)بېرومبه  (ه)بېرومبه  به بېروو به بېروو به بېروو به بېروو

 2nd بېروېبه  بېروېبه  ېبېروبه  بېروېبه  بېروئبه  بېروئبه  بېروئبه  بېروئبه 

 3rd بېرويبه  بېرويبه  بېرويبه  بېروي به رويېببه  بېرويبه  بېرويبه  يروبېبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بېرول به بېرولي وي به بېرولې وي به بېرولي وي ی ويبه بېرول بېرولي ويبه  به بېرولې وي به بېرولي وي

 2nd ی ويبه بېرول يي وېرولبه ب ې ويېرولبه ب ي ويېرولبه ب ی ويبه بېرول به بېرولي وي ويرولې به بې به بېرولي وي

 3rd ی ويبه بېرول به بېرولي وي به بېرولې وي به بېرولي وي ی ويبه بېرول به بېرولي وي به بېرولې وي به بېرولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويرولبه بې يبه بېرولي و يبه بېرولې و يبه بېرولي و ی ويبه بېرول لي ويبه بېرو به بېرولې وي به بېرولي وي

 2nd ی ويبه بېرول به بېرولي وي بېرولې ويبه  به بېرولي وي ی ويبه بېرول به بېرولي وي به بېرولې وي به بېرولي وي

 3rd ويی به بېرول به بېرولي وي ولې ويبه بېر يبه بېرولي و ی ويبه بېرول به بېرولي وي به بېرولې وي به بېرولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بېروم(تېر) به  (ه)بېروم(تېر) به  (ه)بېروم(تېر) به  (ه)بېروم(تېر) به  به بېروو (تېر) به بېروو (تېر) به بېروو (تېر) به بېروو (تېر)

 2nd بېروې ) به(تېر وېبېر(تېر) به  بېروېتېر) به ( بېروې(تېر) به  بېروئتېر) به ( بېروئ (تېر) به بېروئ(تېر) به  بېروئ(تېر) به 

 3rd بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به  بېروي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبېرول(تېر) به  (تېر) به بېرولي وي (تېر) به بېرولې وي وي بېرولي تېر) به( ی ويه بېرول(تېر) ب لي وي(تېر) به بېرو ) به بېرولې ويېر(ت لي وي(تېر) به بېرو

 2nd يی و(تېر) به بېرول ولي ويبه بېر(تېر)  ي(تېر) به بېرولې و (تېر) به بېرولي وي ی وي(تېر) به بېرول (تېر) به بېرولي وي (تېر) به بېرولې وي (تېر) به بېرولي وي

 3rd ی وي(تېر) به بېرول (تېر) به بېرولي وي (تېر) به بېرولې وي (تېر) به بېرولي وي ی وي(تېر) به بېرول (تېر) به بېرولي وي ې ويه بېرول(تېر) ب ولي ويبه بېر(تېر) 

 

Conditional (present, past, future) (ه)راوه ، به وبېرومېروئ/ بې(که...) بېروم ،ب...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وبېروم )يغواړي چ  Present Active بېروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وبېروم )غوښتل يې چي  Present Passive بېرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبېرول  Past Active یبېرول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یبېرول  Past Passive یلېدبېر 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبېرول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یبېرول ما )خوښ وم چي  Continuous بېروه 

 Non-continuous وبېروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبېزار (ه)بېزاروم (ه)بېزاروم (ه)بېزاروم بېزاروو بېزاروو بېزاروو بېزاروو

 2nd بېزاروې بېزاروې بېزاروې بېزاروې بېزاروئ بېزاروئ بېزاروئ بېزاروئ

 3rd بېزاروي بېزاروي بېزاروي زارويېب رويزابې بېزاروي ويبېزار بېزاروي

 
Simple Past  

 1st بېزاره کئ (ه)کړل-کړه/بېزاره  بېزاره کړه بېزاري کړې بېزاره کئ (ه)کړل-کړه/بېزاره  بېزاره کړه بېزاري کړې

 2nd ه کئبېزار )(هکړل-کړه/ره بېزا ره کړهزابې بېزاري کړې بېزاره کئ (ه)کړل-کړه/ره بېزا بېزاره کړه بېزاري کړې

 3rd بېزاره کئ (ه)کړل-کړه/بېزاره  بېزاره کړه بېزاري کړې بېزاره کئ (ه)کړل-کړه/بېزاره  بېزاره کړه بېزاري کړې
 

Simple Future  
 1st )(هبېزاره کم هب (ه)ه کمېزاربه ب (ه)به بېزاره کم (ه)اري کمبه بېز وبېزاره کبه  به بېزاره کو به بېزاره کو به بېزاري کو

 2nd به بېزاره کې به بېزاره کې به بېزاره کې به بېزاري کې به بېزاره کئ به بېزاره کئ به بېزاره کئ به بېزاري کئ

 3rd به بېزاره کي يار ه کبه بېز يبه بېزاره ک به بېزاري کي به بېزاره کي به بېزاره کي به بېزاره کي به بېزاري کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به بېزاره کو  (تېر) به بېزاره کو (تېر) به بېزاره کو ي کوه بېزار(تېر) ب
ي(تېر) به بېزار  

(هکم  ) 

 (تېر) به بېزاره

(هکم  ) 

 (تېر) به بېزاره

 (ه)کم 

 (تېر) به بېزاره

 (ه)کم 
1st 

 ي کېرابه بېز(تېر)  اره کئ(تېر) به بېز (تېر) به بېزاره کئ ه کئه بېزار(تېر) ب (تېر) به بېزاري کئ
 (تېر) به بېزاره

 کې 

 (تېر) به بېزاره

 کې 

 (تېر) به بېزاره

 کې 
2nd 

 بېزاري کي(تېر) به  (تېر) به بېزاره کي (تېر) به بېزاره کي (تېر) به بېزاره کي (تېر) به بېزاري کي
 (تېر) به بېزاره

 کي 

 هه بېزار(تېر) ب

 کي 

 (تېر) به بېزاره

 کي 
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)بېزاروم (ه)بېزاروم (ه)بېزاروم (ه)بېزاروم بېزاروو بېزاروو بېزاروو زارووېب

 2nd بېزاروې بېزاروې بېزاروې بېزاروې بېزاروئ بېزاروئ بېزاروئ بېزاروئ

 3rd بېزاروي بېزاروي رويبېزا رويبېزا بېزاروي بېزاروي بېزاروي بېزاروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبېزاره کړ بېزاره کړي دي بېزاره کړې ده بېزاري کړي دي ی دئبېزاره کړ بېزاره کړي دي ړې دهره کبېزا ديبېزاري کړي 

 2nd ی دئبېزاره کړ دي ره کړيزابې بېزاره کړې ده بېزاري کړي دي ی دئبېزاره کړ بېزاره کړي دي بېزاره کړې ده بېزاري کړي دي

 3rd ی دئبېزاره کړ بېزاره کړي دي بېزاره کړې ده بېزاري کړي دي ی دئبېزاره کړ ديي ه کړ بېزار هکړې د بېزاره کړي ديبېزاري 

 
Present Perfect Progressive  

 1st بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې

 2nd بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله لېاروبېز اوهبېزار/بېزاروئ (ه)بېزارول هبېزارول بېزارولې

 3rd بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې

 
Past Progressive  

 1st هبېزاراو/بېزاروئ (ه)لبېزارو رولهزابې بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ )(هزارولېب بېزاروله بېزارولې

 2nd بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې

 3rd وهبېزارا/ئبېزارو (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې
 

Past Perfect  
 1st کړی وبېزاره  بېزاره کړي وه بېزاره کړې وه بېزاري کړي وې کړی وبېزاره  وه کړي ارهبېز ړې وهره کبېزا وې ي کړيبېزار

 2nd وکړی بېزاره  بېزاره کړي وه بېزاره کړې وه بېزاري کړي وې کړی وبېزاره  بېزاره کړي وه بېزاره کړې وه بېزاري کړي وې

 3rd کړی وبېزاره  بېزاره کړي وه بېزاره کړې وه ي وېري کړزابې کړی وره زابې کړي وه ارهبېز بېزاره کړې وه زاري کړي وېېب

 
Past Perfect Progressive  

 1st بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې

 2nd بېزاراوه/روئبېزا ه)(بېزارول رولهبېزا بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول هبېزارول بېزارولې

 3rd بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې بېزاراوه/بېزاروئ (ه)بېزارول بېزاروله بېزارولې
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Future Progressive  

 1st ه)(بېزارومبه  )(هبېزارومبه  (ه)بېزارومبه  (ه)بېزاروم به به بېزاروو به بېزاروو به بېزاروو به بېزاروو

 2nd بېزاروېبه  بېزاروېبه  بېزاروېبه  بېزاروېبه  بېزاروئبه  بېزاروئبه  بېزاروئ هب روئزابېبه 

 3rd بېزارويبه  بېزارويبه  بېزارويبه  بېزارويبه  بېزارويبه  بېزارويبه  بېزارويبه  بېزارويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بېزاره کړ به بېزاره کړي وي به بېزاره کړې وي به بېزاري کړي وي ی ويکړزاره به بې کړي وي به بېزاره وي به بېزاره کړې به بېزاري کړي وي

 2nd ی ويبه بېزاره کړ وي کړيزاره به بې به بېزاره کړې وي به بېزاري کړي وي ی ويبه بېزاره کړ به بېزاره کړي وي به بېزاره کړې وي بېزاري کړي ويبه 

 3rd ی ويبه بېزاره کړ ويبه بېزاره کړي  به بېزاره کړې وي به بېزاري کړي وي ی ويبه بېزاره کړ اره کړي ويبېزبه  وي به بېزاره کړې ي کړي ويېزاربه ب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويېزاره کړب به ي ويبه بېزاره کړ اره کړې ويبېزبه  به بېزاري کړي وي ی ويره کړبه بېزا به بېزاره کړي وي به بېزاره کړې وي به بېزاري کړي وي

 2nd ی ويبه بېزاره کړ به بېزاره کړي وي به بېزاره کړې وي به بېزاري کړي وي ی ويبېزاره کړبه  به بېزاره کړي وي به بېزاره کړې وي به بېزاري کړي وي

 3rd ی ويبه بېزاره کړ به بېزاره کړي وي ويکړې اره بېزبه  ويري کړي به بېزا ی ويړبه بېزاره ک به بېزاره کړي وي يوره کړې به بېزا به بېزاري کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ومبېزار(تېر) به  (ه)بېزاروم ) به(تېر (ه)بېزاروم(تېر) به  (ه)بېزاروم(تېر) به  به بېزاروو (تېر) (تېر) به بېزاروو (تېر) به بېزاروو (تېر) به بېزاروو

 2nd بېزاروې(تېر) به  بېزاروې(تېر) به  بېزاروې(تېر) به  بېزاروې(تېر) به  بېزاروئ(تېر) به  بېزاروئ(تېر) به  بېزاروئبه  (تېر) ئبېزارو) به ېر(ت

 3rd رويزابې(تېر) به  يبېزارو) به ېر(ت بېزاروي(تېر) به  بېزارويبه (تېر)  يبېزارو(تېر) به  بېزاروي(تېر) به  بېزاروي(تېر) به  بېزاروي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

بېزاري کړي (تېر) به 

 وي

(تېر) به بېزاره کړې 

 وي

(تېر) به بېزاره کړي 

 وي

ی (تېر) به بېزاره کړ

 وي

(تېر) به بېزاري کړي 

 وي

(تېر) به بېزاره کړې 

 وي

اره کړي (تېر) به بېز

 وي

ی (تېر) به بېزاره کړ

 وي
1st 

اري کړي (تېر) به بېز

 وي

ه کړې بېزار) به ېر(ت

 وي

(تېر) به بېزاره کړي 

 وي

ی (تېر) به بېزاره کړ

 وي

(تېر) به بېزاري کړي 

 وي

(تېر) به بېزاره کړې 

 وي

(تېر) به بېزاره کړي 

 وي

ی (تېر) به بېزاره کړ

 وي
2nd 

(تېر) به بېزاري کړي 

 وي

ره کړې ېزابه ب (تېر)

 وي

(تېر) به بېزاره کړي 

 وي

ی ېزاره کړ(تېر) به ب

 وي

ي کړي ه بېزار(تېر) ب

 وي

کړې (تېر) به بېزاره 

 وي

(تېر) به بېزاره کړي 

 وي

ی (تېر) به بېزاره کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
بېزاروم ،بېزاروئ/ بېزاراوه ، به بېزاره  (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ېزاره کمزه دې ب )ي چيغواړ  Present Active بېزاروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بېزاره کم )غوښتل يې چي  Present Passive بېزارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبېزاره  Past Active یبېزاره کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  ی وړکبېزاره  Past Passive  یسوبېزاره 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبېزاره کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبېزاره  ما )خوښ وم چي  Continuous بېزاروه 

 Non-continuous ره کهزابې 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګبېل (ه)بېلوم (ه)بېلوم (ه)بېلوم بېلوو بېلوو بېلوو بېلوو

 2nd بېلوې وېبېل بېلوې بېلوې بېلوئ بېلوئ بېلوئ بېلوئ

 3rd بېلوي لويېب بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي

 
Simple Past  

 1st بېل کئ (ه)کړل-کړه/بېل  بېله کړه بېلي کړې بېل کئ (ه)کړل-کړه/بېل  بېله کړه بېلي کړې

 2nd بېل کئ (ه)کړل-کړه/بېل  بېله کړه بېلي کړې بېل کئ (ه)کړل-کړه/بېل  بېله کړه بېلي کړې

 3rd بېل کئ (ه)لکړ-کړه/بېل  بېله کړه بېلي کړې کئ بېل (ه)کړل-کړه/بېل  کړهبېله  ېبېلي کړ
 

Simple Future  
 1st (ه)به بېل کم (ه)به بېل کم (ه)به بېله کم (ه)به بېلي کم به بېل کو به بېل کو به بېله کو به بېلي کو

 2nd به بېل کې به بېل کې کېېله به ب کې به بېلي به بېل کئ به بېل کئ به بېله کئ به بېلي کئ

 3rd به بېل کي به بېل کي به بېله کي به بېلي کي به بېل کي ېل کيب به به بېله کي به بېلي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ل کم(تېر) به بې (ه)(تېر) به بېل کم (ه)ل کم(تېر) به بې (ه)(تېر) به بېل کم (تېر) به بېل کو  (تېر) به بېل کو (تېر) به بېله کو (تېر) به بېلي کو

 2nd (تېر) به بېل کې (تېر) به بېل کې (تېر) به بېله کې (تېر) به بېلي کې (تېر) به بېل کئ (تېر) به بېل کئ به بېله کئر) (تې کئ (تېر) به بېلي

 3rd به بېل کير) (تې کي به بېل(تېر)  (تېر) به بېله کي لي کيېب) به ېر(ت (تېر) به بېل کي (تېر) به بېل کي (تېر) به بېله کي (تېر) به بېلي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بېلوم (ه)بېلوم (ه)بېلوم (ه)بېلوم بېلوو بېلوو بېلوو بېلوو

 2nd بېلوې بېلوې بېلوې بېلوې بېلوئ بېلوئ بېلوئ بېلوئ

 3rd ويبېل بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي بېلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبېل کړ بېل کړي دي بېله کړې ده بېلي کړي دي دئی ل کړېب بېل کړي دي بېله کړې ده يبېلي کړي د

 2nd ی دئبېل کړ بېل کړي دي بېله کړې ده بېلي کړي دي ی دئبېل کړ بېل کړي دي بېله کړې ده بېلي کړي دي

 3rd ی دئکړبېل  کړي ديل بې بېله کړې ده بېلي کړي دي دئ یبېل کړ بېل کړي دي بېله کړې ده بېلي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې

 2nd بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې

 3rd بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول لهلوبې بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)لولېب بېلوله بېلولې

 
Past Progressive  

 1st بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې

 2nd بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې

 3rd بې��وه/وئبېل (ه)بېلول بېلوله بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول لهبېلو بېلولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وبېل  بېل کړي وه بېله کړې وه بېلي کړي وې کړی وبېل  بېل کړي وه بېله کړې وه بېلي کړي وې

 2nd وی کړبېل  هبېل کړي و کړې وهبېله  بېلي کړي وې کړی وبېل  بېل کړي وه بېله کړې وه بېلي کړي وې

 3rd کړی وبېل  بېل کړي وه بېله کړې وه وېکړي  ليبې کړی وبېل  بېل کړي وه وهبېله کړې  بېلي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې

 2nd بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول ولهبېل لېلوبې بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې

 3rd بې��وه/بېلوئ (ه)بېلول بېلوله بېلولې �وهبې�/ئلوبې (ه)بېلول هبېلول بېلولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بېلومبه  (ه)بېلومبه  (ه)بېلومبه  (ه)بېلومبه  به بېلوو به بېلوو به بېلوو به بېلوو

 2nd بېلوې هب بېلوېبه  بېلوېبه  بېلوېبه  ئبېلوبه  بېلوئبه  بېلوئبه  بېلوئبه 

 3rd بېلويبه  بېلويبه  بېلويبه  بېلويبه  بېلويبه  بېلويبه  يلوبېبه  بېلوي هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه بېل  به بېل کړي وي بېله کړې ويبه  به بېلي کړي وي ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي به بېلي کړي وي

 2nd ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي ېلي کړي ويب به ی ويبه بېل کړ وي به بېل کړي وي به بېله کړې به بېلي کړي وي

 3rd ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي به بېلي کړي وي ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي به بېلي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي به بېلي کړي وي ی ويبه بېل کړ يکړي و به بېل کړې ويبه بېله  ړي ويبه بېلي ک

 2nd يی وړېل کبه ب به بېل کړي وي به بېله کړې وي کړي ويبه بېلي  ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي به بېلي کړي وي

 3rd ی ويبه بېل کړ به بېل کړي وي به بېله کړې وي به بېلي کړي وي ی ويکړ به بېل کړي ويبه بېل  کړې ويبه بېله  به بېلي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بېلوم(تېر) به  (ه)بېلوم(تېر) به  ه)(بېلومه (تېر) ب (ه)بېلوم(تېر) به  به بېلوو (تېر) بېلوو(تېر) به  (تېر) به بېلوو (تېر) به بېلوو

 2nd بېلوې(تېر) به  بېلوې(تېر) به  بېلوې(تېر) به  بېلوې(تېر) به  بېلوئ(تېر) به  بېلوئ(تېر) به  بېلوئبه  (تېر) ئبېلو(تېر) به 

 3rd ويبېل(تېر) به  بېلوي(تېر) به  ويبېل ) به(تېر بېلوي(تېر) به  بېلوي(تېر) به  بېلوي(تېر) به  بېلوي(تېر) به  بېلوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به بېلي کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به بېل کړ (تېر) به بېل کړي وي (تېر) به بېله کړې وي

(تېر) به بېلي کړي 

 وي
 1st ی وي(تېر) به بېل کړ (تېر) به بېل کړي وي وي(تېر) به بېله کړې 

ېلي کړي (تېر) به ب

 وي
 ی ويکړ(تېر) به بېل  کړي وي به بېل(تېر)  (تېر) به بېله کړې وي

(تېر) به بېلي کړي 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به بېل کړ (تېر) به بېل کړي وي (تېر) به بېله کړې وي

(تېر) به بېلي کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به بېل کړ (تېر) به بېل کړي وي کړې وي(تېر) به بېله 

ړي (تېر) به بېلي ک

 وي
 3rd يی وېل کړبه ب (تېر) ل کړي وي(تېر) به بې ) به بېله کړې ويېر(ت

 

Conditional (present, past, future) (ه)(که ..) بېلوم ،بېلوئ/ بې��وه ، به بېل کم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بېل کم )غواړي چي  Present Active بېلوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بېل کم )غوښتل يې چي  Present Passive بېلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وبېل  Past Active ړیبېل ک  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وبېل  Past Passive یبېل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويبېل کړ ديچي) ما  دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وبېل  ما )خوښ وم چي  Continuous بېلوه 

 Non-continuous بېل که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)يمبيا (ه)بيايم (ه)ايميب (ه)بيايم وايبي بيايو بيايو بيايو

 2nd بيايې بيايې بيايې بيايې بياياست بياياست بياياست بياياست

 3rd بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي

 
Simple Past  

 1st بوت /بوتئ (ه)بوتلل بوتله بوتلې بوت /بوتئ (ه)بوتلل بوتله بوتلې

 2nd بوت /بوتئ (ه)بوتلل هبوتل بوتلې وتب /بوتئ (ه)لتلبو بوتله بوتلې

 3rd بوت /بوتئ (ه)بوتلل بوتله بوتلې بوت /بوتئ (ه)بوتلل بوتله بوتلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به بوزم (ه)به بوزم (ه)به بوزم (ه)به بوزم به بوزو به بوزو به بوزو به بوزو

 2nd بوزې به بوزې به بوزې به زېبو به به بوزئ به بوزئ به بوزئ به بوزئ

 3rd بوزي به بوزي به بوزي به بوزي به به بوزي به بوزي به بوزي بوزي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به بوزم (ه)وزمبه ب (تېر) ه)((تېر) به بوزم (ه)(تېر) به بوزم (تېر) به بوزو (تېر) به بوزو (تېر) به بوزو (تېر) به بوزو

 2nd بوزې (تېر) به بوزې (تېر) به بوزې (تېر) به بوزې (تېر) به (تېر) به بوزئ ) به بوزئېر(ت بوزئ(تېر) به  وزئ(تېر) به ب

 3rd بوزي ه(تېر) ب بوزي (تېر) به بوزي (تېر) به بوزي (تېر) به (تېر) به بوزي (تېر) به بوزي (تېر) به بوزي (تېر) به بوزي

 
Present Progressive  

 1st (ه)بيايم (ه)بيايم (ه)بيايم (ه)مبياي يوبيا بيايو وايبي بيايو

 2nd بيايې بيايې بيايې بيايې بياياست بياياست بياياست بياياست

 3rd بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي بيايي
 

Present Perfect  
 1st ی دئولبې بېولي دي دهبېولې  بېولي دي ی دئبېول ديلي بېو ې دهبېول بېولي دي

 2nd ی دئبېول بېولي دي بېولې ده بېولي دي ی دئبېول بېولي دي بېولې ده ولي ديېب

 3rd ی دئبېول بېولي دي بېولې ده بېولي دي ی دئبېول بېولي دي بېولې ده بېولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې بېوئ (ه)ولبې بېوله بېولې

 2nd بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې ئبېو (ه)بېول بېوله لېبېو

 3rd بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې

 
Past Progressive  

 1st بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې

 2nd بېوئ (ه)بېول بېوله ېبېول وئېب (ه)بېول بېوله بېولې

 3rd بېوئ (ه)ولېب بېوله بېولې بېوئ )(هبېول بېوله ېبېول

 
Past Perfect  

 1st ی وبېول بېولي وه بېولې وه بېولي وې ی وبېول بېولي وه بېولې وه بېولي وې

 2nd ی وبېول بېولي وه بېولې وه بېولي وې ی وبېول بېولي وه بېولې وه بېولي وې

 3rd ی ولبېو بېولي وه بېولې وه وېلي بېو ی وبېول بېولي وه بېولې وه بېولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې بېاوه /بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې

 2nd بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې بېاوه /بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې

 3rd بېوئ (ه)بېول بېوله ېبېول اوهبې /بېوئ (ه)بېول بېوله بېولې
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Future Progressive  

 1st (ه)بيايمبه  (ه)بيايمبه  (ه)بيايمبه  (ه)بيايمبه  وبيايبه  وبيايبه  وايبيبه  وبيايبه 

 2nd بيايېبه  بيايېبه  بيايېبه  بيايېبه  تبياياسبه  تبياياسبه  تبياياسبه  تبياياسبه 

 3rd بياييبه  يبيايبه  بياييبه  بياييبه  ايييببه  يايبيبه  بياييبه  بياييبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي

 2nd ی ويلبه بېو يبه بېولي و به بېولې وي به بېولي وي ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي

 3rd ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي لي ويبه بېو ی ويبه بېول يبه بېولي و ې ويبه بېول به بېولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي

 2nd ی ويبه بېول يولي وبه بې يبه بېولې و ويبه بېولي  ی ويلبه بېو بېولي ويبه  به بېولې وي وي ېوليبه ب

 3rd ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي ی ويبه بېول به بېولي وي به بېولې وي به بېولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)بيايم(تېر) به  (ه)بيايم(تېر) به  (ه)مايبي(تېر) به  )(هبيايمتېر) به ( وبيايبه  (تېر) وبيايبه  تېر)( وبياي به (تېر) وبيايبه  (تېر)

 2nd بيايې(تېر) به  بيايې(تېر) به  بيايې(تېر) به  بيايې(تېر) به  بيايئ(تېر) به  بيايئ(تېر) به  بيايئ(تېر) به  بيايئ(تېر) به 

 3rd بيايي(تېر) به  بيايي(تېر) به  بيايي (تېر) به ايييب(تېر) به  ايييب(تېر) به  بيايي(تېر) به  ايييب) به ېر(ت بيايي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به بېول بېولي وي(تېر) به  (تېر) به بېولې وي (تېر) به بېولي وي ی وي(تېر) به بېول (تېر) به بېولي وي (تېر) به بېولې وي (تېر) به بېولي وي

 2nd ی وي(تېر) به بېول (تېر) به بېولي وي (تېر) به بېولې وي (تېر) به بېولي وي ی وي(تېر) به بېول ېولي ويبه ب (تېر) يبه بېولې ور) (تې لي ويبه بېو(تېر) 

 3rd ويی ) به بېولېر(ت ېولي ويبه ب (تېر) (تېر) به بېولې وي ولي ويبه بېر) (تې ی وي(تېر) به بېول (تېر) به بېولي وي (تېر) به بېولې وي (تېر) به بېولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) ، (ه)، به بوزم بېوئ بيايم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې بوزم )غواړي چي  Present Active بېوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې بوزم )چي غوښتل يې  Present Passive نکیبېول کېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یبېول  Past Active یبېول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یبېول  Past Passive یبېول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويلري چي) ما دي بېولدی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یېولما ب )يخوښ وم چ  Continuous بيايه 

 Non-continuous بوزه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګک پاته ه)(پاته کوم (ه)پاته کوم (ه)کومپاته  پاته کوو پاته کوو کوو تهپا ووه کپات

 2nd پاته کوې پاته کوې پاته کوې پاته کوې پاته کوئ پاته کوئ پاته کوئ پاته کوئ

 3rd پاته کوي پاته کوي پاته کوي پاته کوي پاته کوي پاته کوي پاته کوي پاته کوي

 
Simple Past  

 1st پاته کئ (ه)کړل-کړه/ تهپا پاته کړه ېپاته کړ پاته کئ (ه)کړل-کړه/پاته  کړه پاته کړې پاته

 2nd پاته کئ (ه)کړل-کړه/پاته  پاته کړه پاته کړې پاته کئ (ه)کړل-کړه/پاته  کړه پاته کړې پاته

 3rd ته کئاپ (ه)کړل-کړه/پاته  پاته کړه پاته کړې پاته کئ (ه)کړل-کړه/پاته  کړه پاته کړې پاته
 

Simple Future  
 1st (ه)به پاته کم (ه)به پاته کم (ه)به پاته کم (ه)به پاته کم اته کوپ به ه کوبه پات کو اتهبه پ کو به پاته

 2nd به پاته کې به پاته کې به پاته کې به پاته کې به پاته کئ به پاته کئ کئ پاتهبه  کئ به پاته

 3rd يبه پاته ک کي به پاته کي هپاتبه  به پاته کي به پاته کي ه کيبه پات يک به پاته کي به پاته

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به پاته کم (ه)(تېر) به پاته کم (ه)(تېر) به پاته کم (ه)(تېر) به پاته کم (تېر) به پاته کو (تېر) به پاته کو (تېر) به پاته کو (تېر) به پاته کو

 2nd (تېر) به پاته کې (تېر) به پاته کې (تېر) به پاته کې اته کېبه پ (تېر) ئ) به پاته کېر(ت پاته کئ ) به(تېر (تېر) به پاته کئ پاته کئ (تېر) به

 3rd پاته کي ) به(تېر کي (تېر) به پاته (تېر) به پاته کي (تېر) به پاته کي (تېر) به پاته کي (تېر) به پاته کي (تېر) به پاته کي پاته کي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)پاته کوم (ه)پاته کوم (ه)پاته کوم (ه)پاته کوم پاته کوو کووپاته  وپاته کو ووه کپات

 2nd پاته کوې پاته کوې پاته کوې پاته کوې پاته کوئ پاته کوئ پاته کوئ پاته کوئ

 3rd پاته کوي پاته کوي ويه کپات کوي پاته پاته کوي پاته کوي پاته کوي پاته کوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپاته کړ پاته کړي دي کړې ده پاته کړي دي پاته ی دئپاته کړ پاته کړي دي کړې ده پاته ديکړي  پاته

 2nd ی دئپاته کړ پاته کړي دي پاته کړې ده کړي دي پاته ی دئپاته کړ پاته کړي دي کړې ده پاته کړي دي پاته

 3rd ی دئپاته کړ پاته کړي دي هکړې د هپات کړي دي تهپا ی دئپاته کړ پاته کړي دي کړې ده پاته کړي دي پاته

 
Present Perfect Progressive  

 1st کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې

 2nd کاوه - /کوئ تهپا (ه)ته کولاپ پاته کوله ولېپاته ک کاوه - /پاته کوئ (ه)کولپاته  لهپاته کو پاته کولې

 3rd کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې

 
Past Progressive  

 1st کاوه - /وئه کپات (ه)پاته کول پاته کوله کولېپاته  ه کاو- /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې

 2nd کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله کولېپاته  کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول ولهپاته ک پاته کولې

 3rd  کاوه- /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپاته  پاته کړي وه کړې وه پاته کړي وې تهپا ی وړکپاته  هکړي وپاته  کړې وه تهپا کړي وې پاته

 2nd کړی وپاته  پاته کړي وه کړې وه پاته کړي وې پاته کړی وپاته  پاته کړي وه کړې وه پاته کړي وې پاته

 3rd کړی و پاته ته کړي وهاپ کړې وه پاته کړي وې پاته ی وړکپاته  هپاته کړي و کړې وه پاته کړي وې پاته

 
Past Perfect Progressive  

 1st کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې کاوه /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې

 2nd کاوه - /پاته کوئ (ه)کول تهپا هکول پاته پاته کولې کاوه /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې

 3rd کاوه - /پاته کوئ (ه)پاته کول پاته کوله پاته کولې کاوه /ته کوئاپ (ه)ولپاته ک ولهه کپات پاته کولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کوم تهپابه  ه)(پاته کومبه  (ه)پاته کومبه  (ه)پاته کومبه  به پاته کوو به پاته کوو به پاته کوو به پاته کوو

 2nd پاته کوېبه  پاته کوېبه  پاته کوېبه  پاته کوېبه  کوئپاته به  کوئ پاتهبه  پاته کوئبه  پاته کوئبه 

 3rd پاته کويبه  پاته کويبه  پاته کويبه  پاته کويبه  پاته کويبه  پاته کويبه  پاته کويبه  پاته کويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي وي کړې اتهبه پ کړي وي هبه پات ی ويته کړبه پا به پاته کړي وي کړې وي تهبه پا ويکړي  به پاته

 2nd ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي به پاته کړي وي به پاته ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي به پاته کړي وي به پاته

 3rd ی ويپاته کړبه  اته کړي ويپ به ويې کړ به پاته ويکړي  به پاته وي یبه پاته کړ به پاته کړي وي وي کړې هپاتبه  کړي وي به پاته

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي به پاته کړي وي به پاته ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي به پاته کړي وي به پاته

 2nd ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي پاتهبه  کړي وي به پاته ی وياته کړپ به پاته کړي وي هب کړې وي به پاته کړي وي پاته هب

 3rd ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي به پاته کړي وي به پاته ی ويبه پاته کړ به پاته کړي وي کړې وي به پاته کړي وي به پاته
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پاته کومتېر) به  (ه)پاته کوم(تېر) به  (ه)پاته کوم(تېر) به  (ه)پاته کوم(تېر) به  به پاته کوو (تېر) پاته کوو) به ېر(ت کوو (تېر) به پاته ) به پاته کووېر(ت

 2nd پاته کوې تېر) به( پاته کوېبه (تېر)  پاته کوې (تېر) به پاته کوې(تېر) به  کوئپاته به (تېر)  پاته کوئ(تېر) به  پاته کوئ(تېر) به  پاته کوئ(تېر) به 

 3rd پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به  پاته کوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پاته کړ (تېر) به پاته کړي وي کړې وي (تېر) به پاته کړي وي (تېر) به پاته ی وي(تېر) به پاته کړ يړي وه کپات(تېر) به  کړې وي پاته ) به(تېر کړي وي (تېر) به پاته

 2nd ی وي(تېر) به پاته کړ ويته کړي (تېر) به پا يکړې و به پاتهر) (تې کړي وي (تېر) به پاته ی ويړکه پاته (تېر) ب (تېر) به پاته کړي وي کړې وي (تېر) به پاته کړي وي (تېر) به پاته

 3rd ی ويکړه به پات(تېر)  (تېر) به پاته کړي وي کړې وي (تېر) به پاته کړي وي (تېر) به پاته ی وي(تېر) به پاته کړ (تېر) به پاته کړي وي کړې وي (تېر) به پاته کړي وي (تېر) به پاته

 

Conditional (present, past, future) 
کوئ/ پاته کاوه ، به پاته  م ،پاتهپاته کو (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پاته کم )غواړي چي  Present Active پاته کوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې پاته کم )غوښتل يې چي  Present Passive پاته کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و تهپا  Past Active یپاته کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپاته  Past Passive یپاته سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپاته کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) ی وړکپاته  ما )چيخوښ وم  Continuous پاته کوه 

 Non-continuous پاته که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پاڅوم (ه)څوماپ (ه)پاڅوم (ه)پاڅوم پاڅوو څوواپ پاڅوو پاڅوو

 2nd پاڅوې پاڅوې پاڅوې پاڅوې پاڅوئ ئڅوپا څوئاپ پاڅوئ

 3rd پاڅوي پاڅوي پاڅوي پاڅوي پاڅوي پاڅوي پاڅوي پاڅوي

 
Simple Past  

 1st وپاڅوئ (ه)وپاڅول وپاڅوله وپاڅولې وپاڅوئ (ه)وپاڅول وپاڅوله وپاڅولې

 2nd وپاڅوئ )(هوپاڅول وپاڅوله وپاڅولې وپاڅوئ (ه)وپاڅول هڅولوپا ېڅولوپا

 3rd وپاڅوئ (ه)وپاڅول وپاڅوله وپاڅولې وپاڅوئ (ه)وپاڅول وپاڅوله ېوپاڅول

 
Simple Future  

 1st (ه)به وپاڅوم (ه)به وپاڅوم (ه)به وپاڅوم (ه)وپاڅومبه  به وپاڅوو به وپاڅوو به وپاڅوو به وپاڅوو

 2nd څوېبه وپا به وپاڅوې څوېبه وپا به وپاڅوې به وپاڅوئ به وپاڅوئ به وپاڅوئ پاڅوئو به

 3rd به وپاڅوي به وپاڅوي به وپاڅوي به وپاڅوي به وپاڅوي به وپاڅوي به وپاڅوي به وپاڅوي
 

Simple Future in the Past  
 1st (ه)ماڅووپ ) به(تېر (ه)پاڅوم(تېر) به و (ه)وم(تېر) به وپاڅ (ه)) به وپاڅومېر(ت پاڅوو(تېر) به و (تېر) به وپاڅوو (تېر) به وپاڅوو (تېر) به وپاڅوو

 2nd (تېر) به وپاڅوې وپاڅوې(تېر) به  (تېر) به وپاڅوې (تېر) به وپاڅوې (تېر) به وپاڅوئ (تېر) به وپاڅوئ (تېر) به وپاڅوئ (تېر) به وپاڅوئ

 3rd (تېر) به وپاڅوي يه وپاڅو(تېر) ب پاڅوي(تېر) به و پاڅوي(تېر) به و (تېر) به وپاڅوي څويوپا ) به(تېر (تېر) به وپاڅوي (تېر) به وپاڅوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پاڅوم (ه)پاڅوم (ه)پاڅوم (ه)پاڅوم پاڅوو پاڅوو پاڅوو پاڅوو

 2nd پاڅوې پاڅوې پاڅوې پاڅوې پاڅوئ پاڅوئ پاڅوئ پاڅوئ

 3rd پاڅوي پاڅوي پاڅوي څوياپ پاڅوي پاڅوي پاڅوي پاڅوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئپاڅول پاڅولي دي پاڅولې ده پاڅولي دي ی دئپاڅول پاڅولي دي هڅولې داپ پاڅولي دي

 2nd ی دئپاڅول پاڅولي دي پاڅولې ده پاڅولي دي ی دئپاڅول پاڅولي دي پاڅولې ده پاڅولي دي

 3rd ی دئپاڅول يپاڅولي د پاڅولې ده پاڅولي دي ئی دپاڅول پاڅولي دي پاڅولې ده پاڅولي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې

 2nd پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې

 3rd پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول هپاڅول پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول لهپاڅو پاڅولې

 
Past Progressive  

 1st پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې

 2nd پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې

 3rd پاڅاوه /وئپاڅ (ه)پاڅول ولهپاڅ پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)ولپاڅ لهڅوپا پاڅولې

 
Past Perfect  

 1st ی وپاڅول پاڅولي وه پاڅولې وه پاڅولي وې ی وپاڅول پاڅولي وه پاڅولې وه پاڅولي وې

 2nd ی وپاڅول پاڅولي وه پاڅولې وه پاڅولي وې ی وپاڅول پاڅولي وه پاڅولې وه پاڅولي وې

 3rd ی وڅولاپ پاڅولي وه هپاڅولې و لي وېڅوپا ی وپاڅول پاڅولي وه څولې وهاپ وې وليپاڅ
 

Past Perfect Progressive  
 1st پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې

 2nd اوهاڅپ /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /پاڅوئ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې

 3rd پاڅاوه /وئپاڅ (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې پاڅاوه /ئپاڅو (ه)پاڅول پاڅوله پاڅولې
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Future Progressive  

 1st (ه)پاڅومبه  (ه)پاڅومبه  (ه)پاڅومبه  (ه)پاڅومبه  به پاڅوو به پاڅوو به پاڅوو به پاڅوو

 2nd پاڅوېبه  وېپاڅبه  ېپاڅوبه  پاڅوېبه  پاڅوئبه  پاڅوئبه  پاڅوئبه  پاڅوئبه 

 3rd پاڅويبه  پاڅويبه  يڅوپابه  يپاڅوبه  پاڅويبه  پاڅويبه  څوياپبه  پاڅويبه 
 

Future Perfect  
 1st ی ويبه پاڅول به پاڅولي وي به پاڅولې وي به پاڅولي وي ی ويبه پاڅول پاڅولي ويبه  به پاڅولې وي به پاڅولي وي

 2nd ويی ولپاڅبه  ولي ويپاڅبه  به پاڅولې وي به پاڅولي وي ی ويبه پاڅول ي ويبه پاڅول به پاڅولې وي به پاڅولي وي

 3rd ی ويبه پاڅول به پاڅولي وي به پاڅولې وي به پاڅولي وي ی ويبه پاڅول به پاڅولي وي به پاڅولې وي به پاڅولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به پاڅول ويبه پاڅولي  ولې ويبه پاڅ به پاڅولي وي ی وياڅولپ به لي ويبه پاڅو به پاڅولې وي به پاڅولي وي

 2nd ی ويبه پاڅول به پاڅولي وي پاڅولې ويبه  به پاڅولي وي ی ويبه پاڅول به پاڅولي وي به پاڅولې وي به پاڅولي وي

 3rd ی ويبه پاڅول پاڅولي وي هب ولې ويبه پاڅ به پاڅولي وي ی ويبه پاڅول به پاڅولي وي به پاڅولې وي به پاڅولي وي

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)پاڅوم(تېر) به  (ه)پاڅوم(تېر) به  (ه)پاڅوم(تېر) به  (ه)پاڅوم(تېر) به  به پاڅوو (تېر) (تېر) به پاڅوو (تېر) به پاڅوو ) به پاڅووېر(ت

 2nd پاڅوې(تېر) به  ېڅوپا(تېر) به  پاڅوې(تېر) به  پاڅوې(تېر) به  پاڅوئتېر) به ( پاڅوئ(تېر) به  پاڅوئ(تېر) به  پاڅوئ(تېر) به 

 3rd پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به  پاڅوي(تېر) به 
 

Future in the Past Perfect  
 1st ی ويپاڅول(تېر) به  (تېر) به پاڅولي وي تېر) به پاڅولې وي( لي وي(تېر) به پاڅو ی وي) به پاڅولېر(ت (تېر) به پاڅولي وي اڅولې وي) به پېر(ت (تېر) به پاڅولي وي

 2nd ی وي(تېر) به پاڅول ي ويولبه پاڅ(تېر)  (تېر) به پاڅولې وي (تېر) به پاڅولي وي ی وي(تېر) به پاڅول (تېر) به پاڅولي وي (تېر) به پاڅولې وي (تېر) به پاڅولي وي

 3rd ی وي(تېر) به پاڅول (تېر) به پاڅولي وي (تېر) به پاڅولې وي (تېر) به پاڅولي وي ی وي(تېر) به پاڅول (تېر) به پاڅولي وي ولې وي(تېر) به پاڅ تېر) به پاڅولي وي(

 
Conditional (present, past, future)  (...که)،(ه)وپاڅوم څاوه، بهپاڅوئ/ پا پاڅوم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ومپاڅدې وزه  )غواړي چي  Present Active پاڅوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وپاڅوم )غوښتل يې چي  Present Passive پاڅېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپاڅول  Past Active یپاڅول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یلپاڅو  Past Passive یپاڅېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپاڅول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یپاڅول ما )خوښ وم چي  Continuous پاڅوه 

 Non-continuous وپاڅوه 

 



49: to instigate; to provoke; to foment; to incite لروپا  
 

 98 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پاروم (ه)پاروم (ه)پاروم (ه)پاروم پاروو پاروو پاروو پاروو

 2nd پاروې پاروې پاروې پاروې پاروئ پاروئ پاروئ پاروئ

 3rd روياپ پاروي پاروي پاروي پاروي روياپ پاروي پاروي

 
Simple Past  

 1st وپاروئ (ه)وپارول وپاروله وپارولې وپاروئ (ه)وپارول هرولوپا ولېوپار

 2nd وپاروئ (ه)وپارول وپاروله وپارولې وپاروئ (ه)وپارول وپاروله وپارولې

 3rd وپاروئ (ه)ارولپو وپاروله وپارولې وپاروئ (ه)وپارول وپاروله وپارولې

 
Simple Future  

 1st (ه)به وپاروم (ه)به وپاروم (ه)به وپاروم (ه)به وپاروم رووبه وپا به وپاروو رووبه وپا به وپاروو

 2nd به وپاروې به وپاروې به وپاروې به وپاروې به وپاروئ به وپاروئ به وپاروئ به وپاروئ

 3rd رويوپابه  به وپاروي به وپاروي رويوپابه  ارويبه وپ وپارويبه  به وپاروي به وپاروي
 

Simple Future in the Past  
 1st (ه)(تېر) به وپاروم (ه)(تېر) به وپاروم (ه)(تېر) به وپاروم (ه)(تېر) به وپاروم (تېر) به وپاروو (تېر) به وپاروو (تېر) به وپاروو (تېر) به وپاروو

 2nd (تېر) به وپاروې ېپاروبه ور) (تې روېبه وپا(تېر)  پاروېبه و (تېر) (تېر) به وپاروئ ئه وپارو(تېر) ب (تېر) به وپاروئ وپاروئ(تېر) به 

 3rd وپاروي(تېر) به  (تېر) به وپاروي (تېر) به وپاروي (تېر) به وپاروي (تېر) به وپاروي (تېر) به وپاروي (تېر) به وپاروي (تېر) به وپاروي

 
Present Progressive  

 1st (ه)روماپ (ه)پاروم (ه)مروپا (ه)پاروم پاروو پاروو پاروو پاروو

 2nd پاروې پاروې پاروې پاروې پاروئ پاروئ روئاپ پاروئ

 3rd پاروي پاروي پاروي پاروي پاروي پاروي پاروي پاروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئپارول لي ديروپا پارولې ده پارولي دي ی دئپارول پارولي دي پارولې ده پارولي دي

 2nd ی دئپارول پارولي دي لې دهروپا ي ديپارول ی دئلروپا پارولي دي ې دهپارول پارولي دي

 3rd ی دئپارول پارولي دي پارولې ده پارولي دي ی دئپارول پارولي دي پارولې ده پارولي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st هراوپا /پاروئ (ه)پارول پاروله لېروپا اوهارپ /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې

 2nd پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /ئپارو ه)(پارول پاروله پارولې

 3rd پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې

 
Past Progressive  

 1st پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې

 2nd پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /ئروپا (ه)لپارو پاروله ېپارول

 3rd پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې

 
Past Perfect  

 1st ی وپارول پارولي وه پارولې وه پارولي وې ی ورولاپ پارولي وه پارولې وه پارولي وې

 2nd ی وپارول پارولي وه پارولې وه پارولي وې ی وپارول وه وليپار وه پارولې وې وليپار

 3rd ی وپارول پارولي وه پارولې وه پارولي وې ی وپارول پارولي وه پارولې وه پارولي وې
 

Past Perfect Progressive  
 1st پاراوه /ئپارو (ه)پارول ولهپار پارولې پاراوه /پاروئ (ه)ولپار لهروپا پارولې

 2nd پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله ېپارول

 3rd پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې پاراوه /پاروئ (ه)پارول پاروله پارولې

 
  



49: to instigate; to provoke; to foment; to incite لروپا  
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Future Progressive  

 1st (ه)مپاروبه  (ه)پارومبه  (ه)پارومبه  (ه)مروپابه  به پاروو به پاروو ارووپ به ووپاربه 

 2nd پاروېبه  پاروېبه  پاروېبه  پاروېبه  پاروئبه  پاروئبه  پاروئبه  پاروئبه 

 3rd پارويبه  پارويبه  پارويبه  پارويبه  پارويبه  پارويبه  پارويبه  پارويبه 
 

Future Perfect  
 1st ی ويبه پارول به پارولي وي ې ويپارول هب پارولي وي هب ی ويبه پارول وي به پارولي به پارولې وي ويرولي به پا

 2nd ی ويبه پارول به پارولي وي به پارولې وي پارولي ويبه  ی ويبه پارول به پارولي وي به پارولې وي به پارولي وي

 3rd ی ويبه پارول به پارولي وي ې ويبه پارول به پارولي وي ی ويارولبه پ وي به پارولي به پارولې وي به پارولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پارول به پارولي وي به پارولې وي پارولي ويبه  ی ويبه پارول به پارولي وي به پارولې وي به پارولي وي

 2nd ی ويلبه پارو ارولي ويپ به به پارولې وي به پارولي وي يی وولپاربه  به پارولي وي به پارولې وي به پارولي وي

 3rd ی ويبه پارول به پارولي وي به پارولې وي به پارولي وي ی ويبه پارول به پارولي وي به پارولې وي وي اروليپ به

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)پارومه (تېر) ب (ه)پارومبه  (تېر) (ه)پارومبه  (تېر) (ه)پاروم(تېر) به  رووپا به (تېر) (تېر) به پاروو (تېر) به پاروو (تېر) به پاروو

 2nd پاروې(تېر) به  پاروې(تېر) به  پاروې(تېر) به  پاروې(تېر) به  پاروئ(تېر) به  پاروئ(تېر) به  پاروئ(تېر) به  پاروئ(تېر) به 

 3rd روياپبه ر) (تې پارويبه  (تېر) پاروي) به ېر(ت پاروي(تېر) به  پاروي) به ېر(ت پاروي(تېر) به  پاروي(تېر) به  پاروي(تېر) به 
 

Future in the Past Perfect  
 1st ی ويولبه پار(تېر)  (تېر) به پارولي وي (تېر) به پارولې وي (تېر) به پارولي وي ی وي(تېر) به پارول (تېر) به پارولي وي پارولې وي(تېر) به  (تېر) به پارولي وي

 2nd ی وي(تېر) به پارول پارولي وي(تېر) به  (تېر) به پارولې وي (تېر) به پارولي وي ی ويتېر) به پارول( لي وي(تېر) به پارو تېر) به پارولې وي( (تېر) به پارولي وي

 3rd يی وپارول ) به(تېر ارولي ويبه پ (تېر) (تېر) به پارولې وي لي وياروبه پ (تېر) ی وي(تېر) به پارول (تېر) به پارولي وي (تېر) به پارولې وي (تېر) به پارولي وي

 
Conditional (present, past, future) (ه)پاراوه ، به وپارومپاروئ/  ،م..) پارو.(که..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وپاروم )غواړي چي  Present Active پاروونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې وپاروم )غوښتل يې چي  Present Passive پارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپارول  Past Active یپارول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپارول  Past Passive یپارېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپارول ي) ما ديدی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یپارول ما )يوم چخوښ  Continuous پاروه 

 Non-continuous وپاروه 

 



50: to sprinkle; to throw; to scatter پاشل 
 

 100 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پاشم )(هپاشم (ه)پاشم (ه)پاشم پاشو پاشو پاشو پاشو

 2nd پاشې پاشې پاشې پاشې پاشئ پاشئ پاشئ پاشئ

 3rd پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي

 
Simple Past  

 1st وپاشئ (ه)وپاشل وپاشله وپاشلې وپاشئ (ه)وپاشل وپاشله وپاشلې

 2nd ئاشوپ (ه)وپاشل وپاشله وپاشلې اشئپو (ه)لاشوپ وپاشله وپاشلې

 3rd وپاشئ (ه)وپاشل وپاشله وپاشلې وپاشئ (ه)وپاشل لهاشوپ وپاشلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپاشم (ه)به وپاشم (ه)به وپاشم (ه)به وپاشم به وپاشو به وپاشو به وپاشو به وپاشو

 2nd به وپاشې وپاشېبه  پاشېو به شېوپابه  به وپاشئ به وپاشئ به وپاشئ به وپاشئ

 3rd به وپاشي به وپاشي به وپاشي پاشيو به پاشيبه و به وپاشي به وپاشي به وپاشي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)وپاشمبه  (تېر) ه)((تېر) به وپاشم (ه)(تېر) به وپاشم (ه)(تېر) به وپاشم (تېر) به وپاشو (تېر) به وپاشو (تېر) به وپاشو (تېر) به وپاشو

 2nd (تېر) به وپاشې (تېر) به وپاشې (تېر) به وپاشې (تېر) به وپاشې پاشئبه و (تېر) ئ(تېر) به وپاش (تېر) به وپاشئ شئ(تېر) به وپا

 3rd وپاشي (تېر) به (تېر) به وپاشي (تېر) به وپاشي (تېر) به وپاشي (تېر) به وپاشي (تېر) به وپاشي (تېر) به وپاشي (تېر) به وپاشي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پاشم (ه)پاشم (ه)پاشم ه)(پاشم پاشو شوپا پاشو پاشو

 2nd پاشې پاشې پاشې پاشې پاشئ پاشئ پاشئ پاشئ

 3rd پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي پاشي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپاشل پاشلي دي پاشلې ده پاشلي دي ی دئپاشل پاشلي دي پاشلې ده پاشلي دي

 2nd ی دئپاشل پاشلي دي پاشلې ده شلي دياپ ی دئپاشل ديپاشلي  پاشلې ده ديپاشلي 

 3rd ی دئپاشل پاشلي دي پاشلې ده پاشلي دي ی دئپاشل پاشلي دي پاشلې ده پاشلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پاشه /پاشئ (ه)پاشل هشلپا پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 2nd پاشه /پاشئ )(هپاشل پاشله پاشلې هپاش/پاشئ (ه)پاشل هپاشل پاشلې

 3rd پاشه /پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 
Past Progressive  

 1st پاشه /پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 2nd پاشه /پاشئ ه)(پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ ه)(پاشل لهپاش پاشلې

 3rd پاشه /پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپاشل پاشلي وه پاشلې وه پاشلي وې ی وپاشل پاشلي وه پاشلې وه پاشلي وې

 2nd ی وپاشل پاشلي وه وه پاشلې وېپاشلي  ی وپاشل پاشلي وه پاشلې وه پاشلي وې

 3rd ی وپاشل پاشلي وه پاشلې وه ېپاشلي و ی وپاشل ي وهپاشل پاشلې وه ي وېپاشل

 
Past Perfect Progressive  

 1st پاشه /پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 2nd پاشه /شئپا (ه)پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 3rd پاشه /پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې پاشه/پاشئ (ه)پاشل پاشله پاشلې

 
  



50: to sprinkle; to throw; to scatter پاشل 
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Future Progressive  

 1st (ه)پاشمبه  (ه)پاشمبه  (ه)پاشمبه  (ه)پاشمبه  به پاشو به پاشو به پاشو به پاشو

 2nd پاشېبه  پاشېبه  پاشېبه  پاشېبه  پاشئبه  پاشئبه  پاشئبه  پاشئبه 

 3rd پاشي به پاشيبه  پاشيبه  پاشيبه  پاشيبه  پاشيبه  پاشي هب پاشي هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي

 2nd ی ويبه پاشل وي اشليبه پ وي به پاشلې به پاشلي وي ی ويپاشلبه  به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي

 3rd ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي وي یپاشل هب به پاشلي وي به پاشلې وي يشلي وبه پا

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي

 2nd ی ويبه پاشل به پاشلي وي ې ويبه پاشل به پاشلي وي ی ويبه پاشل وي اشليبه پ به پاشلې وي به پاشلي وي

 3rd ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي ی ويبه پاشل به پاشلي وي به پاشلې وي به پاشلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پاشم(تېر) به  (ه)پاشم(تېر) به  (ه)پاشمبه (تېر)  (ه)شماپ(تېر) به  به پاشو (تېر) (تېر) به پاشو به پاشور) (تې پاشو(تېر) به 

 2nd پاشې(تېر) به  پاشې(تېر) به  پاشې(تېر) به  پاشې(تېر) به  پاشئ(تېر) به  پاشئ(تېر) به  پاشئ(تېر) به  پاشئ(تېر) به 

 3rd پاشي(تېر) به  يپاشبه  (تېر) پاشيبه (تېر)  پاشيتېر) به ( پاشي(تېر) به  پاشي(تېر) به  پاشيبه  (تېر) پاشي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويپاشلتېر) به ( (تېر) به پاشلي وي (تېر) به پاشلې وي (تېر) به پاشلي وي ی وي(تېر) به پاشل (تېر) به پاشلي وي (تېر) به پاشلې وي (تېر) به پاشلي وي

 2nd ی وي(تېر) به پاشل (تېر) به پاشلي وي (تېر) به پاشلې وي (تېر) به پاشلي وي ی ويتېر) به پاشل( لي وي(تېر) به پاش (تېر) به پاشلې وي ي(تېر) به پاشلي و

 3rd يی و(تېر) به پاشل وي(تېر) به پاشلي  به پاشلې وير) (تې ي وي(تېر) به پاشل ی وي(تېر) به پاشل (تېر) به پاشلي وي پاشلې وي(تېر) به  (تېر) به پاشلي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)پاشم ،پاشئ/پاشه ، به وپاشم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وپاشم )غواړي چي  Present Active پاشونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وپاشم )ييې چ غوښتل  Present Passive پاشل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپاشل  Past Active یپاشل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپاشل  Past Passive یپاشل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپاشل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یشلپا ما )چي وم خوښ  Continuous پاشه 

 Non-continuous وپاشه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګپاک (ه)ومپاک (ه)پاکوم (ه)پاکوم پاکوو ووپاک کوواپ پاکوو

 2nd پاکوې پاکوې پاکوې پاکوې پاکوئ ئپاکو وئپاک پاکوئ

 3rd پاکوي پاکوي پاکوي پاکوي پاکوي پاکوي پاکوي پاکوي

 
Simple Past  

 1st پاک کئ )(هکړل-کړه/پاک  پاکه کړه پاکي کړې پاک کئ (ه)کړل-کړه/پاک  پاکه کړه پاکي کړې

 2nd پاک کئ (ه)کړل-کړه/پاک  ړهپاکه ک کړې کيپا پاک کئ (ه)کړل-ه/کړپاک  پاکه کړه پاکي کړې

 3rd پاک کئ (ه)کړل-کړه/پاک  پاکه کړه پاکي کړې پاک کئ (ه)کړل-کړه/پاک  پاکه کړه پاکي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ک کمبه پا (ه)به پاک کم (ه)اکه کمپ به (ه)کمبه پاکي  به پاک کو به پاک کو به پاکه کو به پاکي کو

 2nd به پاک کې به پاک کې پاکه کېبه  به پاکي کې به پاک کئ ئاک کبه پ کئبه پاکه  ي کئبه پاک

 3rd به پاک کي به پاک کي به پاکه کي به پاکي کي به پاک کي به پاک کي به پاکه کي به پاکي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به پاک کم (ه)(تېر) به پاک کم (ه)کم ه(تېر) به پاک (ه)کم يه پاک(تېر) ب ه پاک کور) ب(تې  تېر) به پاک کو( (تېر) به پاکه کو اکي کوبه پ (تېر)

 2nd (تېر) به پاک کې ک کېبه پار) (تې (تېر) به پاکه کې (تېر) به پاکي کې (تېر) به پاک کئ (تېر) به پاک کئ (تېر) به پاکه کئ (تېر) به پاکي کئ

 3rd (تېر) به پاک کي (تېر) به پاک کي (تېر) به پاکه کي (تېر) به پاکي کي (تېر) به پاک کي يپاک ک) به ېر(ت ه کيبه پاک(تېر)  پاکي کي ) به(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)پاکوم (ه)پاکوم (ه)پاکوم (ه)پاکوم پاکوو پاکوو پاکوو پاکوو

 2nd پاکوې پاکوې ېپاکو پاکوې پاکوئ پاکوئ پاکوئ ئپاکو

 3rd پاکوي پاکوي پاکوي پاکوي يکوپا کوياپ پاکوي پاکوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپاک کړ پاک کړي دي پاکه کړې ده پاکي کړي دي ی دئپاک کړ پاک کړي دي پاکه کړې ده پاکي کړي دي

 2nd ی دئړپاک ک پاک کړي دي دهپاکه کړې  پاکي کړي دي ی دئکړک پا ړي ديپاک ک پاکه کړې ده پاکي کړي دي

 3rd ی دئپاک کړ پاک کړي دي پاکه کړې ده پاکي کړي دي ی دئپاک کړ پاک کړي دي پاکه کړې ده ديکړي  کيپا

 
Present Perfect Progressive  

 1st پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې

 2nd پاکاوه /پاکوئ ه)(پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)لپاکو پاکوله پاکولې

 3rd پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې

 
Past Progressive  

 1st پاکاوه /پاکوئ ه)(پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې

 2nd پاکاوه /پاکوئ (ه)لپاکو لهپاکو پاکولې هپاکاو /پاکوئ (ه)لکوپا پاکوله پاکولې

 3rd پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپاک  پاک کړي وه هکړې و کهپا پاکي کړي وې کړی وپاک  پاک کړي وه پاکه کړې وه پاکي کړي وې

 2nd کړی وپاک  پاک کړي وه پاکه کړې وه پاکي کړي وې وی کړپاک  پاک کړي وه وهپاکه کړې  کړي وې کيپا

 3rd کړی وپاک  پاک کړي وه پاکه کړې وه پاکي کړي وې کړی وپاک  پاک کړي وه پاکه کړې وه پاکي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهپاکا /پاکوئ )(هپاکول پاکوله لېکوپا پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول لهکوپا کولېاپ

 2nd پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې

 3rd پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې پاکاوه /پاکوئ (ه)پاکول پاکوله پاکولې
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Future Progressive  

 1st (ه)پاکوم هب (ه)ومپاکبه  (ه)مکوپابه  (ه)پاکومبه  ووبه پاک به پاکوو به پاکوو ووپاکبه 

 2nd پاکوېبه  پاکوېبه  پاکوېبه  پاکوېبه  پاکوئبه  پاکوئبه  پاکوئبه  پاکوئبه 

 3rd پاکويبه  پاکويبه  پاکويبه   پاکويبه  پاکويبه  پاکويبه  پاکويبه  پاکويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي يکړي وپاکي  هب ی وياک کړپ به به پاک کړي وي وي به پاکه کړې به پاکي کړي وي

 2nd ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي به پاکي کړي وي ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي به پاکي کړي وي

 3rd ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي کړې وي به پاکه اکي کړي ويپ به ی ويبه پاک کړ وي به پاک کړي به پاکه کړې وي ي وياکي کړپ به

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وړاک کبه پ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي به پاکي کړي وي ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي به پاکي کړي وي

 2nd ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي ي ويکي کړبه پا يوی به پاک کړ به پاک کړي وي کړې ويبه پاکه  به پاکي کړي وي

 3rd ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي به پاکي کړي وي ی ويبه پاک کړ به پاک کړي وي به پاکه کړې وي به پاکي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پاکوم(تېر) به  (ه)پاکوم(تېر) به  (ه)پاکوم(تېر) به  (ه)پاکوم(تېر) به  به پاکوو (تېر) وواکبه پ (تېر) ه پاکوو(تېر) ب ) به پاکووېر(ت

 2nd پاکوې(تېر) به  پاکوېتېر) به ( پاکوې (تېر) به پاکوې(تېر) به  پاکوئ(تېر) به  پاکوئ(تېر) به  پاکوئ(تېر) به  پاکوئ(تېر) به 

 3rd پاکوي(تېر) به  پاکوي(تېر) به  پاکوي(تېر) به  پاکوي(تېر) به  پاکوي(تېر) به  پاکويبه (تېر)  پاکويتېر) به ( پاکوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پاکي کړي 

 وي

(تېر) به پاکه کړې 

 وي

 (تېر) به پاک کړي

 وي

ی پاک کړ ) به(تېر

 وي

کړي (تېر) به پاکي 

 وي

 کړې پاکه(تېر) به 

 وي

ړي ک اکبه پ (تېر)

 وي

ی (تېر) به پاک کړ

 وي
1st 

(تېر) به پاکي کړي 

 وي

(تېر) به پاکه کړې 

 وي

(تېر) به پاک کړي 

 وي

ی (تېر) به پاک کړ

 وي

(تېر) به پاکي کړي 

 وي

(تېر) به پاکه کړې 

 وي

(تېر) به پاک کړي 

 وي

ی پاک کړتېر) به (

 وي
2nd 

کړي (تېر) به پاکي 

 وي

کړې  (تېر) به پاکه

 وي

ړي ک اکبه پ (تېر)

 وي

ی (تېر) به پاک کړ

 وي

(تېر) به پاکي کړي 

 وي

(تېر) به پاکه کړې 

 وي

(تېر) به پاک کړي 

 وي

ی (تېر) به پاک کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ه پاک کمکاوه ، بپاکوم ،پاکوئ/ پا ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مک ې پاکزه د )اړي چيوغ  Present Active پاکوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پاک کم )غوښتل يې چي  Present Passive پاکېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپاک  Past Active یپاک کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وک اپ  Past Passive یپاک سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپاک کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وپاک  ما )خوښ وم چي  Continuous پاکوه 

 Non-continuous ک کهاپ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پالم (ه)پالم (ه)پالم (ه)پالم پالو پالو پالو پالو

 2nd پالې پالې پالې پالې پالئ پالئ پالئ پالئ

 3rd پالي پالي پالي يپال پالي پالي پالي پالي

 
Simple Past  

 1st وپالئ (ه)وپالل لل(ه)وپا اللېپو وپالئ (ه)وپالل )(هللوپا وپاللې

 2nd وپالئ (ه)وپالل لل(ه)وپا وپاللې وپالئ (ه)وپالل لل(ه)وپا وپاللې

 3rd وپالئ (ه)وپالل لل(ه)وپا وپاللې وپالئ (ه)وپالل لل(ه)وپا وپاللې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپالم ه)(پالمو به (ه)وپالم هب (ه)به وپالم پالوو به به وپالو به وپالو به وپالو

 2nd به وپالې به وپالې به وپالې به وپالې به وپالئ به وپالئ به وپالئ به وپالئ

 3rd به وپالي به وپالي به وپالي به وپالي وپاليبه  به وپالي به وپالي به وپالي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وپالم (ه)(تېر) به وپالم (ه)(تېر) به وپالم (ه)(تېر) به وپالم ه وپالو(تېر) ب ) به وپالوېر(ت (تېر) به وپالو لو(تېر) به وپا

 2nd (تېر) به وپالې الېبه وپر) (تې (تېر) به وپالې (تېر) به وپالې (تېر) به وپالئ وپالئ(تېر) به  (تېر) به وپالئ (تېر) به وپالئ

 3rd (تېر) به وپالي (تېر) به وپالي (تېر) به وپالي (تېر) به وپالي تېر) به وپالي( وپالي(تېر) به  الي(تېر) به وپ ليبه وپا(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)پالم (ه)پالم (ه)پالم (ه)پالم پالو پالو پالو پالو

 2nd پالې پالې لېاپ پالې ئپال پالئ پالئ پالئ

 3rd پالي لياپ پالي پالي پالي لياپ پالي پالي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپالل پاللي دي پاللې ده پاللي دي ی دئپالل پاللي دي پاللې ده پاللي دي

 2nd ی دئپالل پاللي دي پاللې ده پاللي دي ی دئپالل پاللي دي پاللې ده پاللي دي

 3rd دئ یپالل پاللي دي دهلې پال پاللي دي ی دئپالل پاللي دي للې دهاپ پاللي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې

 2nd پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې

 3rd پاله /پالئ )(هپالل لل(ه)پا پاللې پاله /لئاپ (ه)للاپ لل(ه)پا پاللې

 
Past Progressive  

 1st پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا للېاپ

 2nd پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې

 3rd پاله /پالئ (ه)پالل )لل(هپا ېپالل پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې

 
Past Perfect  

 1st ی وپالل پاللي وه پاللې وه پاللي وې ی وپالل ي وهللپا پاللې وه ېپاللي و

 2nd ی وپالل پاللي وه پاللې وه پاللي وې ی وپالل پاللي وه پاللې وه پاللي وې

 3rd ی وللاپ ي وهللپا پاللې وه پاللي وې ی وپالل پاللي وه پاللې وه پاللي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې هالپ /پالئ (ه)پالل (ه)للپا پاللې

 2nd پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې

 3rd پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې پاله /پالئ (ه)پالل لل(ه)پا پاللې
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Future Progressive  

 1st (ه)پالمبه  (ه)پالمبه  (ه)لمپابه  )(هپالمبه  الوبه پ به پالو به پالو به پالو

 2nd پالېبه  پالېبه  پالېبه  پالېبه  پالئبه  پالئبه  پالئبه  پالئبه 

 3rd پاليبه  پاليبه  پاليبه   پاليبه  پاليبه  پاليبه  پاليبه  پاليبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پالل به پاللي وي يللې وبه پا يبه پاللي و ويی به پالل به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي

 2nd ی ويبه پالل به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي ی ويپاللبه  به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي

 3rd ی ويبه پالل لي ويبه پال به پاللې وي به پاللي وي ی وياللبه پ به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پالل به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي ی ويبه پالل به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي

 2nd ی ويبه پالل به پاللي وي لې ويپالبه  به پاللي وي ی ويبه پالل به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي

 3rd ی ويبه پالل به پاللي وي به پاللې وي به پاللي وي ی ويللبه پا يبه پاللي و ويبه پاللې  به پاللي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پالم(تېر) به  (ه)پالم(تېر) به  (ه)پالم(تېر) به  (ه)پالم(تېر) به  به پالو (تېر) (تېر) به پالو (تېر) به پالو (تېر) به پالو

 2nd پالې(تېر) به  پالې(تېر) به  پالې(تېر) به  پالې(تېر) به  پالئ(تېر) به  پالئ ) به(تېر لئپا(تېر) به  ئپال(تېر) به 

 3rd پالي) به ېر(ت پالي (تېر) به پالي(تېر) به  پالي(تېر) به  پالي(تېر) به  پالي(تېر) به  پالي(تېر) به  پالي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پالل (تېر) به پاللي وي (تېر) به پاللې وي (تېر) به پاللي وي ی وي(تېر) به پالل (تېر) به پاللي وي اللې ويبه پ (تېر) يبه پاللي ور) (تې

 2nd ی ويپالل ) به(تېر وي) به پاللي ېر(ت (تېر) به پاللې وي (تېر) به پاللي وي ی وياللبه پ (تېر) وي(تېر) به پاللي  (تېر) به پاللې وي (تېر) به پاللي وي

 3rd ی وي(تېر) به پالل (تېر) به پاللي وي (تېر) به پاللې وي (تېر) به پاللي وي ی وي(تېر) به پالل (تېر) به پاللي وي پاللې وي(تېر) به  (تېر) به پاللي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)وپالم پالم ،پالئ/ پاله ، به ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وپالم )غواړي چي  Present Active یپالون /پالونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وپالم )غوښتل يې چي  Present Passive پالل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپالل  Past Active یپالل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپالل  Past Passive یپالل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپالل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یپالل ما )خوښ وم چي  Continuous پاله 

 Non-continuous وپاله 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګپټ (ه)پټوم (ه)پټوم (ه)پټوم پټوو پټوو پټوو پټوو

 2nd پټوې پټوې پټوې پټوې پټوئ وئټپ پټوئ پټوئ

 3rd يپټو پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي

 
Simple Past  

 1st پټ کئ (ه)کړل-کړه/پټ  پټه کړه پټي کړې پټ کئ (ه)کړل-کړه/پټ  پټه کړه پټي کړې

 2nd پټ کئ (ه)کړل-کړه/پټ  پټه کړه پټي کړې پټ کئ (ه)کړل-کړه/پټ  پټه کړه پټي کړې

 3rd پټ کئ (ه)ړلک-کړه/پټ  پټه کړه کړېپټي  پټ کئ (ه)کړل-کړه/پټ  کړه پټه ېکړ پټي
 

Simple Future  
 1st (ه)به پټ کم (ه)به پټ کم (ه)کم هبه پټ (ه)به پټي کم به پټ کو به پټ کو به پټه کو به پټي کو

 2nd ټ کېپ به به پټ کې کې هبه پټ به پټي کې به پټ کئ به پټ کئ به پټه کئ به پټي کئ

 3rd به پټ کي ټ کيپ به به پټه کي به پټي کي به پټ کي کيبه پټ  به پټه کي به پټي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)((تېر) به پټ کم (ه)(تېر) به پټ کم (ه)کم ه(تېر) به پټ (ه)کم ي(تېر) به پټ (تېر) به پټ کو (تېر) به پټ کو (تېر) به پټه کو (تېر) به پټي کو

 2nd (تېر) به پټ کې (تېر) به پټ کې (تېر) به پټه کې ېپټي ک) به ېر(ت پټ کئ ) به(تېر (تېر) به پټ کئ ئ(تېر) به پټه ک (تېر) به پټي کئ

 3rd کيټ (تېر) به پ (تېر) به پټ کي (تېر) به پټه کي (تېر) به پټي کي (تېر) به پټ کي (تېر) به پټ کي (تېر) به پټه کي (تېر) به پټي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ومټپ (ه)ومپټ (ه)پټوم ه)(پټوم پټوو پټوو پټوو پټوو

 2nd پټوې پټوې پټوې پټوې پټوئ پټوئ پټوئ پټوئ

 3rd پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي پټوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپټ کړ پټ کړي دي کړې دهه پټ پټي کړي دي ی دئپټ کړ پټ کړي دي پټه کړې ده پټي کړي دي

 2nd ی دئپټ کړ پټ کړي دي پټه کړې ده ي ديکړ پټي دئ یپټ کړ دي کړيپټ  پټه کړې ده ديکړي پټي 

 3rd ی دئپټ کړ پټ کړي دي پټه کړې ده پټي کړي دي ی دئپټ کړ پټ کړي دي پټه کړې ده پټي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې

 2nd پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/پټوئ ه)(پټول پټوله ېپټول

 3rd پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې

 
Past Progressive  

 1st پټاوه/ئپټو (ه)لپټو پټوله پټولې پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې

 2nd هاوپټ/پټوئ (ه)پټول ولهټپ پټولې پټاوه/پټوئ ه)(پټول پټوله پټولې

 3rd پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپټ  کړي وهپټ  پټه کړې وه پټي کړي وې کړی وپټ  پټ کړي وه پټه کړې وه پټي کړي وې

 2nd کړی وپټ  وه پټ کړي وهکړې پټه  پټي کړي وې کړی وپټ  پټ کړي وه پټه کړې وه ړي وېپټي ک

 3rd کړی وپټ  پټ کړي وه پټه کړې وه پټي کړي وې کړی وپټ  پټ کړي وه پټه کړې وه پټي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هاوپټ/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې

 2nd پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/وئټپ (ه)پټول پټوله پټولې

 3rd پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې پټاوه/پټوئ (ه)پټول پټوله پټولې
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Future Progressive  

 1st (ه)پټومبه   (ه)پټومبه   (ه)پټومبه   (ه)پټومبه   به پټوو به پټوو به پټوو به پټوو

 2nd پټوېبه   وېټپبه   پټوېبه   پټوېبه   پټوئبه  پټوئبه  پټوئبه  پټوئبه 

 3rd پټويبه   پټويبه   پټويبه   پټويبه  پټويبه  پټويبه  پټويبه  پټوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پټ کړ ويکړي  به پټ به پټه کړې وي پټي کړي ويبه  ی ويبه پټ کړ به پټ کړي وي به پټه کړې وي به پټي کړي وي

 2nd ی ويبه پټ کړ به پټ کړي وي به پټه کړې وي به پټي کړي وي ی ويکړبه پټ  کړي ويبه پټ  به پټه کړې وي يبه پټي کړي و

 3rd ی ويبه پټ کړ پټ کړي ويبه  به پټه کړې وي به پټي کړي وي ی ويبه پټ کړ به پټ کړي وي به پټه کړې وي به پټي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پټ کړ کړي وي به پټ به پټه کړې وي به پټي کړي وي ی ويکړ به پټ ويکړي  به پټ به پټه کړې وي ويبه پټي کړي 

 2nd ی ويبه پټ کړ کړي وي به پټ به پټه کړې وي به پټي کړي وي ی ويبه پټ کړ به پټ کړي وي به پټه کړې وي به پټي کړي وي

 3rd ی ويبه پټ کړ کړي وي پټ هب ړې ويبه پټه ک ي ويبه پټي کړ ی ويبه پټ کړ به پټ کړي وي به پټه کړې وي ويکړي  پټيبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مپټو ) به(تېر (ه)پټوم(تېر) به  (ه)پټوم(تېر) به  (ه)پټوم(تېر) به  به پټوو (تېر) (تېر) به پټوو (تېر) به پټوو (تېر) به پټوو

 2nd پټوې(تېر) به  پټوې(تېر) به  پټوې(تېر) به  پټوېبه (تېر)  پټوئ(تېر) به  پټوئ(تېر) به  پټوئبه (تېر)  پټوئ(تېر) به 

 3rd پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  پټوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پټ کړ (تېر) به پټ کړي وي (تېر) به پټه کړې وي (تېر) به پټي کړي وي ی وي(تېر) به پټ کړ ي ويکړټ به پ (تېر) کړې وي (تېر) به پټه ټي کړي وي(تېر) به پ

 2nd ی ويټ کړبه پر) (تې پټ کړي وي(تېر) به  ړې ويه پټه ک(تېر) ب (تېر) به پټي کړي وي ويی پټ کړ (تېر) به (تېر) به پټ کړي وي (تېر) به پټه کړې وي کړي وي(تېر) به پټي 

 3rd ی وي(تېر) به پټ کړ (تېر) به پټ کړي وي پټه کړې وي(تېر) به  (تېر) به پټي کړي وي ی وي(تېر) به پټ کړ (تېر) به پټ کړي وي (تېر) به پټه کړې وي (تېر) به پټي کړي وي

 

Conditional (present, past, future) )(... (ه)ماوه ، به پټ کپټوم ،پټوئ/ پټ که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پټ کم )غواړي چي  Present Active پټوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پټ کم )غوښتل يې چي  Present Passive پټېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپټ  Past Active یپټ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپټ  Past Passive یپټ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپټ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وی کړپټ  ما )خوښ وم چي  Continuous پټوه 

 Non-continuous پټ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګپڅ (ه)پڅوم (ه)پڅوم (ه)پڅوم پڅوو پڅوو پڅوو پڅوو

 2nd پڅوې پڅوې پڅوې پڅوې پڅوئ وئڅپ پڅوئ پڅوئ

 3rd پڅوي پڅوي ويڅپ پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي

 
Simple Past  

 1st پڅ کئ (ه)کړل-کړه/پڅ  کړه پڅه کړې پڅي پڅ کئ (ه)کړل-کړه/پڅ  کړهپڅه  پڅي کړې

 2nd پڅ کئ (ه)کړل-کړه/پڅ  کړه پڅه کړې پڅي پڅ کئ (ه)کړل-کړه/پڅ  پڅه کړه پڅي کړې

 3rd پڅ کئ (ه)لکړ-کړه/پڅ  کړه پڅه کړې پڅي پڅ کئ (ه)کړل-کړه/پڅ  هکړ پڅه ېکړ پڅي
 

Simple Future  
 1st (ه)پڅ کم به (ه)پڅ کم به (ه)پڅه کم به (ه)پڅي کم به پڅ کو به پڅ کو به به پڅه کو به پڅي کو

 2nd پڅ کې به پڅ کې به پڅه کې به پڅي کې به پڅ کئ به پڅ کئ به به پڅه کئ به پڅي کئ

 3rd پڅ کي هب پڅ کي به کي پڅه به پڅي کي به پڅ کي به کيپڅ  به به پڅه کي به پڅي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)پڅ کم (تېر) به (ه)پڅ کم (تېر) به (ه)پڅ کم (تېر) به (ه)پڅ کم (تېر) به پڅ کو (تېر) به پڅ کو (تېر) به پڅه کو (تېر) به پڅي کو (تېر) به

 2nd پڅ کې (تېر) به پڅ کې (تېر) به پڅه کې (تېر) به کې پڅي به (تېر) پڅ کئ ه(تېر) ب پڅ کئ (تېر) به پڅه کئ (تېر) به پڅي کئ ) بهېر(ت

 3rd کيپڅ  (تېر) به پڅ کي (تېر) به پڅه کي (تېر) به پڅي کي (تېر) به پڅ کي (تېر) به پڅ کي (تېر) به پڅه کي (تېر) به پڅي کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)پڅوم ه)(پڅوم (ه)پڅوم (ه)پڅوم پڅوو پڅوو ووڅپ پڅوو

 2nd پڅوې پڅوې پڅوې پڅوې پڅوئ پڅوئ پڅوئ پڅوئ

 3rd پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي پڅوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپڅ کړ کړي دي څپ دهکړې پڅه  پڅي کړي دي ی دئپڅ کړ پڅ کړي دي پڅه کړې ده پڅي کړي دي

 2nd ی دئپڅ کړ پڅ کړي دي پڅه کړې ده ي ديپڅي کړ ی دئپڅ کړ دي پڅ کړي پڅه کړې ده ي ديپڅي کړ

 3rd ی دئپڅ کړ پڅ کړي دي پڅه کړې ده پڅي کړي دي ی دئپڅ کړ پڅ کړي دي پڅه کړې ده پڅي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې پڅاوه /وئپڅ (ه)ولپڅ پڅوله پڅولې

 2nd پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې پڅاوه /پڅوئ )(هپڅول پڅوله پڅولې

 3rd پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې

 
Past Progressive  

 1st پڅاوه /پڅوئ )(هپڅول هپڅول پڅولې پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې

 2nd پڅاوه /وئڅپ (ه)ولپڅ پڅوله ولېڅپ پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې

 3rd پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې

 
Past Perfect  

 1st کړی و څپ پڅ کړي وه پڅه کړې وه پڅي کړي وې کړی وپڅ  پڅ کړي وه پڅه کړې وه پڅي کړي وې

 2nd کړی وپڅ  هړي وپڅ ک وهپڅه کړې  ي وېپڅي کړ کړی وپڅ  وه کړيپڅ  پڅه کړې وه پڅي کړي وې

 3rd کړی وپڅ  پڅ کړي وه پڅه کړې وه پڅي کړي وې کړی وپڅ  پڅ کړي وه پڅه کړې وه پڅي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول هولپڅ پڅولې پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې

 2nd پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول لهپڅو پڅولې

 3rd پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې پڅاوه /پڅوئ (ه)پڅول پڅوله پڅولې
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Future Progressive  

 1st (ه)پڅوم به  (ه)پڅوم به  (ه)پڅوم به  (ه)پڅوم به  پڅوو به پڅوو به پڅوو به پڅوو به

 2nd پڅوې به  پڅوې به  پڅوې به  پڅوې به  پڅوئ به پڅوئ هب پڅوئ به پڅوئ به

 3rd پڅوي به  پڅوي به  پڅوي به  پڅوي به پڅوي به پڅوي به پڅوي به پڅوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به ويپڅه کړې  به پڅي کړي وي به ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به به پڅي کړي وي

 2nd ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به پڅي کړي وي به ی ويپڅ کړ به يکړي و څپ به کړې ويه پڅ به به پڅي کړي وي

 3rd ی ويکړپڅ  به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به پڅي کړي وي به ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به به پڅي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به پڅي کړي وي به ی ويپڅ کړ به ويپڅ کړي  به ه کړې ويڅپبه  به پڅي کړي وي

 2nd ی ويړک پڅ به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به پڅي کړي وي به ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به به پڅه کړې وي به پڅي کړي وي

 3rd ی ويپڅ کړ به پڅ کړي وي به پڅه کړې وي به ويکړي پڅي  به ی ويړپڅ ک به پڅ کړي وي به ويبه پڅه کړې  به پڅي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پڅوم (تېر) به (ه)پڅوم به (تېر) (ه)پڅوم (تېر) به (ه)پڅوم (تېر) به پڅوو به (تېر) پڅوو (تېر) به پڅوو (تېر) به پڅوو (تېر) به

 2nd پڅوې (تېر) به پڅوې (تېر) به پڅوې (تېر) به پڅوې (تېر) به پڅوئ به (تېر) ئپڅو (تېر) به پڅوئ (تېر) به پڅوئ ) به(تېر

 3rd پڅوي ه(تېر) ب پڅوي (تېر) به پڅوي (تېر) به پڅوي (تېر) به پڅوي (تېر) به پڅوي (تېر) به پڅوي (تېر) به پڅوي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

پڅي کړي  (تېر) به

 يو
 ی ويپڅ کړ (تېر) به پڅ کړي وي (تېر) به يکړې وه پڅ (تېر) به

(تېر) به پڅي کړي 

 وي
 1st ی ويپڅ کړ (تېر) به پڅ کړي وي (تېر) به پڅه کړې وي (تېر) به

پڅي کړي  (تېر) به

 وي
 ی ويپڅ کړ تېر) به( وي کړيپڅ  (تېر) به پڅه کړې وي (تېر) به

کړي  (تېر) به پڅي

 وي
 2nd ی ويپڅ کړ (تېر) به وي پڅ کړي (تېر) به ې ويپڅه کړ (تېر) به

پڅي کړي  (تېر) به

 وي
 ی ويپڅ کړ (تېر) به پڅ کړي وي (تېر) به پڅه کړې وي (تېر) به

(تېر) به پڅي کړي 

 وي
 3rd ی ويکړ څپ (تېر) به پڅ کړي وي (تېر) به پڅه کړې وي (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) (ه)پڅ کم ، بهاوهپڅ /پڅوئڅوم، ..) پ.(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پڅ کم زه دې )غواړي چي  Present Active پڅوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)پڅ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive پڅېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و څپ  Past Active یړک پڅ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپڅ  Past Passive یپڅ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپڅ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وپڅ  ما )چيخوښ وم  Continuous وهپڅ 

 Non-continuous  کهپڅ 

 



55: to cook; to bake پخول 
 

 110 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګپخ (ه)پخوم (ه)پخوم (ه)پخوم  پخوو پخوو پخوو پخوو

 2nd وېخپ پخوې پخوې پخوې پخوئ پخوئ وئخپ پخوئ

 3rd پخوي پخوي ويپخ پخوي پخوي پخوي پخوي پخوي

 
Simple Past  

 1st پوخ کئ (ه)کړل-کړه/پاخه  کړه پخه کړې پخې پوخ کئ (ه)کړل-کړه/پاخه  کړه پخه کړې پخي

 2nd پوخ کئ )(هکړل-ه/کړپاخه  کړه پخه کړې پخې پوخ کئ (ه)کړل-کړه/پاخه  کړه پخه کړې پخې

 3rd پوخ کئ (ه)کړل-کړه/ه پاخ کړه پخه کړې پخې پوخ کئ (ه)کړل-کړه/پاخه  کړه پخه کړې پخې
 

Simple Future  
 1st (ه)پوخ کم به (ه)پاخه کم به (ه)پخه کم به (ه)کم پخې به پوخ کو به پاخه کو به به پخه کو کو پخېبه 

 2nd پوخ کې به ېپاخه ک به پخه کې به کې پخې به پوخ کئ هب پاخه کئ به به پخه کئ کئ پخېبه 

 3rd پوخ کي به پاخه کي به کي پخه به کي پخې به پوخ کي به يه کپاخ به به پخه کي کي پخېبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)پوخ کم (تېر) به (ه)پاخه کم (تېر) به (ه)پخه کم (تېر) به (ه)کم ېپخ (تېر) به پوخ کو (تېر) به پاخه کو (تېر) به پخه کو (تېر) به کو پخې (تېر) به

 2nd پوخ کې (تېر) به پاخه کې (تېر) به پخه کې (تېر) به کې پخې (تېر) به پوخ کئ (تېر) به پاخه کئ (تېر) به پخه کئ ) بهېر(ت کئ ېپخ (تېر) به

 3rd پوخ کي به (تېر) پاخه کي (تېر) به پخه کي (تېر) به کي پخې تېر) به( پوخ کي (تېر) به پاخه کي (تېر) به پخه کي (تېر) به کي پخې (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)پخوم (ه)پخوم (ه)پخوم (ه)پخوم پخوو پخوو پخوو پخوو

 2nd پخوې پخوې پخوې پخوې پخوئ پخوئ پخوئ پخوئ

 3rd پخوي پخوي پخوي پخوي پخوي پخوي پخوي پخوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپوخ کړ کړي دي پخ /خهپا ې دهپخه کړ کړي دي پخې ی دئپوخ کړ دي کړي پاخه پخه کړې ده کړي دي پخې

 2nd ی دئپوخ کړ پخ کړي دي /پاخه پخه کړې ده پخې کړي دي ی دئپوخ کړ پاخه کړي دي پخه کړې ده پخې کړي دي

 3rd ی دئخ کړوپ پخ کړي دي /پاخه پخه کړې ده يې کړي دخپ ی دئپوخ کړ پاخه کړي دي پخه کړې ده پخې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 2nd پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 3rd پخاوه /پخوئ (ه)پخول لهپخو ولېخپ پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 
Past Progressive  

 1st پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ ه)(پخول پخوله ېپخول

 2nd پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 3rd وهپخا /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپوخ  کړي وه پخ /پاخه ه کړې وهخپ وې ړيک پخې کړی وخ پو پاخه کړي وه کړې وهه پخ کړي وې پخې

 2nd کړی وپوخ  پخ کړي وه /پاخه پخه کړې وه کړي وېپخې  کړی وپوخ  پاخه کړي وه پخه کړې وه پخې کړي وې

 3rd کړی وپوخ  وهکړي پخ  /پاخه پخه کړې وه ې کړي وېخپ کړی و پوخ پاخه کړي وه پخه کړې وه پخې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 2nd پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې

 3rd پخاوه /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې وهپخا /پخوئ (ه)پخول پخوله پخولې
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Future Progressive  

 1st (ه)پخوم به (ه)پخوم به (ه)پخوم به (ه)پخوم به پخوو به پخوو هب پخوو به پخوو به

 2nd پخوې به پخوې به  پخوې به پخوې به پخوئ به پخوئ به پخوئ به پخوئ به

 3rd پخوي به پخوي به  پخوي به  پخوي به پخوي به پخوي به پخوي به پخوي به

 
Future Perfect  

 1st ويی پوخ کړ به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به ی ويپوخ کړ به خه کړي وياپ به ويپخه کړې  به يکړي و پخې به

 2nd ی ويپوخ کړ به ي ويپاخه کړ به پخه کړې وي به کړي وي پخې به ی ويپوخ کړ به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به

 3rd ی ويپوخ کړ به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به ی ويکړپوخ  به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وپوخ کړ به پاخه کړي وي به ويپخه کړې  به کړي وي پخې به ی ويپوخ کړ به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به

 2nd ی ويپوخ کړ به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به ی ويپوخ کړ به ړي ويپاخه ک به پخه کړې وي به کړي وي پخې به

 3rd ی ويپوخ کړ به وي کړي پاخه به پخه کړې وي به کړي وي پخې به ی ويپوخ کړ به پاخه کړي وي به پخه کړې وي به کړي وي پخې به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پخوم (تېر) به (ه)پخوم (تېر) به (ه)پخوم (تېر) به (ه)پخوم (تېر) به پخوو به (تېر) پخوو (تېر) به پخوو به(تېر)  پخوو (تېر) به

 2nd پخوې به (تېر) پخوې (تېر) به پخوې بهر) (تې پخوې (تېر) به پخوئ (تېر) به پخوئ (تېر) به پخوئ (تېر) به پخوئ (تېر) به

 3rd پخوي (تېر) به پخوي (تېر) به پخوي (تېر) به پخوي (تېر) به پخوي (تېر) به پخوي ) بهېر(ت پخوي (تېر) به ويخپ (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

کړي  پخې(تېر) به 

 وي
 پخه کړې وي (تېر) به

ي پاخه کړ (تېر) به

 وي
 ی ويپوخ کړ بهر) (تې

کړي  پخې(تېر) به 

 وي
 ويپخه کړې  (تېر) به

 خه کړياپ (تېر) به

 وي
 1st ی ويپوخ کړ (تېر) به

کړي  پخې(تېر) به 

 وي
 پخه کړې وي (تېر) به

پاخه کړي  (تېر) به

 وي
 ی ويپوخ کړ (تېر) به

کړي  پخې(تېر) به 

 وي
 پخه کړې وي (تېر) به

پاخه کړي  (تېر) به

 وي
 2nd ی ويکړخ پو بهر) (تې

 کړي پخې(تېر) به 

 وي
 پخه کړې وي (تېر) به

 کړي پاخه (تېر) به

 وي
 ی ويپوخ کړ (تېر) به

کړي  پخې(تېر) به 

 وي
 پخه کړې وي (تېر) به

پاخه کړي  (تېر) به

 وي
 3rd ی ويپوخ کړ (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) ه)(پوخ کم پخاوه، به /..) پخوم، پخوئ.(که..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پوخ کم زه دې )غواړي چي  Present Active پخوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)پوخ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive پخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وپخ  /پوخ  Past Active  پخ /یکړپوخ _  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وپخ  /پوخ  Past Passive  پخ  /یسوپوخ_ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ پوخ/ پخ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و پوخ/ پخ ما )خوښ وم چي  Continuous پخوه 

 Non-continuous پوخ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګپراخ (ه)پراخوم (ه)پراخوم (ه)پراخوم پراخوو پراخوو پراخوو پراخوو

 2nd پراخوې پراخوې پراخوې پراخوې ئپراخو پراخوئ پراخوئ پراخوئ

 3rd پراخوي يپراخو يپراخو پراخوي پراخوي پراخوي پراخوي خويپرا

 
Simple Past  

 1st پراخ کئ (ه)کړل-کړه/پراخ  کړه پراخه کړې پراخي پراخ کئ (ه)کړل-کړه/پراخ  پراخه کړه پراخي کړې

 2nd کئپراخ  (ه)کړل-کړه/پراخ  کړه هاخپر کړې يپراخ پراخ کئ (ه)کړل-کړه/پراخ  پراخه کړه پراخي کړې

 3rd پراخ کئ (ه)کړل-کړه/پراخ  کړه پراخه کړې پراخي پراخ کئ (ه)کړل-کړه/پراخ  کړهپراخه  پراخي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کم پراخ به (ه)پراخ کم به (ه)پراخه کم به (ه)پراخي کم به پراخ کو به پراخ کو به به پراخه کو به پراخي کو

 2nd پراخ کې به پراخ کې به ه کېاخپر به اخي کېرپ به پراخ کئ به پراخ کئ به به پراخه کئ به پراخي کئ

 3rd پراخ کي به پراخ کي به کي پراخه به پراخي کي به پراخ کي به پراخ کي به به پراخه کي به پراخي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به پراخ کم (ه)(تېر) به پراخ کم (ه)کم هاخپر ) به(تېر (ه)کم يخ(تېر) به پرا پراخ کو به (تېر) پراخ کو (تېر) به اخه کورپ ) بهېر(ت پراخي کو (تېر) به

 2nd پراخ کې ) به(تېر کې (تېر) به پراخ پراخه کې (تېر) به پراخي کې (تېر) به پراخ کئ (تېر) به پراخ کئ (تېر) به پراخه کئ (تېر) به پراخي کئ (تېر) به

 3rd (تېر) به پراخ کي (تېر) به پراخ کي پراخه کي (تېر) به پراخي کي (تېر) به پراخ کي بهر) (تې کي پراخ (تېر) به پراخه کي (تېر) به کيخي پرا (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)خومپرا (ه)پراخوم (ه)پراخوم (ه)پراخوم پراخوو پراخوو پراخوو پراخوو

 2nd اخوېرپ پراخوې پراخوې پراخوې ئپراخو پراخوئ پراخوئ پراخوئ

 3rd پراخوي پراخوي پراخوي پراخوي پراخوي پراخوي وياخپر وياخپر
 

Present Perfect  
 1st ی دئپراخ کړ پراخ کړي دي پراخه کړې ده پراخي کړي دي ی دئپراخ کړ پراخ کړي دي پراخه کړې ده پراخي کړي دي

 2nd ی دئپراخ کړ ړي ديخ کپرا ده پراخه کړې دي پراخي کړي ی دئپراخ کړ ديپراخ کړي  پراخه کړې ده ديکړي  پراخي

 3rd ی دئپراخ کړ پراخ کړي دي پراخه کړې ده پراخي کړي دي ی دئپراخ کړ پراخ کړي دي پراخه کړې ده پراخي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پراخاوه /ئپراخو (ه)پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)خولپرا هخولپرا پراخولې

 2nd پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله ولېپراخ

 3rd پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې

 
Past Progressive  

 1st پراخاوه /پراخوئ (ه)خولپرا ولهپراخ پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)اخولرپ پراخوله پراخولې

 2nd پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې

 3rd پراخاوه /پراخوئ ه)(پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپراخ  پراخ کړي وه پراخه کړې وه پراخي کړي وې کړی وپراخ  ي وهپراخ کړ پراخه کړې وه پراخي کړي وې

 2nd کړی وپراخ  پراخ کړي وه پراخه کړې وه پراخي کړي وې کړی وپراخ  پراخ کړي وه پراخه کړې وه پراخي کړي وې

 3rd کړی وپراخ  وه اخ کړيرپ اخه کړې وهرپ پراخي کړي وې کړی واخ رپ پراخ کړي وه پراخه کړې وه وې اخي کړيرپ

  
Past Perfect Progressive  

 1st پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې

 2nd پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله ولېپراخ خاوهراپ /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې

 3rd پراخاوه /پراخوئ (ه)پراخول پراخوله پراخولې پراخاوه /ئپراخو )(هپراخول هخولپرا پراخولې
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Future Progressive  

 1st (ه)وماخپر به  (ه)پراخوم به  (ه)پراخوم به  (ه)پراخوم به  پراخوو به پراخوو به پراخوو به پراخوو به

 2nd پراخوې به  پراخوې به  پراخوې هب  پراخوې به  پراخوئ به ئپراخو به پراخوئ به پراخوئ به

 3rd پراخوي به  پراخوي به  پراخوي به  پراخوي به پراخوي به پراخوي به پراخوي به پراخوي به

 
Future Perfect  

 1st ی وياخ کړرپ به پراخ کړي وي به ړې ويپراخه ک به پراخي کړي وي به وي یپراخ کړ به پراخ کړي وي به پراخه کړې وي به به پراخي کړي وي

 2nd ی ويپراخ کړ به پراخ کړي وي به پراخه کړې وي به پراخي کړي وي به ی ويپراخ کړ به پراخ کړي وي به پراخه کړې وي به کړي وي راخيبه پ

 3rd ی ويپراخ کړ به پراخ کړي وي به ويکړې  پراخه به پراخي کړي وي به ی ويړپراخ ک به يپراخ کړي و به پراخه کړې وي به به پراخي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويپراخ کړ به پراخ کړي وي به پراخه کړې وي به پراخي کړي وي به ی ويپراخ کړ به پراخ کړي وي به به پراخه کړې وي به پراخي کړي وي

 2nd ی ويپراخ کړ به اخ کړي ويرپ به ويپراخه کړې  به پراخي کړي وي به ی ويړخ کپرا به پراخ کړي وي به يه کړې وبه پراخ وي به پراخي کړي

 3rd ی ويپراخ کړ به کړي ويپراخ  به پراخه کړې وي به پراخي کړي وي به ی ويپراخ کړ به پراخ کړي وي به به پراخه کړې وي به پراخي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پراخوم (تېر) به (ه)پراخوم (تېر) به (ه)پراخوم (تېر) به (ه)پراخوم (تېر) به ووپراخ به (تېر) پراخوو (تېر) به پراخوو (تېر) به پراخوو (تېر) به

 2nd پراخوې (تېر) به پراخوې تېر) به( پراخوې به(تېر)  پراخوې (تېر) به پراخوئ (تېر) به پراخوئ (تېر) به پراخوئ (تېر) به پراخوئ (تېر) به

 3rd پراخوي (تېر) به پراخوي (تېر) به پراخوي (تېر) به پراخوي (تېر) به پراخوي (تېر) به پراخوي ه(تېر) ب پراخوي بهر) (تې پراخوي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

پراخي کړي  (تېر) به

 وي

پراخه کړې  (تېر) به

 وي

ړي خ کپرا تېر) به(

 وي

ی پراخ کړ (تېر) به

 وي

(تېر) به پراخي کړي 

 وي

ړې پراخه ک بهر) (تې

 وي

پراخ کړي  تېر) به(

 وي

ی پراخ کړ (تېر) به

 وي
1st 

پراخي کړي  (تېر) به

 وي

پراخه کړې  (تېر) به

 وي

پراخ کړي  (تېر) به

 وي

ی پراخ کړ (تېر) به

 وي

(تېر) به پراخي کړي 

 وي

ړې پراخه ک (تېر) به

 وي

پراخ کړي  به (تېر)

 وي

ی کړپراخ  (تېر) به

 وي
2nd 

ي ي کړپراخ (تېر) به

 وي

ه کړې اخپر ) به(تېر

 وي

پراخ کړي  (تېر) به

 وي

ی پراخ کړ (تېر) به

 وي

(تېر) به پراخي کړي 

 وي

پراخه کړې  (تېر) به

 وي

پراخ کړي  (تېر) به

 وي

ی پراخ کړ (تېر) به

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)پراخ کم بهاوه، پراخ /پراخوم، پراخوئ (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پراخ کم زه دې )غواړي چي  Present Active پراخوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)پراخ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive پراخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپراخ  Past Active یکړ اخپر  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و اخپر  Past Passive یپراخ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپراخ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وی کړپراخ  ما )خوښ وم چي  Continuous پراخوه 

 Non-continuous پراخ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)سمبا پرې (ه)باسمپرې  (ه)پرې باسم (ه)پرې باسم پرې باسو پرې باسو پرې باسو پرې باسو

 2nd باسېپرې  ېپرې باس پرې باسې اسېپرې ب پرې باسئ پرې باسئ ئپرې باس پرې باسئ

 3rd پرې باسي پرې باسي پرې باسي پرې باسي پرې باسي پرې باسي پرې باسي پرې باسي

 
Simple Past  

 1st پرې ايستئ (ه)يستلپرې ا يستلهپرې ا پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې

ه(پرې ايستل پرې ايستله تلېپرې ايس (هپرې ايستل پرې ايستله تلېايسپرې  پرې ايستئ (  2nd پرې ايستئ (

(هپرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې (هپرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (  3rd پرې ايستئ (
 

Simple Future  
 1st (ه)باسمپرې  به (ه)پرې باسم به (ه)پرې باسم به (ه)باسمپرې  به پرې باسو به پرې باسو هب پرې باسو به پرې باسو به

 2nd پرې باسې به پرې باسې به پرې باسې به پرې باسې به پرې باسئ به پرې باسئ به پرې باسئ به پرې باسئ به

 3rd پرې باسي به پرې باسي به باسيپرې  به اسيپرې ب به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)پرې باسم (تېر) به (ه)پرې باسم (تېر) به (ه)پرې باسم (تېر) به (ه)پرې باسم (تېر) به پرې باسو (تېر) به پرې باسو (تېر) به پرې باسو (تېر) به باسوې پر ) به(تېر

 2nd پرې باسې (تېر) به پرې باسې (تېر) به ېپرې باس (تېر) به اسېپرې ب (تېر) به پرې باسئ ه(تېر) ب پرې باسئ (تېر) به باسئپرې  ) بهېر(ت پرې باسئ (تېر) به

 3rd سيبا پرې تېر) به( پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)پرې باسم (ه)پرې باسم  (ه)پرې باسم  (ه)مباس پرې  سوپرې با باسوې پر پرې باسو پرې باسو

 2nd پرې باسې پرې باسې پرې باسې پرې باسې پرې باسئ پرې باسئ پرې باسئ پرې باسئ

 3rd پرې باسي پرې باسي يپرې باس اسيپرې ب پرې باسي پرې باسي پرې باسي پرې باسي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپرې ايستل پرې ايستلي دي پرې ايستلې ده پرې ايستلي دي ی دئپرې ايستل ايستلي ديې پر ې دهپرې ايستل دي ايستليپرې 

 2nd ی دئپرې ايستل دي پرې ايستلي پرې ايستلې ده پرې ايستلي دي ی دئپرې ايستل پرې ايستلي دي پرې ايستلې ده پرې ايستلي دي

 3rd ی دئپرې ايستل پرې ايستلي دي پرې ايستلې ده پرې ايستلي دي دئ یستلاي پرې لي ديايستپرې  ايستلې دهپرې  تلي ديپرې ايس

 
Present Perfect Progressive  

 1st ئايستپرې  (ه)ستلپرې اي پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې

 2nd پرې ايستئ (ه)پرې ايستل لهې ايسترپ پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)ايستلپرې  لهپرې ايست پرې ايستلې

 3rd پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې

 
Past Progressive  

 1st پرې ايستئ (ه)پرې ايستل لهايستپرې  پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)ې ايستلرپ پرې ايستله پرې ايستلې

 2nd پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل ستلهاي پرې تلېپرې ايس

 3rd پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپرې ايستل پرې ايستلي وه پرې ايستلې وه لي وېې ايسترپ ی وې ايستلرپ پرې ايستلي وه لې وهايستپرې  ايستلي وېپرې 

 2nd ی وپرې ايستل پرې ايستلي وه پرې ايستلې وه پرې ايستلي وې ی وپرې ايستل پرې ايستلي وه پرې ايستلې وه پرې ايستلي وې

 3rd ی وپرې ايستل هستلي وپرې اي پرې ايستلې وه پرې ايستلي وې ی وايستلې پر پرې ايستلي وه پرې ايستلې وه ستلي وېاي پرې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې

 2nd ستئپرې اي (ه)پرې ايستل يستلهپرې ا پرې ايستلې ايستئپرې  (ه)پرې ايستل هپرې ايستل پرې ايستلې

 3rd پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله پرې ايستلې پرې ايستئ (ه)پرې ايستل پرې ايستله لېايستپرې 
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Future Progressive  

 1st (ه)سمپرې با به (ه)پرې باسم به (ه)سمپرې با به )(هپرې باسم به پرې باسو به پرې باسو به پرې باسو به پرې باسو به

 2nd پرې باسې به پرې باسې به پرې باسې به پرې باسې به پرې باسئ به ې باسئرپ به پرې باسئ به پرې باسئ به

 3rd پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به پرې باسي به

Future Perfect  
 1st ی ويپرې ايستل به پرې ايستلي وي به به پرې ايستلې وي ې ايستلي ويرپ به ويی پرې ايستل هب پرې ايستلي وي به ستلې ويبه پرې اي به پرې ايستلي وي

 2nd ی ويپرې ايستل به يستلي وپرې اي به يبه پرې ايستلې و پرې ايستلي وي به ی ويپرې ايستل به پرې ايستلي وي به به پرې ايستلې وي به پرې ايستلي وي

 3rd ی ويپرې ايستل به پرې ايستلي وي به به پرې ايستلې وي پرې ايستلي وي به ی ويپرې ايستل به ي ويايستلې پر به ستلې ويبه پرې اي به پرې ايستلي وي
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويلې ايسترپ به وي يستليپرې ا به به پرې ايستلې وي پرې ايستلي وي به ی ويپرې ايستل به لي ويستايپرې  به پرې ايستلې وي به به پرې ايستلي وي

 2nd ی ويپرې ايستل به پرې ايستلي وي به به پرې ايستلې وي پرې ايستلي وي به ی ويپرې ايستل به پرې ايستلي وي به پرې ايستلې وي به به پرې ايستلي وي

 3rd ی ويپرې ايستل به پرې ايستلي وي به ې ويبه پرې ايستل پرې ايستلي وي به ی ويلايستپرې  به پرې ايستلي وي به لې ويپرې ايست به ايستلي ويبه پرې 

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)پرې باسم بهر) (تې (ه)پرې باسم (تېر) به (ه)سمپرې با ) به(تېر (ه)باسمپرې  (تېر) به پرې باسو به (تېر) پرې باسو (تېر) به پرې باسو (تېر) به پرې باسو (تېر) به

 2nd پرې باسې (تېر) به پرې باسې (تېر) به پرې باسې (تېر) به پرې باسې (تېر) به پرې باسئ (تېر) به پرې باسئ (تېر) به پرې باسئ به (تېر) ئپرې باس بهر) (تې

 3rd پرې باسي ) به(تېر سيپرې با ) بهېر(ت پرې باسي (تېر) به سيبا پرې (تېر) به پرې باسي (تېر) به پرې باسي ه(تېر) ب پرې باسي (تېر) به پرې باسي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

(تېر) به پرې ايستلې 

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايستل

 وي

پرې ايستلي (تېر) به 

 وي

ستلې پرې اي ) به(تېر

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايستل

 وي
1st 

لي رې ايست(تېر) به پ

 وي

(تېر) به پرې ايستلې 

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايستل

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

(تېر) به پرې ايستلې 

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايستل

 وي
2nd 

تلي پرې ايس (تېر) به

 وي

ستلې (تېر) به پرې اي

 وي

ي (تېر) به پرې ايستل

 وي

ی تلسپرې اي (تېر) به

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

(تېر) به پرې ايستلې 

 وي

(تېر) به پرې ايستلي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايستل

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (...که) (ه)باسمپرې  ئ ، بهپرې باسم، پرې ايست...  Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(پرې باسم دې زه )غواړي چي  Present Active پرې ايستونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)پرې باسم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive پرې ايستل کېدونکئ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپرې ايستل  Past Active  یيستاپرې 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپرې ايستل  Past Passive یستل سواي پرې 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپرې ايستل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یپرې ايستل ما )خوښ وم چي  Continuous ې بِاسهرپ 

 Non-continuous  ِهباس پرې 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پرېږدم (ه)پرېږدم (ه)پرېږدم (ه)پرېږدم پرېږدو پرېږدو پرېږدو پرېږدو

 2nd پرېږدې دېېږپر پرېږدې پرېږدې پرېږدئ پرېږدئ پرېږدئ ږدئپرې

 3rd پرېږدي پرېږدي پرېږدي ېږديرپ ېږديرپ پرېږدي ديېږپر پرېږدي

 
Simple Past  

 1st پرېښوئ پرېښول پرېښوله پرېښولې پرېښوئ پرېښول پرېښوله پرېښولې

 2nd ښوئپرې پرېښول پرېښوله پرېښولې پرېښوئ پرېښول پرېښوله پرېښولې

 3rd ئپرېښو پرېښول پرېښوله ولېېښپر پرېښوئ پرېښول پرېښوله ولېېښپر
 

Simple Future  
 1st (ه)به پرېږدم (ه)به پرېږدم (ه)به پرېږدم (ه)به پرېږدم به پرېږدو به پرېږدو به پرېږدو پرېږدوبه 

 2nd ېبه پرېږد دېبه پرېږ به پرېږدې به پرېږدې به پرېږدئ به پرېږدئ به پرېږدئ به پرېږدئ

 3rd پرېږديبه  رېږديپ به به پرېږدي به پرېږدي به پرېږدي ږديپرېبه  به پرېږدي به پرېږدي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)رېږدم(تېر) به پ  (ه)(تېر) به پرېږدم  (ه)(تېر) به پرېږدم  (ه)(تېر) به پرېږدم (تېر) به پرېږدو (تېر) به پرېږدو (تېر) به پرېږدو (تېر) به پرېږدو

 2nd (تېر) به پرېږدې (تېر) به پرېږدې (تېر) به پرېږدې (تېر) به پرېږدې دئپرېږبه (تېر)  پرېږدئ(تېر) به  (تېر) به پرېږدئ (تېر) به پرېږدئ

 3rd (تېر) به پرېږدي ږديتېر) به پرې( (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پرېږدم (ه)پرېږدم (ه)پرېږدم (ه)پرېږدم پرېږدو پرېږدو پرېږدو پرېږدو

 2nd پرېږدې پرېږدې پرېږدې پرېږدې پرېږدئ پرېږدئ پرېږدئ پرېږدئ

 3rd پرېږدي پرېږدي پرېږدي پرېږدي پرېږدي پرېږدي پرېږدي پرېږدي
 

Present Perfect  
 1st دئ پرې ايښئ پرې ايښي دي ده ې ايښېرپ ايښي ديپرې  ی دئپرې ايښ پرې ايښي دي هپرې ايښې د پرې ايښي دي

 2nd دئ پرې ايښئ پرې ايښي دي پرې ايښې ده پرې ايښي دي ی دئپرې ايښ پرې ايښي دي پرې ايښې ده پرې ايښي دي

 3rd دئ پرې ايښئ دي ايښيپرې  پرې ايښې ده پرې ايښي دي ئی دپرې ايښ پرې ايښي دي پرې ايښې ده پرې ايښي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پرېښِوئ/پرېښاِوه (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې

 2nd پرېښِوئ/پرېښاِوه (ه)لپرېښوِ  ِولهپرېښ پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښوِلې

 3rd پرېښِوئ/پرېښاِوه (ه)پرېښِول پرېښِوله ِولېېښپر اِوهپرېښ /پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله لېښوِ پرې

 
Past Progressive  

 1st پرېښِوئ/ پرېښاوه (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې

 2nd ئپرېښوِ  (ه)لښوِ پرې پرېښِوله پرېښِولې اِوهپرېښ /پرېښِوئ (ه)پرېښِول لهښوِ پرې ېښوِلېرپ

 3rd پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې

 
Past Perfect  

 1st ی وپرې ايښ ايښي وهې پر ښې وهاي پرې پرې ايښي وې ی وپرې ايښ پرې ايښي وه پرې ايښې وه پرې ايښي وې

 2nd ی وپرې ايښ پرې ايښي وه پرې ايښې وه ښي وېاي پرې ی وپرې ايښ ښي وهپرې اي پرې ايښې وه ايښي وېپرې 

 3rd ی وپرې ايښ پرې ايښي وه پرې ايښې وه پرې ايښي وې ی وپرې ايښ پرې ايښي وه پرې ايښې وه پرې ايښي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st ِوهپرېښا ېښِوئ/رپ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ پرېښِول پرېښِوله لېپرېښوِ 

 2nd پرېښِوئ (ه)پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ پرېښِول پرېښِوله پرېښوِلې

 3rd ئپرېښوِ  (ه)لښوِ پرې پرېښِوله پرېښِولې پرېښاِوه /پرېښِوئ پرېښِول پرېښِوله پرېښِولې
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Future Progressive  

 1st  (ه)به پرېږِدم  (ه)به پرېږِدم  (ه)به پرېږِدم  (ه)پرېږِدم هب ېږِدوبه پر ږِدوپرېبه  به پرېږِدو به پرېږِدو

 2nd به پرېږِدې به پرېږِدې به پرېږِدې به پرېږِدې به پرېږِدئ به پرېږِدئ به پرېږِدئ به پرېږِدئ

 3rd رېږِديپ به به پرېږِدي به پرېږِدي يبه پرېږدِ  به پرېږِدي پرېږِديبه  به پرېږِدي يبه پرېږدِ 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پرې ايښ به پرې ايښي وي به پرې ايښې وي به پرې ايښي وي ی ويبه پرې ايښ به پرې ايښي وي به پرې ايښې وي به پرې ايښي وي

 2nd يی وايښ به پرې يښي ويبه پرې ا به پرې ايښې وي وي به پرې ايښي ی ويبه پرې ايښ وي ايښيبه پرې  ويبه پرې ايښې  به پرې ايښي وي

 3rd ی ويبه پرې ايښ به پرې ايښي وي به پرې ايښې وي به پرې ايښي وي ی ويبه پرې ايښ به پرې ايښي وي به پرې ايښې وي به پرې ايښي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پرې ايښ ايښي وي پرېبه  وي به پرې ايښې يبه پرې ايښي و ی ويپرې ايښ هب به پرې ايښي وي پرې ايښې وي هب ايښي ويرې پ به

 2nd ی ويبه پرې ايښ به پرې ايښي وي به پرې ايښې وي به پرې ايښي وي ی ويبه پرې ايښ به پرې ايښي وي به پرې ايښې وي به پرې ايښي وي

 3rd ی ويبه پرې ايښ ښي ويرې ايپ به يښې ويرې ابه پ به پرې ايښي وي ی ويايښبه پرې  به پرې ايښي وي ايښې ويبه پرې  ښي وييابه پرې 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پرېږدم ه)() به پرېږدمېر(ت (ه)پرېږدم(تېر) به  (ه)(تېر) به پرېږدم (تېر) به پرېږدو (تېر) به پرېږدو (تېر) به پريږدو (تېر) به پرېږدو

 2nd (تېر) به پرېږدې (تېر) به پرېږدې (تېر) به پرېږدې (تېر) به پرېږدې ) به پرېږدئېر(ت ېږدئ(تېر) به پر ئ(تېر) به پرېږد به پرېږدئر) (تې

 3rd ي(تېر) به پرېږد (تېر) به پرېږدي ) به پرېږديېر(ت (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي (تېر) به پرېږدي

 
Future in the Past Perfect  

يښي پرې ا) به ېر(ت

 وي

(تېر) به پرې ايښې 

 وي

(تېر) به پرې ايښي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايښ

 وي

(تېر) به پرې ايښي 

 وي

(تېر) به پرې ايښې 

 وي

(تېر) به پرې ايښي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايښ

 وي
1st 

ښي تېر) به پرې اي(

 وي

(تېر) به پرې ايښې 

 وي

به پرې ايښي ر) (تې

 وي

ی پرې ايښ(تېر) به 

 وي

ښي پرې اي تېر) به(

 وي

(تېر) به پرې ايښې 

 وي

(تېر) به پرې ايښي 

 وي

ی (تېر) به پرې ايښ

 وي
2nd 

(تېر) به پرې ايښي 

 وي

(تېر) به پرې ايښې 

 وي

ايښي (تېر) به پرې 

 وي

ی (تېر) به پرې ايښ

 وي

يښي (تېر) به پرې ا

 وي

(تېر) به پرې ايښې 

 وي

) به پرې ايښي ېر(ت

 وي

ی پرې ايښ (تېر) به

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)پرېښاوه، به پرېږدم /پرېږدم،پرېښوئ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پرېږدم )غواړي چي  Present Active ونکیپرېښ 

Imperfect Subjunctive )(ه)پرېږدم دې زه )غوښتل يې چي  Present Passive دونکیول کېپرېښ /یپرېښېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپرې ايښ  Past Active یپرې ايښ  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یايښپرې  Past Passive یپرېښوول سو /یپرېښل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښنه لري چي) ما دي پرې اياور دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پرې ايښ )خوښ وم چي  Continuous پرېږِده 

 Non-continuous پرِېږ ده 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پرې کوم (ه)پرې کوم (ه)کومپرې  (ه)پرې کوم پرېکوو پرېکوو پرېکوو پرېکوو

 2nd پرې کوې پرې کوې پرې کوې پرې کوې پرېکوئ پرېکوئ پرېکوئ پرېکوئ

 3rd پرې کوي يپرې کو پرې کوي پرې کوي پرېکوي پرېکوي پرېکوي پرېکوي

 
Simple Past  

 1st پرې کئ کړل -پرې کړه/ ې کړهرپ کړېې پر کئ پرې کړل -پرې کړه/ کړه پرې کړې پرې

 2nd پرې کئ کړل -پرې کړه/ پرې کړه پرې کړې کئ پرې کړل -پرې کړه/ کړه پرې کړې پرې

 3rd پرې کئ کړل -پرې کړه/ پرې کړه پرې کړې کئ پرې کړل -پرې کړه/ کړه پرې کړې پرې
 

Simple Future  
 1st  (ه)به پرې کم  (ه)پرې کمبه   (ه)به پرې کم  (ه)کمبه پرې  به پرې کو کوبه پرې  به پرې کو به پرې کو

 2nd به پرې کې به پرې کې به پرې کې به پرې کې به پرې کئ به پرې کئ به پرې کئ به پرې کئ

 3rd به پرې کي به پرې کي به پرې کي به پرې کي به پرې کي کي به پرې به پرې کي به پرې کي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)(تېر) به پرې کم  (ه)(تېر) به پرې کم  (ه)(تېر) به پرې کم  (ه)(تېر) به پرې کم (تېر) به پرې کو (تېر) به پرې کو پرې کو(تېر) به  ) به پرې کوېر(ت

 2nd (تېر) به پرې کې کې به پرې(تېر)  پرې کې(تېر) به  (تېر) به پرې کې ئ(تېر) به پرې ک (تېر) به پرې کئ ) به پرې کئېر(ت (تېر) به پرې کئ

 3rd (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي (تېر) به پرې کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)مکو پرې (ه)ې کومرپ (ه)پرې کوم (ه)پرې کوم کووپرې  پرې کوو پرې کوو پرې کوو

 2nd پرې کوې پرې کوې پرې کوې پرې کوې پرې کوئ پرې کوئ پرې کوئ پرې کوئ

 3rd پرې کوي پرې کوي پرې کوي پرې کوي پرې کوي پرې کوي پرې کوي پرې کوي
 

Present Perfect  
 1st دئی پرې کړ ي ديپرې کړ پرې کړې ده ې کړي ديرپ ی دئپرې کړ پرې کړي دي دهکړې پرې  ې کړي ديرپ

 2nd ی دئپرې کړ پرې کړي دي پرې کړې ده پرې کړي دي ی دئپرې کړ پرې کړي دي پرې کړې ده پرې کړي دي

 3rd دئی پرې کړ ړي ديپرې ک پرې کړې ده پرې کړي دي ی دئپرې کړ پرې کړي دي پرې کړې ده پرې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پرې کاوه /پرې کوئ پرې کول کولهپرې  لېکو پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې پرې

 2nd پرې کاوه /پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې

 3rd پرې کاوه /پرې کوئ پرې کول هپرې کول کولېې پر پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې

 
Past Progressive  

 1st پرې کاوه /پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې کوئپرې  ولپرې ک هپرې کول لېکو پرې

 2nd پرې کاوه /پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې

 3rd پرې کاوه /ئپرې کو پرې کول پرې کوله کولېې پر پرې کوئ کولپرې  پرې کوله پرې کولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپرې  پرې کړي وه پرې کړې وه پرې کړي وې کړی و پرې کړي وه پرې کړې وه ېپر وېي کړ پرې

 2nd کړی وپرې  پرې کړي وه پرې کړې وه پرې کړي وې کړی وپرې  پرې کړي وه پرې کړې وه پرې کړي وې

 3rd کړی وپرې  کړي وهې پر پرې کړې وه پرې کړي وې و کړیپرې  پرې کړي وه پرې کړې وه پرې کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st پرې کاوه /پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې

 2nd پرې کاوه /وئپرې ک پرې کول ولهپرې ک پرې کولې پرې کوئ پرې کول پرې کوله پرې کولې

 3rd پرې کاوه /پرې کوئ کولپرې  پرې کوله ولېپرې ک پرې کوئ پرې کول لهکو پرې پرې کولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پرې کوم (ه)به پرې کوم (ه)به پرې کوم (ه)به پرې کوم به پرې کوو به پرې کوو به پرې کوو به پرې کوو

 2nd کوې به پرې به پرې کوې به پرې کوې به پرې کوې به پرې کوئ کوئ پرېبه  به پرې کوئ وئبه پرې ک

 3rd به پرې کوي به پرې کوي به پرې کوي به پرې کوي به پرې کوي به پرې کوي به پرې کوي پرې کويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويړبه پرې ک به پرې کړي وي يکړې و به پرې کړي وي پرېبه  ی ويکړ به پرې کړي وي به پرې کړې وي به پرې کړي وي به پرې

 2nd ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي به پرې کړې وي به پرې کړي وي ی ويبه پرې کړ ي ويرې کړپ به کړې وي پرېبه  به پرې کړي وي

 3rd ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي ويبه پرې کړې  به پرې کړي وي ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي به پرې کړې وي به پرې کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي به پرې کړې وي به پرې کړي وي ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي ويکړې پرې به  ړي ويبه پرې ک

 2nd ی ويبه پرې کړ وي ې کړيبه پر رې کړې ويپ به به پرې کړي وي ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي به پرې کړې وي به پرې کړي وي

 3rd ی ويبه پرې کړ به پرې کړي وي به پرې کړې وي به پرې کړي وي ی ويړپرې ک هب کړي ويرې پ به به پرې کړې وي رې کړي ويپ به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پرې کومبه (تېر)  (ه)(تېر) به پرې کوم )(ه(تېر) به پرې کوم (ه)پرې کوم (تېر) به پرې کوو (تېر) به (تېر) به پرې کوو (تېر) به پرې کوو (تېر) به پرې کوو

 2nd (تېر) به پرې کوې (تېر) به پرې کوې (تېر) به پرې کوې (تېر) به پرې کوې (تېر) به پرې کوئ (تېر) به پرې کوئ (تېر) به پرې کوئ تېر) به پرې کوئ(

 3rd (تېر) به پرې کوي ويه پرې ک(تېر) ب کويې پر(تېر) به  (تېر) به پرې کوي (تېر) به پرې کوي پرې کوي ) به(تېر پرې کوي ) به(تېر (تېر) به پرې کوي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 (تېر) به پرې کړې وي

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به پرې کړ

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 رې کړې ويبه پ (تېر)

) به پرې کړي ېر(ت

 وي
 1st ی ويکړ (تېر) به پرې

ي پرې کړ(تېر) به 

 وي
 وي ېپرې کړ (تېر) به

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به پرې کړ

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 (تېر) به پرې کړې وي

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به پرې کړ

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 ې کړې وي(تېر) به پر

 پرې کړي (تېر) به

 وي
 يی و(تېر) به پرې کړ

(تېر) به پرې کړي 

 وي
 کړې وي به پرې(تېر) 

کړي  به پرې(تېر) 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به پرې کړ

 

Conditional (present, past, future) 
کاوه،به پرې  کوئ/ پرې کوم، پرې پرې (که ...)

 ... (ه)مک
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مپرې ک زه دې )غواړي چي  Present Active ونکیکو پرې 

Imperfect Subjunctive ) (ه)رې کمدې پزه  )چيغوښتل يې  Present Passive دونکیېپرې ک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و پرې  Past Active یپرې کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و پرې  Past Passive یپرې سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (وي یکړ پرې يما ددی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما پرې )خوښ وم چي  Continuous پرې کوه 

 Non-continuous پرې که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېولو پرېولو پرېولو وپرېول

 2nd پرېولې ولېپرې پرېولې پرېولې پرېولئ پرېولئ پرېولئ پرېولئ

 3rd پرېولي پرېولي پرېولي وليپرې پرېولي پرېولي پرېولي ېوليرپ

 
Simple Past  

 1st پرېولئ/پرېوئ پرېولل/پرېوله پرېوله پرېوللې/پرېولې پرېوللئ/ پرېوئ (ه)پرېولل پرېوله لېېوپر

 2nd پرېولئ/پرېوئ ېولهپرېولل/پر پرېوله پرېوللې/پرېولې پرېوللئ/ پرېوئ (ه)پرېولل پرېوله پرېولې

 3rd پرېولئ/پرېوئ لهرېولل/پپرېو پرېوله ېپرېوللې/پرېول پرېوللئ/ پرېوئ (ه)پرېولل پرېوله پرېولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به پرېولم (ه)پرېولمبه  (ه)به پرېولم (ه)به پرېولم به پرېولو به پرېولو به پرېولو به پرېولو

 2nd رېولېپ به به پرېولې به پرېولې رېولېپ به به پرېولئ ېولئبه پر به پرېولئ به پرېولئ

 3rd به پرېولي به پرېولي به پرېولي به پرېولي ېوليبه پر يبه پرېول ېوليبه پر به پرېولي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مه پرېول(تېر) ب (ه)(تېر) به پرېولم (ه)(تېر) به پرېولم )(ه(تېر) به پرېولم (تېر) به پرېولو (تېر) به پرېولو پرېولو(تېر) به  (تېر) به پرېولو

 2nd (تېر) به پرېولې (تېر) به پرېولې (تېر) به پرېولې (تېر) به پرېولې (تېر) به پرېولئ (تېر) به پرېولئ پرېولئ (تېر) به ېولئ(تېر) به پر

 3rd (تېر) به پرېولي رېولي(تېر) به پ (تېر) به پرېولي ولي(تېر) به پرې ېولي(تېر) به پر (تېر) به پرېولي (تېر) به پرېولي (تېر) به پرېولي

 
Present Progressive  

 1st پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېومه/پرېولمه/پرېولم پرېولو پرېولو پرېولو پرېولو

 2nd ېپرېول پرېولې لېېوپر پرېولې پرېولئ پرېولئ پرېولئ پرېولئ

 3rd ليېوپر پرېولي پرېولي پرېولي ليېوپر پرېولي پرېولي پرېولي
 

Present Perfect  

 پرېوللي دي پرېوللې ده پرېوللي دي
 /ی دئپرېولل

 پرېولئ _ 
 پرېوللي دي پرېوللې ده پرېوللي دي

 /ی دئپرېولل

 پرېولئ _ 
1st 

 پرېوللي دي پرېوللې ده پرېوللي دي
 /ی دئوللپرې

  پرېولئ _
 ي ديپرېولل پرېوللې ده پرېوللي دي

 /ی دئپرېولل

 پرېولئ _ 
2nd 

 پرېوللي دي لې دهپرېول يپرېوللي د
 /ی دئپرېولل

 پرېولئ _ 
 پرېوللي دي پرېوللې ده پرېوللي دي

 /ی دئپرېولل

 پرېولئ _ 
3rd 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ئ/پرېوئولِ پرې (ه)پرېوِلل هلپرېولِ  ِللېېوپر ئپرېوِ  /ئېولِ رپ (ه)پرېوِلل هلپرېولِ  پرېولِلې

 2nd پرېوِلئ/پرېوئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوِللې پرېِوئ /ئولِ پرې (ه)پرېوِلل لهولِ پرې پرېولِلې

 3rd پرېوِلئ/پرېوئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوِللې پرېِوئ /پرېوِلئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوللې

 
Past Progressive  

 1st پرېوئېوِلئ/رپ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوِللې پرېِوئ /ئپرېولِ  (ه)پرېوِلل پرېوِلله لِلېپرېو

 2nd پرېوِلئ/پرېوئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوِللې پرېِوئ /پرېوِلئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېولِلې

 3rd ېوِلئ/پرېوئرپ (ه)پرېوِلل ِللهپرېو پرېوِللې پرېِوئ /پرېوِلئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوللې
 

Past Perfect  
 1st ی وپرېول/ی وپرېولل پرېوللي وه پرېوللې وه پرېوللي وې ی وپرېول /پرېوللئ ي وهلوي/ پرېپرېولل وهولې پرې /پرېوللې پرېوللي وې

 2nd ی وپرېول/ی وپرېولل وهپرېوللي  للې وهېوپر پرېوللي وې ی وپرېول /پرېوللئ پرېوللي/ پرېولي وه پرېولې وه /پرېوللې پرېوللي وې

 3rd ی وپرېول/ی وپرېولل پرېوللي وه پرېوللې وه پرېوللي وې ی وپرېول /للئېوپر ي وهپرېول /ېولليرپ پرېولې وه /پرېوللې ي وېوللپرې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ِلئ/پرېوئېوپر (ه)پرېوِلل لهپرېولِ  پرېوِللې پرېِوئ /پرېوِلئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېولِلې

 2nd پرېوِلئ/پرېوئ (ه)پرېوِلل هپرېوِلل پرېوِللې ِوئپرې /پرېوِلئ (ه)پرېوِلل ِللهپرېو پرېولِلې

 3rd پرېوِلئ/پرېوئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوِللې پرېِوئ /پرېوِلئ (ه)پرېوِلل پرېوِلله پرېوللې
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Future Progressive  

 1st (ه)رېوِلمپ به (ه)به پرېوِلم (ه)رېوِلمپ به (ه)به پرېوِلم به پرېوِلو وبه پرېولِ  رېوِلوپ به به پرېوِلو

 2nd به پرېوِلې به پرېوِلې به پرېوِلې به پرېوِلې به پرېوِلئ به پرېوِلئ به پرېوِلئ پرېوِلئبه 

 3rd به پرېوِلي ېوِليبه پر به پرېوِلي به پرېوِلي به پرېوِلي به پرېوِلي به پرېوِلي به پرېوِلي

 
Future Perfect  

 1st ی ويپرېول/به پرېوللئ به پرېوللي وي به پرېوللې وي به پرېوللي وي ی ويېولرپ/للئېوپربه  يوللي وبه پرې به پرېوللې وي يوللي وبه پرې

 2nd ی ويپرېول/به پرېوللئ وي به پرېوللي للې ويبه پرېو به پرېوللي وي ی ويپرېول/به پرېوللئ به پرېوللي وي به پرېوللې وي به پرېوللي وي

 3rd ی ويپرېول/به پرېوللئ به پرېوللي وي به پرېوللې وي به پرېوللي وي ی ويپرېول/وللئبه پرې پرېوللي ويبه  به پرېوللې وي به پرېوللي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یپرېول/به پرېوللئ وللي ويپرېبه  به پرېوللې وي پرېوللي وي هب ی ويپرېول/ېوللئبه پر به پرېوللي وي به پرېوللې وي به پرېوللي وي

 2nd ی ويپرېول/به پرېوللئ به پرېوللي وي به پرېوللې وي به پرېوللي وي ی ويپرېول/به پرېوللئ به پرېوللي وي به پرېوللې وي ويلي رېولبه پ

 3rd ی ويپرېول/پرېوللئبه  به پرېوللي وي ويبه پرېوللې  به پرېوللي وي ی ويپرېول/به پرېوللئ به پرېوللي وي به پرېوللې وي به پرېوللي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به پرېوِلمر) (تې (ه)(تېر) به پرېوِلم (ه)(تېر) به پرېوِلم (ه)(تېر) به پرېوِلم (تېر) به پرېوِلو (تېر) به پرېوِلو (تېر) به پرېوِلو (تېر) به پرېوِلو

 2nd (تېر) به پرېوِلې (تېر) به پرېوِلې (تېر) به پرېوِلې رېوِلېبه پ (تېر) ئ) به پرېولِ ېر(ت پرېوِلئ(تېر) به  پرېوِلئ (تېر) به (تېر) به پرېوِلئ

 3rd (تېر) به پرېوِلي پرېولي(تېر) به  پرېولي (تېر) به (تېر) به پرېوِلي (تېر) به پرېوِلي (تېر) به پرېوِلي (تېر) به پرېوِلي (تېر) به پرېوِلي

 
Future in the Past Perfect  

 (تېر)به پرېوللي وي (تېر)به پرېوللې وي وللي وي(تېر)به پرې
(تېر)به 

 ی ويپرېول/پرېوللئ
 (تېر)به پرېوللي وي (تېر)به پرېوللې وي (تېر)به پرېوللي وي

(تېر)به 

 ی ويپرېول/پرېوللئ
1st 

 ي(تېر)به پرېوللي و للې ويه پرېو(تېر)ب ويپرېوللي (تېر)به 
(تېر)به 

 ی ويپرېول/پرېوللئ
 (تېر)به پرېوللي وي تېر)به پرېوللې وي( لي وي(تېر)به پرېول

(تېر)به 

 ی ويپرېول/پرېوللئ
2nd 

 (تېر)به پرېوللي وي (تېر)به پرېوللې وي (تېر)به پرېوللي وي
(تېر)به 

 ی ويپرېول/پرېوللئ
 پرېوللي وي(تېر)به  ويپرېوللې (تېر)به  ېوللي وي(تېر)به پر

(تېر)به 

 ی ويپرېول/پرېوللئ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که)  ِ(ه)م،پرېولئ،به پرېولمپرېول ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پرېولم )غواړي چي  Present Active پرېولونکی/پرېونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پرېولم )غوښتل يې چي  Present Passive نکیپرېولل کېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپرېول/یپرېولل  Past Active پرېوللی 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپرېول /یپرېولل  Past Passive یپرېولل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويپرېول /یلري چي) ما دي پرېوللباور نه  ید  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یپرېول /یما پرېولل )خوښ وم چي  Continuous پرېوِله* 

*Pay attention to the accents. Non-continuous پرِېوله* 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پړسوم (ه)پړسوم (ه)پړسوم (ه)پړسوم پړسوو پړسوو پړسوو پړسوو

 2nd پړسوې پړسوې پړسوې پړسوې پړسوئ پړسوئ پړسوئ پړسوئ

 3rd پړسوي ويپړس پړسوي پړسوي پړسوي پړسوي پړسوي پړسوي

 
Simple Past  

 1st وئړسوپ وپړسول ولهوپړس وپړسولې وپړسوئ (ه)ړسولپو وپړسوله وپړسولې

 2nd وپړسوئ وپړسول وپړسوله پړسولېو وپړسوئ (ه)وپړسول وپړسوله وپړسولې

 3rd وپړسوئ وپړسول وپړسوله وپړسولې وپړسوئ (ه)وپړسول وپړسوله وپړسولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپړسوم (ه)به وپړسوم (ه)به وپړسوم )(هبه وپړسوم به وپړسوو وپړسوو هب به وپړسوو وپړسوبه و

 2nd به وپړسوې به وپړسوې به وپړسوې به وپړسوې به وپړسوئ به وپړسوئ به وپړسوئ پړسوئو به

 3rd يبه وپړسو به وپړسوي به وپړسوي به وپړسوي به وپړسوي وپړسويبه  به وپړسوي به وپړسوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وپړسوم (ه)(تېر) به وپړسوم (ه)(تېر) به وپړسوم (ه)(تېر) به وپړسوم وپړسوبه ور) (تې سووبه وپړ(تېر)  (تېر) به وپړسوو پړسوو(تېر) به و

 2nd وپړسوې(تېر) به  (تېر) به وپړسوې ړسوې(تېر) به وپ پړسوې(تېر) به و (تېر) به وپړسوئ (تېر) به وپړسوئ (تېر) به وپړسوئ وپړسوئ(تېر) به 

 3rd وپړسوي(تېر) به  (تېر) به وپړسوي (تېر) به وپړسوي (تېر) به وپړسوي (تېر) به وپړسوي وپړسوي ) به(تېر وي(تېر) به وپړس (تېر) به وپړسوي

 
Present Progressive  

 1st ه)(پړسوم (ه)پړسوم )(هپړسوم (ه)پړسوم پړسوو پړسوو پړسوو پړسوو

 2nd پړسوې پړسوې پړسوې پړسوې ئپړسو پړسوئ پړسوئ پړسوئ

 3rd پړسوي پړسوي پړسوي پړسوي پړسوي پړسوي يپړسو پړسوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپړسول پړسولي دي پړسولې ده پړسولي دي ی دئپړسول پړسولي دي پړسولې ده پړسولي دي

 2nd ی دئپړسول ديپړسولي  پړسولې ده پړسولي دي دئی پړسول پړسولي دي پړسولې ده پړسولي دي

 3rd ی دئپړسول پړسولي دي پړسولې ده پړسولي دي ی دئپړسول دي وليپړس پړسولې ده پړسولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې

 2nd پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ (ه)پړسول هپړسول پړسولې

 3rd پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ (ه)پړسول هپړسول پړسولې

 
Past Progressive  

 1st پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې

 2nd ړساوهئ/ پپړسو (ه)پړسول پړسوله پړسولې وئپړس (ه)پړسول لهسوپړ پړسولې

 3rd پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله لېپړسو وئپړس (ه)پړسول پړسوله پړسولې

 
Past Perfect  

 1st ی وپړسول پړسولي وه پړسولې وه پړسولي وې ی وپړسول پړسولي وه پړسولې وه پړسولي وې

 2nd ی وسولړپ پړسولي وه پړسولې وه سولي وېړپ ی وپړسول وه وليپړس پړسولې وه پړسولي وې

 3rd ی وپړسول پړسولي وه پړسولې وه پړسولي وې ی وپړسول هپړسولي و ې وهپړسول پړسولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې

 2nd پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ (ه)پړسول پړسوله ېپړسول

 3rd پړسوئ/ پړساوه (ه)پړسول پړسوله پړسولې پړسوئ (ه)پړسول لهسوپړ پړسولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پړسوم (ه)به پړسوم (ه)به پړسوم (ه)به پړسوم به پړسوو به پړسوو به پړسوو به پړسوو

 2nd به پړسوې به پړسوې ېبه پړسو به پړسوې به پړسوئ ړسوئبه پ به پړسوئ سوئبه پړ

 3rd پړسويبه  به پړسوي به پړسوي به پړسوي به پړسوي ويبه پړس به پړسوي ړسويبه پ

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پړسول ويبه پړسولي  به پړسولې وي به پړسولي وي ی ويبه پړسول به پړسولي وي به پړسولې وي به پړسولي وي

 2nd ی ويبه پړسول به پړسولي وي ويولې پړسبه  ولي ويپړسبه  ی ويبه پړسول به پړسولي وي به پړسولې وي به پړسولي وي

 3rd ی ويبه پړسول به پړسولي وي به پړسولې وي به پړسولي وي ی ويبه پړسول به پړسولي وي به پړسولې وي پړسولي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پړسول ي ويړسولبه پ ويبه پړسولې  ويبه پړسولي  ی ويبه پړسول لي ويبه پړسو به پړسولې وي ولي ويپړسبه 

 2nd ی ويبه پړسول به پړسولي وي به پړسولې وي به پړسولي وي ی ويبه پړسول به پړسولي وي به پړسولې وي پړسولي ويبه 

 3rd وي یبه پړسول به پړسولي وي ولې ويبه پړس به پړسولي وي ی ويړسولپ به به پړسولي وي يبه پړسولې و به پړسولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پړسوم (ه)(تېر) به پړسوم (ه)(تېر) به پړسوم (ه)(تېر) به پړسوم (تېر) به پړسوو (تېر) به پړسوو (تېر) به پړسوو (تېر) به پړسوو

 2nd (تېر) به پړسوې پړسوېبه  (تېر) ې(تېر) به پړسو (تېر) به پړسوې تېر) به پړسوئ( (تېر) به پړسوئ تېر) به پړسوئ( (تېر) به پړسوئ

 3rd (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي (تېر) به پړسوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پړسول (تېر) به پړسولي وي (تېر) به پړسولې وي (تېر) به پړسولي وي ی ويلپړسوبه (تېر)  ولي وي(تېر) به پړس ) به پړسولې ويېر(ت (تېر) به پړسولي وي

 2nd ويی (تېر) به پړسول ولي ويبه پړس(تېر)  (تېر) به پړسولې وي ي وي(تېر) به پړسول ويی (تېر) به پړسول (تېر) به پړسولي وي (تېر) به پړسولې وي (تېر) به پړسولي وي

 3rd ی وي(تېر) به پړسول (تېر) به پړسولي وي (تېر) به پړسولې وي (تېر) به پړسولي وي ی وي(تېر) به پړسول (تېر) به پړسولي وي (تېر) به پړسولې وي ي ويولړسبه پ (تېر)

 

Conditional (present, past, future) (ه)اوه،به وپړسوم(که...) پړسوم،پړسوئ/ پړس...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وپړسوم )غواړي چي  Present Active پړسوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وپړسوم )غوښتل يې چي  Present Passive پړسېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یولپړس  Past Active یپړسول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپړسول  Past Passive یلېدپړس 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پړسول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پړسول )خوښ وم چي  Continuous وهپړس 

*Figurative Senses: to invoke, to impregnate. Non-continuous وپړسوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(پښېمانوم (ه)پښېمانوم (ه)وممانپښې (ه)پښېمانوم وپښېمانو پښېمانوو پښېمانوو پښېمانوو

 2nd پښېمانوې پښېمانوې پښېمانوې نوېپښېما ئپښېمانو وئمانپښې پښېمانوئ پښېمانوئ

 3rd پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي

 
Simple Past  

 1st پښېمانه کئ کړل -/پښېمانه کړه پښېمانه کړه پښېمانه کړې نه کئپښېما کړل -/ه کړهپښېمان پښېمانه کړه پښېمِاني کړې

 2nd پښېمانه کئ کړل -/پښېمانه کړه پښېمانه کړه پښېمانه کړې پښېمانه کئ کړل -/پښېمانه کړه انه کړهېمپښ کړې پښېمِاني

 3rd پښېمانه کئ کړل -/انه کړهېمپښ پښېمانه کړه ړېپښېمانه ک پښېمانه کئ کړل -/پښېمانه کړه پښېمانه کړه پښېمِاني کړې
 

Simple Future  
 1st  (ه)به پښېمانه کم  (ه)به پښېمانه کم  (ه)به پښېمانه کم  (ه)به پښېمانه کم به پښېمانه کو به پښېمانه کو انه کوبه پښېم ني کوبه پښېماِ 

 2nd مانه کېپښېبه  به پښېمانه کې پښېمانه کې هب به پښېمانه کې ئبه پښېمانه ک پښېمانه کئبه  به پښېمانه کئ به پښېمِاني کئ

 3rd به پښېمانه کي به پښېمانه کي به پښېمانه کي به پښېمانه کي به پښېمانه کي نه کيښېمابه پ کيبه پښېمانه  يبه پښېمِاني ک

 
Simple Future in the Past  

 تېر) به پښېمانه کو( پښېمانه کو ) به(تېر (تېر) به پښېمانه کو پښېمِاني کو(تېر) به 
ېمانه (تېر) به پښ

 (ه)کم

(تېر) به پښېمانه 

 (ه)کم

نه ه پښېما(تېر) ب

 (ه)کم

(تېر) به پښېمانه 

 (ه)کم
1st 

 2nd (تېر) به پښېمانه کې ېتېر) به پښېمانه ک( (تېر) به پښېمانه کې (تېر) به پښېمِاني کې (تېر) به پښېمانه کئ (تېر) به پښېمانه کئ (تېر) به پښېمانه کئ (تېر) به پښېمِاني کئ

 3rd (تېر) به پښېمانه کي (تېر) به پښېمانه کي (تېر) به پښېمانه کي (تېر) به پښېمِاني کي (تېر) به پښېمانه کي نه کيېماپښ ) به(تېر ېمانه کي(تېر) به پښ به پښېمِاني کير) (تې
 

Present Progressive  
 1st (ه)پښېمانوم (ه)پښېمانوم (ه)پښېمانوم (ه)انومېمپښ پښېمانوو وومانپښې پښېمانوو پښېمانوو

 2nd پښېمانوې پښېمانوې پښېمانوې پښېمانوې ېمانوئښپ وئمانپښې پښېمانوئ پښېمانوئ

 3rd پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي پښېمانوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئه کړمانپښې دي پښېمانه کړي هپښېمانه کړې د مِاني کړي ديېپښ ی دئپښېمانه کړ پښېمانه کړي دي پښېمانه کړې ده يپښېمِاني کړي د

 2nd ی دئپښېمانه کړ پښېمانه کړي دي پښېمانه کړې ده پښېمِاني کړي دي ی دئپښېمانه کړ پښېمانه کړي دي پښېمانه کړې ده پښېمِاني کړي دي

 3rd ی دئنه کړپښېما يپښېمانه کړي د پښېمانه کړې ده ِاني کړي ديېمپښ ی دئپښېمانه کړ انه کړي ديېمپښ پښېمانه کړې ده پښېمِاني کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې

 2nd هوِ پښېماناپښېمانوئ/ (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)ېمانولښپ پښېمانوله ېانولپښېم

 3rd پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې
 

Past Progressive  
 1st اناِوهپښېمانوئ/پښېم (ه)پښېمانول ولهپښېمان پښېمانولې ماناِوهوئ/پښېپښېمان (ه)ېمانولښپ پښېمانوله پښېمانولې

 2nd پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله ېېمانولښپ

 3rd پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)انولپښېم پښېمانوله لېپښېمانو پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپښېمانه  پښېمانه کړي وه پښېمانه کړې وه پښېمِاني کړي وې کړی وپښېمانه  پښېمانه کړي وه کړې وه پښېمانه ړي وېپښېماني ک

 2nd کړی و پښېمانه پښېمانه کړي وه کړې وه پښېمانه وې ني کړيپښېماِ  کړی وپښېمانه  پښېمانه کړي وه پښېمانه کړې وه پښېماني کړي وې

 3rd کړی وپښېمانه  پښېمانه کړي وه پښېمانه کړې وه پښېمِاني کړي وې کړی وپښېمانه  کړي وه پښېمانه انه کړې وهېمپښ پښېماني کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st هپښېماناوِ پښېمانوئ/ (ه)پښېمانول ېمانولهښپ پښېمانولې ېماناِوهپښېمانوئ/پښ (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې

 2nd پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې ېمانوئ/پښېماناِوهښپ (ه)ولپښېمان ولهمانپښې پښېمانولې

 3rd هپښېمانوئ/پښېماناوِ  ه)(پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې پښېمانوئ/پښېماناِوه (ه)پښېمانول پښېمانوله پښېمانولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پښېمانوم (ه)به پښېمانوم (ه)پښېمانومبه  (ه)به پښېمانوم نووښېمابه پ مانووپښېبه  به پښېمانوو به پښېمانوو

 2nd مانوېبه پښې به پښېمانوې به پښېمانوې به پښېمانوې به پښېمانوئ به پښېمانوئ به پښېمانوئ به پښېمانوئ

 3rd يېمانوبه پښ يبه پښېمانو ويبه پښېمان به پښېمانوي مانويپښېبه  به پښېمانوي به پښېمانوي ويبه پښېمان

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پښېمانه کړ ويبه پښېمانه کړي  به پښېمانه کړې وي کړي وي يبه پښېمِان ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي به پښېمانه کړې وي به پښېمِاني کړي وي

 2nd ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي به پښېمانه کړې وي پښېمِاني کړي وي هب ی ويړبه پښېمانه ک به پښېمانه کړي وي کړې وي ېمانهبه پښ به پښېمِاني کړي وي

 3rd ی ويپښېمانه کړ هب به پښېمانه کړي وي وي انه کړېبه پښېم کړي ويمِاني به پښې ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي به پښېمانه کړې وي به پښېمِاني کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي به پښېمانه کړې وي کړي وي يبه پښېمِان ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي به پښېمانه کړې وي به پښېمِاني کړي وي

 2nd ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي وي کړې مانهپښېبه  وي ني کړيپښېماِ به  ی ويبه پښېمانه کړ ويبه پښېمانه کړي  مانه کړې ويپښېبه  ښېمِاني کړي ويپ به

 3rd ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي ويبه پښېمانه کړې  به پښېمِاني کړي وي ی ويبه پښېمانه کړ به پښېمانه کړي وي به پښېمانه کړې وي به پښېمِاني کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پښېمانوم (ه)(تېر) به پښېمانوم (ه)(تېر) به پښېمانوم (ه)(تېر) به پښېمانوم (تېر) به پښېمانوو (تېر) به پښېمانوو به پښېمانوور) (تې نووتېر) به پښېما(

 2nd (تېر) به پښېمانوې وېپښېمان تېر) به( مانوېبه پښې(تېر)  (تېر) به پښېمانوې مانوئ(تېر) به پښې (تېر) به پښېمانوئ (تېر) به پښېمانوئ ئ(تېر) به پښېمانو

 3rd (تېر) به پښېمانوي وي(تېر) به پښېمان (تېر) به پښېمانوي (تېر) به پښېمانوي (تېر) به پښېمانوي (تېر) به پښېمانوي (تېر) به پښېمانوي (تېر) به پښېمانوي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پښېمِانې 

 يکړي و

ړې ېمانه ک(تېر) به پښ

 يو

(تېر) به پښېمانه کړي 

 وي

ی (تېر) به پښېمانه کړ

 وي

(تېر) به پښېمِانې 

 کړي وي

(تېر) به پښېمانه کړې 

 وي

(تېر) به پښېمانه کړي 

 وي

ی (تېر) به پښېمانه کړ

 وي
1st 

(تېر) به پښېمِانې 

 ي ويکړ

پښېمانه کړې (تېر) به 

 وي

تېر) به پښېمانه کړي (

 وي

 ینه کړه پښېما(تېر) ب

 وي

به پښېمِانې ر) (تې

 کړي وي

(تېر) به پښېمانه کړې 

 وي

(تېر) به پښېمانه کړي 

 وي

ی (تېر) به پښېمانه کړ

 وي
2nd 

(تېر) به پښېمِانې 

 کړي وي

(تېر) به پښېمانه کړې 

 وي

کړي  پښېمانه (تېر) به

 وي

ی پښېمانه کړ ) به(تېر

 وي

ښېمِانې (تېر) به پ

 ي ويکړ

ه کړې (تېر) به پښېمان

 وي

نه کړي ېماپښ ) به(تېر

 وي

ی (تېر) به پښېمانه کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
پښېماناوه ، به  /پښېمانوم،پښېمانوئ (که ...)

 ... (ه)پښېمانه کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پښېمانه کم )ي چياړغو  Present Active پښېمانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پښېمانه کم )غوښتل يې چي  Present Passive پښېمانېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپښېمانه  Past Active یپښېمانه کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپښېمانه  Past Passive یانه سوېمپښ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياور نه لري چي) ما دي پښېمانه کړب دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پښېمانه  )خوښ وم چي  Continuous پښېمانوه 

 Non-continuous پښېمانه که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پلټم (ه)پلټم (ه)پلټم (ه)پلټم پلټو پلټو پلټو پلټو

 2nd پلټې پلټې پلټې پلټې پلټئ پلټئ پلټئ پلټئ

 3rd پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي

 
Simple Past  

 1st وپلټئ (ه)لټلپو وپلټله لېلټوپ وپلټئ وپلټل وپلټله وپلټلې

 2nd وپلټئ (ه)وپلټل وپلټله وپلټلې وپلټئ وپلټل وپلټله وپلټلې

 3rd وپلټئ (ه)وپلټل وپلټله وپلټلې وپلټئ وپلټل وپلټله وپلټلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپلټم (ه)به وپلټم (ه)به وپلټم (ه)به وپلټم به وپلټو به وپلټو به وپلټو ټوبه وپل

 2nd وپلټېبه  به وپلټې به وپلټې به وپلټې به وپلټئ به وپلټئ وپلټئ هب به وپلټئ

 3rd به وپلټي به وپلټي به وپلټي به وپلټي به وپلټي به وپلټي به وپلټي به وپلټي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)(تېر) به وپلټم  (ه)(تېر) به وپلټم  (ه)پلټمبه ور) (تې  (ه)وپلټم(تېر) به  (تېر) به وپلټو وپلټو(تېر) به  (تېر) به وپلټو وپلټو(تېر) به 

 2nd (تېر) به وپلټې (تېر) به وپلټې (تېر) به وپلټې (تېر) به وپلټې (تېر) به وپلټئ (تېر) به وپلټئ (تېر) به وپلټئ (تېر) به وپلټئ

 3rd (تېر) به وپلټي (تېر) به وپلټي وپلټي ) به(تېر ټي(تېر) به وپل (تېر) به وپلټي (تېر) به وپلټي (تېر) به وپلټي (تېر) به وپلټي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پلټم (ه)پلټم (ه)پلټم (ه)پلټم پلټو پلټو پلټو پلټو

 2nd پلټې پلټې پلټې پلټې پلټئ پلټئ پلټئ پلټئ

 3rd پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي پلټي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپلټل پلټلي دي پلټلې ده پلټلي دي ی دئپلټل ټلي ديلپ دهلې پلټ پلټلي دي

 2nd ی دئپلټل پلټلي دي پلټلې ده پلټلي دي ی دئپلټل پلټلي دي پلټلې ده پلټلي دي

 3rd ی دئپلټل پلټلي دي پلټلې ده دي پلټلي ی دئپلټل ديلي پلټ پلټلې ده پلټلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پلټئ/پ��ټه (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ/ پ��ټه پلټل پلټله پلټلې

 2nd پلټئ/پ��ټه (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ پلټل پلټله پلټلې

 3rd ��ټهئ/پپلټ (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ پلټل پلټله پلټلې

 
Past Progressive  

 1st پلټئ/پ��ټه ه)(پلټل پلټله پلټلې پلټئ/ پ��ټه پلټل پلټله پلټلې

 2nd پلټئ/پ��ټه (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ پلټل پلټله ټلېلپ

 3rd پلټئ/پ��ټه (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ پلټل پلټله پلټلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپلټل پلټلي وه پلټلې وه پلټلي وې ی وپلټل وهپلټلي  پلټلې وه پلټلي وې

 2nd ی وپلټل پلټلي وه وه پلټلې ېپلټلي و ی وټلپل پلټلي وه پلټلې وه پلټلي وې

 3rd ی وپلټل پلټلي وه پلټلې وه پلټلي وې ی وپلټل پلټلي وه پلټلې وه پلټلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پلټئ/پ��ټه ه)(پلټل پلټله پلټلې ټهپلټئ/ پ�� پلټل پلټله پلټلې

 2nd پلټئ/پ��ټه (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ پلټل پلټله پلټلې

 3rd پلټئ/پ��ټه (ه)پلټل پلټله پلټلې پلټئ پلټل پلټله لېپلټ
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Future Progressive  

 1st (ه)به پلټم (ه)به پلټم (ه)به پلټم (ه)به پلټم به پلټو به پلټو به پلټو به پلټو

 2nd به پلټې به پلټې ټېبه پل به پلټې به پلټئ به پلټئ به پلټئ به پلټئ

 3rd به پلټي به پلټي پلټيبه  به پلټي يپلټبه  لټيبه پ به پلټي به پلټي

 
Future Perfect  

 1st يی وبه پلټل به پلټلي وي به پلټلې وي به پلټلي وي ی ويبه پلټل به پلټلي وي به پلټلې وي به پلټلي وي

 2nd يی ولپلټبه  لټلي ويپ به به پلټلې وي به پلټلي وي ی ويبه پلټل به پلټلي وي پلټلې وي هب به پلټلي وي

 3rd ی ويبه پلټل به پلټلي وي به پلټلې وي به پلټلي وي ی ويبه پلټل به پلټلي وي به پلټلې وي پلټلي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پلټل به پلټلي وي لې ويبه پلټ به پلټلي وي ی ويبه پلټل به پلټلي وي وي لټلېبه پ به پلټلي وي

 2nd ی ويبه پلټل به پلټلي وي به پلټلې وي به پلټلي وي ی ويبه پلټل به پلټلي وي وي لټلېبه پ ويبه پلټلي 

 3rd ی ويلبه پلټ به پلټلي وي يبه پلټلې و به پلټلي وي ی ويبه پلټل به پلټلي وي به پلټلې وي به پلټلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پلټم (ه)(تېر) به پلټم (ه)(تېر) به پلټم (ه)(تېر) به پلټم (تېر) به پلټو پلټوه (تېر) ب تېر) به پلټو( (تېر) به پلټو

 2nd (تېر) به پلټې (تېر) به پلټې ټې(تېر) به پل لټېبه پ (تېر) (تېر) به پلټئ (تېر) به پلټئ (تېر) به پلټئ (تېر) به پلټئ

 3rd (تېر) به پلټي (تېر) به پلټي (تېر) به پلټي (تېر) به پلټي به پلټير) (تې لټي(تېر) به پ ټي(تېر) به پل (تېر) به پلټي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويه پلټل(تېر) ب (تېر) به پلټلي وي لې وي(تېر) به پلټ (تېر) به پلټلي وي ی وي(تېر) به پلټل ي(تېر) به پلټلي و (تېر) به پلټلې وي (تېر) به پلټلي وي

 2nd ی وي(تېر) به پلټل (تېر) به پلټلي وي (تېر) به پلټلې وي (تېر) به پلټلي وي ی وي(تېر) به پلټل (تېر) به پلټلي وي (تېر) به پلټلې وي پلټلي وي ) به(تېر

 3rd ی وي(تېر) به پلټل به پلټلي وير) (تې وي پلټلېتېر) به ( (تېر) به پلټلي وي ی ويلبه پلټ(تېر)  (تېر) به پلټلي وي لې وي(تېر) به پلټ لټلي وي(تېر) به پ

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)پلټم،پلټئ،به وپلټم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )دې وپلټمه ز )غواړي چي  Present Active پلټونکی 

Imperfect Subjunctive )ټمزه دې وپل )غوښتل يې چي  Present Passive پلټل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپلټل  Past Active پلټلی 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپلټل  Past Passive یپلټل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويدي پلټلدی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پلټل )خوښ وم چي  Continuous پلټه 

 Non-continuous وپلټه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پلنوم (ه)پلنوم )(هپلنوم (ه)ومپلن پلنوو پلنوو پلنوو پلنوو

 2nd پلنوې پلنوې پلنوې پلنوې پلنوئ پلنوئ پلنوئ پلنوئ

 3rd پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي

 
Simple Past  

 1st پلن کئ لکړ/پلن کړه پلنه کړه پلني کړې ئپلن ک کړل/پلن کړه ړهپلنه ک پلني کړې

 2nd پلن کئ کړل/پلن کړه پلنه کړه پلني کړې پلن کئ کړل/پلن کړه پلنه کړه پلني کړې

 3rd پلن کئ کړل/پلن کړه پلنه کړه پلني کړې پلن کئ کړل/پلن کړه پلنه کړه پلني کړې
 

Simple Future  
 1st  (ه)به پلن کم  (ه)به پلن کم  (ه)به پلنه کم (ه)به پلني کم ولن کبه پ کو به پلن نه کوبه پل به پلني کو

 2nd به پلن کې به پلن کې به پلنه کې به پلني کې به پلن کئ به پلن کئ لنه کئپ به ي کئبه پلن

 3rd ن کيبه پل به پلن کي به پلنه کي پلني کيبه  به پلن کي به پلن کي به پلنه کي به پلني کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به پلن کم (ه)(تېر) به پلن کم (ه)(تېر) به پلنه کم (ه)(تېر) به پلني کم ون کپل ) به(تېر وه پلن ک(تېر) ب (تېر) به پلنه کو لني کو(تېر) به پ

 2nd تېر) به پلن کې( (تېر) به پلن کې پلنه کې ) به(تېر تېر) به پلني کې( (تېر) به پلن کئ (تېر) به پلن کئ پلنه کئ(تېر) به  (تېر) به پلني کئ

 3rd (تېر) به پلن کي (تېر) به پلن کي (تېر) به پلنه کي (تېر) به پلني کي (تېر) به پلن کي (تېر) به پلن کي کيه پلنه (تېر) ب ني کي(تېر) به پل

 
Present Progressive  

 1st (ه)پلنوم (ه)ومپلن (ه)پلنوم (ه)نوملپ پلنوو پلنوو پلنوو پلنوو

 2nd پلنوې پلنوې پلنوې پلنوې پلنوئ پلنوئ ئپلنو پلنوئ

 3rd پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي پلنوي ينوپل نويلپ
 

Present Perfect  
دئ یپلن کړ پلن کړي دي پلنه کړې ده پلني کړي دي ئی دپلن کړ پلن کړي دي پلنه کړې ده پلني کړي دي   1st 

نه کړې دهلپ پلني کړي دي دئی پلن کړ پلن کړي دي  ديکړي پلن  پلنه کړې ده پلني کړي دي  ی دئپلن کړ   2nd 

ی دئپلن کړ پلن کړي دي پلنه کړې ده پلني کړي دي ی دئپلن کړ پلن کړي دي پلنه کړې ده پلني کړي دي   3rd 

 
Present Perfect Progressive  

 1st پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 2nd پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول نولهلپ نولېلپ ئ/ پلناوهنوپل (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 3rd پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 
Past Progressive  

 1st وهپلنوئ/ پلنا (ه)پلنول پلنوله لېپلنو پلنوئ/ پلناوه )(هپلنول پلنوله پلنولې

 2nd پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 3rd پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپلن  ي وهکړ پلن پلنه کړې وه پلني کړي وې و کړیپلن  پلن کړي وه هپلنه کړې و پلني کړي وې 

 2nd کړی وپلن  پلن کړي وه پلنه کړې وه پلني کړي وې کړی وپلن  وهکړي پلن  وهپلنه کړې  وې پلني کړي

 3rd وکړی پلن  پلن کړي وه پلنه کړې وه پلني کړي وې کړی وپلن  پلن کړي وه کړې وهپلنه  پلني کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهپلن /پلنوئ )(هپلنول نولهلپ پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 2nd پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې

 3rd ئ/ پلناوهنوپل (ه)پلنول پلنوله پلنولې پلنوئ/ پلناوه (ه)پلنول پلنوله پلنولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پلنوم (ه)به پلنوم (ه)نومبه پل (ه)لنومبه پ به پلنوو به پلنوو به پلنوو به پلنوو

 2nd به پلنوې به پلنوې به پلنوې پلنوېبه  به پلنوئ به پلنوئ به پلنوئ به پلنوئ

 3rd نويبه پل به پلنوي ويپلنبه  به پلنوي به پلنوي به پلنوي به پلنوي به پلنوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پلن کړ به پلن کړي وي به پلنه کړې وي به پلني کړي وي وي یکړ پلنبه  ړي ويلن کبه پ به پلنه کړې وي لني کړي ويپ به

 2nd ی وين کړبه پل به پلن کړي وي به پلنه کړې وي به پلني کړي وي ی ويبه پلن کړ به پلن کړي وي به پلنه کړې وي به پلني کړي وي

 3rd ی ويبه پلن کړ به پلن کړي وي به پلنه کړې وي ي ويي کړپلنبه  ی ويړلن کبه پ به پلن کړي وي پلنه کړې وي هب به پلني کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پلن کړ لن کړي ويپ به به پلنه کړې وي ويبه پلني کړي  ی ويبه پلن کړ به پلن کړي وي به پلنه کړې وي به پلني کړي وي

 2nd وي یبه پلن کړ به پلن کړي وي به پلنه کړې وي به پلني کړي وي ی ويکړبه پلن  پلن کړي وي هب به پلنه کړې وي به پلني کړي وي

 3rd ی ويلن کړپ به به پلن کړي وي وي به پلنه کړې به پلني کړي وي ی ويبه پلن کړ به پلن کړي وي به پلنه کړې وي به پلني کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پلنوم (ه)(تېر) به پلنوم (ه)پلنوم(تېر) به  (ه)(تېر) به پلنوم (تېر) به پلنوو (تېر) به پلنوو پلنوو (تېر) به لنوو(تېر) به پ

 2nd (تېر) به پلنوې ه پلنوې(تېر) ب (تېر) به پلنوې ه پلنوې(تېر) ب ) به پلنوئېر(ت (تېر) به پلنوئ (تېر) به پلنوئ (تېر) به پلنوئ

 3rd (تېر) به پلنوي (تېر) به پلنوي (تېر) به پلنوي (تېر) به پلنوي (تېر) به پلنوي (تېر) به پلنوي پلنوي) به ېر(ت پلنوي ) به(تېر

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پلني کړي 

 وي
 ی ويلن کړ(تېر) به پ (تېر) به پلن کړي وي تېر) به پلنه کړې وي(

(تېر) به پلني کړي 

 وي
 1st ی وي(تېر) به پلن کړ (تېر) به پلن کړي وي کړې ويتېر) به پلنه (

(تېر) به پلني کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به پلن کړ (تېر) به پلن کړي وي (تېر) به پلنه کړې وي

(تېر) به پلني کړي 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به پلن کړ لن کړي ويبه پ (تېر) ه کړې ويبه پلن(تېر) 

(تېر) به پلني کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به پلن کړ (تېر) به پلن کړي وي کړې ويتېر) به پلنه (

(تېر) به پلني کړي 

 وي
 3rd ی وي(تېر) به پلن کړ (تېر) به پلن کړي وي (تېر) به پلنه کړې وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)پلناوه، به پلن کم /پلنوئلنوم، ...) پ(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پلن کم دې زه )چي غواړي  Present Active پلنوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پلن کم )غوښتل يې چي  Present Passive پلنېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپلن  Past Active یپلن کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپلن  Past Passive ین سولپ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پلن کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پلن  )خوښ وم چي  Continuous پلنوه 

 Non-continuous پلن که 

 



65: to sell پلورل 
 

 130 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پلورم (ه)پلورم (ه)پلورم (ه)پلورم پلورو پلورو پلورو پلورو

 2nd پلورې رېپلو پلورې پلورې ورئلپ پلورئ پلورئ پلورئ

 3rd پلوري پلوري پلوري پلوري پلوري يپلور پلوري پلوري

 
Simple Past  

 1st وپلوره /وپلورئ (ه)وپلورل وپلورله وپلورلې وپلورئ/ وپلوره (ه)وپلورل وپلورله وپلورلې

 2nd وپلوره /وپلورئ (ه)وپلورل وپلورله وپلورلې وپلورئ/ وپلوره (ه)وپلورل وپلورله وپلورلې

 3rd وپلوره /وپلورئ (ه)رلوپلو وپلورله وپلورلې وپلوره /ورئوپل (ه)وپلورل وپلورله وپلورلې
 

Simple Future  
 1st (ه)وپلورم به (ه)وپلورم به (ه)وپلورم به (ه)وپلورم به به وپلورو به وپلورو به وپلورو به وپلورو

 2nd به وپلورې به وپلورې ورېوپلبه  به وپلورې ورئوپلبه  به وپلورئ به وپلورئ به وپلورئ

 3rd به وپلوري به وپلوري به وپلوري وريوپلبه  به وپلوري به وپلوري به وپلوري به وپلوري

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)وپلورم(تېر) به   (ه)پلورمبه و (تېر)  (ه)پلورمبه و (تېر)  (ه)(تېر) به وپلورم (تېر) به وپلورو (تېر) به وپلورو (تېر) به وپلورو (تېر) به وپلورو

 2nd (تېر) به وپلورې (تېر) به وپلورې  (تېر) به وپلورې (تېر) به وپلورې (تېر) به وپلورئ ئپلوربه ور) (تې ورئبه وپل(تېر)  (تېر) به وپلورئ

 3rd (تېر) به وپلوري وپلوري(تېر) به  ) به وپلوريېر(ت (تېر) به وپلوري ي(تېر) به وپلور (تېر) به وپلوري (تېر) به وپلوري (تېر) به وپلوري

 
Present Progressive  

 1st  (ه)پلورم  (ه)پلورم  (ه)پلورم  (ه)پلورم پلورو پلورو ورولپ پلورو

 2nd پلورې پلورې پلورې پلورې پلورئ پلورئ پلورئ پلورئ

 3rd پلوري ريپلو پلوري پلوري پلوري پلوري پلوري پلوري
 

Present Perfect  
 1st ی دئپلورل يورلي دلپ پلورلې ده يپلورلي د ی دئپلورل پلورلي دي ده پلورلې پلورلي دي

 2nd ی دئپلورل پلورلي دي پلورلې ده پلورلي دي ی دئپلورل پلورلي دي پلورلې ده پلورلي دي

 3rd ی دئلورپل پلورلي دي لې دهورپل پلورلي دي ی دئپلورل پلورلي دي پلورلې ده پلورلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله ورلېلپ پلورهپلورئ/  (ه)رلپلو پلورله پلورلې

 2nd پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې

 3rd پلورئ/ پلوره )(هپلورل پلورله ورلېلپ پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې

 
Past Progressive  

 1st پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله ېپلورل هپلورئ/ پلور )(هپلورل پلورله پلورلې

 2nd پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې

 3rd ئ/ پلورهورپل (ه)پلورل پلورله ېپلورل پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپلورل پلورلي وه پلورلې وه وې رليپلو ی وپلورل پلورلي وه پلورلې وه پلورلي وې

 2nd ی وپلورل پلورلي وه پلورلې وه پلورلي وې ی وپلورل پلورلي وه پلورلې وه پلورلي وې

 3rd ی وپلورل پلورلي وه هپلورلې و پلورلي وې وی پلورل پلورلي وه پلورلې وه پلورلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې لورهئ/ پپلور ه)(پلورل پلورله پلورلې

 2nd پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې پلورئ/ پلوره (ه)پلورل پلورله پلورلې

 3rd پلورئ/ پلوره (ه)پلورل لهپلور پلورلې پلورهئ/ پلور (ه)پلورل پلورله پلورلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پلورم (ه)به پلورم (ه)به پلورم (ه)به پلورم پلورو هب روپلوبه  به پلورو به پلورو

 2nd به پلورې به پلورې به پلورې به پلورې به پلورئ به پلورئ به پلورئ به پلورئ

 3rd لوريپ به به پلوري به پلوري به پلوري به پلوري به پلوري ريپلوبه  به پلوري

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پلورل به پلورلي وي به پلورلې وي به پلورلي وي ی ويبه پلورل به پلورلي وي وي لورلېپ به لورلي ويپ به

 2nd ی ويبه پلورل ي ويبه پلورل پلورلې وي هب پلورلي ويبه  ی ويبه پلورل به پلورلي وي به پلورلې وي به پلورلي وي

 3rd ی ويبه پلورل به پلورلي وي به پلورلې وي ي ويپلورل هب ی ويپلورل هب به پلورلي وي به پلورلې وي لي ويبه پلور

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلورلپ به به پلورلي وي ې ويبه پلورل پلورلي ويبه  ی ويبه پلورل به پلورلي وي به پلورلې وي به پلورلي وي

 2nd ی ويبه پلورل به پلورلي وي لورلې ويپ به ي ويبه پلورل ی ويبه پلورل به پلورلي وي پلورلې وي هب به پلورلي وي

 3rd ی ويبه پلورل به پلورلي وي به پلورلې وي به پلورلي وي ی ويبه پلورل به پلورلي وي به پلورلې وي به پلورلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پلورم (ه)(تېر) به پلورم (ه)(تېر) به پلورم (ه)لورمبه پر) (تې لوروبه پ (تېر) (تېر) به پلورو ) به پلوروېر(ت (تېر) به پلورو

 2nd تېر) به پلورې( (تېر) به پلورې ورې(تېر) به پل (تېر) به پلورې (تېر) به پلورئ (تېر) به پلورئ (تېر) به پلورئ (تېر) به پلورئ

 3rd (تېر) به پلوري (تېر) به پلوري (تېر) به پلوري پلوري ) به(تېر ري(تېر) به پلو (تېر) به پلوري (تېر) به پلوري وري(تېر) به پل

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويورل(تېر) به پل (تېر) به پلورلي وي وي(تېر) به پلورلې  لورلي ويبه پ (تېر) ی ويپلورل ) به(تېر (تېر) به پلورلي وي پلورلې وي(تېر) به  (تېر) به پلورلي وي

 2nd ی وي(تېر) به پلورل پلورلي وي(تېر) به  (تېر) به پلورلې وي (تېر) به پلورلي وي ی وي(تېر) به پلورل (تېر) به پلورلي وي (تېر) به پلورلې وي ي ويه پلورل(تېر) ب

 3rd ی وي(تېر) به پلورل (تېر) به پلورلي وي ې ويورلپل ) به(تېر لورلي وي(تېر) به پ ی وي(تېر) به پلورل وي (تېر) به پلورلي پلورلې وي ) به(تېر به پلورلي وير) (تې

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)پلورم،پلورئ،به وپلورم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پلورمدې وزه  )غواړي چي  Present Active ورونکیلپ 

Imperfect Subjunctive )(ه)لورمدې وپه ز )ښتل يې چيوغ  Present Passive پلورل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپلورل  Past Active یپلورل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپلورل  Past Passive یپلورل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويي پلورلدی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پلورل )خوښ وم چي  Continuous پلوره 

 Non-continuous وپلوره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

کووپورته  کووته پور  (هپورته کوم پورته کوو پورته کوو  (هپورته کوم ( (هپورته کوم ( (هپورته کوم ( ) 1st 

 2nd پورته کوې پورته کوې پورته کوې پورته کوې پورته کوئ پورته کوئ پورته کوئ پورته کوئ

يه کوپورت يه کوپورت پورته کوي پورته کوي  ويپورته ک پورته کوي پورته کوي   3rd پورته کوي 

 
Simple Past  

 1st پورته کئ کړل /پورته کړه  پورته کړه پورته کړې پورته کئ کړل /پورته کړه پورته کړه پورته کړې

 2nd پورته کئ کړل /پورته کړه  پورته کړه رته کړېوپ پورته کئ کړل /پورته کړه پورته کړه پورته کړې

 3rd پورته کئ کړل /پورته کړه  پورته کړه کړېته پور پورته کئ کړل /پورته کړه پورته کړه رته کړېوپ
 

Simple Future  
 1st (ه)ورته کمپ به (ه)به پورته کم (ه)به پورته کم (ه)به پورته کم به پورته کو به پورته کو به پورته کو به پورته کو

 2nd پورته کې هب ته کېبه پور ېرته کبه پو به پورته کې به پورته کئ کئ به پورته به پورته کئ ورته کئپ به

 3rd به پورته کي به پورته کي به پورته کي به پورته کي به پورته کي به پورته کي به پورته کي پورته کيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به پورته کم (ه)پورته کم(تېر) به  (ه)مپورته ک(تېر) به  (ه)(تېر) به پورته کم ) به پورته کوېر(ت (تېر) به پورته کو وپورته ک (تېر) به ته کوبه پور(تېر) 

 2nd (تېر) به پورته کې ه کې(تېر) به پورت رته کې(تېر) به پو (تېر) به پورته کې (تېر) به پورته کئ پورته کئ (تېر) به (تېر) به پورته کئ (تېر) به پورته کئ

 3rd (تېر) به پورته کي (تېر) به پورته کي (تېر) به پورته کي (تېر) به پورته کي پورته کيتېر) به ( ته کي(تېر) به پور (تېر) به پورته کي ) به پورته کيېر(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)کومپورته  (ه)پورته کوم (ه)ه کومرتپو (ه)پورته کوم کوو پورته پورته کوو پورته کوو پورته کوو

 2nd پورته کوې پورته کوې پورته کوې رته کوېوپ ئه کوپورت رته کوئوپ پورته کوئ پورته کوئ

 3rd پورته کوي پورته کوي پورته کوي پورته کوي پورته کوي پورته کوي پورته کوي پورته کوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپورته کړ ي ديپورته کړ پورته کړې ده رته کړي ديوپ ی دئپورته کړ پورته کړي دي  هپورته کړې د ي ديه کړپورت

 2nd ی دئپورته کړ پورته کړي دي پورته کړې ده پورته کړي دي ی دئپورته کړ پورته کړي دي پورته کړې ده پورته کړي دي

 3rd ی دئپورته کړ پورته کړي دي پورته کړې ده دي پورته کړي ی دئه کړرتپو پورته کړي دي پورته کړې ده پورته کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پورته کوئ/ کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې پورته کوئ/پورته کاوه (ه)پورته کول پورته کوله کولېته پور

 2nd کوئ/ کاوهته پور (ه)پورته کول پورته کوله لېپورته کو وهپورته کا/پورته کوئ (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې

 3rd پورته کوئ/ کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې پورته کوئ/پورته کاوه (ه)کولپورته  لهه کوپورت پورته کولې

 
Past Progressive  

 1st هپورته کوئ/ کاو (ه)پورته کول لهپورته کو پورته کولې پورته کوئ/پورته کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې

 2nd پورته کوئ/ کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې ه کاوهورتئ/په کوپورت (ه)له کوپورت کولهپورته  پورته کولې

 3rd پورته کوئ/ کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې پورته کوئ/پورته کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپورته  پورته کړي وه پورته کړې وه وېکړي ته پور کړی وه رتپو پورته کړي وه پورته کړې وه ي وېپورته کړ

 2nd کړی وپورته  پورته کړي وه پورته کړې وه  پورته کړي وې کړی وپورته  پورته کړي وه پورته کړې وه پورته کړي وې

 3rd کړی و پورته وهکړي  پورته پورته کړې وه پورته کړي وې وکړی پورته  پورته کړي وه کړې وهپورته  پورته کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st پورته کوئ/ کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې پورته کوئ/پورته کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې

 2nd وهپورته کوئ/ کا (ه)پورته کول پورته کوله ه کولېترپو پورته کوئ/پورته کاوه (ه)ولپورته ک پورته کوله کولېپورته 

 3rd پورته کوئ/ کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې پورته کوئ/پورته کاوه (ه)پورته کول پورته کوله پورته کولې
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Future Progressive  

 1st ه)(به پورته کوم (ه)به پورته کوم (ه)پورته کومبه  )(هبه پورته کوم به پورته کوو ووبه پورته ک به پورته کوو به پورته کوو

 2nd به پورته کوې به پورته کوې به پورته کوې به پورته کوې به پورته کوئ به پورته کوئ به پورته کوئ به پورته کوئ

 3rd پورته کوي هب به پورته کوي به پورته کوي ويبه پورته ک به پورته کوي به پورته کوي به پورته کوي به پورته کوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پورته کړ به پورته کړي وي به پورته کړې وي به پورته کړي وي ی ويبه پورته کړ به پورته کړي وي ورته کړې ويپ به ي ويبه پورته کړ

 2nd ی ويکړبه پورته  به پورته کړي وي ويکړې  هپورتبه  به پورته کړي وي ی ويکړبه پورته  ورته کړي ويپ به به پورته کړې وي به پورته کړي وي

 3rd ی ويبه پورته کړ به پورته کړي وي به پورته کړې وي به پورته کړي وي ی ويبه پورته کړ به پورته کړي وي به پورته کړې وي يکړي و پورته هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پورته کړ کړي وي ورتهبه پ ويبه پورته کړې  به پورته کړي وي ی ويبه پورته کړ يپورته کړي وبه  به پورته کړې وي به پورته کړي وي

 2nd ی ويکړ ورتهبه پ به پورته کړي وي به پورته کړې وي به پورته کړي وي ی ويبه پورته کړ به پورته کړي وي به پورته کړې وي به پورته کړي وي

 3rd ی ويبه پورته کړ به پورته کړي وي يړې وته کپوربه  وي ته کړيبه پور ی ويبه پورته کړ ړي ويرته کوبه پ پورته کړې ويبه  وي ته کړيبه پور
 

Future in the Past Progressive  

 کوو (تېر) به پورته (تېر) به پورته کوو (تېر) به پورته کوو (تېر) به پورته کوو
(تېر) به پورته 

 (ه)کوم

(تېر) به پورته 

 (ه)کوم

ورته به پ )(تېر

 (ه)کوم

(تېر) به پورته 

 (ه)ومک
1st 

 2nd (تېر) به پورته کوې (تېر) به پورته کوې (تېر) به پورته کوې (تېر) به پورته کوې (تېر) به پورته کوئ (تېر) به پورته کوئ (تېر) به پورته کوئ کوئ پورنه) به ېر(ت

 3rd (تېر) به پورته کوي (تېر) به پورته کوي کوي ه پورته(تېر) ب ه کوي(تېر) به پور (تېر) به پورته کوي يو(تېر) به پورته ک ورته کويبه پ (تېر) تېر) به پورته کوي(

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پورته کړي 

 وي

(تېر) به پورته کړې 

 وي

(تېر) به پورته کړي 

 وي

ی پورته کړ ) به(تېر

 وي

ورته کړي به پ (تېر)

 وي

کړې  ه(تېر) به پورت

 وي

(تېر) به پورته کړي 

 وي

ی ړبه پورته کر) (تې

 وي
1st 

(تېر) به پورته کړي 

 وي

(تېر) به پورته کړې 

 وي

(تېر) به پورته کړي 

 وي

ی (تېر) به پورته کړ

 وي

(تېر) به پورته کړي 

 وي

(تېر) به پورته کړې 

 وي

ه کړي (تېر) به پورت

 وي

ی کړ (تېر) به پورته

 وي
2nd 

 ي(تېر) به پورته کړ

 وي

(تېر) به پورته کړې 

 وي

کړي  ه پورته(تېر) ب

 يو

ی ورته کړبه پ (تېر)

 وي

(تېر) به پورته کړي 

 وي

(تېر) به پورته کړې 

 وي

(تېر) به پورته کړي 

 وي

ی (تېر) به پورته کړ

 وي
3rd 

 
Conditional (present, past, future) ) (ه)کوئ،به پورته کم ...) پورته کوم،پورتهکه ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ه کمپورت ېزه د )يغواړي چ  Present Active پورته کوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)پورته کم ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive پورته کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپورته  Past Active یپورته کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپورته  Past Passive یسو پورته 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پورته کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وورته ما پ )چيخوښ وم  Continuous پورته کوه 

 Non-continuous ه کهتپور 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوروم (ه)پوروم (ه)پوروم (ه)پوروم پوروو پوروو پوروو پوروو

 2nd پوروې پوروې پوروې پوروې ئپورو پوروئ پوروئ پوروئ

 3rd پوروي پوروي پوروي پوروي پوروي پوروي پوروي يروپو

 
Simple Past  

 1st پور کئ (ه)کړل-کړه/پور ه(ه)کړل-کړه/پور کړلې-/پورکړې پور کئ کړل /پورکړه ه(ه)کړل-کړه/پور کړلې-/پورکړې

 2nd پور کئ (ه)کړل-ه/کړپور ه(ه)کړل-کړه/پور کړلې-/ړېپورک پور کئ کړل /پورکړه ه(ه)کړل-کړه/پور کړلې-/پورکړې

 3rd پور کئ (ه)کړل-کړه/پور ه(ه)کړل-کړه/پور کړلې-/پورکړې پور کئ کړل /هپورکړ ه(ه)کړل-کړه/روپ کړلې-/پورکړې
 

Simple Future  
 1st  (ه)پور کم هب  (ه)به پور کم  (ه)کم به پور  (ه)به پور کم به پورکو به پور کو به پور کو به پور کو

 2nd به پور کې کې پوربه  به پور کې به پورکې به پورکئ به پور کئ ر کئوپ به به پور کئ

 3rd به پور کي به پور کي به پور کي به پورکي به پور کي به پور کي پور کيبه  به پور کي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)به پور کمر) (تې  ه)(به پور کمر) (تې  (ه)(تېر) به پور کم  (ه)ور کمه پ(تېر) ب (تېر) به پور کو پور کو(تېر) به  ) به پور کوېر(ت (تېر) به پور کو

 2nd کې(تېر) به پور  (تېر) به پور کې (تېر) به پور کې (تېر) به پور کې (تېر) به پور کئ (تېر) به پور کئ (تېر) به پور کئ (تېر) به پور کئ

 3rd پور کي(تېر) به  ور کيبه پ (تېر) يتېر) به پور ک( (تېر) به پور کي (تېر) به پور کي کي(تېر) به پور  (تېر) به پور کي (تېر) به پور کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پوروم (ه)پوروم (ه)پوروم (ه)پوروم پوروو پوروو پوروو پوروو

 2nd پوروې پوروې پوروې ېروپو پوروئ پوروئ پوروئ پوروئ

 3rd پوروي پوروي پوروي يروپو پوروي پوروي پوروي پوروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپور کړ پورکړي دي پورکړې ده پورکړي دي ی دئپور کړ کړي ديپور  پورکړې ده يکړي در پو

 2nd ی دئپور کړ کړي دير پو پور کړې ده پور کړي دي ی دئپور کړ پورکړي دي پور کړې ده پور کړي دي

 3rd دئی ر کړوپ پور کړي دي پور کړې ده پور کړي دي ی دئپور کړ دي پورکړي پور کړې ده پور کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پورول/پوروله پورولې پوروئ/ پوراوه (ه)پورول هپورول /پورول پورولې

 2nd پوروئ/ پوراوه )(هلپورو پورول/پوروله پورولې وراوهپوروئ/ پ (ه)پورول ولهورپ /پورول پورولې

 3rd پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پورول/پوروله پورولې پوراوهئ/ روپو (ه)لپورو پوروله /پورول پورولې

 
Past Progressive  

 1st پوروئ/ پوراوه (ه)لروپو پورول/پوروله پورولې پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پوروله /پورول پورولې

 2nd اوهپور وئ/پور (ه)پورول پورول/پوروله پورولې پوروئ/ پوراوه ه)(پورول پوروله /پورول پورولې

 3rd پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پورول/پوروله پورولې پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پوروله /پورول پورولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپور پورکړي وه ر کړې وهوپ پور کړي وې کړی وپور هپورکړي و پور کړې وه پورکړي وې

 2nd کړی وپور پورکړي وه ر کړې وهوپ ي وېړکپور  کړی وروپ پورکړي وه پور کړې وه پورکړي وې

 3rd کړی وپور پورکړي وه پور کړې وه پور کړي وې کړی وپور پورکړي وه پور کړې وه پور کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پوروئ/ پوراوه (ه)پورول ل/پورولهروپو پورولې پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پوروله /پورول پورولې

 2nd پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پورول/پوروله پورولې پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پوروله /پورول پورولې

 3rd پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پورول/پوروله پورولې پوروئ/ پوراوه (ه)پورول پوروله /پورول پورولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پوروم (ه)ورومبه پ ه)(به پوروم (ه)به پوروم به پوروو به پوروو ورووپ به رووبه پو

 2nd به پوروې به پوروې به پوروې به پوروې به پوروئ به پوروئ به پوروئ به پوروئ

 3rd ورويپ به به پوروي به پوروي ويبه پور به پوروي به پوروي به پوروي به پوروي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پور کړ به پورکړي وي به پور کړې وي کړي وي پوربه  وي یبه پور کړ ويپورکړي به  به پور کړې وي وي ر کړيبه پو

 2nd ی ويبه پور کړ ويرکړي به پو به پور کړې وي به پورکړي وي ی ويبه پور کړ به پورکړي وي به پور کړې وي به پور کړي وي

 3rd ی ويبه پور کړ ورکړي ويپ به ې ويبه پور کړ وي به پور کړي ی ويبه پور کړ ي ويورکړبه پ يبه پور کړې و به پور کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یبه پور کړ به پورکړي وي به پور کړې وي به پور کړي وي ی ويبه پور کړ به پورکړي وي به پور کړې وي به پور کړي وي

 2nd ی ويبه پور کړ به پورکړي وي يو ر کړېبه پو ويرکړي به پو ی ويکړبه پور  به پورکړي وي کړې ويبه پور  به پور کړي وي

 3rd ی ويبه پور کړ به پورکړي وي به پور کړې وي به پور کړي وي ی ويبه پور کړ به پورکړي وي به پور کړې وي به پور کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پوروم (ه)(تېر) به پوروم (ه)(تېر) به پوروم (ه)وموربه پ (تېر) ه پوروو(تېر) ب پوروو(تېر) به  پوروو ) به(تېر و(تېر) به پورو

 2nd (تېر) به پوروې روې(تېر) به پو به پوروېر) (تې (تېر) به پوروې (تېر) به پوروئ  (تېر) به پوروئ (تېر) به پوروئ (تېر) به پوروئ

 3rd (تېر) به پوروي (تېر) به پوروي (تېر) به پوروي ورويبه پ (تېر) ي(تېر) به پورو (تېر) به پوروي پوروي(تېر) به  ويبه پور(تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويکړ(تېر) به پور پورکړي وي(تېر) به  يرکړې و(تېر) به پو (تېر) به پورکړي وي ی وي(تېر) به پورکړ وي (تېر) به پورکړي (تېر) به پورکړې وي (تېر) به پورکړي وي

 2nd ی وي(تېر) به پورکړ (تېر) به پورکړي وي (تېر) به پورکړې وي (تېر) به پورکړي وي ی وي(تېر) به پورکړ (تېر) به پورکړي وي (تېر) به پورکړې وي وي پورکړي تېر) به(

 3rd ی وي(تېر) به پورکړ (تېر) به پورکړي وي ې ويکړوربه پ (تېر) رکړي وي(تېر) به پو ی وي(تېر) به پورکړ ويورکړي (تېر) به پ (تېر) به پورکړې وي (تېر) به پورکړي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)پوروم، پوروئ،به پور کم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پور کم )يغواړي چ  Present Active روونکیوپ 

Imperfect Subjunctive )(ه)ر کمدې پوه ز )ښتل يې چيوغ  Present Passive پورېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وپور  Past Active یکړ پور 

Past Anterior or Preterit Perfect  ی وړکپور  Past Passive  یسوپور 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويړرکدی باور نه لري چي) ما دي پو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پور  )خوښ وم چي  Continuous پوروه 

 Non-continuous پورکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوره کوم (ه)پوره کوم (ه)پوره کوم (ه)پوره کوم پوره کوو ره کوووپ ووه کپور پوره کوو

 2nd کوېپوره  پوره کوې پوره کوې پوره کوې پوره کوئ پوره کوئ پوره کوئ پوره کوئ

 3rd پوره کوي کوي رهپو ويه کپور پوره کوي پوره کوي پوره کوي پوره کوي پوره کوي

 
Simple Past  

 1st پوره کئ (ه)کړل-کړه/پوره  پوره کړه پوره کړې پوره کئ  (ه)کړل-کړه/پوره  هپوره کړ پوره کړې

 2nd پوره کئ (ه)کړل-کړه/ پوره کړهپوره  پوره کړې پوره کئ  (ه)کړل-کړه/پوره  پوره کړه پوره کړې

 3rd کئ رهپو (ه)کړل-ه/ړکپوره  پوره کړه پوره کړې پوره کئ  (ه)کړل-کړه/پوره  پوره کړه پوره کړې
 

Simple Future  
 1st  (ه)کم به پوره  (ه)کم به پوره  (ه)کم به پوره  (ه)کم به پوره به پوره کو به پوره کو به پوره کو به پوره کو

 2nd به پوره کې ه کېبه پور ېبه پوره ک به پوره کې پوره کئ هب به پوره کئ به پوره کئ به پوره کئ

 3rd به پوره کي به پوره کي به پوره کي به پوره کي به پوره کي ه کيپوربه  پوره کي هب به پوره کي

 
Simple Future in the Past  

 1st  ه)((تېر) به پوره کم  (ه)وره کمبه پ (تېر)  )(ه(تېر) به پوره کم  (ه)پوره کم(تېر) به  به پوره کور) (تې (تېر) به پوره کو (تېر) پوره کو (تېر) به پوره کو

 2nd پوره کې(تېر) به  (تېر) به پوره کې (تېر) به پوره کې (تېر) به پوره کې (تېر) به پوره کئ (تېر) به پوره کئ (تېر) به پوره کئ کئره پو ) به(تېر

 3rd کيه پوره (تېر) ب پوره کي ) به(تېر (تېر) به پوره کي وره کيبه پ (تېر) کي(تېر) به پوره  تېر) به پوره کي( (تېر) به پوره کي ه کي(تېر) به پور

 
Present Progressive  

 1st (ه)پوره کوم (ه)پوره کوم (ه)پوره کوم (ه)پوره کوم پوره کوو پوره کوو پوره کوو پوره کوو

 2nd کوې پوره پوره کوې پوره کوې ره کوېوپ پوره کوئ پوره کوئ کوئپوره  پوره کوئ

 3rd پوره کوي پوره کوي ويپوره ک پوره کوي کوي پوره پوره کوي پوره کوي پوره کوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپوره کړ پوره کړي دي پوره کړې ده پوره کړي دي ی دئپوره کړ پوره کړي دي پوره کړې ده پوره کړي دي

 2nd ی دئکړپوره  پوره کړي دي پوره کړې ده دي پوره کړي ی دئپوره کړ پوره کړي دي ړې دهپوره ک پوره کړي دي

 3rd ی دئپوره کړ پوره کړي دي پوره کړې ده پوره کړي دي ی دئپوره کړ پوره کړي دي پوره کړې ده دي ره کړيوپ

 
Present Perfect Progressive  

 1st کاوه- /پوره کوئ (ه)وله کپور پوره کوله پوره کولې _کاوه/پوره کوئ (ه)پوره کول لهپوره کو پوره کولې

 2nd کاوه- /پوره کوئ (ه)پوره کول پوره کوله پوره کولې پوره کوئ/_کاوه (ه)کول پوره ره کولهوپ پوره کولې

 3rd کاوه- /پوره کوئ (ه)ولپوره ک پوره کوله پوره کولې پوره کوئ/_کاوه (ه)پوره کول پوره کوله پوره کولې

 
Past Progressive  

 1st کاوه- /پوره کوئ (ه)پوره کول کوله رهپو پوره کولې پوره کوئ/_کاوه (ه)پوره کول ولهه کپور کولېپوره 

 2nd کاوه- /پوره کوئ (ه)پوره کول پوره کوله کولېپوره  پوره کوئ/_کاوه (ه)پوره کول پوره کوله پوره کولې

 3rd کاوه- /پوره کوئ (ه)کول رهپو هکول پوره پوره کولې پوره کوئ/_کاوه (ه)پوره کول پوره کوله ېپوره کول

 
Past Perfect  

 1st کړی وپوره  پوره کړي وه پوره کړې وه پوره کړي وې کړی وپوره  پوره کړي وه پوره کړې وه ېکړي وپوره 

 2nd کړی وپوره  پوره کړي وه پوره کړې وه ره کړي وېوپ کړی وپوره  پوره کړي وه پوره کړې وه پوره کړي وې

 3rd کړی وپوره  پوره کړي وه وه کړې پوره وېپوره کړي  وی کړپوره  پوره کړي وه پوره کړې وه ېکړي و رهپو

 
Past Perfect Progressive  

 1st کاوه- /پوره کوئ )(هپوره کول پوره کوله پوره کولې پوره کوئ/_کاوه (ه)پوره کول پوره کوله پوره کولې

 2nd اوهک- /کوئپوره  (ه)کول پوره پوره کوله پوره کولې وهوئ/_کاپوره ک )(هپوره کول پوره کوله پوره کولې

 3rd کاوه- /پوره کوئ (ه)پوره کول کولهپوره  پوره کولې پوره کوئ/_کاوه (ه)پوره کول پوره کوله پوره کولې
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Future Progressive  

 1st ه)(به پوره کوم (ه)به پوره کوم (ه)ومبه پوره ک )(هبه پوره کوم به پوره کوو کوو به پوره به پوره کوو کووبه پوره 

 2nd به پوره کوې کوېبه پوره  به پوره کوې به پوره کوې به پوره کوئ به پوره کوئ به پوره کوئ ئره کوبه پو

 3rd به پوره کوي پوره کوي هب به پوره کوي وره کويپ به به پوره کوي به پوره کوي به پوره کوي به پوره کوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويپوره کړبه  به پوره کړي وي به پوره کړې وي به پوره کړي وي ی ويوره کړپ به ي ويبه پوره کړ ويبه پوره کړې  به پوره کړي وي

 2nd ی ويړبه پوره ک به پوره کړي وي ړې ويبه پوره ک پوره کړي وي هب ی ويبه پوره کړ به پوره کړي وي به پوره کړې وي به پوره کړي وي

 3rd ی ويپوره کړبه  به پوره کړي وي به پوره کړې وي کړي وي به پوره ی ويکړپوره  هب ه کړي ويپوربه  به پوره کړې وي به پوره کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پوره کړ ي ويبه پوره کړ به پوره کړې وي به پوره کړي وي ی ويبه پوره کړ ويه کړي به پور به پوره کړې وي به پوره کړي وي

 2nd ی ويبه پوره کړ به پوره کړي وي پوره کړې ويبه  به پوره کړي وي ی ويبه پوره کړ به پوره کړي وي يوه کړې به پور کړي ويبه پوره 

 3rd ی ويپوره کړ هب ي ويره کړبه پو به پوره کړې وي کړي وي رهبه پو ی ويبه پوره کړ ويبه پوره کړي  به پوره کړې وي به پوره کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به پوره کومر) (تې (ه)(تېر) به پوره کوم (ه)(تېر) به پوره کوم (ه)(تېر) به پوره کوم (تېر) به پوره کوو پوره کوو(تېر) به  (تېر) به پوره کوو (تېر) به پوره کوو

 2nd پوره کوې(تېر) به  (تېر) به پوره کوې پوره کوې ) به(تېر وې) به پوره کېر(ت (تېر) به پوره کوئ وره کوئبه پ (تېر) ه کوئ(تېر) به پور (تېر) به پوره کوئ

 3rd ره کوي(تېر) به پو (تېر) به پوره کوي (تېر) به پوره کوي ه کوي(تېر) به پور (تېر) به پوره کوي (تېر) به پوره کوي (تېر) به پوره کوي (تېر) به پوره کوي

 
Future in the Past Perfect  

کړي تېر) به پوره (

 وي

(تېر) به پوره کړې 

 وي

(تېر) به پوره کړي 

 وي

ی (تېر) به پوره کړ

 وي

(تېر) به پوره کړي 

 وي

(تېر) به پوره کړې 

 وي

(تېر) به پوره کړي 

 وي

ی کړ (تېر) به پوره

 وي
1st 

وره کړي (تېر) به پ

 وي

(تېر) به پوره کړې 

 يو

پوره کړي (تېر) به 

 وي

ی (تېر) به پوره کړ

 وي

کړي  (تېر) به پوره

 وي

(تېر) به پوره کړې 

 وي

کړي (تېر) به پوره 

 وي

ی (تېر) به پوره کړ

 وي
2nd 

(تېر) به پوره کړي 

 وي

(تېر) به پوره کړې 

 وي

(تېر) به پوره کړي 

 وي

ی کړه پوره (تېر) ب

 وي

پوره کړي (تېر) به 

 وي

(تېر) به پوره کړې 

 وي

ي پوره کړ (تېر) به

 وي

ی (تېر) به پوره کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)(که...) پوره کوم، پوره کوئ،به پوره کم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پوره کم )غواړي چي  Present Active پوره کوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم زه دې پوره )غوښتل يې چي  Present Passive نکیپوره کېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپوره  Past Active یپوره کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپوره  Past Passive یپوره سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ دی باور نه لري چي) ما دي پوره  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پوره  )چي وم خوښ  Continuous پوره کوه 

 Non-continuous پوره که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوري بِاسم (ه)پوري بِاسم (ه)پوري بِاسم (ه)ِاسمپوري ب سوباِ  پوري پوري بِاسو پوري بِاسو سوباِ  پوري

 2nd پوري بِاسې پوري بِاسې پوري بِاسې پوري بِاسې پوري بِاسئ پوري بِاسئ پوري بِاسئ پوري بِاسئ

 3rd پوري بِاسي پوري بِاسي سيپوري باِ  بِاسيپوري  پوري بِاسي بِاسيپوري  سيپوري باِ  پوري بِاسي

 
Simple Past  

 1st پِوري ايستئ پِوري ايستل پِوري ايستله پِوري ايستلې پِوري ايستئ (ه)پِوري ايستل پِوري ايسته ايستېپِوري 

 2nd ري ايستئوِ پ پِوري ايستل پِوري ايستله تلېايسپِوري  پِوري ايستئ )(هپِوري ايستل پِوري ايسته پِوري ايستې

 3rd پِوري ايستئ پِوري ايستل پِوري ايستله پِوري ايستلې ستئي ايپِور (ه)ايستلپِوري  پِوري ايسته پِوري ايستې
 

Simple Future  
 1st (ه)باسمبه پِوري  (ه)به پِوري باسم (ه)پِوري باسمبه  (ه)ي باسمبه پِور به پِوري باسو به پِوري باسو به پِوري باسو به پِوري باسو

 2nd به پِوري باسې به پِوري باسې به پِوري باسې به پِوري باسې سئبا ِوريبه پ اسئري ببه پوِ  به پِوري باسئ به پِوري باسئ

 3rd به پِوري باسې يبه پِوري باس باسيري پوِ به  به پِوري باسي به پِوري باسي به پِوري باسي به پِوري باسي به پِوري باسي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به پِوري باسو
 وِوري باسبه پ (تېر)

 (تېر) به پِوري باسو ِوري باسو به پ (تېر)
(تېر) به پِوري 

  (ه)باسم

(تېر) به پِوري 

  (ه)باسم

(تېر) به پِوري 

  (ه)باسم

(تېر) به پِوري 

  (ه)باسم
1st 

 2nd (تېر) به پِوري باسې (تېر) به پوِري باسې سې ِوري با(تېر) به پ سې(تېر) به پِوري با ِوري باسئ به پ (تېر) باسئري پوِ  (تېر) به به پِوري باسئ ر) (تې پِوري باسئ (تېر) به

 3rd ري باسي(تېر) به پوِ  ي(تېر) به پِوري باس اسيپِوري ب (تېر) به ِوري باسېبه پ (تېر) (تېر) به پِوري باسي  پِوري باسي (تېر) به (تېر) به پِوري باسي  (تېر) به پِوري باسي 
 

Present Progressive  
 1st (ه)پوري بِاسم (ه)پوري بِاسم (ه)پوري بِاسم (ه)پوري بِاسم پوري بِاسو پوري بِاسو سوباِ  پوري سوپوري باِ 

 2nd پوري بِاسې سېباِ  پوري پوري بِاسې ِاسېي بپور پوري بِاسئ پوري بِاسئ بِاسئپوري  پوري بِاسئ

 3rd پوري بِاسي سيپوري باِ  پوري بِاسي يپوري بِاس پوري بِاسي پوري بِاسي يپوري بِاس سيپوري باِ 

 
Present Perfect  

 1st ی دئپوري ايستل ستلي ديپوري اي پوري ايستلې ده پوري ايستلي دي ی دئپوري ايستل پوري ايستلي دي پوري ايستلې ده پوري ايستلي دي

 2nd ی دئپوري ايستل پوري ايستلي دي تلې دهپوري ايس ي ديپوري ايستل ی دئپوري ايستل  تلي ديپوري ايس ې دهپوري ايستل پوري ايستلي دي

 3rd ی دئپوري ايستل ي ديپوري ايستل پوري ايستلې ده پوري ايستلي دي ی دئپوري ايستل پوري ايستلي دي   پوري ايستلې ده پوري ايستلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st پوري ايسِتئ (ه)پوري ايسِتل پوري ايسِتله لېايستِ  ريپو ري ايسِتئوپ (ه)پِوري ايستل پوري ايسِتله لېپوري ايستِ 

 2nd پوري ايسِتئ (ه)لپوري ايستِ  پوري ايسِتله پوري ايسِتلې پوري ايسِتئ (ه)پِوري ايستل پوري ايسِتله پوري ايسِتلې

 3rd ايسِتئ ريپو (ه)لپوري ايستِ  لهپوري ايستِ  پوري ايسِتلې ايسِتئ ريپو (ه)ستلي ايپِور پوري ايسِتله پوري ايسِتلې
 

Past Progressive  
 1st سِتئپوري اي (ه)پوري ايسِتل پوري ايسِتله پوري ايسِتلې ايسِتئپوري  (ه)پِوري ايستل پوري ايسِتله پوري ايسِتلې

 2nd ِتئپوري ايس (ه)لپوري ايستِ  پوري ايسِتله يسِتلېي اپور ايسِتئ ريپو (ه)پِوري ايستل پوري ايسِتله پوري ايسِتلې

 3rd پوري ايسِتئ (ه)پوري ايسِتل ايسِتلهپوري  پوري ايسِتلې پوري ايسِتئ (ه)پِوري ايستل پوري ايسِتله پوري ايسِتلې

 
Past Perfect  

 1st و یپوري ايستل هپوري ايستلي و پوري ايستلې وه ي وېپوري ايستل و یپوري ايسِتل پوري ايسِتلي وه هپوري ايسِتلې و ېسِتلي وپوري اي

 2nd ی وپوري ايستل پوري ايستلي وه پوري ايستلې وه ايستلي وېپوري  ی وپوري ايسِتل پوري ايسِتلي وه پوري ايسِتلې وه پوري ايسِتلي وې

 3rd و یپوري ايستل هپوري ايستلي و پوري ايستلې وه ي وېپوري ايستل و یپوري ايسِتل پوري ايسِتلي وه  پوري ايسِتلې وه لي وې پوري ايستِ 

  
Past Perfect Progressive  

 1st پوري ايسِتئ (ه)پوري ايسِتل پوري ايسِتله پوري ايسِتلې پوري ايسِتئ (ه)ايستلپِوري  پوري ايسِتله پوري ايسِتلې

 2nd ايسِتئ ريپو (ه)پوري ايسِتل پوري ايسِتله لېپوري ايستِ  ئپوري ايستِ  (ه)پِوري ايستل ِتلهپوري ايس پوري ايسِتلې

 3rd پوري ايسِتئ (ه)پوري ايسِتل پوري ايسِتله ايسِتلېپوري  پوري ايسِتئ (ه)پِوري ايستل پوري ايسِتله لېايستِ پوري 
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Future Progressive  

 1st (ه)مبه پوري بِاس (ه)به پوري بِاسم (ه)به پوري بِاسم (ه)ي بِاسمپوربه  به پوري بِاسو پوري بِاسو هب به پوري بِاسو بِاسو پوريبه  

 2nd پوري بِاسې پوري بِاسې پوري بِاسې پوري بِاسې پوري بِاسئبه  به پوري بِاسئ به پوري بِاسئ به پوري بِاسئ

 3rd ِاسيي بپور پوري بِاسي پوري بِاسي پوري بِاسي يي بِاسبه پور به پوري بِا سي  سيبه پوري باِ  به پوري بِا سي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پوري ايسِتل به پوري ايسِتلي وي به پوري ايسِتلې وي وي  به پوري ايسِتلي ی ويايسِتلبه پوري  به پوري ايسِتلي وي وري ايسِتلې ويپ به ي ويپوري ايسِتل هب

 2nd ی ويبه پوري ايسِتل ي ايسِتلي ويپوربه  وي وري ايسِتلېپ به پوري ايسِتلي وي  به ی ويايسِتلبه پوري  ي وي به پوري ايسِتل ي ايسِتلې ويپوربه  وي به پوري ايسِتلي

 3rd وي یبه پوري ايسِتل ايسِتلي ويوري به پ به پوري ايسِتلې وي وي پوري ايسِتلي به ی ويبه پوري ايسِتل به پوري ايسِتلي وي به پوري ايسِتلې وي  وي پوري ايسِتليبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پوري ايسِتل به پوري ايسِتلي وي به پوري ايسِتلې وي وي  به پوري ايسِتلي ی ويايسِتلبه پوري  به پوري ايسِتلي وي ې ويايسِتلپوري  هب ي ويايسِتل به پوري

 2nd ی ويبه پوري ايسِتل ي وييسِتلوري اپ به ويايسِتلې به پوري  پوري ايسِتلي وي  به ی ويبه پوري ايسِتل به پوري ايسِتلي وي  يسِتلې ويبه پوري ا وي وري ايسِتليپ به

 3rd ی ويبه پوري ايسِتل سِتلي ويبه پوري اي ي ايسِتلې ويپوربه  وي پوري ايسِتلي به ی ويبه پوري ايسِتل به پوري ايسِتلي وي به پوري ايسِتلې وي  وي پوري ايسِتليبه 
 

Future in the Past Progressive  

 (تېر) به پوري بِاسو پوري بِاسو (تېر) به پوري بِاسو تېر) به( و پوري بِاس(تېر) به 
(تېر) به پوري 

 (ه)بِاسم

(تېر) به پوري 

 (ه)بِاسم

(تېر) به پوري 

 (ه)بِاسم

ي (تېر) به پور

 (ه)بِاسم
1st 

 2nd (تېر) به پوري بِاسې (تېر)به پوري بِاسې  ري بِاسې به پو(تېر)  ري بِاسېبه پو(تېر) (تېر) به پوري بِاسئ ي بِاسئ(تېر) به پو ر (تېر) به پو ري بِاسئ ري بِاسئوپ (تېر) به

 بِاسي  ه پوري(تېر)ب (تېر)به پوري بِاسي  سي (تېر) به پوري باِ  ري بِاسي(تېر) به پو (تېر) به پوري بِاسي  (تېر) به پوري بِاسي  پوري بِاسي (تېر) به
(تېر) به پوري 

 بِاِ◌سي
3rd 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلې 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

ی (تېر) به پوري ايسِتل

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

پوري ايسِتلې  ) به(تېر

 وي

وري ايسِتلي به پ (تېر)

 وي

ی وري ايسِتل(تېر) به پ

 وي
1st 

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

 يسِتلېپوري ا) به ېر(ت

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

ی (تېر) به پوري ايسِتل

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلې 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

ی وري ايسِتلبه پ (تېر)

 وي
2nd 

تېر) به پوري ايسِتلي (

 وي

ې ي ايسِتلبه پور(تېر) 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

ی سِتلپوري ايبه ر) (تې

 يو

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلې 

 وي

(تېر) به پوري ايسِتلي 

 وي

ی (تېر) به پوري ايسِتل

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)،به پوري باسمسم،پوري ايسِتئ(که..) پوري با...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)سمزه دې پوري با )غواړي چي  Present Active پوري ايستونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پوري باسم )غوښتل يې چي  Present Passive پوري ايستل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپوري ايستل  Past Active ايسِتلی ريپو 

Past Anterior or Preterit Perfect و یري ايستلوپ  Past Passive یپوري ايسِتل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ی وي(دی باور نه لري چي) ما دي پوري ايستل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive و یما پوري ايستل )م چي(خوښ و  Continuous هپوري بِاس 

 Non-continuous پِوري باسه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوري وِهم (ه)پوري وِهم (ه)پوري وِهم (ه)پوري وِهم پوري وِهو ِهوي وپور وِهوپوري  پوري وِهو

 2nd پوري وِهې پوري وِهې ري وِهېوپ ېوهِ  پوري ري وِهئوپ پوري وِهئ پوري وِهئ پوري وِهئ

 3rd پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي

 
Simple Past  

 1st واهه-پِوري وهئ/ (ه)ري وهلوِ پ پِوري وهله هلېپِوري و پِوري وهئ (ه)پِوري وهل پِوري وهله پِوري وهلې

 2nd واهه-پِوري وهئ/ (ه)پِوري وهل پِوري وهله پِوري وهلې پِوري وهئ (ه)پِوري وهل لهري وهوِ پ ِپِوري وهلې

 3rd واهه-پِوري وهئ/ (ه)لپِوري وه پِوري وهله لېي وهپِور پِوري وهئ (ه)پِوري وهل پِوري وهله پِوري وهلې
 

Simple Future  
 1st  (ه)به پِوري وهم  (ه)به پِوري وهم  (ه)به پِوري وهم  (ه)ِوري وهمپ به وهو به پِوري وهو به پِوري  به پِوري وهو ِوري وهوپ به

 2nd به پِوري وهې وهې به پِوري به پِوري وهې وهې به پِوري پِوري وهئبه  به پِوري وهئ به پِوري وهئ به پِوري وهئ

 3rd به پِوري وهي به پِوري وهي  هيپِوري و به پِوري وهي به به پِوري وهي  به پِوري وهي هيبه پِوري و وهي  به پوري

 
Simple Future in the Past  

 پِوري وهو (تېر) به
 پِوري وهو (تېر) به

 هو پِوري و (تېر) به (تېر) به پِوري وهو 
 (تېر) به پِوري

 (ه)وهم

(تېر) به پِوري 

 (ه)وهم

(تېر) به پِوري 

 (ه)همو

(تېر) به پِوري 

 (ه)وهم
1st 

 2nd ري وهې(تېر) به پوِ  (تېر) به پِوري وهې (تېر) به پِوري وهې  (تېر) به ِپوري وهې  (تېر) به پِوري وهئ  (تېر) به پِوري وهئ  (تېر) به پِوري وهئ  ي وهئ (تېر) به پِور

 3rd (تېر) به پِوري وهي  (تېر) به پِوري وهي  يري وهوِ پ (تېر) به ي (تېر) به پِوري وه  پِوري وهي ) به(تېر هي پِوري و (تېر) به پِوري وهي (تېر) به ي (تېر) پِوري وه
 

Present Progressive  
 1st (ه)مپوري وهِ  (ه)پوري وِهم (ه)مپوري وهِ  (ه)پوري وِهم پوري وِهو پوري وِهو پوري وِهو وِهوپوري 

 2nd پوري وِهې ېپوري وهِ  پوري وِهې پوري وِهې وِهئپوري  پوري وِهئ پوري وِهئ پوري وِهئ

 3rd وِهيپوري  پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي پوري وِهي ِهيي وپور

 
Present Perfect  

 1st ی دئِهلي وپور ري وِهلي ديوپ پوري وِهلې ده پوري وِهلي دي ی دئپوري وِهل ري وِهلي ديوپ پوري وِهلې ده پوري وِهلي دي

 2nd ی دئوِهلپوري  پوري وِهلي دي پوري وِهلې ده پوري وِهلي دي ی دئپوري وِهل ي ديوِهل ريپو ِهلې دهي وپور پوري وِهلي دي

 3rd ی دئلپوري وهِ  پوري وِهلي دي هِهلې دپوري و پوري وِهلي دي  ی دئپوري وِهل پوري وِهلي دي پوري وِهلې ده پوري وِهلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې واِهه-پوري وِهئ/ (ه)لوهِ  پوري لهپوري وهِ  ِهلېپوري و

 2nd واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې ِههوا-پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې

 3rd واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل ري وِهلهوپ وِهلېپوري  واِهه-/پوري وِهئ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې
 

Past Progressive  
 1st واهه -ئ/وهِ  پوري (ه)پوري وِهل وِهله ريپو پوري وِهلې واِهه-پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې

 2nd واهه -پوري وِهئ/ (ه)لپوري وهِ  پوري وِهله ېپوري وِهل واِهه-پوري وِهئ/ (ه)ِهلپوري و ري وِهلهوپ پوري وِهلې

 3rd واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې واِهه-پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل وِهلهپوري  پوري وِهلې

 
Past Perfect  

 1st ی ووِهلپوري  هپوري وِهلي و پوري وِهلې وه پوري وِهلي وې  ی ولپوري وهِ  هِهلي وپوري و پوري وِهلې وه هلي وېي وپور

 2nd ی وپوري وِهل پوري وِهلي وه پوري وِهلې وه  وې پوري وهِلي ی وپوري وِهل پوري وِهلي وه پوري وِهلې وه  پوري وِهلي وې

 3rd ی ووِهلپوري  پوري وِهلي وه پوري وِهلې وه  پوري وِهلي وې   ی وپوري وِهل پوري وِهلي وه هپوري وِهلې و  ري وِهلي وېوپ

  
Past Perfect Progressive  

 1st واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې واِهه-پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې

 2nd واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله ِهلېپوري و واِهه-پوري وِهئ/ (ه)ِهلپوري و پوري وِهله پوري وِهلې

 3rd واهه -پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل پوري وِهله پوري وِهلې واِهه-پوري وِهئ/ (ه)پوري وِهل لههِ وپوري  پوري وِهلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پوري وِهم (ه)وِهموري به پ (ه)ي وِهمپوربه  (ه)به پوري وِهم وري وِهوپ به به پوري وِهو به پوري وِهو به پوري وِهو

 2nd به پوري وِهې به پوري وِهې به پوري وِهې به پوري وِهې  به پوري وِهئ به پوري وِهئ وِهئ  به پوري به پوري وِهئ

 3rd وِهي به پوري به پوري وِهي ي وِهيپوربه  پوري وِهي به به پوري وهي  پوري وهي به پوري وهي به پوري وهي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پوري وِهل به پوري وِهلي وي به پوري وِهلې وي به پوري وِهلي وي ی ويبه پوري وِهل ي ويي وِهلبه پور وِهلې ويي پوربه  به پوري وِهلي وي

 2nd ی ويبه پوري وِهل به پوري وِهلي وي به پوري وِهلې وي به پوري وِهلي وي ی ويوِهلوري به پ وي به پوري وِهلي ِهلې ويبه پوري و به پوري وِهلي وي

 3rd ی ويپوري وِهل به به پوري وِهلي وي به پوري وِهلې وي به پوري وِهلي وي ی ويبه پوري وِهل به پوري وهلي وي به پوري وِهلې وي وي وِهلي به پوري

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پوري وِهل به پوري وِهلي وي ويوِهلې  به پوري ويلي وهِ به پوري  ی ويبه پوري وِهل ي ويبه پوري وِهل ې ويبه پوري وِهل به پوري وِهلي وي

 2nd ی ويبه پوري وِهل ي ويبه پوري وِهل به پوري وِهلې وي به پوري وِهلي وي ی ويبه پوري وِهل وي به پوري وِهلي به پوري وِهلې وي به پوري وِهلي وي

 3rd ی ويپوري وِهل به به پوري وِهلي وي به پوري وِهلې وي ي ويي وِهلبه پور ی ويي وِهلپوربه  ويبه پوري وهلي  ي وِهلې ويپوربه  وي ي وِهليپوربه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st موري وهِ (تېر) به پ م (تېر) به پوري وهِ  به پوري وِهمر) (تې وري وِهمبه پ (تېر) (تېر) به پوري وِهو  ِهو (تېر) به پوري و ي وِهو به پور(تېر)  پوري وِهو (تېر) به

 2nd ې(تېر) به پوري وهِ  ي وِهېبه پور(تېر)  (تېر) به پوري وِهې (تېر) به پوري وِهې (تېر) به پوري وِهئ (تېر) به پوري وِهئ (تېر) به پوري وِهئ (تېر) به پوري وِهئ

 3rd (تېر) به پوري وِهي  پوري وِهي (تېر) به پوري وِهي  (تېر) به يپوري وهِ (تېر) به  ِهي(تېر) به پوري و ) به پوري وِهي ېر(ت به پوري وهير) (تې (تېر) به پوري وهي 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پوري وِهلي 

 وي

ي وِهلې به پور(تېر) 

 وي

ي وِهلي (تېر) به پور

 وي

 ی(تېر) به پوري وِهل

 وي

لي وهِ  پوري(تېر) به 

 وي

(تېر) به پوري وِهلې 

 وي

وِهلي  (تېر) به پوري

 وي

ی (تېر) به پوري وِهل

 وي
1st 

(تېر) به پوري وِهلي 

 وي

(تېر) به پوري وِهلې 

 وي

(تېر) به پوري وِهلي 

 وي

ی (تېر) به پوري وِهل

 وي

پوري وِهلي  ) به(تېر

 وي

وري وِهلې (تېر) به پ

 وي

لي (تېر) به پوري وهِ 

 وي

ی ري وِهل(تېر) به پو

 وي
2nd 

لي (تېر) به پوري وهِ 

 وي

وِهلې  يبه پور(تېر) 

 وي

(تېر) به پوري وِهلي 

 وي

ی (تېر) به پوري وِهل

 وي

(تېر) به پوري وِهلي 

 وي

(تېر) به پوري وِهلې 

 وي

(تېر) به پوري وِهلي 

 وي

ی ) به پوري وِهلېر(ت

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ِهم،پوري وِهئ،به پوري وِهمي وپور ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې پِوري وهم )غواړي چي  Present Active پوري وهونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې پِوري وهم )غوښتل يې چي  Present Passive  کېدونکیپوري وهل 

Pluperfect or Past Perfect Indicative پوري وِهلی و  Past Active لیپوري وه 

Past Anterior or Preterit Perfect پوري وِهلی و  Past Passive یپوري وهل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويِهلدی باور نه لري چي) ما دي پوري و  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یِهلوري وما پ )خوښ وم چي  Continuous پوري وِهه 

 Non-continuous  ِي وههرپو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوستوم (ه)پوستوم ه)(پوستوم (ه)پوستوم پوستوو ستوووپ پوستوو پوستوو

 2nd پوستوې وېستپو وېستپو پوستوې توئپوس پوستوئ پوستوئ پوستوئ

 3rd پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي

 
Simple Past  

 1st پوست کئ کړل-/کړه ستپو پوست کړه کړې پوست پوست کئ کړل-/پوست کړه پوست کړه پوست کړې

 2nd کئ پوست ړلک-/پوست کړه هپوست کړ کړې پوست پوست کئ کړل-/کړهپوست  پوست کړه  کړېپوست 

 3rd پوست کئ  کړل-/پوست کړه پوست کړه  کړې پوست پوست کئ  کړل-/پوست کړه پوست کړه پوست کړې
 

Simple Future  
 1st  (ه)به پوست کم  (ه)به پوست کم  (ه)به پوست کم  (ه)به پوست کم ت کوبه پوس به پوست کو پوست کو به به پوست کو

 2nd به پوست کې به پوست کې به پوست کې کې به پوست پوست کئ به ت کئپوسبه  کئ پوست هب کئ به پوست

 3rd به پوست کي به پوست کي کيبه پوست  کي به پوست به پوست کي پوست کي به پوست کي  به پوست کي به

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)پوست کم (تېر) به  (ه)پوست کم (تېر) به  (ه)پوست کم (تېر) به  (ه)پوست کم بهر) (تې کو (تېر) به پوست (تېر) به پوست کو پوست کو تېر) به( (تېر) به پوست کو

 2nd کې (تېر) به پوست ې(تېر) به پوست ک کې (تېر) به پوست (تېر) به پوست کې (تېر) به پوست کئ وست کئبه پ (تېر) (تېر) به پوست کئ (تېر) به پوست کئ

 3rd کي (تېر) به پوست پوست کي (تېر) به پوست کي(تېر) به  (تېر) به پوست کي (تېر) به پوست کي (تېر) به پوست کي کيت وسبه پ (تېر) پوست کي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)پوستوم (ه)پوستوم (ه)پوستوم (ه)پوستوم پوستوو ووپوست پوستوو پوستوو

 2nd پوستوې ېپوستو ېپوستو پوستوې پوستوئ پوستوئ پوستوئ پوستوئ

 3rd پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي پوستوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئړت کپوس کړي دي پوست کړې ده پوست  يپوست کړي د ی دئپوست کړ  ړي ديپوست ک پوست کړې ده پوست کړي دي

 2nd ی دئپوست کړ کړي دي پوست پوست کړې ده دي  ست کړيوپ ی دئکړ پوست کړي دي پوست پوست کړې ده  ديکړي  پوست 

 3rd ی دئپوست کړ کړي دي تپوس پوست کړې ده  پوست کړي دي  ی دئپوست کړ  پوست کړي دي پوست کړې ده  کړي ديپوست 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ستاوهئ/ پوپوستو )(هپوستول هتولپوس پوستولې پوستوئ/ پوستاوه (ه)ولپوست پوستوله ستولېوپ

 2nd پوستوئ/ پوستاوه (ه)پوستول پوستوله پوستولې پوستوئ/ پوستاوه (ه)پوستول پوستوله پوستولې

 3rd تاوهپوستوئ/ پوس (ه)پوستول پوستوله پوستولې پوستوئ/ پوستاوه (ه)ولپوست پوستوله پوستولې

 
Past Progressive  

 1st پوستاوهپوستوئ/  (ه)پوستول پوستوله پوستولې پوستاوهپوستوئ/  (ه)لپوستو پوستوله پوستولې

 2nd وستاوهپوستوئ/ پ (ه)پوستول پوستوله پوستولې پوستوئ/ پوستاوه (ه)پوستول پوستوله پوستولې

 3rd پوستوئ/ پوستاوه )(هپوستول پوستوله لېپوستو پوستوئ/ پوستاوه (ه)ستولوپ پوستوله پوستولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپوست   پوست کړي وه پوست کړې وه  پوست کړي وې کړی وپوست  پوست کړي وه پوست کړې وه کړي وېپوست  

 2nd وکړی پوست  پوست کړي وه ې وهت کړپوس  پوست کړي وې کړی وپوست   پوست کړي وه پوست کړې وه کړي وې پوست 

 3rd کړی وپوست  پوست کړي وه هکړې وپوست  ېپوست کړي و و کړیپوست  پوست کړي وه پوست کړي وه  پوست کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st پوستوئ/ پوستاوه (ه)ولستپو پوستوله پوستولې پوستوئ/ پوستاوه (ه)پوستول پوستوله پوستولې

 2nd پوستوئ/ پوستاوه (ه)پوستول ستولهوپ پوستولې هپوستاو پوستوئ/ (ه)پوستول پوستوله ېتولپوس

 3rd پوستوئ/ پوستاوه (ه)پوستول پوستوله پوستولې پوستاوهپوستوئ/  (ه)پوستول پوستوله پوستولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ومبه پوست (ه)به پوستوم (ه)تومپوسبه  (ه)به پوستوم به پوستوو ووستوبه پ به پوستوو به پوستوو

 2nd پوستوېبه  پوستوې هب ېوستوبه پ پوستوې هب به پوستوئ  پوستوئ به پوستوئ به پوستوئ به

 3rd به پوستوي  پوستوي به پوستوي به پوستوي به به پوستوي  پوستوي به پوستوي به پوستوي به

 
Future Perfect  

 1st يی وکړ  پوست هب به پوست کړي وي به پوست کړې وي يبه پوست کړي و ی ويکړبه پوست  به پوست کړي وي کړې ويبه پوست  به پوست کړي وي

 2nd ی ويکړ به پوست به پوست کړي وي به پوست کړې وي کړي وي پوست به ی ويبه پوست کړ کړي وي به پوست به پوست کړې وي کړي ويبه پوست 

 3rd ی ويکړ تبه پوس به پوست کړي وي ت کړې ويپوسبه  به پوست کړي وي يی وپوست کړ به کړي وي به پوست يبه پوست کړې و به پوست کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ به پوست ويت کړي به پوس به پوست کړې وي به پوست کړي وي ی ويبه پوست کړ به پوست کړي وي پوست کړې وي به به پوست کړي وي

 2nd ی ويپوست کړ هب ړي ويبه پوست ک وي به پوست کړې کړي وي پوست به ی ويکړبه پوست  ت کړي ويپوسبه  پوست کړې وي به ت کړي ويپوسبه 

 3rd ی ويبه پوست کړ ويبه پوست کړي  به پوست کړې وي به پوست کړي وي ی ويبه پوست کړ به پوست کړي وي به پوست کړې وي به پوست کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پوستوم (ه)(تېر) به پوستوم (ه)(تېر) به پوستوم (ه)مستوپو ) به(تېر پوستوو  (تېر) به (تېر) به پوستوو پوستوو  (تېر) به پوستوو ) به(تېر

 2nd تېر) به پوستوې( (تېر) به پوستوې به پوستوېر) (تې (تېر) به پوستوې به پوستوئر) (تې (تېر) به پوستوئ (تېر) به پوستوئ (تېر) به پوستوئ

 3rd (تېر) به پوستوي (تېر) به پوستوي  (تېر) به پوستوي (تېر) به پوستوي وستويبه پ (تېر) يتېر) به پوستو( (تېر) به پوستوي (تېر) به پوستوي

 
Future in the Past Perfect  

پوست کړي (تېر) به 

 وي

(تېر) به پوست کړې 

 وي

(تېر) به پوست کړي 

 وي

ی کړ پوست (تېر) به

 وي

کړي ه پوست (تېر) ب

 وي

(تېر) به پوست کړې 

 يو

ست کړي (تېر) به پو

 وي

ی کړ (تېر) به پوست

 وي
1st 

(تېر) به پوست کړي 

 وي

(تېر) به پوست کړې 

 وي

(تېر) به پوست کړي 

 وي

ی کړ (تېر) به پوست

 وي

ي پوست کړ (تېر) به

 وي

(تېر) به پوست کړې 

 يو

(تېر) به پوست کړي 

 وي

ی کړ ه پوست(تېر) ب

 وي
2nd 

پوست کړي تېر) به (

 وي

کړې  (تېر) به پوست

 وي

کړي ت وسبه پ (تېر)

 وي

ی کړ (تېر) به پوست

 وي

(تېر) به پوست کړي 

 وي

(تېر) به پوست کړې 

 وي

(تېر) به پوست کړي 

 وي

ی کړ (تېر) به پوست

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (...که) (ه)وست کمپوستوم،پوستوئ،به پ ...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)ت کمزه دې پوس )چيغواړي  Present Active پوستوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پوست کم )غوښتل يې چي  Present Passive پوستېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپوست  Past Active یپوست کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپوست  Past Passive یپوست سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پوست کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پوست  )خوښ وم چي  Continuous پوستوه 

Fig. to punish severely Non-continuous پوست که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوښتم (ه)پوښتم (ه)پوښتم ه)(پوښتم پوښتو پوښتو پوښتو پوښتو

 2nd پوښتې پوښتې پوښتې تېپوښ پوښتئ پوښتئ پوښتئ پوښتئ

 3rd پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي

 
Simple Past  

 1st وپوښتئ (ه)وپوښتل وپوښتله وپوښتلې وپوښتئ (ه)وپوښتل وپوښتله وپوښتلې

 2nd وښتئپو (ه)وپوښتل وپوښتله وپوښتلې تئوښوپ (ه)وپوښتل وپوښتله وپوښتلې

 3rd وپوښتئ (ه)وپوښتل وپوښتله وپوښتلې وپوښتئ (ه)ښتلوپو وپوښتله وپوښتلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپوښتم (ه)به وپوښتم (ه)به وپوښتم (ه)به وپوښتم به وپوښتو به وپوښتو به وپوښتو وښتوبه وپ

 2nd به وپوښتې به وپوښتې به وپوښتې به وپوښتې به وپوښتئ تئوپوښبه  به وپوښتئ به وپوښتئ

 3rd پوښتيو به به وپوښتي به وپوښتي به وپوښتي به وپوښتي ښتيبه وپو به وپوښتي يپوښتبه و

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وپوښتم (ه)تم(تېر) به وپوښ (ه)(تېر) به وپوښتم (ه)وپوښتم(تېر) به  (تېر) به وپوښتو (تېر) به وپوښتو (تېر) به وپوښتو (تېر) به وپوښتو

 2nd (تېر) به وپوښتې (تېر) به وپوښتې (تېر) به وپوښتې ېوښتوپ ) به(تېر ئه وپوښت(تېر) ب (تېر) به وپوښتئ ښتئبه وپو(تېر)  (تېر) به وپوښتئ

 3rd (تېر) به وپوښتي تېر) به وپوښتي( (تېر) به وپوښتي تېر) به وپوښتي( (چي) به وپوښتي (چي) به وپوښتي (چي) به وپوښتي (چي) به وپوښتي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پوښتم (ه)تمپوښ (ه)پوښتم (ه)ښتموپ پوښتو پوښتو پوښتو پوښتو

 2nd پوښتې پوښتې پوښتې پوښتې پوښتئ پوښتئ پوښتئ پوښتئ

 3rd يپوښت پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي پوښتي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپوښتل پوښتلي دي ده پوښتلې پوښتلي دي ی دئلپوښت پوښتلي دي پوښتلې ده  ي ديپوښتل

 2nd ی دئپوښتل پوښتلي دي پوښتلې ده پوښتلي دي ی دئپوښتل دي تليپوښ ده پوښتلې  يلي دپوښت

 3rd ی دئپوښتل پوښتلي دي ې دهپوښتل پوښتلي دي ی دئپوښتل پوښتلي دي  پوښتلې ده  پوښتلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښتئ/ پوښتهوپ (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ )(هپوښتل پوښِتله پوښتلې

 2nd پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ (ه)پوښتل پوښِتله تلېپوښ

 3rd پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ (ه)پوښتل پوښِتله پوښتلې

 
Past Progressive  

 1st پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل تلهپوښ پوښتلې پوښِتئ (ه)لپوښت پوښِتله پوښتلې

 2nd پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ )(هپوښتل پوښِتله لېښتپو

 3rd پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ (ه)پوښتل پوښِتله پوښتلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپوښتل ي وهپوښتل پوښتلې وه وې تليپوښ ی وپوښتل پوښتلي وه لې وهښتپو پوښتلي وې

 2nd ی وپوښتل پوښتلي وه پوښتلې وه پوښتلي وې ی ولپوښت وهپوښتلي  هلې وپوښت پوښتلي وې

 3rd ی وښتلوپ پوښتلي وه پوښتلې وه پوښتلي وې ی وپوښتل پوښتلي وه پوښتلې وه پوښتلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل لهپوښت پوښتلې پوښِتئ (ه)پوښتل پوښِتله پوښتلې

 2nd پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ (ه)ښتلوپ پوښِتله تلېپوښ

 3rd پوښتئ/ پوښته (ه)پوښتل پوښتله پوښتلې پوښِتئ (ه)پوښتل پوښِتله پوښتلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پوښِتم (ه)به پوښِتم )(هبه پوښِتم (ه)به پوښِتم به پوښتو به پوښتو به پوښتو ښتوبه پو

 2nd پوښِتېبه  به پوښِتې به پوښِتې به پوښِتې به پوښتئ وښتئپ به وښتئبه پ به پوښتئ

 3rd به پوښِتي به پوښِتي به پوښِتي به پوښِتي به پوښتي به پوښتي به پوښتي به پوښتي

 
Future Perfect  

 1st ی ويتلپوښبه  وي به پوښتلي وي به پوښتلې به پوښتلي وي ی ويوښتلپ به به پوښتلي وي  ې ويوښتلبه پ به پوښتلي وي

 2nd وي یبه پوښتل پوښتلي وي به پوښتلې وي به به پوښتلي وي ی ويبه پوښتل پوښتلي ويبه  به پوښتلې وي به پوښتلي وي 

 3rd ی ويبه پوښتل پوښتلي وي به به پوښتلې وي به پوښتلي وي ی ويبه پوښتل به پوښتلي وي وي به پوښتلې به پوښتلي وي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پوښتل وي به پوښتلي به پوښتلې وي به پوښتلي وي ی ويبه پوښتل به پوښتلي وي  به پوښتلې وي به پوښتلي وي

 2nd ی ويبه پوښتل ښتلي ويوپ به پوښتلې وي به ويښتلي به پو ی ويبه پوښتل پوښتلي وي هب به پوښتلې وي به پوښتلي وي 

 3rd ی ويبه پوښتل پوښتلي وي به به پوښتلې وي پوښتلي ويبه  ی ويبه پوښتل به پوښتلي وي ويښتلې به پو يښتلي وبه پو 
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(پوښِتم(تېر) به  (ه)(تېر) به پوښِتم (ه)تېر) به پوښِتم( (ه)(تېر) به پوښِتم ښِتو(تېر) به پو (تېر) به پوښِتو و(تېر) به پوښتِ  (تېر) به پوښِتو

 2nd تېر) به پوښتې ( (تېر) به پوښتې  (تېر) به پوښتې (تېر) به پوښتې  (تېر) به پوښتئ (تېر) به پوښتئ (تېر) به پوښتئ (تېر) به پوښتئ

 3rd ه پوښتي(تېر) ب وښتي (تېر) به پ (تېر) به پوښتي ه پوښتي(تېر) ب (تېر) به پوښتي تي(تېر) به پوښ (تېر) به پوښتي تي(تېر) به پوښ

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويپوښتل (تېر) به وي (تېر) به پوښتلي وي(تېر) به پوښتلې  به پوښتلي وير) (تې ی وي(تېر) به پوښتل وي (تېر) به پوښتلي (تېر) به پوښتلې وي (تېر) به پوښتلي وي

 2nd ی وي(تېر) به پوښتل وي (تېر) به پوښتلي (تېر) به پوښتلې وي (تېر) به پوښتلي وي ی ويوښتلبه پ (تېر) يو پوښتلي ) به(تېر (تېر) به پوښتلې وي پوښتلي وي(تېر) به 

 3rd ی ويپوښتل (تېر) به وي (تېر) به پوښتلي لې وي(تېر) به پوښت ي ويه پوښتل(تېر) ب ی وي(تېر) به پوښتل وي (تېر) به پوښتلي ) به پوښتلې ويېر(ت (تېر) به پوښتلي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)پوښتم،پوښتئ،به وپوښتم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې وپوښتمه ز )غواړي چي  Present Active ښتونکیوپ 

Imperfect Subjunctive )(ه)تمزه دې وپوښ )غوښتل يې چي  Present Passive نکیېدول کپوښت  

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپوښتل  Past Active یپوښتل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپوښتل  Past Passive یسو لپوښت 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (ی ويما دي پوښتلدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پوښتل )وم چيښ خو  Continuous پوښِته 

 Non-continuous وپوښته 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پوکم (ه)پوکم ه)(پوکم )(هپوکم پوکوو پوِکو/ پوِکو/ پو کوو ِکو/ پو کوووپ پوِکو/ پو کوو

 2nd پوکې پوکې پوکې پوکې پوِکئ پوِکئ پوِکئ پوِکئ

 3rd کيپو پوکي پوکي پوکي پوِکي پوِکي پوِکي پوِکي

 
Simple Past  

 1st پو کئ کړل-پوکړه/  پوکړه  پوکړې  پو کئ کړل /پوکړه پوکړه  پو کړې

 2nd پو کئ ړلک-ه/ کړپو پوکړه کړېوپ پو کئ کړل /پوکړه پوکړه پوکړې

 3rd پوکئ کړل-پوکړه/  پوکړه پوکړې پو کئ کړل /پوکړه پوکړه  پو کړې
 

Simple Future  
 1st  (ه)به پوکم  (ه)به پوکم  (ه)پوکم هب  (ه)به پوکم به پو کو به پو کو به پو کو به پو کو

 2nd ېپوکبه  به پوکې ېبه پوک به پوکې به پو کئ به پو کئ به پو کئ به پو کئ

 3rd به پوکي به پوکي به پوکي به پوکي به پوکي به پوکي به پوکي به پو کي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)(تېر) به پوکم  (ه)پوکم ) به(تېر  (ه)(تېر) به پوکم  (ه)(تېر) به پوکم (تېر) به پو کو و(تېر) به پو ک (تېر) به پو کو کو (تېر) به پو

 2nd (تېر) به پوکې (تېر) به پوکې (تېر) به پوکې (تېر) به پوکې (تېر) به پو کئ (تېر) به پو کئ تېر) به پو کئ( پو کئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به پوکي (تېر) به پوکي (تېر) به پوکي (تېر) به پوکي (تېر) به پوکي ي(تېر) به پوک کي(تېر) به پو  پوکي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)پوکم (ه)پوکم (ه)پوکم (ه)پوکم پوِکو/ پو کوو پوِکو/ پو کوو پوِکو/ پو کوو کوو و/ پوکِ پو

 2nd پوکې پوکې کېوپ پوکې پوِکئ پوِکئ پوِکئ پوِکئ

 3rd پوکي پوکي پوکي پوکي پوِکي ِکيوپ پوِکي پوِکي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپوکړ پو کړي دي هړې دپو ک ديپو کړي  ی دئړپو ک پو کړي دي پو کړې ده پوکړي دي 

 2nd ی دئپوکړ پو کړي دي پو کړې ده  پو کړي دي ی دئپو کړ پوکړي دي  پو کړې ده پو کړي دي

 3rd  ی دئپو کړ پوکړي دي  پو کړې ده پو کړي دي ی دئکړ وپ پو کړي دي پوکړې ده  پوکړي دي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st پوکاوه پو ِکئ/ (ه)پوکول /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /پوکلې ئکِ پو (ه)لپوکِ  پوکله لېپوک

 2nd پوکاوه پو ِکئ/ (ه)پوکول /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /پوکلې پوِکئ (ه)پوِکل پوکله پوکلې

 3rd پوکاوه پو ِکئ/ (ه)ولپوک /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله لېکو پو /پوکلې پوِکئ (ه)پوِکل لهپوک پوکلې

 
Past Progressive  

 1st وکاوهپو ِکئ/ پ (ه)پوکول /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /پوکلې پو ِکئ (ه)پوِکل پو کله پو کلې

 2nd پو ِکئ/ پوکاوه (ه)پوکول /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /پوکلې پو ِکئ )(هپوِکل پو کله پو کلې

 3rd پو ِکئ/ پوکاوه (ه)پوکول /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /لېپوک ِکئپو  (ه)پوِکل پو کله پو کلې

 
Past Perfect  

 1st کړی ووپ پوکړي وه پوکړې وه پوکړي وې  و کړیپو پوکړي وه پوکړې وه پوکړي وې

 2nd کړی وپو پوکړي وه پوکړې وه  پوکړي وې  کړی وپو پوکړي وه پوکړې وه پوکړي وې

 3rd کړی وپو پوکړي وه پوکړې وه پوکړي وې کړی وپو وهړي پوک وه پوکړې کړي وېوپ

  
Past Perfect Progressive  

 1st پو ِکئ/ پوکِاوه (ه)پوکول /ه)(پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /پوکلې پو ِکئ (ه)پوِکل پو کله پو کلې

 2nd پو ِکئ/ پوکِاوه )(هپوکول /(ه)پوِکل لهپوکو /پوکله پو کولې /پوکلې پو ِکئ (ه)پوِکل پو کله پو کلې

 3rd کِاوهپو ِکئ/ پو (ه)پوکول /(ه)پوِکل پوکوله /پوکله پو کولې /پوکلې پو ِکئ (ه)پوِکل پو کله پو کلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پوِکم (ه)به پوِکم )(هبه پوِکم (ه)به پوِکم وِکوپ به به پوِکو به پوِکو به پوِکو

 2nd به پو ِکې به پو ِکې به پو ِکې به پو ِکې به پوِکئ وِکئبه پ ئبه پوکِ  وِکئپ به

 3rd به پوِکي به پوِکي ِکيبه پو به پوِکي به پوِکي پوِکيبه  به پوِکي به پوِکي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پو کړ ي ويبه پوکړ به پو کړې وي به پوکړي وي ی ويپوکړ به به پوکړي وي ړې ويبه پو ک به پوکړي وي

 2nd ی ويپوکړ به به پوکړي وي به پوکړې وي پوکړي وي به ی ويبه پو کړ به پوکړي وي به پوکړې وي به پو کړي وي

 3rd ويی پوکړ به به پوکړي وي کړې ويوپ به پوکړي وي به ی ويپو کړ به به پو کړي وي به پو کړې وي کړي ويپو به 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويپو کړبه  به پوکړي وي به پو کړې وي به پوکړي وي ی ويپوکړ به به پوکړي وي و کړې ويپ به ي ويبه پوکړ

 2nd ی ويپوکړ به يبه پوکړي و به پوکړې وي کړي ويوپ به ی ويبه پو کړ به پوکړي وي ړې ويبه پوک به پو کړي وي

 3rd ی ويپوکړ به به پوکړي وي پوکړې وي به کړي ويوپ به ی ويکړ وپ به به پو کړي وي به پو کړې وي ويبه پو کړي 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر)به پوِکم (ه)پوِکم (تېر)به (ه)(تېر)به پوِکم (ه)م(تېر)به پوکِ  (تېر) به پوکو پوکو ) به(تېر (تېر) به پوکو (تېر) به پوکو

 2nd به پوِکې (تېر) به پوِکې (تېر) به پوِکې (تېر) به پوِکې (تېر) پوکئ تېر) به( ) به پوکئېر(ت (تېر) به پوکئ (تېر) به پوکئ

 3rd به پوِکيتېر)( به پوِکيتېر)( به پوِکير)تې( به پوِکيتېر)( (تېر) به پوکي وکي(تېر) به پ (تېر) به پوکي (تېر) به پوکي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به پوکړ (تېر)به پوکړي وي (تېر)به پوکړې وي (تېر)به پوکړي وي ی وي(تېر)به پوکړ ه پوکړي وير)ب(تې وي (تېر)به پوکړې (تېر)به پوکړي وي

 2nd وي ی(تېر)به پوکړ (تېر)به پوکړي وي وي(تېر)به پوکړې  )به پوکړي ويېر(ت ی وي(تېر)به پوکړ ي ويه پوکړ(تېر)ب (تېر)به پوکړې وي کړي ويبه پو(تېر)

 3rd ی ويتېر)به پوکړ( (تېر)به پوکړي وي (تېر)به پوکړې وي (تېر)به پوکړي وي ی وي(تېر)به پوکړ (تېر)به پوکړي وي (تېر)به پوکړې وي ويړي پوک)به (تېر

 

Conditional (present, past, future) .. (ه)پوکم،پو ِکئ،به پوکم .)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مپوک دې زه )غواړي چي  Present Active  کوونکیپوکونکی/ پو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې پوکم )غوښتل يې چي  Present Passive کېدونکی وپ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وپو  Past Active یپو کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وپو  Past Passive یپو سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پوکړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پو )خوښ وم چي  Continuous پوِکه/ پوکِوه 

 Non-continuous ِپوکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مهوپو (ه)پوهوم (ه)پوهوم (ه)پوهوم پهوو پوهوو/ پوهوو/ پهوو پوهوو/ پهوو پوهوو/ پهوو

 2nd پوهوې پوهوې پوهوې هوېوپ پوهوئ/ پهوئ پوهوئ/ پهوئ پهوئ پوهوئ/ پوهوئ/ پهوئ

 3rd پوهوي پوهوي پوهوي پوهوي پوهوي/پهوي پهويوي/پوه هويپوهوي/پ پهوي/پوهوي

 
Simple Past  

 1st وپوهوئ/وپوهاوه (ه)وپوهول وپوهوله ېوپوهول وپوهوئ ه -وپوهول  ه -وپوهول/ وپوهولې

 2nd وپوهوئ/وپوهاوه (ه)ولوهوپ وپوهوله وپوهولې وپوهوئ ه -ل وپوهو  ه -وپوهول/ وپوهولې

 3rd وپوهوئ/وپوهاوه (ه)وپوهول وپوهوله وپوهولې وپوهوئ ه - وپوهول ه -وپوهول/ لېوپوهو
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپوهوم (ه)به وپوهوم (ه)به وپوهوم (ه)به وپوهوم وپوهوو هب به وپوهوو به وپوهوو به وپوهوو

 2nd هوېبه وپو هوېوپوبه  به وپوهوې به وپوهوې به وپوهوئ وپوهوئ به به وپوهوئ به وپوهوئ

 3rd به وپوهوي به وپوهوي به وپوهوي به وپوهوي به وپوهوي به وپوهوي به وپوهوي به وپوهوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر)به وپوهوم( (ه)(تېر)به وپوهوم (ه)وپوهوم)به (تېر (ه)وپوهوم(تېر)به  وه وپوهو(تېر) ب (تېر) به وپوهوو وپوهوو(تېر) به  (تېر) به وپوهوو

 2nd (تېر)به وپوهوې هوې(تېر)به وپو (تېر)به وپوهوې (تېر)به وپوهوې (تېر) به وپوهوئ (تېر) به وپوهوئ (تېر) به وپوهوئ (تېر) به وپوهوئ

 3rd يوهبه وپو(تېر)  وپوهوي(تېر) به  (تېر) به وپوهوي وپوهوي (تېر) به وپوهوي(تېر) به  وپوهوي(تېر) به  (تېر) به وپوهوي وهوي(تېر) به وپ

 
Present Progressive  

 1st پوهوم/ پهوم پهوم وم/پوه پوهوم/ پهوم پوهوم/ پهوم پوهوو/ پهوو پوهوو/ پهوو پوهوو/ پهوو پوهوو/ پهوو

 2nd ېپوهو پوهوې پوهوې پوهوې پهوئ وئ/پوه پوهوئ/ پهوئ پوهوئ/ پهوئ وئپوهوئ/ په

 3rd پوهوي پوهوي پوهوي يهوپو پهويپوهوي/ ويي/پهپوهو پوهوي/پهوي پوهوي/پهوي
 

Present Perfect  
 1st پهولئ _/ی دئپوهول ي_دي/پهولپوهولي  لې ده/ پهولې_هوپو پوهولي دي/ پهولي_  پهولئ_ /ی دئلپوهو  پوهولي دي/ پهولي _ پوهولې ده/ پهولې_ پوهولي دي/ پهولي_

 2nd پهولئ_/ی دئپوهول پوهولي دي/پهولي_  پوهولې ده/ پهولې_ پوهولي دي/ پهولي_  پهولئ_ /ی دئولپوه ي _لي دي/ پهولهوپو پوهولې ده/ پهولې_ پهولي_ ي دي/پوهول

 3rd پهولئ_/ی دئپوهول لي دي/پهولي_هوپو پوهولې ده/ پهولې_ لي_دي/ پهوپوهولي  پهولئ_ /ی دئپوهول لي _پوهولي دي/ پهو پوهولې ده/ پهولې_ ي_پوهولي دي/ پهول

 
Present Perfect Progressive  

 1st پوهوئ/ پهوئ پهوله /پوهول پوهوله/پهوله پوهولې/پهولې پهاوه /پوهوئ پهول/پهوله پوهول/ پوهوله/ پهوله پوهولې/ پهولې

 2nd پهوئپوهوئ/  پهوله /پوهول پوهوله/پهوله پوهولې/پهولې پهاوه /پوهوئ هولهپوهول/ پهول/پ پوهوله/ پهوله لېپوهولې/ پهو

 3rd پوهوئ/ پهاوه پهوله /پوهول پوهوله/پهوله پوهولې/پهولې پهاوه /پوهوئ پوهول/ پهول/پهوله پوهوله/ پهوله ولېپه /ولېپوه

 
Past Progressive  

 1st پوهوئ/ پهوئ پوهول/پهوله هولهله/پپوهو پوهولې/پهولې پهاوه /پوهوئ پهول/پهوله پوهول/ هوله/ پهولهوپ پوهولې/ پهولې

 2nd پوهوئ/ پهوئ پوهول/پهوله پوهوله/پهوله پوهولې/پهولې پهاوه /پوهوئ پوهول/ پهول/پهوله هوله/ پهولهوپ پهولېپوهولې/ 

 3rd پهاوهپوهوئ/  پوهول/پهوله هوله/پهولهوپ پوهولې/پهولې پهاوه /پوهوئ لهپهول/پهوپوهول/  پوهوله/ پهوله پهولېپوهولې/ 

 
Past Perfect  

 1st پهولئ_/ی وپوهول  _پوهولي وه/پهولي پوهولې وه/پهولې_ _پوهولي وې/پهولي _پهولئ /ی وپوهول پوهولي وه/ پهولي_ لې_وه/ پهوپوهولې  پهولي_ ي وې/پوهول

 2nd _پهولئ/وی پوهول  _وليپوهولي وه/په پوهولې وه/پهولې_ _ليپوهولي وې/پهو _پهولئ /ی وهولپو پوهولي وه/ پهولي_ پهولې_ ې وه/پوهول پهولي_پوهولي وې/ 

 3rd لئ_هوپ/ی وپوهول  پوهولي وه/پهولي_  هولې_پوهولې وه/پ _پوهولي وې/پهولي پهولئ_ /ی وپوهول پوهولي وه/ پهولي_ پوهولې وه/ پهولې_  پوهولي وې/ پهولي_

  
Past Perfect Progressive  

پهولهپوهوله/  پوهولې/ پهولې پهول/پهوله پوهول/  اوهپه /پوهوئ  ولېپوهولې/په  پهوله/ولهپوه  پهوله /پوهول   1st پوهوئ/ پهوئ 

پهاوه /پوهوئ پوهول/ پهول/پهوله پوهوله/ پهوله پوهولې/ پهولې پهولې/پوهولې  پهوله /پوهول پوهوله/پهوله  ئپهو /پوهوئ   2nd 

پهولهله/ پوهو پوهولې/ پهولې پهاوه /ئهوپو پوهول/ پهول/پهوله  ولهپوهوله/په پوهولې/پهولې  ولهپه /پوهول  پهاوه وئ/پوه   3rd 
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Future Progressive  

پوهوو/_ پهووبه  به پوهوو/_ پهوو به پوهوو/_ پهوو به پوهوو/ _پهوو پوهوم/_پهومه هب  مهمه/_پهوبه پوهو به پوهوم/_پهومه   1st به پوهوم/_پهومه 

وېپوهبه  به پوهوې به پوهوئ/ _پهوئ  به پوهوئ/ _پهوئ به پوهوئ/ _پهوئ به پوهوئ/ _پهوئ پوهوې هب   2nd به پوهوې 

_پهويبه پوهوي/  به پوهوي/ _پهوي به پوهوي/ _پهوي به پوهوي/ _پهوي  3rd به پوهوي به پوهوي به پوهوي به پوهوي 

 
Future Perfect  

به پوهولي وي/_ 

 پهولي_

ولې پوهبه 

 وي/_پهولې_

به پوهولي 

پهولي_وي/_  

ی به پوهول

_پهولئ_/وي  

هولي به پو

ي_وي/_پهول  

ې وهولبه پ

 وي/_پهولې_

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی به پوهول

پهولئ__/وي  
1st 

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

به پوهولې 

ې_وي/_پهول  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی به پوهول

پهولئ__/وي  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

وهولې پ به

 وي/_پهولې_

به پوهولي 

_پهولي_وي/  

ی به پوهول

_پهولئ_/وي  
2nd 

به پوهولي 

__پهولي/وي  

به پوهولې 

 وي/_پهولې_

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی به پوهول

_پهولئ_/وي  

پوهولي به 

 وي/_پهولي_

به پوهولې 

لې_وي/_پهو  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی به پوهول

_پهولئ_/وي  
3rd 

 
Future Perfect Progressive  

به پوهولي وي/_ 

لي_پهو  

به پوهولې 

 وي/_پهولې_

ي به پوهول

ولي_وي/_په  

ی لبه پوهو

_پهولئ_/وي  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

به پوهولې 

 وي/_پهولې_

پوهولي به 

 وي/_پهولي_

ی به پوهول

پهولئ__/وي  
1st 

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

به پوهولې 

لې_وي/_پهو  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی هولبه پو

_پهولئ_/وي  

به پوهولي 

ولي_وي/_په  

به پوهولې 

 وي/_پهولې_

لي به پوهو

پهولي_وي/_  

ی ولبه پوه

_پهولئ_/وي  
2nd 

به پوهولي 

_پهولي_/وي  

به پوهولې 

 وي/_پهولې_

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی به پوهول

_پهولئ_/وي  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

به پوهولې 

ولې_وي/_په  

به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی وهولبه پ

_پهولئ_/وي  
3rd 

 
Future in the Past Progressive  

پوهوو/_پهوو (تېر) به پوهوو/_پهوو ه(تېر) ب  پوهوو/_پهوو (تېر) به   
(تېر) به 

 پوهوو/_پهوو 

(تېر)به 

 پوهوم/_پهومه
 (تېر)به پوهوم/_پهومه

)به (تېر

 پوهوم/_پهومه
 1st (تېر)به پوهوم/_پهومه

(تېر) به 

 پوهوئ/پهوئ 

 ) به(تېر

 پوهوئ/پهوئ 
پهوئ(تېر) به پوهوئ/  

(تېر)به 

 پوهوئ/_پهوئ
وېپوهوې/په(تېر)به  پهوېوهوې/)به پېر(ت  پوهوې/پهوې(تېر)به    2nd (تېر)به پوهوې/پهوې 

وهوي/پهوي(تېر) به پ (تېر) به پوهوي/پهوي (تېر) به پوهوي/پهوي ويپوهوي/په(تېر)به  (تېر) به پوهوي/پهوي  پهوي/(تېر)به پوهوي (تېر)به پوهوي/پهوي (تېر)به پوهوي/پهوي   3rd 

 
Future in the Past Perfect  

ي هولپو ) به(تېر

 وي/_پهولي_

(تېر) به پوهولې 

 وي/_پهولې_

(تېر) به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی (تېر) به پوهول

پهولئ__/وي  

ولي به پوه(تېر) 

 وي/_پهولي_

(تېر) به پوهولې 

ي/_پهولې_و  

(تېر) به پوهولي 

پهولي_وي/_  

ی (تېر) به پوهول

_پهولئ_/وي  
1st 

(تېر) به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ولې (تېر) به پوه

ولې__پهوي/  

(تېر) به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ی (تېر) به پوهول

پهولئ__/وي  

(تېر) به پوهولي 

 وي/_پهولي_

ې (تېر) به پوهول

 وي/_پهولې_

(تېر) به پوهولي 

_وي/_پهولي  

ی (تېر) به پوهول

پهولئ__/وي  
2nd 

(تېر) به پوهولي 

 وي/_پهولي_

تېر) به پوهولې (

 وي/_پهولې_

ي ه پوهول(تېر) ب

ي_پهولوي/_  

ی (تېر) به پوهول

پهولئ__/وي  

(تېر) به پوهولي 

 وي/_پهولي_

(تېر) به پوهولې 

 وي/_پهولې_

(تېر) به پوهولي 

ولي_وي/_په  

ی (تېر) به پوهول

پهولئ__/وي  
3rd 

 
Conditional (present, past, future) (ه)پوهوم(که ...) پوهوم،پوهوئ،به و ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وپوهوم )يغواړي چ   Present Active پوهوونکی/پهوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې وپوهوم )غوښتل يې چي   Present Passive یپوهېدونکی/پهېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپوهول  Past Active پوهولی/ پهولی 

Past Anterior or Preterit Perfect و یولپوه  Past Passive پوهېدلی/پهېدلی 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پوهول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پوهول )خوښ وم چي  Continuous  /يوهپهوه/ پپوهوه 

 Non-continuous وهه/وپهوپوهو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هپېچم (ه)پېچم (ه)پېچم (ه)پېچم پېچو پېچو پېچو پېچو

 2nd پېچې پېچې چېپې پېچې پېچئ پېچئ پېچئ پېچئ

 3rd پېچي پېچي يپېچ پېچي پېچي پېچي پېچي پېچي

 
Simple Past  

 1st وپېچئ (ه)وپېچل وپېچله وپېچلې وپېچئ (ه)وپېچل وپېچله وپېچلې

 2nd وپېچئ )(هوپېچل وپېچله وپېچلې وپېچئ (ه)وپېچل هوپېچل وپېچلې

 3rd وپېچئ (ه)وپېچل وپېچله وپېچلې وپېچئ (ه)چلوپې وپېچله وپېچلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپېچم (ه)به وپېچم (ه)به وپېچم (ه)به وپېچم به وپېچو ېچوبه وپ وبه وپېچ چووپېبه 

 2nd به وپېچې به وپېچې به وپېچې به وپېچې وپېچئبه  به وپېچئ به وپېچئ به وپېچئ

 3rd به وپېچي چيبه وپې به وپېچي به وپېچي به وپېچي به وپېچي به وپېچي به وپېچي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وپېچم (ه)ېچم(تېر) به وپ (ه)(تېر) به وپېچم (ه)(تېر) به وپېچم (تېر) به وپېچو (تېر) به وپېچو (تېر) به وپېچو چوبه وپې(تېر) 

 2nd ه وپېچېر)ب(تې (تېر)به وپېچې (تېر)به وپېچې ې(تېر)به وپېچ (تېر) به وپېچئ وپېچئ (تېر) به (تېر) به وپېچئ وپېچئ (تېر) به

 3rd وپېچي (تېر)به (تېر)به وپېچي (تېر)به وپېچي (تېر)به وپېچي (تېر)به وپېچي (تېر)به وپېچي (تېر)به وپېچي وپېچي)به (تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)پېچم (ه)پېچم (ه)پېچم (ه)پېچم پېچو پېچو پېچو چوپې

 2nd پېچې پېچې پېچې پېچې پېچئ پېچئ پېچئ پېچئ

 3rd پېچي پېچي پېچي پېچي چيپې پېچي پېچي پېچي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپېچل پېچلي دي پېچلې ده پيچلي دي ی دئپېچل پېچلي دي پېچلې ده پېچلي دي

 2nd ی دئپېچل پېچلي دي پېچلې ده پيچلي دي ی دئپېچل پېچلي دي ده پېچلې پېچلي دي

 3rd ی دئپېچل پېچلي دي ې دهچلپې پيچلي دي ئی دپېچل پېچلي دي پېچلې ده چلي ديېپ

 
Present Perfect Progressive  

 1st چئېپ (ه)پېچل پېچله پېچلې پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې

 2nd پېچئ (ه)پېچل پېچله ېپېچل پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې

 3rd پېچئ (ه)چلېپ پېچله پېچلې پېچئ (ه)پېچل پېچله ېپېچل

 
Past Progressive  

 1st پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې پېچئ (ه)لپېچ هچلپې پېچلې

 2nd پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې

 3rd پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپېچل پېچلي وه پېچلې وه چلي وېېپ ی وپېچل پېچلي وه پېچلې وه ي وېچلپې

 2nd ی وپېچل پېچلي وه پېچلې وه پېچلي وې ی وپېچل پېچلي وه وه پېچلې ېپېچلي و

 3rd ی وپېچل پېچلي وه پېچلې وه وې پېچلي ی وپېچل پېچلي وه پېچلې وه پېچلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پېچئ (ه)چلېپ پېچله پېچلې پېچئ (ه)پېچل پېچله ېپېچل

 2nd پېچئ (ه)پېچل پېچله ېپېچل پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې

 3rd پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې پېچئ (ه)پېچل پېچله پېچلې
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Future Progressive  

 1st (ه)چمبه پې (ه)به پېچم (ه)به پېچم ه)(به پېچم به پېچو به پېچو به پېچو ېچوپ به

 2nd ېپېچبه  به پېچې به پېچې به پېچې ېچئپ به به پېچئ به پېچئ به پېچئ

 3rd پېچيبه  به پېچي به پېچي به پېچي به پېچي به پېچي ېچيپ به يپېچبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويېچلبه پ به پېچلي وي به پېچلې وي يبه پېچلي و ی ويبه پېچل به پېچلي وي وي به پېچلې به پېچلي وي

 2nd ی ويبه پېچل يچلي وبه پې يبه پېچلې و ويبه پېچلي  ی ويبه پېچل به پېچلي وي به پېچلې وي به پېچلي وي

 3rd ی ويبه پېچل ېچلي ويپ به به پېچلې وي به پېچلي وي ی ويبه پېچل به پېچلي وي به پېچلې وي به پېچلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به پېچل وي به پېچلي به پېچلې وي به پېچلي وي ی ويبه پېچل به پېچلي وي به پېچلې وي يبه پېچلي و

 2nd ی ويبه پېچل به پېچلي وي به پېچلې وي به پېچلي وي ويی به پېچل به پېچلي وي به پېچلې وي به پېچلي وي

 3rd ی ويبه پېچل به پېچلي وي وي ېچلېبه پ به پېچلي وي ی ويبه پېچل يبه پېچلي و به پېچلې وي به پېچلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر)به پېچم (ه)(تېر)به پېچم (ه)(تېر)به پېچم (ه)(تېر)به پېچم (تېر) به پېچو (تېر) به پېچو پېچو ) به(تېر چو(تېر) به پې

 2nd (تېر) به پېچې (تېر) به پېچې   (تېر) به پېچې ه پېچې(تېر) ب (تېر)به پېچئ ه پېچئر)ب(تې (تېر)به پېچئ (تېر)به پېچئ

 3rd به پېچي(تېر)  به پېچي(تېر)  به پېچي(تېر)  به پېچي(تېر)  (تېر)به پېچي پېچيتېر)به ( تېر)به پېچي( (تېر)به پېچي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پېچل (تېر) به پېچلي وي به پېچلې وير) (تې (تېر) به پېچلي وي ی وي) به پېچلېر(ت (تېر) به پېچلي وي يپېچلې و (تېر) به (تېر) به پېچلي وي

 2nd ی ويه پېچل(تېر) ب (تېر) به پېچلي وي ېچلې ويبه پ (تېر) (تېر) به پېچلي وي ی وي(تېر) به پېچل (تېر) به پېچلي وي پېچلې وي(تېر) به  (تېر) به پېچلي وي

 3rd ی وي(تېر) به پېچل (تېر) به پېچلي وي وي ه پېچلې(تېر) ب لي وي(تېر) به پېچ ی وي(تېر) به پېچل وي(تېر) به پېچلي  (تېر) به پېچلې وي وي (تېر) به پېچلي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)وپېچم ېچئ،بهپېچم،پ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وپېچم زه دې )غواړي چي  Present Active پېچونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې وپېچم )غوښتل يې چي  Present Passive پېچېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپېچل  Past Active یپېچل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپېچل  Past Passive یپېچل سو /پېچېدلی 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويباور نه لري چي) ما دي پېچل ید  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پېچل )خوښ وم چي  Continuous پېِچه 

 Non-continuous وپېچه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پېژنم (ه)پېژنم (ه)پېژنم (ه)پېژنم وپېژن پېژنو نوپېژ پېژنو

 2nd پېژنې پېژنې پېژنې پېژنې پېژنئ پېژنئ پېژنئ پېژنئ

 3rd نيپېژ پېژني پېژني پېژني پېژني پېژني ژنيېپ پېژني

 
Simple Past  

 1st وپېژندئ (ه)وپېژندل وپېژندله ېوپېژندل وپېژندئ  (ه)وپېژندل وپېژندله لېوپېژند

 2nd وپېژندئ (ه)وپېژندل وپېژندله وپېژندلې وپېژندئ  (ه)وپېژندل ندلهېژوپ وپېژندلې

 3rd دئوپېژن (ه)وپېژندل وپېژندله وپېژندلې ندئوپېژ  (ه)وپېژندل وپېژندله وپېژندلې
 

Simple Future  
 1st ه)(به وپېژنم ه)(به وپېژنم (ه)به وپېژنم (ه)ژنموپېبه  به وپېژنو به وپېژنو به وپېژنو وپېژنبه و

 2nd به وپېژنې به وپېژنې به وپېژنې به وپېژنې به وپېژنئ به وپېژنئ به وپېژنئ به وپېژنئ

 3rd يبه وپېژن وپېژنيبه  به وپېژني يبه وپېژن به وپېژني به وپېژني به وپېژني به وپېژني

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر)به وپېژنم (ه)(تېر)به وپېژنم (ه)(تېر)به وپېژنم (ه)(تېر)به وپېژنم وه وپېژن(تېر) ب به وپېژنور) (تې (تېر) به وپېژنو ) به وپېژنوېر(ت

 2nd .چې) به وپېژنې(.. (...چې) به وپېژنې (...چې) به وپېژنې (...چې) به وپېژنې وپېژنئه ر)ب(تې (تېر)به وپېژنئ (تېر)به وپېژنئ ېژنئ(تېر)به وپ

 3rd (تېر) به وپېژني (تېر) به وپېژني (تېر) به وپېژني (تېر) به وپېژني (تېر)به وپېژني ه وپېژنير)ب(تې ژني(تېر)به وپې ي(تېر)به وپېژن

 
Present Progressive  

 1st (ه)پېژنم (ه)مژنپې (ه)پېژنم (ه)پېژنم پېژنو وژنپې پېژنو پېژنو

 2nd پېژنې پېژنې پېژنې پېژنې پېژنئ پېژنئ پېژنئ پېژنئ

 3rd پېژني پېژني پېژني پېژني پېژني پېژني پېژني پېژني
 

Present Perfect  
 1st ی دئدلژنپې پېژندلي دي پېژندلې ده پېژندلي دي دئی پېژندل پېژندلي دي پېژندلې ده پېژندلي دي

 2nd ی دئپېژندل پېژندلي دي پېژندلې ده پېژندلي دي ی دئپېژندل پيژندلي دې لې دهپېژند پېژندلي دي

 3rd ی دئپېژندل پېژندلي دي پېژندلې ده پېژندلي دي ی دئپېژندل پيژندلي دې ده دلېپېژن ديپېژندلي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st پېژندئ (ه)لپېژند پېژندله پېژندلې پېژندئ )(هپېژندل پېژندله پېژندلې

 2nd پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې

 3rd پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله دلېپېژن

 
Past Progressive  

 1st پېژندئ (ه)پېژندل لهپېژند پېژندلې پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې

 2nd پېژندئ (ه)پېژندل هندلپېژ پېژندلې پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله لېپېژند

 3rd پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې پېژندئ (ه)ندلپېژ پېژندله ېپېژندل

 
Past Perfect  

 1st ی وپېژندل وه پېژندلي پېژندلې وه پېژندلي وې ی وژندلېپ پېژندلي وه پېژندلې وه پېژندلي وې

 2nd و یپېژندل پېژندلي وه پېژندلې وه وې پېژندلي ی وپېژندل پېژندلي وه پېژندلې وه پېژندلي وې

 3rd ی وپېژندل پېژندلي وه پېژندلې وه پېژندلي وې ی وپېژندل پېژندلي وه ژندلې وهېپ لي وېپېژند

 
Past Perfect Progressive  

 1st پېژندئ ه)(پېژندل پېژندله پېژندلې پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې

 2nd پېژندئ )(هپېژندل پېژندله پېژندلې پېژندئ )(هپېژندل پېژندله پېژندلې

 3rd پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله پېژندلې پېژندئ (ه)پېژندل پېژندله ېپېژندل
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Future Progressive  

 1st (ه)ېژنمپ به (ه)به پېژنم (ه)به پېژنم (ه)به پېژنم به پېژنو به پېژنو به پېژنو نوبه پېژ

 2nd به پېژنې نېبه پېژ به پېژنې به پېژنې به پېژنئ به پېژنئ به پېژنئ به پېژنئ

 3rd به پېژني به پېژني به پېژني به پېژني به پېژني به پېژني به پېژني نيپېژبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وبه پېژندل به پېژندلي وي به پېژندلې وي يبه پېژندلي و ی ويبه پېژندل وي به پېژندلي به پېژندلې وي به پېژندلي وي

 2nd ی ويبه پېژندل به پېژندلي وي به پېژندلې وي به پېژندلي وي ی ويلېژندبه پ ويبه پېژندلي  يبه پېژندلې و به پېژندلي وي

 3rd ی ويبه پېژندل يندلي وبه پېژ به پېژندلې وي لي ويېژندبه پ ی ويبه پېژندل به پېژندلي وي لې ويبه پېژند به پېژندلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويپېژندلبه  به پېژندلي وي به پېژندلې وي به پېژندلي وي ی ويبه پېژندل ي ويېژندلپ به ندلې ويپېژبه  به پېژندلي وي

 2nd ی ويبه پېژندل به پېژندلي وي ويبه پېژندلې  به پېژندلي وي ی ويبه پېژندل به پېژندلي وي به پېژندلې وي به پېژندلي وي

 3rd ی ويبه پېژندل به پېژندلي وي به پېژندلې وي ندلي ويپېژبه  وي یبه پېژندل ويبه پېژندلي  به پېژندلې وي يندلي وبه پېژ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پېژنم (ه)(تېر) به پېژنم (ه)(تېر) به پېژنم (ه)پېژنم (تېر) به (تېر) به پېژنو پېژنو (تېر) به (تېر) به پېژنو (تېر) به پېژنو

 2nd (تېر) به پېژنې (تېر) به پېژنې پېژنې(تېر) به  (تېر) به پېژنې (تېر) به پېژنئ (تېر) به پېژنئ ژنئپې ) به(تېر نئبه پېژ(تېر) 

 3rd تېر)به پېژني( (تېر)به پېژني (تېر)به پېژني ) به پېژنيېر(ت (تېر) به پېژنئ ) به پېژنئېر(ت (تېر) به پېژنئ (تېر) به پېژنئ

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پېژندل ي وي(تېر) به پېژندل (تېر) به پېژندلې وي وي(تېر) به پېژندلي  ی وي(تېر) به پېژندل پېژندلي وي(تېر) به  (تېر) به پېژندلې وي پېژندلي وي ) به(تېر

 2nd ی وي(تېر) به پېژندل پېژندلي وي(تېر) به  (تېر) به پېژندلې وي وي يپېژندل (تېر) به ی وي(تېر) به پېژندل ) به پېژندلي ويېر(ت (تېر) به پېژندلې وي (تېر) به پېژندلي وي

 3rd ی وي(تېر) به پېژندل دلي وي(تېر) به پېژن (تېر) به پېژندلې وي ژندلي وي(تېر) به پې ی ويتېر) به پېژندل( (تېر) به پېژندلي وي به پېژندلې وير) (تې (تېر) به پېژندلي وي

 

Conditional (present, past, future)  (... که)(ه)پېژنم،پېژندئ،به وپېژنم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وپېژنم )ي چيغواړ  Present Active پېژندونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وپېژنم )غوښتل يې چي  Present Passive پېژندل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپېژندل  Past Active یپېژندل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یپېژندل  Past Passive یپېژندل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويېژندلي چي) ما دي پدی باور نه لر  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلپېژندا م )خوښ وم چي  Continuous پېژنه 

 Non-continuous وپېژنه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هپېښوم (ه)پېښوم (ه)پېښوم (ه)ښومېپ پېښوو پېښوو پېښوو پېښوو

 2nd پېښوې پېښوې پېښوې پېښوې پېښوئ ښوئېپ پېښوئ پېښوئ

 3rd پېښوي پېښوي پېښوي پېښوي پېښوي پېښوي پېښوي پېښوي

 
Simple Past  

 1st پېښ کئ پېښ کړه/کړل کړه پېښه پېښي کړې پېښ کئ کړه/کړلښ پې پېښه کړه پېښي کړې

 2nd ښ کئېپ ه/کړلپېښ کړ کړه ښهپې پېښي کړې پېښ کئ پېښ کړه/کړل ړهپېښه ک پېښي کړې

 3rd پېښ کئ پېښ کړه/کړل پېښه کړه پېښي کړې پېښ کئ پېښ کړه/کړل پېښه کړه پېښي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به پېښ کم (ه)کمبه پېښ  (ه)به پېښه کم (ه)مبه پېښي ک به پېښ کو به پېښ کو به پېښه کو به پېښي کو

 2nd به پېښ کې به پېښ کې به پېښه کې ښي کېبه پې ئبه پېښ ک ښ کئبه پې به پېښه کئ به پېښي کئ

 3rd به پېښ کي به پېښ کي به پېښه کي کي به پېښي به پېښ کي به پېښ کي به پېښه کي به پېښي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به پېښ کم (ه)(تېر) به پېښ کم (ه)کم هپېښ) به ېر(ت (ه)کم يپېښ(تېر) به  (تېر) به پېښ کو پېښ کو (تېر) به (تېر) به پېښه کو (تېر) به پېښي کو

 2nd (تېر) به پېښ کې ېښ کېبه پ (تېر) (تېر) به پېښه کې پېښي کې(تېر) به  (تېر) به پېښ کئ به پيښ کئر) (تې (تېر) به پېښه کئ (تېر) به پېښي کئ

 3rd (تېر) به پېښ کي (تېر) به پېښ کي (تېر) به پېښه کي (تېر) به پېښي کي پېښ کي (تېر) به ښ کي(تېر) به پې (تېر) به پېښه کي ي کي(تېر) به پېښ

 
Present Progressive  

 1st (ه)پېښوم (ه)پېښوم (ه)پېښوم (ه)پېښوم پېښوو پېښوو پېښوو پېښوو

 2nd پېښوې پېښوې پېښوې پېښوې پېښوئ پېښوئ پېښوئ پېښوئ

 3rd پېښوي پېښوي پېښوي پېښوي يپېښو پېښوي پېښوي پېښوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپېښ کړ پېښ کړي دي پېښه کړې ده پېښي کړي دي  ی دئپېښ کړ پېښ کړي دي  پېښه کړې ده پېښي کړي دي

 2nd ی دئپېښ کړ ښ کړي ديېپ پېښه کړې ده  پېښي کړي دي ی دئپېښ کړ  ي ديړک پېښ کړې ده پېښه پېښي کړي دي

 3rd ی دئپېښ کړ پېښ کړي دي پېښه کړې ده  پېښي کړي دي  ی دئکړ پېښ کړي دي ښېپ ړې دهپېښه ک  ړي ديپېښي ک 

 
Present Perfect Progressive  

 1st پېښوئ/پېښاوه (ه)لښوپې پېښوله پېښولې پېښوئ/ پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې

 2nd وهپېښا/پېښوئ (ه)ښولېپ پېښوله پېښولې پېښوئ/ پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې

 3rd پېښوئ/پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې پېښوئ/ پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې

 
Past Progressive  

 1st پېښوئ/پېښاوه (ه)ولپېښ پېښوله پېښولې ښوئ/ پېښاوهېپ (ه)پېښول پېښوله پېښولې

 2nd پېښاوهپېښوئ/ (ه)لښوپې پېښوله پېښولې پېښوئ/ پېښاوه ه)(پېښول پېښوله پېښولې

 3rd پېښوئ/پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې پېښوئ/ پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وپېښ  پېښ کړي وه کړې وه ښهپې پېښي کړي وې کړی وپېښ  ړي وهپېښ ک پېښه کړې وه پېښي کړي وې

 2nd کړی وپېښ  پېښ کړي وه کړې وه ښهپې ي وېپېښي کړ  ی وړکپېښ  پېښ کړي وه پېښه کړې وه  وې پېښي کړي

 3rd کړی وپېښ  پېښ کړي وه پېښه کړې وه وېپېښي کړي   کړی وپېښ  پېښ کړي وه پېښه کړې وه پېښي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پېښوئ/پېښاوه (ه)پېښول پېښوله ېپېښول پېښوئ/ پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې

 2nd پېښوئ/پېښاوه (ه)پېښول پېښوله پېښولې پېښوئ/ پېښاوه (ه)ولپېښ ولهپېښ پېښولې

 3rd ښاوهپېښوئ/پې (ه)پېښول پېښوله پېښولې پېښاوهپېښوئ/  (ه)پېښول پېښوله پېښولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ومپېښبه  (ه)به پېښوم (ه)به پېښوم (ه)ومبه پېښ به پېښوو به پېښوو به پېښوو به پېښوو

 2nd به پېښوې به پېښوې به پېښوې به پېښوې به پېښوئ به پېښوئ به پېښوئ وئبه پېښ

 3rd به پېښوي پېښوي هب پېښويبه  به پېښوي به پېښوي به پېښوي به پېښوي به پېښوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پېښ کړ پېښ کړي وي هب ړې ويبه پېښه ک وي به پېښي کړي ی ويبه پېښ کړ يکړي و به پېښ به پېښه کړې وي به پېښي کړي وي

 2nd ی ويبه پېښ کړ ي ويکړ پېښ به ويبه پېښه کړې  به پېښي کړي وي يی وپېښ کړ به به پېښ کړي وي پيښه کړې وي به به پېښي کړي وي

 3rd ی ويبه پېښ کړ ويکړي پېښ  به ې ويړک به پېښه کړي وي به پېښي ی ويکړ ښبه پې به پېښ کړي وي  به پېښه کړې وي ي کړي ويپېښبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويړېښ کبه پ به پېښ کړي وي ه کړې ويپېښبه  پېښي کړي ويبه  ی ويبه پېښ کړ ړي ويبه پېښ ک به پېښه کړې وي به پېښي کړي وي

 2nd ی ويبه پېښ کړ پېښ کړي وي به ويې ښه کړبه پې کړي وي به پېښي ی ويپېښ کړ به ېښ کړي ويپ به ښه کړې ويېپ به به پېښي کړي وي

 3rd ی ويبه پېښ کړ پېښ کړي وي هب کړې وي به پېښه کړي وي به پېښي ی ويکړ به پېښ به پېښ کړي وي  به پېښه کړې وي به پېښي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به پېښوم (ه)(تېر) به پېښوم (ه)(تېر) به پېښوم (ه)تېر) به پېښوم( پېښوو(تېر) به  وو (تېر) به پيښ (تېر) به پيښوو  ښوويپ (تېر) به

 2nd (تېر) به پېښوې (تېر) به پېښوې  پېښوې ) به(تېر (تېر) به پېښوې  ېښوئبه پ (تېر) (تېر) به پېښوئ (تېر) به پېښوئ وئ(تېر) به پېښ

 3rd (تېر) به پېښوي (تېر) به پېښوي (تېر) به پېښوي (تېر) به پېښوي پېښوي تېر) به( به پېښوير) (تې (تېر) به پېښوي (تېر) به پېښوي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به پېښي کړي 

 وي

) به پېښه کړې ېر(ت

 وي

ښ کړي (تېر) به پې

 وي

ی (تېر) به پېښ کړ

 وي

(تېر) به پېښي کړي 

 وي

(تېر) به پېښه کړې 

 وي

پېښ کړي (تېر) به 

 يو

ی ړپېښ ک) به ېر(ت

 وي
1st 

(تېر) به پېښي کړي 

 وي

(تېر) به پېښه کړې 

 وي

(تېر) به پېښ کړي 

 وي

ی کړېښ (تېر) به پ

 وي

(تېر) به پېښي کړي 

 وي

کړې ه پېښه (تېر) ب

 وي

 (تېر) به پېښ کړي

 وي

ی (تېر) به پېښ کړ

 وي
2nd 

(تېر) به پېښي کړي 

 وي

(تېر) به پېښه کړې 

 وي

پېښ کړي (تېر) به 

 يو

ی ړپېښ ک) به ېر(ت

 وي

(تېر) به پېښي کړي 

 وي

(تېر) به پېښه کړې 

 وي

(تېر) به پېښ کړي 

 وي

ی (تېر) به پېښ کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)، به پېښ کمپېښوم،پېښوئ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پېښ کم ېزه د )غواړي چي  Present Active کیپېښوون 

Imperfect Subjunctive )(ه)پېښ کم ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive پېښېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وپېښ  Past Active یپېښ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وپېښ  Past Passive یپېښ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پېښ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما پېښ  )خوښ وم چي  Continuous پېښوه 

 Non-continuous پېښ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)پېيم (ه)پېيم (ه)پېيم (ه)پېيم پېيو پېيو پېيو پېيو

 2nd پېيې ېپېي پېيې پېيې پېياست/ پېيئ ېيئپېياست/ پ پېيئ پېياست/ پېيئ پېياست/

 3rd ييپې پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي

 
Simple Past  

 1st وپېيئ/ وپېيه (ه)وپېيل وپېيله وپېيلې وپېيه وپېيئ/ (ه)وپېيل لهېيوپ وپېيلې

 2nd وپېيئ/ وپېيه (ه)وپېيل وپېيله لېېيوپ وپېيئ/ وپېيه (ه)وپېيل وپېيله وپېيلې

 3rd وپېيئ/ وپېيه (ه)وپېيل وپېيله وپېيلې وپېيه وپېيئ/ (ه)وپېيل وپېيله وپېيلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وپېيم (ه)به وپېيم (ه)به وپېيم (ه)وپېيمبه  پېيوو به به وپېيو وبه وپېي به وپېيو

 2nd به وپېيې به وپېيې به وپېيې به وپېيې پېيئست/ به وبه وپېيا به وپېياست/ به وپېيئ به وپېيئبه وپېياست/  وپېيئ به /به وپېياست

 3rd به وپېيي پېييبه و به وپېيي به وپېيي به وپېيي يبه وپېي به وپېيي به وپېيي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ېيم(تېر) به وپ (ه)(تېر) به وپېيم (ه)(تېر) به وپېيم (ه)(تېر) به وپېيم يو(تېر) به وپې (تېر) به وپېيو (تېر) به وپېيو (تېر) به وپېيو

 2nd (تېر) به وپېيې (تېر) به وپېيې وپېيې  تېر) به( وپېيې  ) به(تېر (تېر) به وپېياست پېياستبه و (تېر) به وپېياست(تېر) به وپېياست(تېر)

 3rd وپېيي ) به(تېر (تېر) به وپېيي پېيي به و (تېر) (تېر) به وپېيي  (تېر) به وپېيي ي(تېر) به وپېي (تېر) به وپېيي (تېر) به وپېيي

 
Present Progressive  

 1st (ه)پېيم )(هپېيم (ه)پېيم (ه)پېيم پېيو پېيو پېيو پېيو

 2nd پېيې پېيې پېيې پېيې پېياست/ پېيئ پېياست/ پېيئ پېيئ پېياست/ پېيئ ت/پېياس

 3rd پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلپېي پېيلي دي پېيلې ده پېيلي دي ی دئپېيل پېيلي دي پېيلې ده پېيلي دي

 2nd ی دئپېيل پېيلي دي پېيلې ده ديپېيلي  ی دئپېيل ي ديپېيل پېيلې ده پېيلي دي

 3rd ی دئپېيل پېيلي دي دهپېيلې  پېيلي دي ی دئپېيل پېيلي دي پېيلې ده پېيلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ِيئ/ پېِيهېپ (ه)پېِيل پېِيله پېيلې پېِيئ/ پېِيه (ه)پېِيل لهپېيِ  پېِيلې

 2nd پېِيئ/ پېِيه (ه)پېِيل پېِيله پېيلې پېِيه /پېِيئ (ه)ليِ پې پېِيله پېِيلې

 3rd پېِيئ/ پېِيه (ه)پېِيل لهپېيِ  پېيلې پېِيه /پېِيئ (ه)پېِيل پېِيله پېِيلې

 
Past Progressive  

 1st ېِيهپېِيئ/ پ (ه)پېِيل پېِيله پېيلې پېِيئ/ پېِيه (ه)لپېيِ  پېِيله پېِيلې

 2nd پېِيئ/ پېِيه (ه)پېِيل ِيلهېپ پېيلې پېِيه /پېِيئ (ه)پېِيل پېِيله پېِيلې

 3rd پېِيئ/ پېِيه (ه)لپېيِ  پېِيله پېيلې پېِيه /پېِيئ (ه)پېِيل پېِيله پېِيلې

 
Past Perfect  

 1st ی وپېيل پېيلي وه پېيلې وه پېيلي وې ی ويلېپ پېيلي وه پېيلې وه پېيلي وې

 2nd ی وپېيل ي وهيلپې ې وهپېيل پېيلي وې ی وپېيل پېيلي وه پېيلې وه ي وېيلپې

 3rd ی وپېيل پېيلي وه پېيلې وه پېيلي وې ی وپېيل پېيلي وه پېيلې وه پېيلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st پېِيئ/ پېِيه (ه)پېِيل پېِيله پېيلې پېِيهپېِيئ/  (ه)پېِيل پېِيله پېِيلې

 2nd پېِيئ/ پېِيه )(هپېِيل پېِيله پېيلې پېِيه /پېِيئ (ه)پېِيل پېِيله لېپېيِ 

 3rd ېِيهپېِيئ/ پ (ه)پېِيل پېِيله پېيلې پېِيه /پېِيئ (ه)پېِيل پېِيله پېِيلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به پېيم (ه)به پېيم (ه)به پېيم (ه)پېيم هب به پېيو به پېيو به پېيو وپېيبه 

 2nd به پېيې به پېيې به پېيې به پېيې به پېياست/ به پېيئ ه پېيئبه پېياست/ ب به پېياست/ به پېيئ ت/ به پېيئېياسبه پ

 3rd به پېيي به پېيي به پېيي به پېيي پېيي پېيي پېيي پېيي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه پېيل به پېيلي وي پېيلې ويبه  به پېيلي وي ی ويبه پېيل به پېيلي وي ې ويبه پېيل به پېيلي وي

 2nd ی ويبه پېيل به پېيلي وي به پېيلې وي به پېيلي وي ی ويبه پېيل به پېيلي وي وي ېيلېبه پ لي ويپېيبه 

 3rd ی ويبه پېيل پېيلي وي هب به پېيلې وي به پېيلي وي ی ويبه پېيل به پېيلي وي به پېيلې وي ييلي وبه پې

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه پېيل به پېيلي وي به پېيلې وي به پېيلي وي يی ولپېيبه  ېيلي ويپ به به پېيلې وي به پېيلي وي

 2nd ی ويبه پېيل به پېيلي وي لې ويبه پېي به پېيلي وي ی ويبه پېيل وي ېيليبه پ به پېيلې وي به پېيلي وي

 3rd ويی به پېيل وي به پېيلي به پېيلې وي به پېيلي وي ی ويبه پېيل پېيلي ويبه  به پېيلې وي به پېيلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پېيم (تېر) به (ه)(تېر) به پېيم (ه)م(تېر) به پېي (ه)(تېر) به پېيم ېيوبه پ (تېر) (تېر) به پېيو (تېر) به پېيو (تېر) به پېيو

 2nd (تېر) به پېيې (تېر) به پېيې ېبه پېي(تېر)  ه پېيې(تېر) ب (تېر) به پېياست استبه پېي(تېر)  (تېر) به پېياست پېياست(تېر) به 

 3rd (تېر) به پېيي به پېيير) (تې (تېر) به پېيي (تېر) به پېيي ه پېيي(تېر) ب (تېر) به پېيي (تېر) به پېيي (تېر) به پېيي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به پېيل (تېر) به پېيلي وي (تېر) به پېيلې وي ) به پېيلي ويېر(ت ی وي(تېر) به پېيل (تېر) به پېيلي وي به پېيلې وير) (تې (تېر) به پېيلي وي

 2nd ی وي) به پېيلېر(ت (تېر) به پېيلي وي (تېر) به پېيلې وي پېيلي وي ) به(تېر ی وي(تېر) به پېيل ېيلي وي(تېر) به پ (تېر) به پېيلې وي يپېيلي و (تېر) به

 3rd ی وي(تېر) به پېيل وي ه پېيلي(تېر) ب (تېر) به پېيلې وي (تېر) به پېيلي وي ی وي(تېر) به پېيل (تېر) به پېيلي وي وي ه پېيلې(تېر) ب لي وي(تېر) به پېي

 

Conditional (present, past, future)  (ه)پېيم، پېيئ ، به وپېيم ...)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(هوپېيم ېزه د )غواړي چي(  Present Active پېيونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وپېيم ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive پېيل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یپېيل  Past Active یپېيل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یيلېپ  Past Passive یپېيل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي پېيل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما پېيل )خوښ وم چي  Continuous پېيه 

 Non-continuous وپېيه 

 



79: to tickle; to titillate تخنول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تخنوم (ه)تخنوم (ه)تخنوم (ه)تخنوم تخنوو تخنوو تخنوو تخنوو

 2nd وېتخن تخنوې تخنوې تخنوې تخنوئ وئتخن تخنوئ تخنوئ

 3rd يتخنو تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي

 
Simple Past  

 1st وتخنوئ/ وتخناوه (ه)وتخنول وتخنوله وتخنولې وتخناوه /وئوتخن ه)(وتخنول ولهخنوت وتخنولې
 2nd وتخنوئ/ وتخناوه (ه)ولخنوت وتخنوله وتخنولې وتخناوه /وتخنوئ (ه)وتخنول وتخنوله وتخنولې

 3rd وتخنوئ/ وتخناوه (ه)وتخنول لهوتخنو وتخنولې وتخناوه /وتخنوئ (ه)وتخنول وتخنوله خنولېتو
 

Simple Future  
 1st (ه)وتخنومبه  (ه)به وتخنوم (ه)به وتخنوم (ه)به وتخنوم به وتخنوو به وتخنوو به وتخنوو وتخنوو هب

 2nd به وتخنوې به وتخنوې نوېوتخبه  به وتخنوې به وتخنوئ نوئوتخبه  به وتخنوئ به وتخنوئ

 3rd خنويبه وت يبه وتخنو خنويبه وت به وتخنوي به وتخنوي تخنويو به به وتخنوي به وتخنوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وتخنوم (ه)مه وتخنو(تېر) ب (ه)(تېر) به وتخنوم (ه)(تېر) به وتخنوم (تېر) به وتخنوو وتخنوو(تېر) به  (تېر) به وتخنوو (تېر) به وتخنوو

 2nd (تېر) به وتخنوې (تېر) به وتخنوې (تېر) به وتخنوې ېه وتخنو(تېر) ب به وتخنوئر) (تې (تېر) به وتخنوئ ) به وتخنوئېر(ت (تېر) به وتخنوئ

 3rd (تېر)به وتخنوي (تېر)به وتخنوي وتخنوي(تېر)به  (تېر)به وتخنوي وتخنوي(تېر) به  (تېر) به وتخنوي به وتخنوير) (تې وتخنوي(تېر) به 
 

Present Progressive  
 1st (ه)تخنوم (ه)تخنوم (ه)نومخت (ه)تخنوم ووتخن تخنوو تخنوو تخنوو

 2nd تخنوې تخنوې تخنوې تخنوې تخنوئ تخنوئ تخنوئ تخنوئ

 3rd تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي تخنوي يتخنو

 
Present Perfect  

 1st ی دئتخنول تخنولي دي ده ولېتخن تخنولي دي ی دئتخنول تخنولي دي تخنولې ده تخنولي دي

 2nd ی دئتخنول تخنولي دي تخنولې ده تخنولي دي ی دئتخنول نولي ديخت هلې دتخنو نولي ديخت

 3rd ی دئتخنول تخنولي دي ې دهتخنول تخنولي دې ی دئتخنول تخنولي دي دهتخنولې  تخنولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهخنت /تخنوئ (ه)لتخنو تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله نخنولې

 2nd تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې

 3rd تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې
 

Past Progressive  
 1st تخناوه /تخنوئ (ه)لنوتخ تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ ه)(تخنول تخنوله نخنولې

 2nd تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې

 3rd تخناوه /ئتخنو (ه)تخنول تخنوله تخنولې وهتخنا /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې

 
Past Perfect  

 1st و یتخنول تخنولي وه وه تخنولې تخنولي وې ی وتخنول لي وهنوتخ تخنولې وه تخنولي وې

 2nd ی وولتخن تخنولي وه تخنولې وه تخنولي وې ی وتخنول تخنولي وه  وه تخنولې وې تخنولي

 3rd ی وتخنول تخنولي وه وهتخنولې  تخنولي وې ی وتخنول وه تخنولي تخنولې وه  وې تخنولي

  
Past Perfect Progressive  

 1st تخناوه /تخنوئ (ه)نولخت نولهخت تخنولې هناوتخ /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله نخنولې

 2nd تخناوه /تخنوئ (ه)نولخت تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې

 3rd تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې تخناوه /تخنوئ (ه)تخنول تخنوله تخنولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به تخنوم (ه)به تخنوم (ه)به تخنوم (ه)نومبه تخ تخنوو هب به تخنوو به تخنوو به تخنوو

 2nd به تخنوې به تخنوې به تخنوې به تخنوې به تخنوئ به تخنوئ به تخنوئ به تخنوئ

 3rd به تخنوي به تخنوي به تخنوي به تخنوي ويتخنبه  به تخنوي به تخنوي به تخنوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تخنول به تخنولي وي تخنولې ويبه  به تخنولي وي ی ويولتخنبه  وي به تخنولي وي به تخنولې به تخنولي وي

 2nd ی ويبه تخنول خنولي ويت به به تخنولې وي به تخنولي وي يی وبه تخنول تخنولي وي  به به تخنولې وي ويتخنولي  به

 3rd ی ويبه تخنول تخنولي وي هب لې ويبه تخنو لي ويبه تخنو ی ويبه تخنول تخنولي وي به به تخنولې وي به تخنولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تخنول وي به تخنولي به تخنولې وي وينولي به تخ ی ويبه تخنول به تخنولي وي ولې ويتخنبه  به تخنولي وي

 2nd ی ويبه تخنول لي ويبه تخنو به تخنولې وي به تخنولي وي ی ويبه تخنول ويولي تخن  به به تخنولې وي تخنولي وي به

 3rd ی ويولتخنبه  به تخنولي وي به تخنولې وي تخنولي وي هب ی ويبه تخنول تخنولي وي به به تخنولې وي به تخنولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر)به تخنوم (ه)تخنوم(تېر)به  (ه)خنوم)به تېر(ت (ه)مه تخنو(تېر)ب (تېر) به تخنوو  خنوو به ت (تېر) تخنوو (تېر) به تخنوو (تېر) به

 2nd (تېر) به تخنوې نوې(تېر) به تخ (تېر) به تخنوې نوې(تېر) به تخ (تېر) به تخنوئ (تېر) به تخنوئ (تېر) به تخنوئ (تېر) به تخنوئ

 3rd (تېر)به تخنوي (تېر)به تخنوي نويه تخر)ب(تې تخنوي)به (تېر (تېر) به تخنوي تېر) به تخنوي( (تېر) به تخنوي (تېر) به تخنوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه تخنول(تېر) به تخنولي وي(تېر) به تخنولې وي(تېر) به تخنولي وي)(تېر ی وي(تېر) به تخنول ولي وي(تېر) به تخن (تېر) به تخنولې وي تخنولي وي(تېر) به 

 2nd ی ويبه تخنول(تېر) به تخنولي وي(تېر) به تخنولې وي(تېر) به تخنولي وي(تېر)  ی ويبه تخنول(تېر) تخنولي وي  به (تېر) ويتخنولې (تېر) به  وي تخنولي (تېر) به

 3rd ی ويتخنول هب(تېر) تخنولي ويبه )(تېر به تخنولې وي(تېر) خنولي ويت به(تېر)  ی ويبه تخنول (تېر) تخنولي وي (تېر) به خنولې وي(تېر) به ت (تېر) به تخنولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ه وتخنومتخنوم،تخنوئ،ب ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وتخنوم زه دې )غواړي چي  Present Active تخنوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وتخنوم )ل يې چيښتغو  Present Passive دونکینېتخ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یتخنول  Past Active یتخنول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یتخنول  Past Passive یتخنېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي تخنول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما تخنول )خوښ وم چي  Continuous تخنوه 

 Non-continuous وتخنوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تريخوم (ه)تريخوم تريخومه/ترخه کومه کومه ه/ترخېتريخوم تريخوو تريخوو تريخوو/ ترَخه کوو وو/ ترخې کوويختر

 2nd ېتريخو تريخوې تريخوې/ترخه کوې ېتريخوې/ترخې کو ترېخوئ ترېخوئ رَخه کوئوئ/تترېخ ترېخوئ/ترخه کوئ

 3rd تريخوي خويتري تريخوي/ترخه کوي ترخې کوي /خويتري تريخوي تريخوي تريخوي/ترَخه کوي تريخوي/ترخه کوي

 
Simple Past  

 1st تريخ کئ کړل/ ترخه کړه يختر ترَخه کړه ترخې کړې ترېخ کئ کړل -/ترخه کړه ترَخه کړه ترخې کړې

 2nd تريخ کئ تريخ کړل/ ترخه کړه ترَخه کړه خې کړېرت ترېخ کئ کړل -/ترخه کړه ه کړهخَ تر ترخې کړې

 3rd تريخ کئ تريخ کړل/ ترخه کړه ړهترَخه ک ترخې کړې کئ ترېخ کړل -/ترخه کړه ترَخه کړه کړېترخې 
 

Simple Future  
 1st (ه)مخ کيرتبه   (ه)به ترخه کم  (ه)کمرخه به ت (ه)به ترخې کم کو به تريخ ترخه کو به به ترَخه کو به ترخې کو

 2nd ېتريخ ک به کې به ترخه به ترَخه کې به ترخې کې کئبه تريخ  به ترخه کئ به ترَخه کئ به ترخې کئ

 3rd به تريخ کي کي به ترخه به ترَخه کي به ترخې کي کي به تريخ به ترخه کي به ترَخه کي به ترخې کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر) به تريخ کم( (ه)کمتېر) به ترخه ( (ه)(تېر) به ترَخه کم (ه)ترخې کم(تېر) به  (تېر) به تريخ کو (تېر) به ترخه کو ه کوبه ترخَ ) (تېر ترخې کو (تېر) به

 2nd به تريخ کېر) تې( ترخه کې(تېر) به  ه کېبه ترخَ (تېر)  (تېر) به ترخې کې (تېر) به تريخ کئ (تېر) به ترخه کئ ترَخه کئ (تېر) به کئ ترخې (تېر) به

 3rd (تېر) به تريخ کي (تېر) به ترخه کي ترَخه کي بهر) (تې کي (تېر) به ترخې (تېر) به تريخ کي تېر) به ترخه کي( کي (تېر) به ترَخه کي ترخې (تېر) به

 
Present Progressive  

 تريخوو خووتري تريخوو/ ترَخه کوو تريخوو/ ترخې کوو
ترخې /(ه)تريخوم

 کومه
 1st (ه)تريخوم (ه)تريخوم ترَخه کومه/(ه)يخومرت

 2nd تريخوې تريخوې تريخوې/ترَخه کوې خې کوېتريخوې/تر خوئترې ترېخوئ ترېخوئ/ترَخه کوئ ه کوئترېخوئ/ترخ

 3rd تريخوي تريخوي تريخوي/ترَخه کوي تريخوي/ ترخې کوي تريخوي تريخوي تريخوي/ترَخه کوي تريخوي/ترخه کوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړتريخ  دي کړي ترخه ترَخه کړې ده ترخې کړي دي  دئی تريخ کړ  ترخه کړي دي ترَخه کړې ده ترخې کړي دي

 2nd ی دئتريخ کړ ترخه کړي دي  ړې دهترَخه ک کړي دي ترخې ی دئتريخ کړ  ترخه کړي دي  ترَخه کړې ده ترخې کړي دي

 3rd ی دئيخ کړرت ترخه کړي دي  ترَخه کړې ده  کړي دي ترخې ی دئتريخ کړ  يد ترخه کړي  ترَخه کړې ده  يکړي دترخې 

 
Present Perfect Progressive  

 1st تريخاوهتريخوئ/  (ه)تريخول تريخوله/ترَخه کوله ولېتريخ /ترخې کولې تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله /ترَخه کوله تريخولې کولې/ترخې 

 2nd هواتريخ /تريخوئ (ه)خولتري تريخوله/ترَخه کوله تريخولې /ېترخې کول تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله /ترَخه کوله  ېترخې کولې/ تريخول

 3rd تريخوئ/ تريخاوه (ه)ولتريخ تريخوله/ترَخه کوله تريخولې /خې کولېرت تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله /ترَخه کوله  ترخې کولې/ تريخولې
 

Past Progressive  
 1st تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله/لهَخه کورت تريخولې /لېترخې کو تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله /ترَخه کوله ترخې کولې/ تريخولې

 2nd تريخوئ/ تريخاوه (ه)خوليرت تريخوله/ترَخه کوله تريخولې /ترخې کولې تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول لهيخوتر /ترَخه کوله ترخې کولې/ تريخولې

 3rd تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله/ترَخه کوله ولېتريخ /ېترخې کول خاوهتريخوئ/ تري (ه)تريخول تريخوله /لهترَخه کو ترخې کولې/ تريخولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتريخ  کړي وه خهتر ترَخه کړې وه ترخې کړي وې ی وړکتريخ  ترخه کړي وه ترَخه کړې وه  ي وېې کړترخ 

 2nd کړی وتريخ  وه خه کړيرت ه کړې وهرخَ ت  ترخې کړي وې کړی وتريخ  وه کړي ترخه ترَخه کړې وه ترخې کړي وې

 3rd وکړی تريخ  ترخه کړي وه ترَخه کړې وه  ړي وېترخې ک کړی وتريخ  ترخه کړي وه کړې وه ترَخه ترخې کړي وې 

  
Past Perfect Progressive  

 1st تريخوئ/ تريخاوه (ه)خولتري ولهتريخ/ه کولهخَ تر تريخولې/ترخې کولې تريخاوه /خوئتري (ه)تريخول تريخوله /ترَخه کوله ترخې کولې/ تريخولې

 2nd تريخاوه تريخوئ/ (ه)تريخول تريخوله/کولهترَخه  تريخولې/ترخې کولې تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول تريخوله /ترَخه کوله ترخې کولې/ تريخولې

 3rd تريخوئ/ تريخاوه (ه)تريخول يخولهرت/کوله ترَخه خې کولېتريخولې/تر تريخوئ/ تريخاوه (ه)خولتري تريخوله /ترَخه کوله ترخې کولې/ تريخولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ميخوبه تر (ه)به تريخوم (ه)تريخوم هب (ه)به تريخوم به تريخوو به تريخوو به تريخوو به تريخوو

 2nd ېبه تريخو به تريخوې به تريخوې يخوېبه تر به تريخوئ به تريخوئ به تريخوئ به تريخوئ

 3rd به تريخوي به تريخوي تريخويبه  به تريخوي به تريخوي به تريخوي خويتريبه  خويبه تري

 
Future Perfect  

 1st ی وييخ کړبه تر به ترخه کړي وي به ترَخه کړې وي به ترخې کړي وي وي یکړبه تريخ  به ترخه کړي وي کړې ويبه ترَخه  به ترخې کړي وي

 2nd ی ويتريخ کړ هب به ترخه کړي وي به ترَخه کړې وي  به ترخې کړي وي ی ويبه تريخ کړ کړي وي به ترخه ه کړې ويترخَ به  به ترخې کړي وي

 3rd ی وييخ کړبه تر به ترخه کړي وي کړې وي به ترَخه  به ترخې کړي وي ويی ړبه تريخ ک به ترخه کړي وي ړې ويبه ترَخه ک به ترخې کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تريخ کړ به ترخه کړي وي رَخه کړې ويت به به ترخې کړي وي ی ويبه تريخ کړ ويبه ترخه کړي  به ترَخه کړې وي کړي وي به ترخې

 2nd ی ويکړبه تريخ  به ترخه کړي وي ويه کړې به ترخَ   به ترخې کړي وي ی ويبه تريخ کړ به ترخه کړي وي ويړې به ترَخه ک به ترخې کړي وي

 3rd ی ويبه تريخ کړ به ترخه کړي وي کړې وي َخهتر به  به ترخې کړي وي ی ويبه تريخ کړ کړي ويبه ترخه  به ترَخه کړې وي کړي ويترخې  هب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به تريخوم (ه)(تېر) به تريخوم (ه)تريخوم (تېر) به (ه)م(تېر) به تريخو (تېر) به تريخوو و (تېر) به تريخو (تېر) به تريخوو  (تېر) به تريخوو 

 2nd (تېر) به تريخوې ريخوېبه ت )ېر(ت (تېر) به تريخوې تريخوې ) به(تېر (تېر) به تريخوئ (تېر) به تريخوئ تريخوئ (تېر) به (تېر) به تريخوئ

 3rd (تېر) به ترېخوي (تېر) به تريخوي  (تېر) به تريخوي  ي ريخوبه تر) (تې خويبه تري(تېر)  (تېر) به تريخوي  خويبه تري(تېر)  (تېر) به تريخوي 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ترخې کړي 

 وي

تېر) به ترَخه کړې (

 وي

ه کړي ترخ(تېر) به 

 وي

ی (تېر) به تريخ کړ

 وي

(تېر) به ترخې کړي 

 وي

ترَخه کړې  ) به(تېر

 وي

ړي (تېر) به ترخه ک

 وي

ی کړه تريخ (تېر) ب

 وي
1st 

(تېر) به ترخې کړي 

 وي

(تېر) به ترَخه کړې 

 وي

ي (تېر) به ترخه کړ

 وي

ی (تېر) به تريخ کړ

 وي

(تېر) به ترخې کړي 

 وي

(تېر) به ترَخه کړې 

 وي

ي ترخه کړ به (تېر)

 وي

ی (تېر) به تريخ کړ

 وي
2nd 

ي (تېر) به ترخې کړ

 وي

(تېر) به ترَخه کړې 

 وي

ه کړي به ترخ(تېر) 

 يو

ی ريخ کړبه ت (تېر)

 وي

(تېر) به ترخې کړي 

 وي

(تېر) به ترَخه کړې 

 وي

ه کړي (تېر) به ترخ

 وي

ی (تېر) به تريخ کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) ) (ه)تريخوم، تريخوئ، به تريخ کم ...)که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)تريخ کمزه دې  )غواړي چي  Present Active تريخوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې تريخ کم )غوښتل يې چي  Present Passive تريخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  وی کړتريخ  Past Active یتريخ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وتريخ  Past Passive  یسوتريخ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي تريخ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما تريخ  )چي وم خوښ  Continuous تريخوه 

 Non-continuous تريخ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تريووم ه)(وميوتر ،تروه کومه)ه(تريووم کومه ېو،تر)ه(تريووم تريوو تريوو و/ترَوه کوووتريو ووو/تروې کوتريو

 2nd ووېتري ووېتري کوېتروه /تريووې ترېووې/ تروې کوې تريووئ وئتريو رَوه کوئتتريووئ/ روې کوئتتريووئ/

 3rd ترېووي تريووي تريووي/تروه کوي ويتريووي/تروې ک تريووي تريووي تريووي/ترَوه کوي تريووي/تروې کوي

 
Simple Past  

 1st تريو کئ (ه)کړل -/هتروه کړ (ه)کړل -/تروه کړه تروې کړې تريو کئ (ه)کړل -/کړهتروه  ترَوه کړه  تروې کړې

 2nd تريو کئ (ه)کړل -/تروه کړه (ه)کړل -/تروه کړه کړې تروې تريو کئ (ه)کړل -/ړهه کترو ترَوه کړه تروې کړې

 3rd تريو کئ (ه)کړل -/تروه کړه (ه)لکړ -/تروه کړه تروې کړې  يو کئرت (ه)کړل -/تروه کړه ترَوه کړه تروې کړې 
 

Simple Future  
 1st به تريو کم به تروه کم  ه کم تروَ به  کم به تروې يو کوبه تر به تروه کو به ترَوه کو ې کوبه ترو

 2nd به تريو کې کې تروهبه  به ترَوه کې به تروې کې به تريو کئ کئبه تروه  به ترَوه کئ کئ به تروې

 3rd به تريو کي روه کيت به کي به ترَوه به تروې کي تريو کي به تروه کي به َوه کيرت به به تروې کي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)مريو کبه ت تېر)( (ه)به تروه کم تېر)( (ه)مبه ترَوه ک تېر)(   (ه)به تروې کم تېر)(  و کوبه تري تېر)(  به تروه کو تېر)(  به ترَوه کو تېر)(  به تروې کو تېر)(

 2nd به تريو کې تېر)( به تروه کې تېر)( به ترَوه کې )تېر( کېتروې  به تېر)(  به تريو کئ تېر)( به تروه کئ ر)تې(  به ترَوه کئ تېر)( تروې کئ به تېر)(

 3rd به تريو کي تېر)( تروه کي به تېر)( ترَوه کي به تېر)( به تروې کي تېر)(  به تريوکي تېر)(  به تروه کي تېر)(  کي به ترَوه تېر)( يک به تروې تېر)( 

 
Present Progressive  

 وتريوو وتريوو وه کوو/تروَ وتريو ووو/تروې کوتريو
،تروې )ه(تريووم

 )ه(کوم

،ترَوه )ه(تريووم

 )ه(کوم

 تريووم

 (ه)

 تريووم

 (ه)
1st 

 2nd تريووې تريووې تريووې/ترَوه کوې ېوې کوترېووې/ تر تريووئ تريووئ وئه کروَ تتريووئ/ روې کوئتتريووئ/

 3rd ترېووي تريووي ويترَوه کتريووي/ تروې کوي/وويتري تريووي تريووي يووي/ترَوه کويرت تريووي/تروې کوي

 
Present Perfect  

 1st دئی کړ تريو تروه کړي دي ترَوه کړې ده  تروې کړي دي  ی دئتريوکړ  تروه کړي دي  ړې دهترَوه ک  تروې کړي دي

 2nd ی دئوکړتري  ړي ديه کترو کړې ده ترَوه تروې کړي دي  دئ یتريوکړ  تروه کړي دي  ترَوه کړې ده  تروې کړي دي

 3rd ی دئتريوکړ  تروه کړي دي ترَوه کړې ده  تروې کړي دي  ی دئتريوکړ  تروه کړي دي  ترَوه کړې ده تروې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ووئتري (ه)تريوول تريووله/ ترَوه کوله وې کولېلې/ترتريوو تريووئ (ه)تريوول تريووله/ترَوه کوله تروې کولېولې/تريو

 2nd تريووئ (ه)تريوول تريووله/ ترَوه کوله کولېتريوولې/تروې  تريووئ (ه)تريوول تريووله/ترَوه کوله تريوولې/تروې کولې

 3rd تريووئ (ه)تريوول کولهتريووله/ ترَوه  تريوولې/تروې کولې تريووئ (ه)تريوول کولهرَوه تريووله/ت تريوولې/تروې کولې
 

Past Progressive  
 1st تريووئ (ه)تريوول وله/ ترَوه کولهيوتر تريوولې/تروې کولې تريووئ (ه)تريوول تريووله/ترَوه کوله وې کولېلې/ترتريوو

 2nd تريووئ (ه)وليوتر تريووله/ تَروه کوله تريوولې/تروې کولې تريووئ (ه)وليوتر لهتريووله/ترَوه کو تروې کولېولې/تريو

 3rd تريووئ (ه)تريوول تريووله/ ترَوه کوله تريوولې/تروې کولې تريووئ (ه)تريوول لهوترَوه کتريووله/ کولېتريوولې/تروې 

 
Past Perfect  

 1st کړی وتريو تروه کړي وه ترَوه کړې وه وې کړي وېرت وی کړتريو  تروه کړي وه ه کړې وهوَ تر تروې کړي وې 

 2nd کړی وتريو تروه کړي وه ترَوه کړې وه  وېکړي  وېتر کړی وتريو  تروه کړي وه ترَوه کړې وه وې کړي تروې

 3rd کړی وتريو تروه کړي وه ې وهترَوه کړ  تروې کړي وې کړی وتريو  تروه کړي وه کړې وه ترَوه تروې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 تروې کولې تريوولې/
 َوه تريووله/تر

 کوله
 تروې کولې ې/تريوول تريووئ (ه)تريوول

  ترَوه /تريووله

 کوله
 1st تريووئ (ه)تريوول

 تروې کولې تريوولې/
 تريووله/ترَوه 

 کوله
 تروې کولې تريوولې/ تريووئ (ه)تريوول

 وله/ ترَوه يوتر

 کوله
 2nd يووئرت (ه)تريوول

 تروې کولې تريوولې/
 تريووله/ترَوه 

 کوله
 تروې کولې تريوولې/ تريووئ (ه)تريوول

  ترَوه /تريووله

 کوله
 3rd تريووئ (ه)تريوول



81: to make sour; to cause to ferment وولتري  
 

 163 

 
Future Progressive  

به تروې /وبه تريوو

 کوو

به ترَوه  /وبه تريوو

 کوو
 وبه تريوو وبه تريوو

_ه،تروې /به تريووم

 کومه

َوه به تريووم/_ه ،تر

 ومهک
 1st (ه)به تريووم (ه)به تريووم

به تريووئ/به تروې 

 ئکو

به تريووئ/به ترَوه 

 کوئ
 کوې ې/تروېتريوو هب به تريووئ ئبه تريوو

 به تريووې/ترَوه 

 کوې
 2nd به تريووې به تريووې

تروې  به تريووي/به

 کوي

به تريووي/به ترَوه 

 کوي
 به تريووي/تروې کوي تريووي هب به تريووي

 ه وي/تروَ ريوت به

 کوي
 3rd به تريووي به تريووي

 
Future Perfect  

 1st ويی به تريو کړ تروه کړي وي به به ترَوه کړې وي به تروې کړي وي ی ويکړريو به ت ويبه تروه کړي  به ترَوه کړې وي به تروې کړي وي

 2nd ی ويبه تريو کړ به تروه کړي وي ترَوه کړې وي به وي ې کړيبه ترو ی ويبه تريوکړ ي ويوه کړبه تر به ترَوه کړې وي به تروې کړي وي

 3rd ی ويبه تريو کړ به تروه کړي وي به ترَوه کړې وي به تروې کړي وي ی ويکړ به تريو روه کړي ويت به به ترَوه کړې وي تروې کړي وي به
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويتريو کړبه  ويه کړي به ترو به ترَوه کړې وي به تروې کړي وي ی ويبه تريو کړ وي کړي تروه به به ترَوه کړې وي کړي ويبه تروې 

 2nd ی ويبه تريو کړ کړي وي روهت به ترَوه کړې وي به به تروې کړي وي ی ويبه تريوکړ به تروه کړي وي يکړې ورَوه ت به کړي ويروې به ت

 3rd ی ويتريو کړبه  ړي ويبه تروه ک به ترَوه کړې وي به تروې کړي وي ی ويبه تريو کړ ي ويتروه کړ به به ترَوه کړې وي وي تروې کړي به

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)مريووبه ت تېر)( (ه)به تريووم تېر)( (ه)به تريووم تېر)( (ه)به تريووم تېر)( ووتريوبه  تېر)( وبه تر يوو تېر)( وبه تريوو تېر)( به تر يوو(و) تېر)(

 2nd به تريووې تېر)( به تريووې ر)تې( ووېبه تري تېر)( به تريووې تېر)( به تريووئ تېر)( ئبه تريوو تېر)( به تريووئ تېر)( به تريووئ تېر)(

 3rd به تريووي ر)ېت( ويبه تريو تېر)( به تريووي تېر)( به تريووي تېر)( به تريووي تېر)( به تريووي ر)تې( به تريووي تېر)( تريووي به تېر)(

 
Future in the Past Perfect  

روې کړي به ت (تېر)

 وي

 ې (تېر) به ترَوه کړ

 وي

 کړي ه تروه (تېر) ب

 وي

 (تېر) به تريوکړئ 

 وي

(تېر) به تروې کړي 

 وي

 (تېر) به ترَوه کړې 

 وي

 (تېر) به تروه کړي 

 وي

 (تېر) به تريوکړئ 

 وي
1st 

(تېر) به تروې کړي 

 وي

 ه کړې به تروَ تېر) (

 وي

 (تېر) به تروه کړي 

 وي

  (تېر) به تريوکړئ

 وي

(تېر) به تروې کړي 

 وي

 کړې  ه ترَوه(تېر) ب

 وي

 تروه کړي  ) به(تېر

 وي

 (تېر) به تريوکړئ 

 وي
2nd 

(تېر) به تروې کړي 

 وي

 ترَوه کړې  ) به(تېر

 وي

 (تېر) به تروه کړي 

 وي

 به تريوکړئ ر) (تې

 وي

 ې کړي(تېر) به ترو

 وي

 (تېر) به ترَوه کړې 

 وي

 (تېر) به تروه کړي 

 وي

 وکړئ به تري(تېر) 

 وي
3rd 

 
Conditional (present, past, future) (ه)(که ...) تريووم،تريووئ،به تريو کم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې تريو کم )غواړي چي  Present Active ونکیوتريو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې تريو کم )غوښتل يې چي  Present Passive تريوېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و وتري  Past Active یکړ تريو 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و تريو  Past Passive یتريو سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ دي تريولري چي) ما ر نه دی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و کړیما تريو  )خوښ وم چي  Continuous تريووه 

 Non-continuous تريو که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تلم (ه)متل (ه)تلم (ه)تلم تلو تلو تلو تلو

 2nd ېلت تلې تلې تلې تلئ تلئ تلئ تلئ

 3rd تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي

 
Simple Past  

 1st هوتال وتلئ/ (ه)وتلل وتلله وتللې وتاله /وتلئ (ه)للتو وتلله وتللې

 2nd وتلئ/ وتاله (ه)وتلل وتلله وتللې وتاله /وتلئ )(هوتلل وتلله وتللې

 3rd هوتال وتلئ/ (ه)وتلل وتلله وتللې وتاله /وتلئ (ه)وتلل وتلله وتللې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وتلم (ه)به وتلم (ه)وتلم هب (ه)به وتلم به وتلو به وتلو وتلوبه  به وتلو

 2nd به وتلې به وتلې تلېبه و لېبه وت به وتلئ به وتلئ به وتلئ به وتلئ

 3rd وتلي وتلي وتلي وتلي يبه وتل به وتلي به وتلي به وتلي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر) به وتلم( (ه)تېر) به وتلم( (ه)تېر) به وتلم( (ه)به وتلم ر)تې( تېر) به وتلو(  تېر) به وتلو(  وتلوتېر) به (  تېر) به وتلو( 

 2nd تېر) به وتلې( تېر) به وتلې( تېر) به وتلې( تلېتېر) به و( تېر) به وتلئ( تېر) به وتلئ( تېر) به وتلئ( لئه وت) بتېر(

 3rd ليتېر) به وت( تېر) به وتلي( تېر) به وتلي( وتليتېر) به ( تېر) به وتلي(  تېر) به وتلي(  وتليتېر) به (  تېر) به وتلي( 

 
Present Progressive  

 1st (ه)تلم (ه)تلم (ه)تلم (ه)تلم تلو تلو ولت تلو

 2nd تلې تلې تلې تلې تلئ تلئ تلئ تلئ

 3rd تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي
 

Present Perfect  
 1st ی دئتلل تللي دي  تللې ده دي تللي  ی دئتلل تللي دي تللې ده تللي دي

 2nd ی دئتلل دي تللي هتللې د  دي تللي ی دئتلل تللي دي ده لېتل تللي دي

 3rd ی دئتلل تللي دي  تللې ده  دي تللي ی دئتلل تللي دي تللې ده تللي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st تالهتلئ/  (ه)تلل تلله تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې

 2nd تاله /تلئ (ه)تلل لهتل تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې

 3rd تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې تاله /تلئ (ه)لتل تلله تللې

 
Past Progressive  

 1st تلئ/ تاله (ه)تلل لهلت تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې

 2nd تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې

 3rd تاله /تلئ (ه)تلل لهلت تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې

 
Past Perfect  

 1st ی وتلل تللي وه  تللې وه  تللي وې  ی وتلل تللي وه تللې وه تللي وې

 2nd ی وتلل وه تللي وه تللې تللي وې  ی وللت تللي وه وه تللې تللي وې

 3rd ی وتلل تللي وه  وه تللې تللي وې  ی وتلل تللي وه تللې وه تللي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st تلئ/ تاله (ه)تلل تلله تللې تاله /تلئ ه)(تلل لهتل تللې

 2nd تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې

 3rd تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې تاله /تلئ (ه)تلل تلله تللې
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Future Progressive  

 1st  (ه)به تلم  (ه)به تلم  (ه)به تلم  (ه)تلمبه  به تلو به تلو به تلو به تلو

 2nd به تلې به تلې به تلې به تلې به تلئ به تلئ به تلئ به تلئ

 3rd به تلي به تلي به تلي به تلي به تلي به تلي به تلي به تلي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تلل ي ويتللبه  به تللې وي به تللي وي ی ويبه تلل ي ويتللبه  به تللې وي به تللي وي

 2nd ی ويبه تلل لي ويبه تل به تللې وي به تللي وي ی ويبه تلل به تللي وي لې ويبه تل ي ويبه تلل

 3rd ی ويبه تلل به تللي وي به تللې وي به تللي وي ی ويبه تلل يللي وت به به تللې وي به تللي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تلل به تللي وي به تللې وي تللي وي هب ی ويبه تلل به تللي وي ويللې به ت به تللي وي

 2nd ی ويبه تلل ويللي به ت ويتللې به  ي ويبه تلل ی ويبه تلل به تللي وي ې ويبه تلل به تللي وي

 3rd ويی به تلل به تللي وي به تللې وي به تللي وي ويی به تلل به تللي وي به تللې وي به تللي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به تلم ر)تې( (ه)به تلم تېر)( (ه)به تلم تېر)( (ه)به تلم تېر)( وبه تل تېر)(  به تلو تېر)(  به تلو تېر)( به تلو تېر)(

 2nd به تلې تېر)(  تلېه ب تېر)(  به تلې تېر)(  به تلې  تېر)(  به تلئ تېر)( به تلئ تېر)( به تلئ تېر)(  به تلئ تېر)(

 3rd تليبه  تېر)( به تلي تېر)(  به تلي ر)تې(  به تلي تېر)(  به تلي تېر)( به تلي تېر)( به تلي ر)ېت( به تلي تېر)(

 
Future in the Past Perfect  

 1st وي ی)به تللېر(ت (تېر)به تللي وي تللې وي)به (تېر (تېر)به تللي وي ی وي(تېر) به تلل للي وي(تېر) به ت (تېر) به تللې وي (تېر) به تللي وي

 2nd ی وي(تېر)به تلل (تېر)به تللي وي يتللې و (تېر)به لي وي(تېر)به تل ی وي(تېر) به تلل لي وي(تېر) به تل  (تېر) به تللې وي (تېر) به تللي وي

 3rd ی وي(تېر)به تلل يتللي و (تېر)به وي(تېر)به تللې  (تېر)به تللي وي  ی وي(تېر) به تلل (تېر) به تللي وي يه تللې و(تېر) ب  (تېر) به تللي وي

 

Conditional (present, past, future)  (ه)له،به وتلمتلم،تلئ/ تا ...)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وتلم )غواړي چي   Present Active تلونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وتلم )ييې چ غوښتل  Present Passive ل کېدونکیلت 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یتلل  Past Active یتلل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یتلل  Past Passive یتلل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي تلل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما تلل )خوښ وم چي  Continuous تله 

 Non-continuous وتله 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تنګوم (ه)تنګوم (ه)تنګوم (ه)تنګوم تنګوو تنګوو تنګوو تنګوو

 2nd تنګوې تنګوې تنګوې تنګوې تنګوئ تنګوئ تنګوئ تنګوئ

 3rd تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي

 
Simple Past  

 1st تنګ کئ (ه)کړل -تنګ کړه/ تنګه کړه تنګي کړې  تنګ کئ (ه)کړل -تنګ کړه/ تنګه کړه تنګي کړې

 2nd تنګ کئ (ه)کړل -تنګ کړه/ تنګه کړه تنګي کړې کئ تنګ (ه)کړل -تنګ کړه/ تنګه کړه تنګي کړې

 3rd تنګ کئ (ه)کړل -تنګ کړه/ کړهتنګه   تنګي کړې کئګ تن (ه)کړل -تنګ کړه/ تنګه کړه کړې تنګي
 

Simple Future  
 1st ه)(به تنګ کم  (ه)به تنګ کم  (ه)به تنګه کم  )(هبه تنګي کم  به تنګ کو به تنګ کو به تنګه کو به تنګي کو

 2nd کې به تنګ به تنګ کې به تنګه کې ګي کېبه تن به تنګ کئ به تنګ کئ به تنګه کئ به تنګي کئ

 3rd به تنګ کي به تنګ کي به تنګه کي به تنګي کي به تنګ کي به تنګ کي به تنګه کي کينګي به ت

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(به تنګ کمر) (تې (ه)(تېر) به تنګ کم (ه)تنګه کم(تېر) به  (ه)(تېر) به تنګي کم تېر) به تنګ کو( ګ کوبه تنتېر) ( کو ګهتنتېر) به ( تېر) به تنګي کو(

 2nd (تېر) به تنګ کې نګ کېبه ت (تېر) (تېر) به تنګه کې (تېر) به تنګي کې ګ کئتېر) به تن( تېر) به تنګ کئ( تېر) به تنګه کئ( تېر) به تنګي کئ(

 3rd به تنګ کير) (تې کي (تېر) به تنګ (تېر)به تنګه کي (تېر) به تنګي کي تېر) به تنګ کي( تېر) به تنګ کي( تېر) به تنګه کي( نګي کيتېر) به ت(

 
Present Progressive  

 1st (ه)تنګوم (ه)تنګوم (ه)تنګوم (ه)تنګوم وګوتن تنګوو تنګوو تنګوو

 2nd تنګوې تنګوې تنګوې تنګوې تنګوئ تنګوئ تنګوئ تنګوئ

 3rd ګوينت تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي تنګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګ کړنت تنګ کړي دي  تنګه کړې ده تنګي کړي دي ی دئتنګ کړ تنګ کړي دي  هړې ده کتنګ کړي ديګي تن 

 2nd ی دئتنګ کړ  تنګ کړي دي  دهتنګه کړې   يتنګي کړي د  دئی تنګ کړ دي کړي تنګ  تنګه کړې ده  تنګي کړي دي

 3rd ی دئتنګ کړ  دي کړي تنګ  دهتنګه کړې   ديتنګي کړي  ی دئتنګ کړ تنګ کړي دي هتنګه کړې د تنګي کړي دي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول هتنګول تنګولې تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله ېتنګول

 2nd تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله تنګولې تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول هتنګول تنګولې

 3rd تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله لېتنګو وهتنګا /تنګوئ )(هتنګول تنګوله تنګولې

 
Past Progressive  

 1st تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول ولهتنګ تنګولې تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله ولېتنګ

 2nd تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله تنګولې تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول ولهتنګ تنګولې

 3rd تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله لېګوتن هګاوتن /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله تنګولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتنګ  وهتنګ کړي  تنګه کړې وه کړي وې ګيتن کړی وتنګ  تنګ کړي وه تنګه کړې وه  وېکړي  تنګي 

 2nd کړی وتنګ  تنګ کړي وه تنګه کړې وه  ړي وېي کتنګ کړی وتنګ  تنګ کړي وه تنګه کړې وه  تنګي کړي وې

 3rd کړی وننګ  تنګ کړي وه ې وهتنګه کړ تنګي کړي وې  کړی وتنګ  تنګ کړي وه تنګه کړې وه  وېکړي  تنګي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله تنګولې تنګاوه /وئتنګ (ه)تنګول تنګوله تنګولې

 2nd تنګاوه /تنګوئ (ه)لتنګو لهتنګو تنګولې هتنګاو /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله لېګوتن

 3rd تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله ګولېنت تنګاوه /تنګوئ (ه)تنګول تنګوله تنګولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ومبه تنګ (ه)به تنګوم (ه)به تنګوم (ه)به تنګوم به تنګوو ګووبه تن به تنګوو به تنګوو

 2nd به تنګوې به تنګوې به تنګوې وېبه تنګ به تنګوئ نګوئبه ت به تنګوئ به تنګوئ

 3rd ويتنګبه  به تنګوي  به تنګوي  به تنګوي به تنګوي ويبه تنګ به تنګوي به تنګوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويتنګ کړ هب به تنګ کړي وي به تنګه کړې وي ويبه تنګي کړي  ی ويبه تنګ کړ به تنګ کړي وي به تنګه کړې وي به تنګي کړي وي

 2nd ی ويکړ تنګبه  به تنګ کړي وي تنګه کړې ويبه  کړي وي يتنګبه  ی ويبه تنګ کړ به تنګ کړي وي کړې وي به تنګه نګي کړي ويت به

 3rd ی ويتنګ کړ به به تنګ کړي وي وي به تنګه کړې به تنګي کړي وي ی ويبه تنګ کړ کړي وي به تنګ کړې وي به تنګه کړي وي به تنګي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تنګ کړ به تنګ کړي وي به تنګه کړې وي به تنګي کړي وي ی ويبه تنګ کړ به تنګ کړي وي به تنګه کړې وي به تنګي کړي وي

 2nd ويی به تنګ کړ يبه تنګ کړي و به تنګه کړې وي ي ويړک به تنګي ی ويبه تنګ کړ به تنګ کړي وي کړې وي به تنګه ويبه تنګي کړي 

 3rd ی ويتنګ کړ به به تنګ کړي وي به تنګه کړې وي ويبه تنګي کړي  ی ويبه تنګ کړ کړي وي به تنګ کړې وي به تنګه کړي وي به تنګي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به تنګوم (ه)به تنګومر) (تې (ه)تېر) به تنګوم( (ه)(تېر) به تنګوم به تنګوو تېر)( به تنګوو تېر)( به تنګوو تېر)( به تنګوو تېر)(

 2nd نګوېبه ت (تېر) نګوېبه ت (تېر) (تېر) به تنګوې نګوېبه ت (تېر) به تنګوئ تېر)( به تنګوئ تېر)( به تنګوئ تېر)( به تنګوئ تېر)(

 3rd (تېر) به تنګوي تنګوي تېر) به(  ګوي (تېر) به تن ي(تېر) به تنګو به تنګوي تېر)( نګويبه ت تېر)( به تنګوي تېر)( به تنګوي تېر)(

 
Future in the Past Perfect  

(تېر)به تنګي کړي 

 وي
 ی وينګ کړ(تېر)به ت (تېر)به تنګ کړي وي ي(تېر)به تنګه کړې و

نګي کړي به ت (تېر)

 وي

(تېر) به تنګه کړې 

 وي

(تېر) به تنګ کړي 

 يو

ی (تېر) به تنګ کړ

 وي
1st 

کړي  ه تنګي(تېر)ب

 وي
 ی وي(تېر)به تنګ کړ (تېر)به تنګ کړي وي کړې وي ه تنګه(تېر)ب

کړي  ه تنګي(تېر) ب

 وي

(تېر) به تنګه کړې 

 وي

تنګ کړي (تېر) به 

 يو

ی (تېر) به تنګ کړ

 وي
2nd 

کړي  نګي(تېر)به ت

 وي
 ی ويګ کړبه تن(تېر) کړي وي (تېر)به تنګ کړې وي (تېر)به تنګه

(تېر) به تنګي کړي 

 يو

ګه کړې (تېر) به تن

 وي

(تېر) به تنګ کړي 

 وي

ی تنګ کړ (تېر) به

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)ه تنګ کمئ/ تنګاوه،بتنګوم،تنګو .).(که..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم زه دې تنګ )غواړي چي  Present Active تنګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)نګ کمزه دې ت )غوښتل يې چي  Present Passive تنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و تنګ  Past Active یړتنګ ک 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیتنګ  Past Passive یتنګ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويتنګ کړدی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی ونګ ما ت )خوښ وم چي  Continuous تنګوه 

 Non-continuous که ګتن 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تودوم (ه)تودوم (ه)تودوم (ه)تودوم تودوو ووتود ودوتو تودوو

 2nd تودوې تودوې تودوې تودوې تودوئ تودوئ دوئوت تودوئ

 3rd ويتود تودوي تودوي يتودو تودوي تودوي تودوي تودوي

 
Simple Past  

 1st تود کئ (ه)کړل-کړه/تاوده  لهکړ -ړه/توده ک کړلې -تودې کړې/ تودکئ کړل - /تاوده کړه کړله -کړه/توده  کړلې -تودې کړې/

 2nd تود کئ (ه)ړلک-کړه/تاوده  کړله-توده کړه/ لېکړ -تودې کړې/ تودکئ کړل - /تاوده کړه کړله -/توده کړه ړلېک -تودې کړې/

 3rd کئد تو (ه)لکړ-کړه/تاوده  کړله-توده کړه/  کړلې-تودې کړې/  تودکئ کړل - /تاوده کړه کړله-توده کړه/  کړلې -تودې کړې/
 

Simple Future  
 1st (ه)به تود کم (ه)تاوده کم هب (ه)به توده کم (ه)به تودې کم به تود کو ه کوتاود به به توده کو به تودې کو

 2nd به تود کې ېوده کبه تا توده کېبه  به تودې کې تودکئ به تاوده کئ به کئوده به ت تودې کئ به

 3rd به تود کي به تاوده کي به توده کي به تودې کي به تود کي کياوده ت به به توده کي به تودې کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)به تاوده کم ر)تې( (ه)توده کمتېر) به ( (ه)به تودې کم تېر)( به تود کو )تېر( تاوده کو به تېر)( به توده کو تېر)( کو تودېبه  تېر)(
 تېر) به تود کم(

 (ه)
1st 

 2nd به تود کې تېر)( کېاوده به ت تېر)( به توده کې تېر)( به تودې کې تېر)( تودکئ به تېر)( تاوده کئ به تېر)( به توده کئ تېر)( دې کئوت به ر)تې(

 3rd به تود کي تېر)( به تاوده کي )تېر( به توده کي تېر)( به تودې کي تېر)( به تود کي تېر)( به تاوده کي تېر)( به توده کي تېر)( به تودې کي تېر)(
 

Present Progressive  
 1st (ه)تودوم (ه)تودوم (ه)تودوم (ه)تودوم تودوو تودوو تودوو تودوو

 2nd ېدوتو تودوې تودوې وېتود تودوئ تودوئ تودوئ تودوئ

 3rd يتودو تودوي تودوي تودوي تودوي تودوي تودوي تودوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئتودکړ  ړي ديتاوده ک  توده کړې ده  تودې کړي دي ی دئتودکړ  تاوده کړي دي  ړې دهتوده ک کړي ديتودې  

 2nd ی دئتودکړ  تاوده کړي دي  ده توده کړې ړي ديې کتود ی دئتودکړ تاوده کړي دي  دهکړې  توده تودې کړي دي 

 3rd ی دئتودکړ  تاوده کړي دي  کړې دهتوده   يکړي دتودې  ی دئتودکړ  تاوده کړي دي  دهتوده کړې  تودې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهتود/تودوئ (ه)تودول تودوله لېدوتو توداوه /تودوئ (ه)تودول تودوله تودولې

 2nd توداوه/وئتود (ه)تودول تودوله تودولې توداوه /تودوئ (ه)تودول دولهوت تودولې

 3rd توداوه/تودوئ (ه)تودول تودوله دولېوت اوهودت /تودوئ (ه)لتودو تودوله تودولې
 

Past Progressive  
 1st وهتودا/تودوئ (ه)تودول تودوله ولېتود توداوه /تودوئ (ه)تودول تودوله تودولې

 2nd توداوه/ئتودو (ه)تودول تودوله تودولې توداوه /تودوئ (ه)تودول لهدوتو تودولې

 3rd توداوه/تودوئ (ه)تودول تودوله لېدوتو هداوتو /تودوئ (ه)تودول تودوله تودولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتود وهکړي  تاوده توده کړې وه تودې کړي وې کړی وتود تاوده کړي وه توده کړې وه دې کړي وېوت

 2nd کړی وتود تاوده کړي وه توده کړې وه  وې کړي تودې کړی وتود تاوده کړي وه توده کړې وه تودې کړي وې

 3rd کړی وتود تاوده کړي وه ې وهه کړتود  تودې کړي وې کړی وتود تاوده کړي وه توده کړې وه ېکړي وتودې 

 
Past Perfect Progressive  

 1st توداوه/تودوئ (ه)تودول تودوله تودولې توداوه /وئتود (ه)تودول لهدوتو تودولې

 2nd توداوه/تودوئ (ه)تودول هتودول تودولې توداوه /تودوئ (ه)تودول تودوله ولېتود

 3rd توداوه/تودوئ (ه)تودول تودوله تودولې هتوداو /تودوئ (ه)تودول تودوله تودولې
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Future Progressive  

 1st ه)(به تودوم (ه)به تودوم (ه)به تودوم (ه)به تودوم به تودوو به تودوو به تودوو ووبه تود

 2nd به تودوې به تودوې به تودوې ودوېت به به تودوئ ئبه تودو به تودوئ به تودوئ

 3rd ويتودبه  به تودوي به تودوي به تودوي به تودوي ودويبه ت به تودوي به تودوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويود کړت به به تاوده کړي وي به توده کړې وي به تودې کړي وي ی ويبه تود کړ به تاوده کړي وي کړې وي دهتو به به تودې کړي وي

 2nd ی ويبه تودکړ ي ويبه تاوده کړ به توده کړې وي تودې کړي وي به ويی به تود کړ به تاوده کړي وي کړې وي به توده ې کړي ويتودبه 

 3rd ی ويبه تود کړ به تاوده کړي وي کړې وي به توده به تودې کړي وي ی ويبه تود کړ به تاوده کړي وي ويتوده کړې  به کړي وي به تودې

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويتود کړ هب به تاوده کړي وي توده کړې وي به به تودې کړي وي ی ويبه تود کړ ده کړي ويتاوبه  توده کړې وي به به تودې کړي وي

 2nd ی ويودکړبه ت ويبه تاوده کړي  به توده کړې وي تودې کړي وي به ويی به تود کړ به تاوده کړي وي کړې وي به توده ودې کړي ويت به

 3rd ی ويړبه تود ک به تاوده کړي وي ړې ويتوده کبه  به تودې کړي وي ی ويبه تود کړ ړي ويبه تاوده ک توده کړې وي به به تودې کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)تېر) به تودوم( (ه)تېر) به تودوم( (ه)ه تودوم) بتېر( ه)(ر) به تودومېت( تېر) به تودوو( تېر) به تودوو( تېر) به تودوو( تېر) به تودوو(

 2nd تېر) به تودوې( به تودوې ر)تې( تېر) به تودوې( ېتېر) به تودو( تېر) به تودوئ( ئتېر) به تودو( تېر) به تودوئ( تېر) به تودوئ(

 3rd تېر) به تودوي( تېر) به تودوي( تېر) به تودوي( تودويتېر) به ( دويتېر) به تو( تېر) به تودوي( تودوي تېر) به( تېر) به تودوي(

 
Future in the Past Perfect  

تېر) به تودې کړي (

 وي

تېر) به توده کړې (

 وي

وده کړي به تاتېر) (

 وي
 ی ويه تود کړ) بتېر(

تېر) به تودې کړي (

 وي

تېر) به توده کړې (

 وي

تېر) به تاوده کړي (

 وي
 1st ی ويتود کړ تېر) به(

به تودې کړي  ر)تې(

 وي

تېر) به توده کړې (

 وي

کړي تېر) به تاوده (

 وي
 ويی تېر) به تود کړ(

 تېر) به تودې کړي(

 وي

تېر) به توده کړې (

 وي

تاوده کړي به  تېر)(

 وي
 2nd ی ويبه تود کړ ر)تې(

تېر) به تودې کړي (

 وي

ه کړې تېر) به تود(

 وي

تېر) به تاوده کړي (

 وي
 ی وير) به تود کړېت(

ر) به تودې کړي ېت(

 وي

تېر) به توده کړې (

 وي

کړي  تېر) به تاوده(

 وي
 3rd ی ويکړتېر) به تود (

 

Conditional (present, past, future) (ه)داوه، به تود کمتودوم، تودوئ/ تو ..)(که..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې تود کم )اړي چيوغ  Present Active نکیتودوو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې تود کم )غوښتل يې چي  Present Passive تودېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وتود  Past Active یتود کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وتود  Past Passive یتود سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ لري چي) ما دي تود ور نهدی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وتود ما  )خوښ وم چي  Continuous تودوه 

 Non-continuous هتود ک 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)توروم (ه)توروم (ه)توروم (ه)ومتور توروو توروو توروو توروو

 2nd توروې توروې توروې توروې توروئ توروئ توروئ توروئ

 3rd توروي توروي توروي توروي توروي توروي توروي توروي

 
Simple Past  

 1st تورکئ (ه)کړل-کړه/تور کړله-توره کړه/ توري کړې/ _کړلې تور کئ ه)(کړل-ه/کړتور کړله -/توره کړه کړلې -/توري کړې

 2nd تورکئ (ه)کړل-کړه/تور کړله -توره کړه/ _کړلېکړې/ توري  تور کئ (ه)کړل-کړه/تور لهکړ -کړه/ توره کړلې -/توري کړې

 3rd تور کئ (ه)کړل-کړه/تور کړله -ه/توره کړ ړې/ _کړلېي کتور تور کئ (ه)کړل-کړه/تور کړله -/کړه توره کړلې -/توري کړې
 

Simple Future  
 1st )(هبه تور کم (ه)ور کمت به (ه)به توره کم (ه)به توري کم به تور کو به تور کو به توره کو به توري کو

 2nd ېبه تور ک به تور کې توره کېبه  کې به توري به تور کئ به تورکئ به توره کئ به توري کئ

 3rd به تور کي تور کي هب به توره کي به توري کي به تور کي به تور کي توره کي به ي کيبه تور

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)کمبه تور(تېر)  (ه)(تېر) به تورکم (ه)ره کم(تېر) به تو (ه)(تېر) به توري کم به تور کو تېر)( ر کوتو به تېر)( به توره کو ر)تې( به توري کو تېر)(

 2nd ې(تېر) به تور ک (تېر) به تور کې (تېر) به توره کې (تېر) به توري کې به تور کئ تېر)( به تورکئ تېر)( به توره کئ تېر)( به توري کئ ر)تې(

 3rd يه تور ک(تېر) ب به تور کير) (تې (تېر) به توره کي توري کي ) به(تېر به تور کي تېر)( به تور کي تېر)( توره کي به تېر)( يبه توري ک تېر)(

 
Present Progressive  

 1st )(هتوروم (ه)توروم (ه)توروم (ه)توروم توروو وروتو توروو توروو

 2nd وېتور توروې توروې توروې توروئ توروئ توروئ توروئ

 3rd توروي توروي توروي توروي توروي توروي توروي توروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئتور کړ ديتورکړي   توره کړې ده توري کړي دي ی دئتورکړ  کړي ديورت  ې دهتوره کړ ړي ديتوري ک 

 2nd ی دئتور کړ ي ديتورکړ  توره کړې ده دي توري کړي ی دئتورکړ  تورکړي دي  توره کړې ده  توري کړي دي

 3rd ی دئکړتور  ديتورکړي   ې دهتوره کړ توري کړي دي ی دئتورکړ  ديتورکړي   توره کړې ده  توري کړي دي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st توروئ/ توراوه (ه)رولوت توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول رولهوت تورولې

 2nd توراوه /توروئ (ه)تورول توروله تورولې توراوه /ئروتو (ه)تورول توروله ولېتور

 3rd توراوه /توروئ (ه)ولتور ولهتور تورولې وهتورا /توروئ (ه)تورول توروله رولېوت

 
Past Progressive  

 1st توروئ/ توراوه (ه)تورول توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول توروله تورولې

 2nd توراوه /توروئ (ه)تورول توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول توروله رولېوت

 3rd توراوه /توروئ (ه)رولوت رولهوت تورولې هراوتو /توروئ (ه)تورول توروله تورولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتور تورکړي وه توره کړې وه ي وېتوري کړ کړی وتور تورکړي وه توره کړې وه  ي وېتوري کړ 

 2nd کړی وتور تورکړي وه هتوره کړې و توري کړي وې کړی وتور تورکړي وه توره کړې وه  توري کړي وې

 3rd کړی وروت تورکړي وه توره کړې وه توري کړي وې کړی وتور ړي وهرکتو ې وهتوره کړ  ي وېتوري کړ

  
Past Perfect Progressive  

 1st توروئ/ توراوه (ه)لتورو توروله تورولې وهتورا /توروئ (ه)تورول توروله لېتورو

 2nd توراوه /ئتورو (ه)تورول توروله تورولې اوهورت /توروئ (ه)تورول توروله تورولې

 3rd توراوه /توروئ (ه)لتورو توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول توروله ېتورول
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Future Progressive  

 1st (ه)به توروم (ه)به توروم (ه)ومتوربه  (ه)تورومبه  توروو هب به توروو به توروو به توروو

 2nd وېبه تور به توروې  روېبه تو به توروې به توروئ به توروئ به توروئ به توروئ

 3rd به توروي به توروي به توروي ورويبه ت توروي به توروي به توروي به توروي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تور کړ يبه تورکړي و به توره کړې وي به توري کړي وي ی ويبه تور کړ به تور کړي وي ړې ويه کتور به به توري کړي وي

 2nd ی ويبه تور کړ به تورکړي وي کړې وي به توره به توري کړي وي ی ويبه تور کړ ور کړي ويت به ې ويتوره کړ به ويبه توري کړي 

 3rd ی ويبه تور کړ به تورکړي وي به توره کړې وي وري کړي ويت به ی ويبه تور کړ کړي ويبه تور  توره کړې وي به کړي وي به توري

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به تور کړ به تورکړي وي به توره کړې وي کړي وي به توري ی ويبه تور کړ به تور کړي وي توره کړې وي به ي ويبه توري کړ

 2nd ی ويبه تور کړ به تورکړي وي به توره کړې وي به توري کړي وي ی ويتور کړ هب به تور کړي وي وي کړې توره به به توري کړي وي

 3rd ی ويبه تور کړ به تورکړي وي کړې ويبه توره  به توري کړي وي ی ويبه تور کړ کړي وي توربه  وي توره کړې به يبه توري کړي و
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)م(تېر) به تورو (ه)(تېر) به توروم (ه)به تورومر) (تې (ه)(تېر) به توروم به توروو تېر)( به توروو تېر)( رووبه تو تېر)( به توروو ر)تې(

 2nd توروې(تېر) به  تېر) به توروې(  (تېر) به توروې (تېر) به توروې به توروئ تېر)( به توروئ تېر)( به توروئ تېر)( به توروئ تېر)(

 3rd ) به تورويېر(ت (تېر) به توروي (تېر) به توروي (تېر) به توروي توروي به تېر)( توروي به تېر)( توروي به )تېر( توروي به تېر)(

 
Future in the Past Perfect  

تېر) به توري کړي (

 يو

 تېر) به توره (

 کړې وي

 تېر) به تور(

 کړي وي

 به تور ر)تې(

 ی ويکړ

کړي  تېر) به توري(

 وي

 تېر) به توره (

 کړې وي

 تېر) به تور(

 کړي وي

 تېر) به تور(

 ی ويکړ
1st 

به توري کړي  ر)تې(

 وي

 تېر) به توره (

 کړې وي

 ربه توتېر) (

 کړي وي

 تېر) به تور(

 ی ويکړ

تېر) به توري کړي (

 وي

 تېر) به توره (

 کړې وي

 تېر) به تور(

 کړي وي

 توربه  تېر)(

 ی ويکړ
2nd 

وري کړي تېر) به ت(

 يو

 ه تېر) به تور(

 کړې وي

 تېر) به تور(

 کړي وي

 تېر) به تور(

 ی ويکړ

توري کړي به  تېر)(

 وي

 تېر) به توره (

 ويې کړ

 تور تېر) به(

 ويي کړ

 تېر) به تور(

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)ر کم، به توتوراوه /(که..) توروم، توروئ..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې تور کم )چيړي غوا  Present Active توروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ور کمدې تزه  )غوښتل يې چي  Present Passive تورېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وتور  Past Active یکړ تور 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی ور وت  Past Passive یسو تور 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ ما دي تور ه لري چي)دی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و کړیما تور  )خوښ وم چي  Continuous توروه 

 Non-continuous تور که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)توروم (ه)توروم (ه)توروم (ه)روموت توروو توروو توروو توروو

 2nd توروې توروې توروې توروې توروئ روئوت توروئ توروئ

 3rd توروي رويوت توروي توروي توروي توروي رويوت توروي

 
Simple Past  

 1st وهوتورا /وتوروئ (ه)وتورول وتوروله ېوتورول وتوراوه /وتوروئ (ه)وتورول وتوروله وتورولې

 2nd وتوراوه /وتوروئ (ه)وتورول وتوروله وتورولې وتوروئ/ وتوراوه (ه)وتورول ولهوتور لېوتورو

 3rd وتوراوه /روئوتو (ه)وتورول وتوروله ولېوتور وتوروئ/ وتوراوه (ه)وتورول وتوروله وتورولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وتوروم (ه)رومبه وتو (ه)به وتوروم (ه)وتورومبه  به وتوروو به وتوروو به وتوروو به وتوروو

 2nd به وتوروې ېبه وتورو به وتوروې به وتوروې به وتوروئ وتوروئ هب به وتوروئ به وتوروئ

 3rd به وتوروي به وتوروي به وتوروي به وتوروي يبه وتورو به وتوروي رويوتوبه  به وتوروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وتوروم ر)تې( (ه)به وتوروم تېر)( (ه)به وتوروم تېر)( (ه)ومبه وتور تېر)( (تېر) به وتوروو (تېر) به وتوروو وتوروو (تېر) به وروو(تېر) به وت

 2nd وروېتېر) به وت( وتوروېتېر) به ( توروېتېر) به و( تېر) به وتوروې( (تېر) به وتوروئ ) ه وتوروئېر(ت (تېر) به وتوروئ وتوروئ(تېر) به 

 3rd تېر) به وتوروي( ويه وتورتېر) ب( تېر) به وتوروي( تېر) به وتوروي( وتوروي (تېر) به (تېر) به وتوروي (تېر) به وتوروي يتوروبه ور) (تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)توروم (ه)توروم (ه)توروم (ه)توروم توروو توروو توروو روووت

 2nd ېروتو روېوت توروې توروې توروئ توروئ توروئ توروئ

 3rd توروي رويوت توروي توروي توروي توروي توروي توروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئتورول دي تورولي تورولې ده رولي ديوت ی دئتورول تورولي دي رولې دهوت تورولي دي

 2nd ی دئتورول تورولي دي تورولې ده تورولي دي دئ یتورول تورولي دي تورولې ده تورولي دي

 3rd ی دئتورول تورولي دي تورولې ده تورولي دي ی دئتورول تورولي دي تورولې ده يلي دتورو

 
Present Perfect Progressive  

 1st توروئ/ توراوه (ه)تورول توروله تورولې هتوراو /توروئ (ه)تورول ولهتور تورولې

 2nd توراوه /ئتورو ه)(تورول توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول لهتورو تورولې

 3rd توروئ/ توراوه (ه)تورول توروله تورولې اوهورت /توروئ (ه)تورول توروله تورولې

 
Past Progressive  

 1st توروئ/ توراوه (ه)تورول توروله تورولې اوهتور /توروئ (ه)تورول رولهوت تورولې

 2nd توراوه /ئروتو (ه)لتورو توروله ېتورول توراوه /توروئ (ه)تورول لهروتو تورولې

 3rd توروئ/ توراوه (ه)تورول توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول توروله تورولې

 
Past Perfect  

 1st ی وتورول تورولي وه تورولې وه تورولي وې ی ولتورو تورولي وه  تورولې وه تورولي وې

 2nd ی وتورول تورولي وه وه ولېتور تورولي وې ی وتورول وه تورولي تورولې وه وې تورولي

 3rd ی وتورول تورولي وه تورولې وه تورولي وې ی وتورول وه ليروتو تورولې وه تورولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st توراوهتوروئ/  (ه)تورول توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول هتورول تورولې

 2nd توراوه /توروئ (ه)تورول توروله لېتورو وهتورا /توروئ )(هتورول توروله تورولې

 3rd توروئ/ توراوه (ه)لتورو توروله تورولې توراوه /توروئ (ه)تورول رولهوت تورولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به توروم (ه)ورومبه ت (ه)به توروم (ه)تورومبه  به توروو به توروو به توروو به توروو

 2nd به توروې به توروې به توروې به توروې توروئ هب وئتوربه  به توروئ به توروئ

 3rd به توروي به توروي به توروي رويبه تو به توروي به توروي به توروي به توروي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تورول به تورولي وي به تورولې وي ولي ويبه تور ی ويبه تورول تورولي ويبه  به تورولې وي ولي ويتوربه 

 2nd ی ويتورول هب به تورولي وي به تورولې وي به تورولي وي ی ويولبه تور به تورولي وي به تورولې وي ورولي ويت به

 3rd ی ويرولبه تو به تورولي وي به تورولې وي به تورولي وي ی ويورولت به به تورولي وي به تورولې وي به تورولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تورول به تورولي وي به تورولې وي به تورولي وي ی ويبه تورول به تورولي وي به تورولې وي وي وروليت به

 2nd ی ويبه تورول به تورولي وي تورولې ويبه  به تورولي وي وي یبه تورول به تورولي وي لې ويبه تورو به تورولي وي

 3rd ی ويبه تورول به تورولي وي به تورولې وي به تورولي وي ی ويتورول هب تورولي وي هب به تورولې وي به تورولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به توروم تېر)( (ه)ورومبه ت تېر)( (ه)به توروم تېر)( (ه)به توروم تېر)( ووبه تور(تېر)  (تېر) به توروو توروو (تېر) به (تېر) به توروو

 2nd به توروې تېر)( به توروې تېر)( به توروې تېر)( به توروې )تېر( (تېر) به توروئ (تېر) به توروئ  ه توروئ(تېر) ب ) به توروئېر(ت

 3rd به توروي تېر)( يتوروبه  تېر)( به توروي تېر)( به توروي تېر)( توروي(تېر) به  (تېر) به توروي تېر) به توروي( (تېر) به توروي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويرولبه تو تېر)( به تورولي وي ر)ېت( به تورولې وي تېر)( وي وروليبه ت تېر)( ی وي(تېر) به تورول تېر) به تورولي وي( (تېر) به تورولې وي (تېر) به تورولي وي

 2nd ی ويبه تورول تېر)( به تورولي وي تېر)( به تورولې وي تېر)( ولي ويبه تور تېر)( ی وي(تېر) به تورول تورولي وي ) به(تېر (تېر) به تورولې وي (تېر) به تورولي وي

 3rd ی ويرولتو به تېر)( به تورولي وي تېر)( به تورولې وي تېر)( وي وروليبه ت تېر)( ی ويتېر) به تورول( (تېر) به تورولي وي تورولې وي(تېر) به  (تېر) به تورولي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)(که...) توروم،توروئ/ توراوه،به وتوروم..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)تورومدې وزه  )غواړي چي  Present Active روونکیوت 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وتوروم )غوښتل يې چي  Present Passive ونکیتورېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلروتو  Past Active یتورول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یتورول  Past Passive یتورېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويتورول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما تورول )خوښ وم چي  Continuous هروتو 

 Non-continuous وتوروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)توږم (ه)توږم (ه)توږم (ه)توږم توږو توږو توږو توږو

 2nd توږې توږې ږېتو توږې توږئ توږئ توږئ توږئ

 3rd توږي توږي توږي توږي توږي توږي توږي ږيتو

 
Simple Past  

 1st وتوږئ/ وتوږه (ه)وتوږل وتوږله وتوږلې وتوږه وتوږئ/ (ه)وتوږل وتوږله وتوږلې

 2nd توږهوتوږئ/ و (ه)وتوږل وتوږله وتوږلې وتوږئ/ وتوږه (ه)وتوږل هوتوږل وتوږلې

 3rd وتوږهوتوږئ/  (ه)وتوږل وتوږله وتوږلې وتوږئ/ وتوږه (ه)وتوږل وتوږله وتوږلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وتوږم (ه)ږمبه وتو (ه)به وتوږم (ه)به وتوږم به وتوږو به وتوږو به وتوږو به وتوږو

 2nd به وتوږې به وتوږې به وتوږې به وتوږې به وتوږئ به وتوږئ به وتوږئ ئبه وتوږ

 3rd به وتوږي وتوږيبه  به وتوږي توږيو به توږيبه و به وتوږي به وتوږي به وتوږي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وتوږم (ه)(تېر) به وتوږم (ه)تېر) به وتوږم( (ه)(تېر) به وتوږم وتوږو ) به(تېر (تېر) به وتوږو وتوږو ) به(تېر (تېر) به وتوږو

 2nd (تېر) به وتوږې تېر) به وتوږې( (تېر) به وتوږې (تېر) به وتوږې توږئبه و (تېر) ئ(تېر) به وتوږ (تېر) به وتوږئ (تېر) به وتوږئ

 3rd (تېر) به وتوږي (تېر) به وتوږي  (تېر) به وتوږي ي(تېر) به وتوږ (تېر) به وتوږي ي(تېر) به وتوږ (تېر) به وتوږي ي(تېر) به وتوږ

 
Present Progressive  

 1st (ه)توږم (ه)توږم (ه)متوږ (ه)توږم توږو ږووت توږو توږو

 2nd توږې توږې توږې توږې توږئ توږئ توږئ توږئ

 3rd توږي توږي توږي توږي ږيتو توږي توږي توږي
 

Present Perfect  
 1st ی دئتوږل توږلي دي توږلې ده توږلي دي ی دئتوږل توږلي دي دهلې توږ توږلي دي

 2nd ی دئتوږل توږلي دي توږلې ده يتوږلي د ی دئتوږل دي توږلي توږلې ده توږلي دي

 3rd ی دئتوږل توږلي دي توږلې ده توږلي دي ی دئتوږل توږلي دي توږلې ده يتوږلي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st هتوږئ/ توږ (ه)توږل توږله توږلې توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې

 2nd توږئ/ توږه (ه)لتوږ هږلتو توږلې توږهتوږئ/  (ه)توږل توږله توږلې

 3rd توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې

 
Past Progressive  

 1st توږئ/ توږه (ه)توږل هږلتو توږلې توږئ/ توږه (ه)توږل لهتوږ توږلې

 2nd هتوږئ/ توږ (ه)توږل توږله توږلې وږهتوږئ/ ت (ه)توږل توږله توږلې

 3rd توږهئ/ توږ (ه)توږل توږله توږلې توږئ/ توږه (ه)ږلوت توږله توږلې

 
Past Perfect  

 1st ی وتوږل توږلي وه وهلې توږ توږلي وې ی وتوږل توږلي وه توږلې وه توږلي وې

 2nd ی وتوږل ي وهتوږل توږلې وه توږلي وې ی وتوږل توږلي وه توږلې وه ي وېږلتو

 3rd ی وتوږل توږلي وه توږلې وه توږلي وې ی وږلوت توږلي وه وهتوږلې  توږلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st توږئ/ توږه )(هتوږل توږله توږلې توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې

 2nd توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې

 3rd توږه /ږئتو (ه)لتوږ توږله ېږلتو توږئ/ توږه (ه)توږل توږله توږلې

 
  



87: to scrape توږل 
 

 175 

 
Future Progressive  

 1st (ه)به توږم (ه)به توږم (ه)مبه توږ (ه)به توږم به توږو به توږو به توږو وږوت به

 2nd به توږې به توږې به توږې به توږې به توږئ به توږئ به توږئ به توږئ

 3rd به توږي توږي به به توږي به توږي به توږي توږي هب به توږي به توږي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه توږل به توږلي وي ې ويبه توږل به توږلي وي ی ويبه توږل به توږلي وي وي به توږلې به توږلي وي

 2nd ی ويبه توږل به توږلي وي به توږلې وي به توږلي وي ی ويبه توږل يږلي وبه تو به توږلې وي به توږلي وي

 3rd ی ويبه توږل وږلي ويت به به توږلې وي به توږلي وي ی ويبه توږل يږلي وبه تو ږلې ويوتبه  به توږلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه توږل به توږلي وي به توږلې وي وي وږليبه ت ی ويبه توږل به توږلي وي ې ويبه توږل به توږلي وي

 2nd ی ويبه توږل به توږلي وي به توږلې وي وي وږليبه ت ی ويلتوږبه  به توږلي وي به توږلې وي لي ويبه توږ

 3rd ی ويبه توږل توږلي وي هب به توږلې وي به توږلي وي ی ويبه توږل به توږلي وي به توږلې وي به توږلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)توږم(تېر) به  (ه)(تېر) به توږم (ه)وږمبه ت (تېر) )(ه) به توږمېر(ت توږو(تېر) به  (تېر) به توږو ږو(تېر) به تو (تېر) به توږو

 2nd (تېر) به توږې (تېر) به توږې (تېر) به توږې توږې (تېر) به (تېر) به توږئ ئبه توږ(تېر)  (تېر) به توږئ (تېر) به توږئ

 3rd (تېر) به توږي توږي ) به(تېر ږي(تېر) به تو ي(تېر) به توږ (تېر) به توږي ه توږي(تېر) ب (تېر) به توږي (تېر) به توږي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به توږل (تېر) به توږلي وي (تېر) به توږلې وي ي(تېر) به توږلي و ی ويتېر) به توږل( (تېر) به توږلي وي وي ه توږلې(تېر) ب (تېر) به توږلي وي

 2nd ی ويلبه توږ(تېر)  (تېر) به توږلي وي (تېر) به توږلې وي ي وي(تېر) به توږل ی وي(تېر) به توږل وي ږليتو ) به(تېر توږلې وي(تېر) به  توږلي وي(تېر) به 

 3rd ی ويتوږل (تېر) به (تېر) به توږلي وي ږلې وي(تېر) به تو (تېر) به توږلي وي ی وي(تېر) به توږل وږلي وي(تېر) به ت (تېر) به توږلې وي ي وي(تېر) به توږل

 

Conditional (present, past, future) . (ه)توږم،توږئ/توږه،به وتوږم ..)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وتوږم )غواړي چي  Present Active ږونکیوت 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وتوږم )غوښتل يې چي  Present Passive توږل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یتوږل  Past Active یتوږل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یلتوږ  Past Passive یتوږل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي توږل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما توږل )خوښ وم چي  Continuous توږه 

 Non-continuous وتوږه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)توِکم (ه)توِکم (ه)توِکم (ه)متوکِ  توِکو توِکو توِکو توِکو

 2nd توِکې توِکې توِکې توِکې توِکئ ئتوکِ  ئتوکِ  توِکئ

 3rd يتوکِ  توِکي توِکي توِکي توِکي توِکي توِکي توِکي

 
Simple Past  

 1st ِتوکئ کړل -توکړه/ کړهوت توکړې تِو کئ کړل -کړه/تِو  تو کړه کړې تو

 2nd ِ◌توکئ کړل -توکړه/  توکړه توکړې تِو کئ کړل -/تِو کړه کړه تو تو کړې

 3rd ِتوکئ کړل -توکړه/ ړهتوک توکړې تِو کئ کړل -تِو کړه/  کړه تو ړېک تو
 

Simple Future  
 1st (ه)به ِتو کم (ه)کم ِتوبه  (ه)به ِتو کم (ه)ِتو کمبه  وو کبه تِ  به ِتو کو به ِتو کو کوِتوبه 

 2nd به ِتوکې وکېبه تِ  به ِتوکې به ِتوکې به ِتو کئ به ِتو کئ به ِتوکئ به ِتوکئ

 3rd به ِتوکي به ِتوکي به ِتوکي به ِتوکي يبه تِو ک به ِتو کي به ِتو کي ِتوکي هب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مه ِتو ک(تېر) ب (ه)(تېر) به ِتو کم (ه)کم (تېر) به ِتو (ه)(تېر) به ِتو کم (تېر) به ِتو کو ِتو کو (تېر) به (تېر) به ِتوکو ِتو کو ) به(تېر

 2nd ِتوکې(تېر) به  (تېر) به ِتوکې توکې(تېر) به ِ (تېر) به ِتوکې (تېر) به ِتوکئ ِتو کئ (تېر) به (تېر) به ِتوکئ به ِتو کئر) (تې

 3rd به ِتوکير) (تې (تېر) به ِتوکي (تېر) به ِتوکي (تېر) به ِتوکي (تېر) به ِتو کي (تېر) به ِتو کي ِتو کي (تېر) به (تېر) به ِتو کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)توِکم (ه)توِکم (ه)توِکم (ه)توِکم توِکو وتوکِ  توِکو توِکو

 2nd توِکې توِکې توِکې ېتوکِ  توِکئ توِکئ توِکئ توِکئ

 3rd توِکي توِکي توِکي توِکي توِکي توِکي يتوکِ  توِکي
 

Present Perfect  

 -توکړي /توکلي دي
  /هتوکلې د

 -توکړې 
 -توکړي /توکلي دي -توکړئ /ی دئتوکل -توکړي  /کلي ديوت

  /توکلې ده

 -توکړې 
 1st -توکړئ /ی دئکلتو -توکړي  /توکلي دي

 -توکړي /توکلي دي
  /توکلې ده

 -توکړې 
 -توکړي /توکلي دي -توکړئ /ی دئتوکل -توکړي  /توکلي دي

  /توکلې ده

 -کړې وت
 2nd -توکړئ /ی دئتوکل -توکړي  /توکلي دي

 -توکړي /ديتوکلي 
  /توکلې ده

 -توکړې 
 -توکړي /توکلي دي -توکړئ /ی دئتوکل -توکړي  /ديتوکلي 

  /کلې دهوت

 -توکړې 
 3rd -توکړئ /ی دئتوکل - کړيتو /توکلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st وِکهئ/ تتوکِ  (ه)توِکل توِکله توِکلې توِکهتوِکئ/  (ه)توِکل توِکله توِکلې

 2nd توِکئ/ توِکه (ه)توِکل توِکله توِکلې توِکئ/ توِکه (ه)توِکل توِکله توِکلې

 3rd ِ◌توِکئ/ توِکه (ه)توِکل توِکله توِکلې توِکئ/ توِکه (ه)توِکل هتوِکل توِکلې

 
Past Progressive  

 1st توِکهتوِکئ/  (ه)توِکل توِکله توِکلې هتوِکئ/ توکِ  (ه)توِکل توِکله توِکلې

 2nd توِکئ/ توِکه (ه)توِکل لهکِ تو توِکلې توِکئ/ توِکه (ه)توِکل لهکِ تو لېکِ تو

 3rd ِ◌توِکئ/ توِکه (ه)توِکل لهکِ تو توِکلې توِکئ/ توِکه (ه)ِکلوت توِکله توِکلې
 

Past Perfect  

 -توکړي  /توکلي وې
 /توکلې وه

 -توکړې 

 /ي وهتوکل

 -توکړي 

 /ی وتوکل

 -توکړئ 
 - توکړي /ي وېکلتو

 /ې وهتوکل

 -توکړې 

 /توکلي وه

 -توکړي 

 /ی وتوکل

 -توکړئ 
1st 

 -توکړي  /توکلي وې
 /توکلې وه

 -کړې وت

 /توکلي وه

 -توکړي 

 /و یتوکل

 -توکړئ 
 -توکړي  /توکلي وې

 /وه توکلې

 -توکړې 

 /توکلي وه

 -توکړي 

 /ی وتوکل

 -توکړئ 
2nd 

 -توکړي  /ي وېکلتو
 /توکلې وه

 -توکړې 

 /توکلي وه

 -ي کړتو

 /ی وکلوت

 -توکړئ 
 -توکړي  /توکلي وې

 /ې وهکلتو

 -توکړې 

 /توکلي وه

 -توکړي 

 /ی وتوکل

 -ئ توکړ
3rd 
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Past Perfect Progressive  

 1st توِکئ/ توِکه (ه)توِکل توِکله توِکلې توِکه توِکئ/ (ه)توِکل توِکله توِکلې

 2nd ِکئ/ توِکهوت (ه)لتوکِ  توِکله لېتوکِ  توِکئ/ توِکه (ه)توِکل توِکله توِکلې

 3rd توِکه /ِکئِ◌تو (ه)توِکل توِکله توِکلې توِکئ/ توِکه (ه)ِکلوت توِکله توِکلې

 
Future Progressive  

 1st (ه)به توِکم (ه)به توِکم (ه)به توِکم (ه)به توِکم وتوکِ به  به توِکو به توِکو به توِکو

 2nd به توِکې به توِکې وِکېبه ت ېبه توکِ  وِکئت به به توِکئ به توِکئ به توِکئ

 3rd به توِکي به توِکي يبه توکِ  توِکيبه  به توِکي به توِکي به توِکي وِکيبه ت

 
Future Perfect  

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /توکلې وي هب

 -توکړې  -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /يی وبه توکل

 -توکړئ  -

 /به توکلي وي

 - توکړي -

 /يبه توکلې و

 -کړې تو -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /ی ويلتوکبه 

 -توکړئ  -
1st 

 /توکلي ويبه 

 -توکړي  -

 /به توکلې وي

 -توکړې  -

 /لي ويبه توک

 -توکړي  -

 /ی ويبه توکل

 -توکړئ  -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /به توکلې وي

 -توکړې  -

 /وي به توکلي

 -توکړي  -

 /ی ويبه توکل

 -ړئ توک -
2nd 

 /يلي وتوکبه 

 -توکړي  -

 /به توکلې وي

 -ې توکړ -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /ی ويبه توکل

 - توکړئ -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /وي وکلېبه ت

 -توکړې  -

 /به توکلي وي

 - توکړي -

 /ی ويبه توکل

 -توکړئ  -
3rd 

 
Future Perfect Progressive  

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /لې ويتوکبه 

 -ې وکړت -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /ويی به توکل

 -توکړئ  -

 /توکلي ويبه 

 -توکړي  -

 /يبه توکلې و

 -توکړې  -

 /به توکلي وي

 -کړي تو -

 /ی ويبه توکل

 -توکړئ  -
1st 

 /يکلي وبه تو

 -توکړي  -

 /به توکلې وي

 -توکړې  -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /ی ويبه توکل

 -توکړئ  -

 /توکلي وي هب

 -توکړي  -

 /به توکلې وي

 -توکړې  -

 /ي ويبه توکل

 -توکړي  -

 /ی ويبه توکل

 -توکړئ  -
2nd 

 /لي ويتوکبه 

 -توکړي  -

 /يبه توکلې و

 -توکړې  -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /ی ويلتوکبه 

 -توکړئ  -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /به توکلې وي

 -توکړې  -

 /به توکلي وي

 -توکړي  -

 /ی ويبه توکل

 -ئ توکړ -
3rd 

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)(تېر) به توِکم (ه)توِکم (تېر) به (ه)(تېر) به توِکم (ه)وِکمبه ت (تېر) (تېر) به توِکو وِکوبه ت (تېر) (تېر) به توِکو (تېر) به توِکو

 2nd ) به توِکېېر(ت توِکې(تېر) به  (تېر) به توِکې توِکې (تېر) به وِکئ(تېر) به ت (تېر) به توِکئ ه توِکئ(تېر) ب (تېر) به توِکئ

 3rd (تېر) به توِکي توِکي (تېر) به (تېر) به توِکي (تېر) به توِکي (تېر) به توِکي (تېر) به توِکي (تېر) به توِکي (تېر) به توِکي

 
Future in the Past Perfect  

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /وکلېبه ت (تېر)

 وي کړېتو

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /ه توکلئ(تېر) ب

 ی ويتوکړ

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /توکلې ) به(تېر

 توکړې وي

 /توکلي(تېر) به 

 توکړي وي

 /(تېر) به توکلئ

 يی وتوکړ
1st 

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /(تېر) به توکلې

 يتوکړې و

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /لئبه توک(تېر) 

 ی ويړتوک

 /توکليتېر) به (

 توکړي وي

 /توکلې (تېر) به

 توکړې وي

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /وکلئبه ت (تېر)

 ی ويتوکړ
2nd 

 /وکليبه ت (تېر)

 توکړي وي

 /(تېر) به توکلې

 يړې وتوک

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /(تېر) به توکلئ

 ی ويتوکړ

 /(تېر) به توکلي

 توکړي وي

 /ه توکلې(تېر) ب

 ې ويتوکړ

 /توکلي) به ېر(ت

 توکړي وي

 /توکلئ(تېر) به 

 ی ويتوکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که)  ِ(ه)، به تِوکمئ/ توِکه توکم،توک ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)توکم ېزه د )غواړي چي  Present Active توکونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)توکم ېد زه )چي غوښتل يې  Present Passive نکیېدوتوک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و وت  Past Active یکړ تو 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیتو  Past Passive یتو سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ ودی باور نه لري چي) ما دي ت  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما تو )خوښ وم چي  Continuous هکِ تو* 

*Pay attention to the stress. Non-continuous تِوکه* 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تويوم (ه)تويوم (ه)تويوم (ه)تويوم تويوو تويوو تويوو تويوو

 2nd تويوې تويوې ېيوتو تويوې تويوئ تويوئ تويوئ تويوئ

 3rd تويوي تويوي تويوي تويوي تويوي تويوي تويوي تويوي

 
Simple Past  

 1st توی کئ (ه)کړل -توی کړه/ يه کړهتوی کړه/ تو توی کړې/تويي کړې ئتوی ک )(هکړل -کړه/ی تو توی کړه/ تويه کړه تويي کړېکړې/توی 

 2nd کئتوی  (ه)کړل -توی کړه/ ه کړهه/ تويتوی کړ توی کړې/تويي کړې توی کئ (ه)کړل -ه/توی کړ توی کړه/ تويه کړه ي کړېتوی کړې/توي

 3rd توی کئ (ه)کړل -ه/کړ توی توی کړه/ تويه کړه ړېتويي کی کړې/وت توی کئ (ه)لکړ -توی کړه/ توی کړه/ تويه کړه ړېتوی کړې/تويي ک
 

Simple Future  
 /کو تویبه 

 -تويي -
 1st (ه)کمبه توی  (ه)به توی کم کم (ه)تويبه  کم به توي (ي) به توی کو به توی کو -يهتو -/کو به توی

 /کئ به توی

 -يويت -
 2nd ېوی کبه ت به توی کې کې (ه)به توي کې (ي) ويبه ت توی کئ هب به توی کئ -تويه-/کئ به توی

 /کي توی به

 -تويي  -
 3rd به توی کي به توی کي کي(ه)به توي يک)(ي به توي به توی کي به توی کي -تويه-/کي به توی

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به توی کو/

 -تويي -

 (تېر) به توی کو/

 -تويه -

 توی  (تېر) به

 کو

 ی تو ) به(تېر

 کو

 (تېر) به تويي 

 (ه)کم

 به تويه ر) (تې

 (ه)کم

 (تېر) به توی 

 (ه)کم

 توی (تېر) به 

 (ه)کم
1st 

 ئ/(تېر) به توی ک

 -تويي -

 (تېر) به توی کئ/

 -تويه-

  به توی(تېر) 

 کئ

 (تېر) به توی 

 کئ

 (تېر) به تويي 

 کې

 تويه (تېر) به 

 کې

 (تېر) به توی 

 کې

 ه توی (تېر) ب

 کې
2nd 

 توی کي/ به (تېر)

 -تويي  -

 توی کي/(تېر) به 

 -تويه-

 (تېر) به توی 

 کي

 (تېر) به توی 

 يک

 (تېر) به تويي 

 کي

 ه وي(تېر) به ت

 کي

 (تېر) به توی 

 کي

 (تېر) به توی 

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st )(هتويوم (ه)تويوم (ه)تويوم (ه)يوموت تويوو تويوو تويوو تويوو

 2nd يوېوت تويوې تويوې تويوې تويوئ يوئوت تويوئ تويوئ

 3rd تويوي يويوت تويوي تويوي تويوي تويوي تويوي تويوي

 
Present Perfect  

 توی کړي دي/ تويي _
 توی کړې ده/ 

 ه _توي
 توی کړي دي/ تويي _ ی دئتوی کړ توی کړي دي

  /توی کړې ده

 تويه _
 1st ی دئتوی کړ توی کړي دي

 _ ي/ توييتوی کړي د
 توی کړې ده/ 

 تويه _
 توی کړي دي/ تويي _ ی دئتوی کړ دي توی کړي

 توی کړې ده/ 

 تويه _
 2nd ی دئتوی کړ توی کړي دي

 توی کړي دي/ تويي _
 توی کړې ده/ 

 _تويه 
 توی کړي دي/ تويي _ ی دئتوی کړ توی کړي دي

 توی کړې ده/ 

 تويه _
 3rd ی دئتوی کړ توی کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st توياوه/ئتويو (ه)تويول تويوله تويولې توياوه/تويوئ (ه)ليوتو تويوله تويولې

 2nd توياوه/تويوئ )(هتويول تويوله تويولې توياوه/تويوئ (ه)ليوتو تويوله تويولې

 3rd اوهتوي/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې توياوه/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې

  
Past Progressive  

 1st وهتويا/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې توياوه/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې

 2nd توياوه/وئتوي (ه)تويول تويوله تويولې توياوه/يوئوت (ه)تويول تويوله تويولې

 3rd توياوه/تويوئ (ه)تويول تويوله لېتويو توياوه/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وی وت توی کړي وه توی کړې وه توی کړي وې کړی وتوی  ړي وهتوی ک توی کړې وه توی کړي وې

 2nd کړی وتوی  توی کړي وه توی کړې وه توی کړي وې کړی وتوی  توی کړي وه ې وه کړتوی  توی کړي وې 

 3rd کړی وتوی  ي وهتوی کړ توی کړې وه وېتوی کړي  کړی وتوی  توی کړي وه وه توی کړې توی کړي وې
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Past Perfect Progressive  

 1st توياوه/تويوئ )ه(تويول تويوله تويولې توياوه/وئتوي (ه)تويول تويوله تويولې

 2nd توياوه/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې توياوه/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې

 3rd توياوه/تويوئ (ه)ولتوي ولهتوي تويولې وهتويا/تويوئ (ه)تويول تويوله تويولې

 
Future Progressive  

 1st (ه)به تويوم (ه)به تويوم )(هتويومبه  (ه)به تويوم تويوو هب به تويوو به تويوو به تويوو

 2nd ويوېبه ت به تويوې به تويوې به تويوې به تويوئ به تويوئ وئتويبه  به تويوئ

 3rd به تويوي به تويوي به تويوي يبه تويو به تويوي يويبه تو به تويوي به تويوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه توی کړ ويبه توی کړي  به توی کړې وي به توی کړي وي وي یبه توی کړ به توی کړي وي ړې ويبه توی ک به توی کړي وي

 2nd ی ويبه توی کړ وی کړي ويت به ې ويبه توی کړ وي به توی کړي ی ويبه توی کړ وي ی کړيبه تو به توی کړې وي به توی کړي وي

 3rd ی ويبه توی کړ به توی کړي وي وي ی کړېوبه ت توی کړي ويبه  ی ويوی کړت به به توی کړي وي به توی کړې وي به توی کړي وي
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويړبه توی ک به توی کړي وي کړې ويبه توی  توی کړي وي هب ی ويبه توی کړ به توی کړي وي وي به توی کړې به توی کړي وي

 2nd وي یبه توی کړ به توی کړي وي به توی کړې وي وي يبه توی کړ ی ويتوی کړبه  کړي ويبه توی  به توی کړې وي به توی کړي وي

 3rd ی ويتوی کړ هب ړي ويبه توی ک ې ويبه توی کړ به توی کړي وي ی ويړوی کبه ت به توی کړي وي به توی کړې وي به توی کړي وي

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)(تېر) به تويوم (ه)(تېر) به تويوم (ه)(تېر) به تويوم (ه)(تېر) به تويوم تويوو ه(تېر) ب (تېر) به تويوو تويووه (تېر) ب (تېر) به تويوو

 2nd (تېر) به تويوې ويوېبه ت (تېر) (تېر) به تويوې وېبه توي(تېر)  تېر) به تويوئ( (تېر) به تويوئ (تېر) به تويوئ ئ(تېر) به تويو

 3rd (تېر) به تويوي (تېر) به تويوي (تېر) به تويوي (تېر) به تويوي ) به تويويېرت( (تېر) به تويوي تېر) به تويوي( تويوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به توی کړي 

  -تويي -/وي

ړې ک ویبه ت (تېر)

  -تويه -/وي

  (تېر) به توی

 کړي وي

 (تېر) به توی 

 ی ويکړ

 (تېر) به توی کړي

  -تويي -/وي

(تېر) به توی کړې 

  -تويه -/يو

 (تېر) به توی 

 کړي وي

 وی (تېر) به ت

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به توی کړي 

  -تويي -/وي

وی کړې (تېر) به ت

  -تويه -/وي

 (تېر) به توی 

 کړي وي

  به توی(تېر) 

 ی ويکړ

(تېر) به توی کړي 

  -تويي -/وي

(تېر) به توی کړې 

  -تويه -/وي

 توی (تېر) به 

 کړي وي

 (تېر) به توی 

 يوی کړ
2nd 

(تېر) به توی کړي 

  -تويي -/وي

کړې  به توی(تېر) 

  -تويه -/وي

 (تېر) به توی 

 کړي وي

 ی (تېر) به تو

 ی ويکړ

(تېر) به توی کړي 

  -وييت -/وي

ړې ه توی ک(تېر) ب

  -تويه -/وي

 (تېر) به توی 

 کړي وي

 (تېر) به توی 

 ی ويکړ
3rd 

 
Conditional (present, past, future) . (ه)تويوم،تويوئ/توياوه،به توی کم .).(که..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې توی کم )غواړي چي  Present Active تويوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې توی کم )ييې چ غوښتل  Present Passive تويېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وتوی  Past Active یتوی کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وتوی  Past Passive یتوی سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويړي توی کا دلري چي) م دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وی ما تو )خوښ وم چي  Continuous تويوه 

 Non-continuous توی که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تياروم (ه)تياروم (ه)تياروم (ه)تياروم تياروو تياروو تياروو تياروو

 2nd تياروې تياروې تياروې ېوارتي تياروئ تياروئ تياروئ تياروئ

 3rd تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي

 
Simple Past  

 1st تيار کئ کړل- تيارکړه/ تياره کړه  ي کړېارتي ئر کتيا کړل- کړه/تيار تياره کړه  تياري کړې

 2nd تيار کئ کړل-تيارکړه/  ه کړهريات  تياري کړې  تيار کئ کړل-ړه/ تيارک تياره کړه  تياري کړې 

 3rd تيار کئ کړل-تيارکړه/  هتياره کړ  تياري کړې  کئتيار  کړل-تيارکړه/  تياره کړه  ېتياري کړ 
 

Simple Future  
 1st (ه)به تيار کم (ه)ر کمتيابه  (ه)کم هبه تيار (ه)کم يبه تيار به تيار کو وبه تيار ک به تياره کو ري کوبه تيا

 2nd به تيار کې تيار کېبه  به تياره کې به تياري کې به تيار کئ به تيار کئ به تياره کئ ري کئتيابه 

 3rd تيار کي هب به تيار کي به تياره کي کيياري ت به به تيار کي به تيار کي به تيار ه کي ري کيتيابه 

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم هتيار(تېر) به  (ه)کم يربه تيا(تېر)  (تېر) به تيار کو (تېر) به تيار کو وه ک(تېر) به تيار تېر) به تياري کو(
 (تېر) به تيار کم

 )(ه

 (تېر) به تيار کم

 (ه)
1st 

 2nd تيار کې به (تېر) (تېر) به تيار کې ياره کې(تېر) به ت (تېر) به تياري کې (تېر) به تيار کئ (تېر) به تيار کئ کئ ه تياره(تېر) ب ياري کئبه ت (تېر)

 3rd کير يابه ت (تېر) تيار کي(تېر) به  (تېر) به تياره کي ري کي(تېر) به تيا (تېر) به تيار کي تيار کي(تېر) به  يار ه کي(تېر) به ت (تېر) به تياري کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)تياروم (ه)تياروم (ه)اروميت (ه)تياروم تياروو تياروو تياروو تياروو

 2nd تياروې تياروې تياروې تياروې تياروئ تياروئ تياروئ تياروئ

 3rd تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي تياروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئتيار کړ کړي دي ارتي تياره کړې ده  تياري کړي دي ی دئتيار کړ ي ديتيار کړ تياره کړې ده  ړي ديتياري ک

 2nd ی دئتيارکړ  تيارکړي دي  تياره کړې ده  تياري کړي دي  دئ یتيارکړ  تيارکړي دي  تياره کړې ده  يکړي د اريتي 

 3rd ی دئتيارکړ  تيارکړي دي تياره کړې ده تياري کړي دي ئی دړارکتي  ارکړي دييت تياره کړې ده تياري کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st تياروئ/ تياراوه (ه)ولارتي تياروله تيارولې تياروئ/ تياراوه (ه)ولارتي تياروله تيارولې

 2nd هراوتياوئ/ تيار (ه)اروليت تياروله تيارولې تياروئ/ تياراوه (ه)تيارول تياروله تيارولې

 3rd تياروئ/ تياراوه (ه)لتيارو تياروله تيارولې تياروئ/ تياراوه (ه)اروليت تياروله تيارولې
 

Past Progressive  
 1st تياروئ/ تياراوه (ه)تيارول تياروله تيارولې وئ/ تياراوهارتي (ه)تيارول تياروله تيارولې

 2nd اوهتيار /تياروئ (ه)تيارول تياروله لېتيارو هاروئ/ تياراويت (ه)تيارول تياروله تيارولې

 3rd تياروئ/ تياراوه (ه)رولتيا تياروله تيارولې اراوهئ/ تيتيارو (ه)تيارول تياروله تيارولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتيار تيارکړي وه تياره کړې وه وې ي کړيتيار  کړی وتيار  تيار کړي وه تياره کړې وه  تياري کړي وې

 2nd کړی وتيار تيارکړي وه تياره کړې وه  تياري کړي وې کړی وتيار  وه رکړيتيا  تياره کړې وه  وې ي کړيتيار 

 3rd کړی وتيار تيارکړي وه تياره کړې وه  تياري کړي وې  کړی وتيار  تيارکړي وه تياره کړې وه ړي وېي کتيار

 
Past Perfect Progressive  

 1st تياروئ/ تياراوه (ه)تيارول هرولتيا تيارولې تياروئ/ تياراوه (ه)رولتيا تياروله ېتيارول

 2nd تياروئ/ تياراوه (ه)تيارول تياروله ارولېيت هتياروئ/ تياراو (ه)تيارول ولهارتي تيارولې

 3rd تياروئ/ تياراوه (ه)تيارول ارولهيت تيارولې تياروئ/ تياراوه (ه)تيارول تياروله تيارولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به تياروم (ه)به تياروم ه)(به تياروم (ه)به تياروم به تياروو به تياروو ووبه تيار به تياروو

 2nd به تياروې به تياروې به تياروې ېياروبه ت به تياروئ به تياروئ به تياروئ تياروئ به

 3rd به تياروي رويبه تيا  به تياروي ويبه تيار به تياروي به تياروي يياروبه ت به تياروي

 
Future Perfect  

 1st ی وير کړتيابه  به تيارکړي وي به تياره کړې وي ي ويي کړتيار هب ی ويبه تيار کړ به تيارکړي وي به تياره کړې وي به تياري کړي وي

 2nd ی ويکړبه تيار  به تيارکړي وي يه کړې وبه تيار ړي ويبه تياري ک ی ويبه تيار کړ يرکړي وبه تيا به تياره کړې وي به تياري کړي وي

 3rd ی ويار کړبه تي به تيارکړي وي به تياره کړې وي کړي ويتياري به  ی ويبه تيار کړ يارکړي ويت به به تياره کړې وي به تياري کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تيار کړ به تيارکړي وي کړې ويبه تياره  تياري کړي وي هب ی ويړبه تيار ک وي به تيارکړي به تياره کړې وي کړي ويبه تياري 

 2nd ی ويبه تيار کړ به تيارکړي وي وي ره کړېبه تيا به تياري کړي وي ی ويبه تيار کړ ي ويرکړتيابه  به تياره کړې وي ړي وياري کبه تي

 3rd ی ويبه تيار کړ به تيارکړي وي ې ويبه تياره کړ ري کړي ويتيابه  وي یبه تيار کړ يبه تيارکړي و به تياره کړې وي ي ويبه تياري کړ
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(ه(تېر) به تياروم (ه)به تيارومر) (تې (ه)(تېر) به تياروم (ه)(تېر) به تياروم ) به تيارووېر(ت (تېر) به تياروو (تېر) به تياروو تياروو ) بهېر(ت

 2nd ېه تياروتېر) ب( (تېر) به تياروې تياروېبه ر) (تې (تېر) به تياروې (تېر) به تياروئ ياروئبه ت (تېر) (تېر) به تياروئ ئوربه تيا(تېر) 

 3rd به تياروير) (تې (تېر) به تياروي  به تياروير) (تې (تېر) به تياروي (تېر) به تياروي (تېر) به تياروي روي(تېر) به تيا (تېر) به تياروي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به تياري کړي 

 وي

 (تېر) به تياره 

 وي کړې

 (تېر) به تيار

 کړي وي

 اريبه ت (تېر)

 ی ويکړ

(تېر) به تياري کړي 

 وي

 ياره (تېر) به ت

 کړې وي

 (تېر) به تيار

 کړي وي

 (تېر) به تيار

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به تياري کړي 

 وي

 ره به تيا(تېر) 

 وي کړې

 به تيارر) (تې

 کړي وي

 ربه تيا(تېر) 

 ی ويکړ

تياري کړي (تېر) به 

 وي

 تياره (تېر) به 

 کړې وي

 (تېر) به تيار

 ويي کړ

 تېر) به تيار(

 ی ويکړ
2nd 

ي (تېر) به تياري کړ

 وي

 (تېر) به تياره 

 کړې وي

 (تېر) به تيار

 کړي وي

 ربه تيا(تېر) 

 ی ويکړ

 (تېر) به تياري کړي

 وي

 تياره (تېر) به 

 کړې وي

 (تېر) به تيار

 وي کړي

 (تېر) به تيار

 ويی کړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)ه،به تيار کمتياروئ/ تياراوياروم،(که..) ت..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې تيار کم )غواړي چي  Present Active تياروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې تيار کم )چي ښتل يېوغ  Present Passive تيارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و تيار  Past Active یکړ تيار 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وتيار  Past Passive یتيار سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ ارا دي تيچي) م نه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وما تيار  )چيخوښ وم  Continuous اروهيت 

 Non-continuous تيار که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تيتوم (ه)تيتوم (ه)تيتوم (ه)تيتوم تيتوو ووتيت تيتوو تيتوو

 2nd تيتوې تيتوې ېتيتو ېتوتي تيتوئ تيتوئ تيتوئ تيتوئ

 3rd تيتوي تيتوي تيتوي تيتوي تيتوي تيتوي تيتوي تيتوي

 
Simple Past  

 1st تيت کئ کړل -ړه/تيت ک هتيته کړ ړېي کتيت تيت کئ کړل -تيت کړه/ تيته کړه تيتي کړې

 2nd تيت کئ کړل -تيت کړه/ تيته کړه تيتي کړې تيت کئ کړل -تيت کړه/ تيته کړه تي کړېيت

 3rd تيت کئ کړل -تيت کړه/ تيته کړه کړېتيتي  تيت کئ کړل -تيت کړه/ تيته کړه کړې تيتي
 

Simple Future  
 1st (ه)به تيت کم (ه)کم تيتبه  (ه)کم هبه تيت (ه)مک ييتت به به تيت کو به تيت کو به تيته کو به تيتي کو

 2nd به تيت کې به تيت کې ه کېتيتبه  کې يبه تيت به تيت کئ به تيت کئ کئ به تيته به تيتي کئ

 3rd به تيت کي به تيت کي تيته کيبه  به تيتي کي به تيت کي به تيت کي به تيته کي يبه تيتي ک

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم ي(تېر) به تيت (تېر) به تيت کو (تېر) به تيت کو به تيته کور) (تې (تېر) به تيتي کو
 کم هيت(تېر) به ت

 ه)(

 (تېر) به تيت کم

 (ه)

 (تېر) به تيت کم

 (ه)
1st 

 2nd تيت کې (تېر) به ) به تيت کېېر(ت ه کې(تېر) به تيت کې ي(تېر) به تيت (تېر) به تيت کئ (تېر) به تيت کئ (تېر) به تيته کئ (تېر) به تيتي کئ

 3rd (تېر) به تيت کي کي(تېر) به تيت  (تېر) به تيته کي يتي کيبه ت (تېر) کي(تېر) به تيت  (تېر) به تيت کي (تېر) به تيته کي (تېر) به تيتي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)متوتي (ه)تيتوم )(هتيتوم (ه)تيتوم تيتوو تيتوو توويت تيتوو

 2nd تيتوې تيتوې تيتوې تيتوې تيتوئ تيتوئ تيتوئ تيتوئ

 3rd تيتوي يتيتو تيتوي تيتوي تيتوي تيتوي يتيتو تيتوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئتيت کړ کړي ديت تي تيته کړې ده تيتي کړي دي ی دئتيت کړ تيت کړي دي هکړې دتيته  تيتي کړي دي

 2nd ی دئتيت کړ تيت کړي دي تيته کړې ده دي کړي تيتي ی دئتيت کړ ديکړي تيت  دهتيته کړې  دي تيتي کړي

 3rd ی دئتيت کړ يتيت کړي د تيته کړې ده تيتي کړي دي ی دئکړت تي ړي ديتيت ک تيته کړې ده تيتي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st تيتوئ (ه)تيتول لهتوتي تيتولې تيتوئ (ه)تيتول تيتوله ېتيتول

 2nd تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې تيتوئ (ه)ولتيت تيتوله تيتولې

 3rd تيتوئ (ه)تيتول لهتوتي تولېيت تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې
 

Past Progressive  
 1st تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې

 2nd تيتوئ (ه)تيتول هتيتول ېتيتول تيتوئ )(هتيتول تيتوله تيتولې

 3rd تيتوئ (ه)ولتيت تيتوله تيتولې تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتيت  تيت کړي وه تيته کړې وه وېتي کړي يت کړی وتيت  تيت کړي وه تيته کړې وه وې کړي تيتي

 2nd کړی وت يت تيت کړي وه کړې وه تهتي ي وېتيتي کړ کړی وتيت  تيت کړي وه تيته کړې وه ړي وېتيتي ک

 3rd کړی وتيت  ت کړي وهيت هکړې وتيته  تيتي کړي وې کړی وتيت  وهتيت کړي  تيته کړې وه تيتي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې

 2nd وئتيت (ه)تيتول تيتوله لېتيتو وئتيت (ه)تيتول تيتوله تيتولې

 3rd تيتوئ (ه)تيتول لهتوتي تيتولې تيتوئ (ه)تيتول تيتوله تيتولې

 
  



91: to spread; to scatter; to disperse تيتول 
 

 183 

 
Future Progressive  

 1st (ه)به تيتوم (ه)به تيتوم (ه)به تيتوم (ه)به تيتوم ووتيتبه  به تيتوو به تيتوو به تيتوو

 2nd به تيتوې به تيتوې ېبه تيتو به تيتوې توئبه تي به تيتوئ به تيتوئ به تيتوئ

 3rd يبه تيتو به تيتوي به تيتوي يتويبه ت به تيتوي به تيتوي به تيتوي به تيتوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تيت کړ به تيت کړي وي ې ويړک به تيته به تيتي کړي وي ی ويبه تيت کړ به تيت کړي وي ويکړې  تيتهبه  به تيتي کړي وي

 2nd ی ويکړبه تيت  به تيت کړي وي ويه کړې به تيت کړي وي به تيتي ی ويبه تيت کړ کړي وي تيتبه  به تيته کړې وي کړي وي به تيتي

 3rd ی ويبه تيت کړ ړي ويبه تيت ک به تيته کړې وي تيتي کړي وي به ی ويبه تيت کړ ويبه تيت کړي  به تيته کړې وي تيتي کړي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويتيت کړ هب ړي وييت کبه ت کړې وي به تيته کړي وييتي به ت ی ويبه تيت کړ به تيت کړي وي کړې وي تيته هب به تيتي کړي وي

 2nd وي یبه تيت کړ به تيت کړي وي ويه کړې به تيت کړي وي به تيتي ی ويبه تيت کړ به تيت کړي وي ړې ويبه تيته ک کړي وي به تيتي

 3rd ی ويړيت کبه ت به تيت کړي وي ه کړې ويتيتبه  تيتي کړي وي به ی ويبه تيت کړ به تيت کړي وي به تيته کړې وي وي تي کړييت به
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(ه(تېر) به تيتوم ه)(تيتوم (تېر) به (ه)م(تېر) به تيتو (ه)(تېر) به تيتوم و(تېر) به تيتو (تېر) به تيتوو (تېر) به تيتوو به تيتوور) (تې

 2nd (تېر) به تيتوې تيتوې(تېر) به  يتوېبه ت (تېر) تيتوې(تېر) به  (تېر) به تيتوئ تيتوئ(تېر) به  (تېر) به تيتوئ (تېر) به تيتوئ

 3rd (تېر) به تيتوي تيتوي (تېر) به يتوي(تېر) به ت (تير) به تيتوي ه تيتوي(تېر) ب (تېر) به تيتوي (تېر) به تيتوي (تېر) به تيتوي

 
Future in the Past Perfect  

کړي (تېر) به تيتي 

 وي
 کړې وي (تېر) به تيته

کړي ) به تيت ېر(ت

 وي
 ی ويتيت کړ(تېر) به 

ړي (تېر) به تيتي ک

 وي
 کړې وي (تېر) به تيته

(تېر) به تيت کړي 

 وي
 1st ی ويتيت کړ (تېر) به

ي کړ (تېر) به تيتي

 وي
 ې ويړتيته ک (تېر) به

کړي (تېر) به تيت 

 وي
 ی وي(تېر) به تيت کړ

کړي  (تېر) به تيتي

 يو
 (تېر) به تيته کړې وي

ړي ه تيت ک(تېر) ب

 يو
 2nd ی ويتيت کړ(تېر) به 

ړي ک (تېر) به تيتي

 وي
 (تېر) به تيته کړې وي

(تېر) به تيت کړي 

 وي
 ی ويتيت کړ (تېر) به

(تېر) به تيتي کړي 

 وي
 کړې وي (تېر) به تيته

(تېر) به تيت کړي 

 يو
 3rd ی وي(تېر) به تيت کړ

 

Conditional (present, past, future)  (... که)(ه)ه تيت کمم،تيتوئ،بتوتي ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې تيت کم )غواړي چي  Present Active کیتيتوون 

Imperfect Subjunctive ) ه)(تيت کمزه دې  )يې چيغوښتل  Present Passive تيتېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وتيت  Past Active یکړ تيت 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وتيت  Past Passive یتيت سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي تيت کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما تيت  )خوښ وم چي  Continuous تيتوه 

 Non-continuous تيت که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)اسمتېر بِ  (ه)تېر ِباسم (ه)تېر ِباسم (ه)تېر ِباسم وِباستېر  ر ِباسوېت وِباستېر  ر ِباسوېت

 2nd اسېتېربِ  تېرِباسې تېرِباسې تېرِباسې تېر ِباسئ تېر ِباسئ سئتېر ِبا تېر ِباسئ

 3rd تېر ِباسي تېر ِباسي تېر ِباسي تېر ِباسي تېر ِباسي تېرِباسي تېربِاسي تېربِاسي

 
Simple Past  

 1st *ستئتِېر اي (ه)تِېر ايستل يستلهر اتېِ  تِېر ايستلې ِتېر ايستئ (ه)تِېر ايستل يستلهتِېر ا ايستلېر ېِ ت

 2nd تِېرايستئ  (ه)تِېر ايستل تِېر ايستله تِېر ايستلې ستئِتېر اي (ه)تِېر ايستل تِېر ايستله يستلېر اتېِ 

 3rd تِېرايستئ  (ه)تِېر ايستل يستلهتِېر ا ر ايستلېېِ ت ايستئِتېر  (ه)يستلتِېر ا تِېر ايستله تِېر ايستلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به تِېر باسم (ه)به تِېر باسم (ه)اسمبه تِېر ب (ه)به تِېر باسم به تِېر باسو اسوبه تِېر ب اسوبه تِېر ب به تِېر باسو

 2nd به تِېر باسې باسې به تِېر ر باسېتېِ به  سېاببه تِېر  اسئبه تِېرب به تِېرباسئ به تِېرباسئ به تِېرباسئ

 3rd به تِېر باسي به تِېر باسي باسيِېر به ت باسيِېر به ت به تِېرباسي به تِېرباسي يبه تِېرباس به تِېرباسي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر) به تِېر باسم( (ه)(تېر) به تِېر باسم (ه)(تېر) به تِېر باسم (ه)تِېر باسم ) به(تېر سوتِېر بابه ر) (تې (تېر) به تِېر باسو سوتِېر با (تېر) به (تېر) به تِېر باسو

 2nd (تېر) به تِېر باسې تِېر باسې ) به(تېر (تېر) به تِېر باسې (تېر) به تِېر باسې ِېرباسئبه ت (تېر) (تېر) به تِېرباسئ (تېر) به تِېرباسئ تِېرباسئ ) به(تېر

 3rd (تېر) به تِېر باسي ِېر باسي(تېر) به ت سي(تېر) به تِېر با ِېر باسيبه ت (تېر) (تېر) به تِېرباسي (تېر) به تِېرباسي باسي(تېر) به تِېر اسيه تِېرب(تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)سمتېر ِبا (ه)سمِباتېر  (ه)تېر ِباسم (ه)تېر ِباسم تېر ِباسو تېر ِباسو تېر ِباسو تېر ِباسو

 2nd تېرِباسې رِباسېېت تېرِباسې تېرِباسې تېر ِباسئ تېر ِباسئ اسئبِ  تېر تېر ِباسئ

 3rd تېر ِباسي اسيتېر بِ  تېر ِباسي تېر ِباسي تېر ِباسي سيِباتېر تېربِاسي تېربِاسي
 

Present Perfect  
 1st ی دئتېر ايستل لي ديايستتېر  ر ايستلې دهېت لي ديتېرايست ی دئلتېر ايست تېر ايستلي دي ستلې دهاي تېر تېرايستلي دي

 2nd ی دئستلتېر اي تېر ايستلي دي تېر ايستلې ده ديستلي تېراي ی دئستلتېر اي تېر ايستلي دي لې دهايستتېر  تېرايستلي دي

 3rd ی دئتېر ايستل يستلي دتېر اي تلې دهتېر ايس تېرايستلي دي ی دئر ايستلېت تېر ايستلي دي تېر ايستلې ده تېرايستلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st *تېر ايسِتئ (ه)تېر ايسِتل تېرايسِتله سِتلېتېر اي ئايستِ تېر  (ه)تېر ايسِتل تېرايسِتله تېر ايسِتلې

 2nd تېر ايسِتئ ه)(تېر ايسِتل تېرايسِتله ايسِتلېر ېت تېر ايسِتئ (ه)تېر ايسِتل تېرايسِتله تېر ايسِتلې

 3rd ئتېر ايستِ  (ه)تېر ايسِتل لهيستِ تېرا تېر ايسِتلې تېر ايسِتئ (ه)تېر ايسِتل ِتلهتېرايس ر ايسِتلېېت

 
Past Progressive  

 1st *تېر ايسِتئ ه)(ايسِتلتېر  تېرايسِتله تېر ايسِتلې تېر ايسِتئ (ه)لايستِ تېر  تېرايسِتله تېر ايسِتلې

 2nd تېر ايسِتئ (ه)تېر ايسِتل تېرايسِتله ايسِتلېر تې تېر ايسِتئ (ه)سِتلاي تېر رايسِتلهېت تېر ايسِتلې

 3rd تېر ايسِتئ (ه)لتېر ايستِ  تېرايسِتله تېر ايسِتلې ر ايسِتئېت (ه)ايسِتلر تې تېرايسِتله تېر ايسِتلې

 
Past Perfect  

 1st ی وتېر ايستل هستلي وتېر اي يستلې وهراتې ي وېتېر ايستل ی وتېر ايستل تېر ايستلي وه تلې وهايستېر ايستلي وېتېر 

 2nd و یتېر ايستل تېر ايستلي وه تېرايستلې وه ي وېتېر ايستل ی وتېر ايستل تېر ايستلي وه تلې وهتېرايس تېر ايستلي وې

 3rd ی ويستلتېر ا هتېر ايستلي و تېرايستلې وه تېر ايستلي وې ی وستلتېر اي ايستلي وهتېر  تېرايستلې وه تېر ايستلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st تېر ايسِتئ* (ه)تېر ايسِتل لهيستِ تېرا سِتلېاي تېر تېر ايسِتئ (ه)تېر ايسِتل هتېرايسِتل تېر ايسِتلې

 2nd ِتئتېر ايس (ه)تېر ايسِتل تېرايسِتله تېر ايسِتلې ايسِتئتېر  (ه)تېر ايسِتل تېرايسِتله لېايستِ تېر 

 3rd تېر ايسِتئ (ه)سِتلاي تېر تېرايسِتله تېر ايسِتلې تېر ايسِتئ (ه)يسِتلتېر ا تېرايسِتله لېايستِ تېر 
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Future Progressive  

 1st (ه)به تېر بِاسم (ه)بِاسمبه تېر  (ه)تېر بِاسمبه  (ه)به تېر بِاسم به تېر ِباسو سوبه تېر ِبا به تېر ِباسو به تېر ِباسو

 2nd به تېر ِباسې اسېبه تېر بِ  به تېر ِباسې به تېر ِباسې تېرِباسئ هب به تېرِباسئ اسئېربِ به ت ِباسئتېربه 

 3rd تېرِباسيبه  به تېرِباسي ېرِباسيت به به تېرِباسي به تېر ِباسي تېر ِباسي به يتېر ِباس به اسيتېر بِ  به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تېر ايستل يستلي ويبه تېر ا به تېر ايستلې وي به تېر ايستلي وي وي یبه تېر ايستل ستلي ويبه تېر اي وي به تېر ايستلې به تېر ايستلي وي

 2nd ی ويبه تېر ايستل تلي ويبه تېر ايس به تېر ايستلې وي ايستلي ويبه تېر  ی ويايستل به تېر به تېر ايستلي وي به تېر ايستلې وي يبه تېر ايستلي و

 3rd ی ويلبه تېر ايست ي ويبه تېر ايستل به تېر ايستلې وي به تېر ايستلي وي ی ويبه تېر ايستل يستلي ويېر ابه ت ويايستلې به تېر  يستلي ويېر ابه ت

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويايستل تېربه  ي ويايستل به تېر ايستلې وي تېربه  به تېر ايستلي وي ی وييستلېر ابه ت به تېر ايستلي وي به تېر ايستلې وي ايستلي ويبه تېر 

 2nd ی ويبه تېر ايستل وي به تېر ايستلي به تېر ايستلې وي تلي وير ايسبه تې ی ويايستل به تېر به تېر ايستلي وي تلې ويبه تېر ايس به تېر ايستلي وي

 3rd ی ويبه تېر ايستل به تېر ايستلي وي لې ويبه تېر ايست ويايستلي به تېر  ی ويلبه تېر ايست به تېر ايستلي وي ې ويبه تېر ايستل به تېر ايستلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هبِاسم(تېر) به تېر  (ه)(تېر) به تېر بِاسم (ه)ر بِاسم(تېر) به تې (ه)(تېر) به تېر بِاسم (تېر) به تېر ِباسو سوِبا(تېر) به تېر  (تېر) به تېر ِباسو ِباسو (تېر) به تېر

 2nd ِباسې(تېر)به تېر  (تېر) به تېر ِباسې سېتېر ِبا (تېر) به ر ِباسې(تېر) به تې (تېر) به تېرِباسئ (تېر) به تېرِباسئ (تېر) به تېرِباسئ اسئه تېربِ (تېر) ب

 3rd (تېر)به تېرِباسي (تېر) به تېرِباسي به تېرِباسير) (تې اسيتېر) به تېربِ ( (تېر) به تېر ِباسي تېر ِباسي به(تېر)  تېر ِباسي (تېر) به تېر ِباسي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

تېر ايستلي  ) به(تېر

 وي

(تېر) به تېر ايستلې 

 وي

تلي (تېر) به تېر ايس

 وي

ی (تېر) به تېر ايستل

 وي

(تېر) به تېر ايستلي 

 وي

) به تېر ايستلې ېر(ت

 وي

ايستلي  (تېر) به تېر

 وي

ی يستلتېر ا) به ېر(ت

 وي
1st 

(تېر) به تېر ايستلي 

 وي

ې (تېر) به تېر ايستل

 وي

(تېر) به تېر ايستلي 

 وي

ی ) به تېر ايستلېر(ت

 وي

ايستلي (تېر) به تېر 

 وي

يستلې (تېر) به تېر ا

 وي

(تېر) به تېر ايستلي 

 وي

ی (تېر) به تېر ايستل

 وي
2nd 

(تېر) به تېر ايستلي 

 وي

ې ېر ايستلبه ت (تېر)

 وي

تلي ) به تېر ايسېر(ت

 وي

ی (تېر) به تېر ايستل

 وي

تلي (تېر) به تېر ايس

 وي

(تېر) به تېر ايستلې 

 وي

تلي (تېر) به تېر ايس

 وي

ی تېر ايستل(تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)ِتئ،به تِېرباسم(که ...) تېرِباسم،تېرايس ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې تِېرباسمه ز )غواړي چي  Present Active تېر ايستونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)ر باسمزه دې تېِ  )يې چيغوښتل  Present Passive کیتېر ايستل کېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یتېرايسِتل  Past Active یتېر ايستل 

Past Anterior or Preterit Perfect  ِو یلتېرايست  Past Passive یتېر ايستل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدي تېر ايستل نه لري چي) ماور دی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما تېرايستل )خوښ وم چي  Continuous تېر ِباسه 

*Compare the stresses in tenses # 2,7,8, and 10. Non-continuous تِېر باسه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)تېروم (ه)تېروم (ه)تېروم (ه)متېرو تېروو تېروو تېروو تېروو

 2nd تېروې تېروې تېروې ېتېرو تېروئ ئتېرو وئتېر تېروئ

 3rd تېروي تېروي تېروي تېروي ويتېر تېروي تېروي تېروي

 
Simple Past  

 1st تېر کئ (ه)کړل -/تېرکړه تېره کړه ري کړېېت تېر کئ (ه)کړل -/تېرکړه تېره کړه تېري کړې

 2nd تېر کئ (ه)کړل -/ړهتېرک ړهتېره ک کړې ريتې تېر کئ (ه)کړل -کړه/تېر ره کړهېت تېري کړې

 3rd تېر کئ (ه)کړل -/هتېرکړ تېره کړه تېري کړې تېر کئ (ه)کړل -/تېرکړه تېره کړه تېري کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به تېر کم (ه)مېر کبه ت (ه)کم هبه تېر (ه)کم يبه تېر به تېر کو به تېر کو کوبه تېره  به تېري کو

 2nd به تېر کې به تېر کې به تېره کې به تېري کې کئ به تېر ئېر کبه ت کئبه تېره  ئي کتېربه 

 3rd به تېر کي به تېر کي به تېره کي تېري کي هب به تېر کي کي تېربه  به تېره کي به تېري کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم يتېر تېر) به( تېر کو ) به(تېر (تېر) به تېر کو تېره کو ) به(تېر (تېر) به تېري کو
 کم  ه(تېر) به تېر

 (ه)

 (تېر) به تېر کم 

 (ه)

 به تېر کم ر) (تې

 (ه)
1st 

 2nd کې به تېر(تېر)  (تېر) به تېر کې (تېر) به تېره کې تېر) به تېري کې( (تېر) به تېر کئ (تېر) به تېر کئ تېره کئ (تېر) به کئه تېري (تېر) ب

 3rd ېر کي(تېر) به ت (تېر) به تېر کي کي (تېر) به تېره (تېر) به تېري کي (تېر) به تېر کي تېر کي ) به(تېر کيتېر) به تېره ( تېري کي(تېر) به 
 

Present Progressive  
 1st (ه)تېروم (ه)تېروم (ه)تېروم (ه)رومېت تېروو تېروو تېروو تېروو

 2nd تېروې تېروې تېروې تېروې تېروئ وئتېر تېروئ تېروئ

 3rd تېروي تېروي تېروي ويتېر تېروي ويتېر يروتې تېروي

 
Present Perfect  

 1st دئی تېرکړ تېرکړي دي  تېره کړې ده  ي کړي ديېرت  ی دئتېرکړ ړي ديتېرک  تېره کړې ده  تېري کړي دي

 2nd ی دئتېرکړ  تېرکړي دي کړې ده تېره کړي دي ريتې ی دئتېرکړ  تېرکړي دي کړې ده تېره تېري کړي دي

 3rd ی دئتېرکړ تېرکړي دي  کړې ده تېره تېري کړي دي  ی دئتېرکړ تېرکړي دي  کړې ده تېره ديکړي  تېري 

 
Present Perfect Progressive  

 1st تېروئ/ تېراوه (ه)تېرول تېروله تېرولې روئ/ تېراوهېت (ه)تېرول تېروله تېرولې

 2nd اوهتېر /تېروئ (ه)لروتې لهروتې تېرولې اوهتېروئ/ تېر (ه)تېرول تېروله تېرولې

 3rd ئ/ تېراوهروتې (ه)تېرول تېروله تېرولې راوهتېروئ/ تې (ه)تېرول تېروله تېرولې
 

Past Progressive  
 1st تېراوهتېروئ/  (ه)تېرول تېروله تېرولې تېروئ/ تېراوه (ه)تېرول تېروله تېرولې

 2nd تېراوه وئ/تېر (ه)تېرول تېروله تېرولې ېراوهتېروئ/ ت (ه)تېرول تېروله تېرولې

 3rd تېروئ/ تېراوه (ه)تېرول تېروله تېرولې تېراوهتېروئ/  (ه)تېرول تېروله تېرولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وتېر  تېر کړي وه وهتېره کړې  تېري کړي وې کړی وتېر  تېر کړي وه تېره کړې وه تېري کړي وې

 2nd کړی وتېر  تېر کړي وه تېره کړې وه وې کړي تېري کړی ور تې ي وهتېر کړ هکړې وتېره  تېري کړي وې

 3rd کړی وتېر  تېر کړي وه تېره کړې وه ړي وېي کتېر کړی وتېر  ي وهتېر کړ تېره کړې وه تېري کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st تېراوهتېروئ/  (ه)ولتېر تېروله تېرولې تېروئ/ تېراوه )(هتېرول تېروله تېرولې

 2nd تېروئ/ تېراوه (ه)لروتې تېروله تېرولې تېروئ/ تېراوه (ه)تېرول تېروله تېرولې

 3rd ېراوهئ/ تتېرو (ه)تېرول تېروله تېرولې تېروئ/ تېراوه (ه)تېرول تېروله لېتېرو
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Future Progressive  

 1st (ه)به تېروم (ه)ېرومبه ت (ه)ومتېربه  (ه)به تېروم به تېروو به تېروو به تېروو به تېروو

 2nd ېروېبه ت به تېروې به تېروې تېروې هب به تېروئ به تېروئ به تېروئ به تېروئ

 3rd به تېروي به تېروي به تېروي به تېروي به تېروي به تېروي ېرويت به به تېروي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه تېر کړ به تېر کړي وي تېره کړې وي هب کړي وي به تېري ی ويتېر کړ هب به تېر کړي وي به تېره کړې وي ويبه تېري کړي 

 2nd ی ويکړبه تېر  ړي ويېر کبه ت به تېره کړې وي به تېري کړي وي ی ويکړ به تېر به تېر کړي وي به تېره کړې وي به تېري کړي وي

 3rd ی ويبه تېر کړ به تېر کړي وي ويه کړې به تېر تېري کړي وي هب ی ويبه تېر کړ به تېر کړي وي وي به تېره کړې به تېري کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه تېر کړ تېر کړي ويبه  ېره کړې ويت به به تېري کړي وي ی ويبه تېر کړ کړي وي تېربه  به تېره کړې وي ويبه تېري کړي 

 2nd ی ويبه تېر کړ به تېر کړي وي به تېره کړې وي يکړي وېري به ت ويی به تېر کړ يبه تېر کړي و به تېره کړې وي ړي ويبه تېري ک

 3rd ی ويبه تېر کړ تېر کړي وي هب به تېره کړې وي به تېري کړي وي ی ويکړ تېربه  به تېر کړي وي وي به تېره کړې به تېري کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وم(تېر) به تېر (ه)(تېر) به تېروم (ه)(تېر) به تېروم (ه)(تېر) به تېروم ېرووبه ت (تېر) رووتې ) به(تېر ووبه تېر(تېر)  (تېر) به تېروو

 2nd به تېروېر) (تې (تېر) به تېروې (تېر)به تېروې (تېر) به تېروې ه تېروئ(تېر) ب (تېر) به تېروئ (تېر) به تېروئ ېروئ(تېر) به ت

 3rd (تېر) به تېروي تېر) به تېروي( (تېر) به تېروي (تېر) به تېروي (تېر) به تېروي ويبه تېر(تېر)  تېر) به تېروي( (تېر) به تېروي

 
Future in the Past Perfect  

 ی وي(تېر) به تېر کړ (تېر) به تېر کړي وي تېره کړې وي (تېر) به (تېر)به تېري کړي وي
) به تېري کړي ېر(ت

 وي
 1st ی وي) به تېر کړېر(ت کړي وي به تېر(تېر)  کړې وي(تېر) به تېره 

(تېر) به تېري کړي 

 وي
 ی ويکړ (تېر) به تېر ر کړي وي(تېر) به تې ) به تېره کړې ويېر(ت

(تېر) به تېري کړي 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به تېر کړ (تېر) به تېر کړي وي وي کړې تېره(تېر) به 

) به تېري کړي ېر(ت

 وي
 ی وي) به تېر کړېر(ت کړي وي به تېر(تېر)  کړې وي(تېر) به تېره 

(تېر) به تېري کړي 

 وي
 3rd ويی (تېر) به تېر کړ وي (تېر) به تېر کړي کړې ويه تېره (تېر) ب

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)تېروم،تېروئ/ تېراوه،به تېر کم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ر کمزه دې تې )چي غواړي  Present Active تېروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې تېر کم )ييې چ غوښتل  Present Passive تېرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و تېر  Past Active یکړ تېر 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وتېر  Past Passive یسو رېت 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي تېرکړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما تېر  )خوښ وم چي  Continuous تېروه 

 Non-continuous تېر که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ټاکم (ه)ټاکم (ه)کماټ (ه)ټاکم ټاکو ټاکو ټاکو ټاکو

 2nd کېټا ټاکې ټاکې ټاکې ټاکئ ټاکئ ټاکئ ټاکئ

 3rd ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي

 
Simple Past  

 1st وټاکئ (ه)کلوټا کلهوټا کلېوټا وټاکئ (ه)وټاکل وټاکله وټاکلې

 2nd وټاکئ (ه)وټاکل وټاکله وټاکلې وټاکئ (ه)وټاکل وټاکله وټاکلې

 3rd وټاکئ (ه)وټاکل وټاکله وټاکلې وټاکئ (ه)وټاکل وټاکله وټاکلې
 

Simple Future  
 1st ه)(به وټاکم (ه)به وټاکم (ه)به وټاکم (ه)به وټاکم به وټاکو به وټاکو به وټاکو به وټاکو

 2nd به وټاکې به وټاکې کېوټابه  به وټاکې به و ټاکئ به و ټاکئ به و ټاکئ اکئبه و ټ

 3rd کيوټابه  به وټاکي به وټاکي به وټاکي به وټاکي کيبه وټا به وټاکي وټاکي هب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ټاکمبه و (تېر) (ه)(تېر) به وټاکم (ه)(تېر) به وټاکم (ه)مکبه وټا(تېر)  تېر) به وټاکو( (تېر) به وټاکو (تېر) به وټاکو و(تېر) به وټاک 

 2nd (تېر) به وټاکې (تېر) به وټاکې (تېر) به وټاکې ې(تېر) به وټاک (تېر) به و ټاکئ به و ټاکئر) (تې (تېر) به و ټاکئ اکئ(تېر) به و ټ

 3rd وټاکي ) به(تېر (تېر) به وټاکي (تېر) به وټاکي به وټاکير) (تې اکيوټ ) به(تېر کيبه وټا(تېر)  (تېر) به وټاکي به وټاکير) (تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)ټاکم (ه)ټاکم (ه)ټاکم (ه)ټاکم ټاکو وټاک ټاکو ټاکو

 2nd ټاکې ټاکې ټاکې ټاکې ټاکئ ټاکئ ټاکئ ټاکئ

 3rd ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي ټاکي يټاک ټاکي
 

Present Perfect  
 1st ی دئټاکل ټاکلي دي ې دهټاکل ټاکلي دي ی دئټاکل ټاکلي دي ټاکلې ده ديلي ټاک

 2nd ی دئټاکل ټاکلي دي ټاکلې ده ټاکلي دي ی دئټاکل يټاکلي د ټاکلې ده ي ديکلټا

 3rd ی دئټاکل ټاکلي دي ټاکلې ده ټاکلي دي ی دئټاکل ټاکلي دي ټاکلې ده ټاکلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې

 2nd ِکئ/ ټاِکهاټ (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)لټاکِ  ټاِکله ټاِکلې

 3rd ټاِکهټاِکئ/  (ه)ټاِکل ټاِکله لېکِ ټا ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې

 
Past Progressive  

 1st ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل لهټاکِ  ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې

 2nd هټاکِ  /ټاِکئ (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې

 3rd ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې

 
Past Perfect  

 1st ی وټاکل کلي وهاټ ټاکلې وه ټاکلي وې ی وټاکل ټاکلي وه ټاکلې وه کلي وېاټ

 2nd ی وټاکل وه ټاکلي ټاکلې وه ټاکلي وې و یټاکل وه ټاکلي ټاکلې وه ټاکلي وې

 3rd ی وټاکل وه کلياټ ټاکلې وه ټاکلي وې ی وټاکل وه ټاکلي ټاکلې وه ټاکلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ټاِکئ/ ټاِکه ه)(ټاِکل ټاِکله ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل لهټاکِ  لېټاکِ 

 2nd ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې ِکهټاِکئ/ ټا (ه)ټاِکل لهکِ ټا ټاِکلې

 3rd ټاِکئ/ ټاِکه (ه)لکِ ټا ټاِکله ټاِکلې ټاِکئ/ ټاِکه (ه)ټاِکل ټاِکله ټاِکلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ټاکم (ه)اکمټ به (ه)به ټاکم (ه)به ټاکم به ټاکو به ټاکو اکوټ به وبه ټاک

 2nd به ټاکې به ټاکې به ټاکې به ټاکې به ټاکئ به ټاکئ به ټاکئ کئبه ټا

 3rd ټاکيبه  به ټاکي به ټاکي به ټاکي به ټاکي به ټاکي به ټاکي اکيبه ټ

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ټاکل اکلي ويټ به وي به ټاکلې وي به ټاکلي ی ويبه ټاکل وي اکليبه ټ وي کلېبه ټا وي اکليبه ټ

 2nd ی ويبه ټاکل وي به ټاکلي وي به ټاکلې وي به ټاکلي ی ويبه ټاکل وي کليبه ټا وي به ټاکلې وي ليټاکبه 

 3rd وي  به ټاکلئ وي کليبه ټا يو به ټاکلې وي به ټاکلي وي  به ټاکلئ وي ټاکلي هب وي به ټاکلې وي به ټاکلي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یبه ټاکل وي به ټاکلي وي به ټاکلې وي اکليټ به ی ويبه ټاکل به ټاکلي وي وي به ټاکلې وي به ټاکلي

 2nd وي یبه ټاکل وي يبه ټاکل وي به ټاکلې وي به ټاکلي يی وټاکلبه  وي به ټاکلي وي به ټاکلې وي به ټاکلي

 3rd وي  به ټاکلئ وي کليبه ټا وي به ټاکلې وي به ټاکلي وي  به ټاکلئ وي به ټاکلي وي به ټاکلې وي اکليټ به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ټاکم) به ېر(ت (ه)مبه ټاک(تېر)  (ه)(تېر) به ټاکم (ه)ه ټاکم(تېر) ب ټاکو(تېر) به  (تېر) به ټاکو (تېر) به ټاکو ټاکو (تېر) به

 2nd (تېر) به ټاکې ټاکې (تېر) به (تېر) به ټاکې اکې(تېر) به ټ (تېر) به ټاکئ  ټاکئ(تېر) به  (تېر) به ټاکئ (تېر) به ټاکئ

 3rd ه ټاکي(تېر) ب (تېر) به ټاکي ) به ټاکيېر(ت (تېر) به ټاکي (تېر) به ټاکي (تېر) به ټاکي به ټاکير) (تې (تېر) به ټاکي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ټاکل (تېر) به ټاکلي وي وي (تېر) به ټاکلې وي کلي(تېر) به ټا ی ويبه ټاکلر) (تې (تېر) به ټاکلي وي وي ټاکلې(تېر) به  وي (تېر) به ټاکلي

 2nd ی ويټاکل (تېر) به وي (تېر) به ټاکلي وي (تېر) به ټاکلې يو لياکبه ټ (تېر) ی وياکل(تېر) به ټ وي (تېر) به ټاکلي وي ې(تېر) به ټاکل وي ټاکلي(تېر) به 

 3rd ی ويل(تېر) به ټاک وي (تېر) به ټاکلي وي (تېر) به ټاکلې وي کلي(تېر) به ټا ی وي(تېر) به ټاکل وي اکليبه ټ (تېر) وي (تېر) به ټاکلې وي (تېر) به ټاکلي

 

Conditional (present, past, future)  (ه)ټاکم/ _ ه ، ټاکئ/ ټاکه ، به وټاکم..) (که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وټاکم )ي چياړغو  Present Active ټاکونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وټاکم )غوښتل يې چي  Present Passive دونکیټاکل کې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکلاټ  Past Active یټاکل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یټاکل  Past Passive یسو ټاکل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويټاکلدی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما ټاکل )خوښ وم چي  Continuous ټاکه 

 Non-continuous وټاکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ټالوم (ه)ټالوم (ه)ټالوم (ه)ټالوم ټالوو ټالوو ټالوو لوواټ

 2nd ېلوټا لوېاټ ټالوې ټالوې ټالوئ ټالوئ ټالوئ ټالوئ

 3rd ټالوي ويټال ټالوي ټالوي ټالوي ټالوي ټالوي ټالوي

 
Simple Past  

 1st ټال کئ ه)(کړل -ټال کړه/ ټال کړه ټال کړې ټال کئ (ه)لکړ -ټال کړه/ کړهټال  ټال کړې

 2nd ټال کئ )(هکړل -ټال کړه/ ټال کړه ټال کړې  ټال کئ (ه)کړل -ټال کړه/ ټال کړه ټال کړې 

 3rd ټال کئ (ه)کړل -ټال کړه/ هټال کړ ټال کړې ټال کئ (ه)کړل -ټال کړه/ ټال کړه ېټال کړ
 

Simple Future  
 1st (ه)به ټال کم (ه)به ټال کم (ه)به ټال کم )(هبه ټال کم به ټال کو به ټال کو کو به ټال به ټال کو

 2nd به ټال کې ال کېټ به ل کېبه ټا ال کېټ به به ټال کئ به ټال کئ به ټال کئ به ټال کئ

 3rd به ټال کي به ټال کي کيل ټابه  به ټال کي به ټال کي ل کيبه ټا به ټال کي به ټال کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ټال کم (ه)کم به ټال(تېر)  (ه)کم (تېر) به ټال (ه)(تېر) به ټال کم و(تېر) به ټال ک  به ټال کو (تېر) کو (تېر) به ټال  ټال کو(تېر) به  

 2nd ) به ټال کېېر(ت (تېر) به ټال کې (تېر) به ټال کې ټال کې (تېر) به (تېر) به ټال کئ  کئ(تېر) به ټال   (تېر) به ټال کئ  (تېر) به ټال کئ 

 3rd (تېر) به ټال کي (تېر) به ټال کي يل کټاه (تېر) ب به ټال کير) (تې (تېر) به ټال کي  ه ټال کير) ب(تې  به ټال کي (تېر) (تېر) به ټال کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ټالوم (ه)ټالوم (ه)ومټال (ه)ټالوم ټالوو ټالوو ولوټا ټالوو

 2nd ټالوې ټالوې ټالوې ټالوې ټالوئ لوئاټ ټالوئ ټالوئ

 3rd ټالوي ټالوي ټالوي ټالوي ټالوي ويټال ټالوي ټالوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئټال کړ دي ټال کړي ټال کړې ده ټال کړي دي دئ یټال کړ ټال کړي دي ټال کړې ده ټال کړي دي

 2nd ی دئټال کړ ټال کړي دي ټال کړې ده ي ديټال کړ ی دئټال کړ ټال کړي دي ټال کړې ده ديټال کړي 

 3rd ی دئټال کړ ل کړي دياټ ې دهکړ ټال ل کړي دياټ ی دئټال کړ ټال کړي دي ل کړې دهاټ ټال کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ټالوئ (ه)ولټال ټالوله ټالولې ټالوئ (ه)لټالو ټالوله ټالولې

 2nd ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ټالولې ئلوټا (ه)ټالول ټالوله ټالولې

 3rd ټالوئ )(هټالول ټالوله ټالولې ټالوئ (ه)ولټال ټالوله ټالولې

 
Past Progressive  

 1st ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ېټالول ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ټالولې

 2nd ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ټالولې ټالوئ (ه)ټالول ټالوله لولېاټ

 3rd ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ټالولې ټالوئ (ه)ټالول لولهاټ ټالولې

 
Past Perfect  

 1st وکړی ټال  ټال کړي وه ټال کړې وه ټال کړي وې ی وړک ټال وه ټال کړي ړې وهټال ک ټال کړي وې

 2nd کړی وټال  ټال کړي وه ټال کړې وه وېټال کړي  کړی وټال  ل کړي وهاټ ټال کړې وه ټال کړي وې

 3rd کړی وټال  ټال کړي وه ې وهکړ ټال ټال کړي وې کړی وټال  ټال کړي وه ټال کړې وه کړي وېل ټا

 
Past Perfect Progressive  

 1st ټالوئ (ه)ټالول لهلوټا ټالولې ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ټالولې

 2nd ټالوئ (ه)ټالول ټالوله لېټالو ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ېټالول

 3rd ټالوئ (ه)ټالول ټالوله ټالولې ټالوئ (ه)ټالول هټالول ټالولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ټالوم (ه)به ټالوم (ه)ټالومبه  (ه)به ټالوم وټالو هب به ټالوو ووبه ټال به ټالوو

 2nd به ټالوې به ټالوې ېبه ټالو به ټالوې به ټالوئ وئټالبه  به ټالوئ به ټالوئ

 3rd به ټالوي به ټالوي به ټالوي به ټالوي به ټالوي به ټالوي به ټالوي به ټالوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ به ټال به ټال کړي وي ړې ويال کبه ټ به ټال کړي وي ی ويبه ټال کړ ټال کړي وي هب ړې ويبه ټال ک ي ويبه ټال کړ

 2nd ی ويبه ټال کړ به ټال کړي وي به ټال کړې وي ړي ويال کبه ټ ی ويبه ټال کړ به ټال کړي وي ړې ويال کبه ټ به ټال کړي وي

 3rd ی ويبه ټال کړ يبه ټال کړي و به ټال کړې وي ټال کړي ويبه  ی ويړال کټ به کړي وي ټالبه  به ټال کړې وي به ټال کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويړبه ټال ک به ټال کړي وي به ټال کړې وي به ټال کړي وي ی ويبه ټال کړ به ټال کړي وي به ټال کړې وي ي ويبه ټال کړ

 2nd ی ويبه ټال کړ کړي وي ټالبه  به ټال کړې وي به ټال کړي وي ی ويټال کړبه  کړي ويبه ټال  ړې ويبه ټال ک به ټال کړي وي

 3rd ی ويبه ټال کړ به ټال کړي وي کړې وي ټالبه  به ټال کړي وي ی ويبه ټال کړ کړي وي ټالبه  به ټال کړې وي به ټال کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به ټالوم تېر)( (ه)الومټ به تېر)( (ه)به ټالوم تېر)( (ه)به ټالوم تېر)( (تېر) به ټالوو (تېر) به ټالوو وټالوه (تېر) ب ټالوو(تېر) به 

 2nd به ټالوې تېر)(  به ټالوې ر)ېت(  به ټالوې تېر)(  به ټالوې تېر)(  (تېر) به ټالوئ الوئ(تېر) به ټ (تېر) به ټالوئ (تېر) به ټالوئ

 3rd به ټالوي تېر)( به ټالوي تېر)(  به ټالوي تېر)(  به ټالوي ر)تې(  (تېر) به ټالوي (تېر) به ټالوي ټالوي ) بهر(تې ويټال(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ټال کړ (تېر) به ټال کړي وي يو ېټال کړ(تېر) به  وي (تېر) به ټال کړي ی ويبه ټال کړر) (تې (تېر) به ټال کړي وي (تېر) به ټال کړې وي وي ټال کړي (تېر) به

 2nd ی ويړ(تېر) به ټال ک (تېر) به ټال کړي وي (تېر) به ټال کړې وي (تېر) به ټال کړي وي ی وي(تېر) به ټال کړ وي(تېر) به ټال کړي  کړې وي به ټال(تېر)  (تېر) به ټال کړي وي

 3rd ی ويټال کړ (تېر) به (تېر) به ټال کړي وي وي(تېر) به ټال کړې  ړي ويه ټال ک(تېر) ب ی وي(تېر) به ټال کړ ) به ټال کړي ويېرت( ې وي) به ټال کړېر(ت (تېر) به ټال کړي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ټالوم/ _ ه ،ټالوئ، به ټال کم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ال کمټزه دې  )غواړي چي  Present Active ټالوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم ې ټالزه د )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیلټا 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وټال  Past Active یټال کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وټال  Past Passive یټال سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويټال کړ ري چي) ما ديدی باور نه ل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ټال  )خوښ وم چي  Continuous ټالوه 

 Non-continuous ټال که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ټکوروم (ه)ټکوروم (ه)مټکورو (ه)ټکوروم ټکوروو ټکوروو رووټکو ټکوروو

 2nd ټکوروې ټکوروې ټکوروې ټکوروې ټکوروئ ټکوروئ ئټکورو ټکوروئ

 3rd رويټکو ټکوروي ويټکور ټکوروي ټکوروي ټکوروي ټکوروي ټکوروي

 
Simple Past  

 1st ټکور کئ کړله -ټکورکړه/ کړله -ه/ټکور(ه) کړ کړلې -ټکور(ي)کړې/ ئر کټکو کړله -ټکورکړه/ کړله -کړه/ ټکور(ه) کړلې -ټکور(ي)کړې/

 2nd کئورکټ لهکړ -ټکورکړه/ کړله -ټکور(ه)کړه/ کړلې -(ي)کړې/ورټک ټکورکئ کړله -ټکورکړه/ کړله -ټکور(ه)کړه/ کړلې -/ي)کړېټکور(

 3rd ټکور کئ کړله -ه/رکړټکو کړله -ټکور(ه)کړه/ کړلې -)کړې/ټکور(ي ټکور کئ کړله -ټکورکړه/ کړله -ټکور(ه)کړه/ کړلې -ټکور(ي)کړې/
 

Simple Future  
 1st به ټکور کم م به ټکورک به ټکور(ه) کم  ي) کمکور(به ټ به ټکور کو به ټکور کو کو به ټکور(ه) به ټکور(ي) کو

 2nd به ټکور کې به ټکور کې ېبه ټکور(ه) ک به ټکور(ي) کې رکئبه ټکو به ټکورکئ به ټکور(ه) کئ ټکور(ي) کئ هب

 3rd به ټکور کي به ټکور کي به ټکور(ه) کي به ټکور(ي)کي کي به ټکور به ټکور کي ټکور(ه) کيبه  ور(ي) کيکټ به

 
Simple Future in the Past  

(ي) (تېر) به ټکور

 کو
 1st (تېر) به ټکور کم رکم(تېر) به ټکو (تېر) به ټکور(ه) کم (تېر) به ټکور(ي) کم ر کوبه ټکو(تېر)  (تېر) به ټکور کو کو (تېر) به ټکور(ه)

 (تېر) به ټکور(ي)

 کئ
 (تېر) به ټکورکئ (تېر) به ټکورکئ (تېر) به ټکور(ه) کئ

(تېر) به ټکور(ي) 

 کې
 2nd (تېر) به ټکور کې کېر کوټبه  (تېر) ر(ه) کې(تېر) به ټکو

 ټکور(ي) (تېر) به

 کي
 3rd (تېر) به ټکور کي ټکور کي (تېر) به (تېر) به ټکور(ه) کي کور(ي)کيبه ټ (تېر) (تېر) به ټکور کي ر کيبه ټکو(تېر)  (تېر) به ټکور(ه) کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ټکوروم (ه)موورټک )(هټکوروم (ه)مټکورو ټکوروو ټکوروو ټکوروو ټکوروو

 2nd وېټکور ټکوروې ټکوروې ټکوروې وئورټک ټکوروئ ټکوروئ ټکوروئ

 3rd ټکوروي ټکوروي ټکوروي ټکوروي ويټکور ټکوروي ټکوروي ټکوروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئټکورکړ  يدکړي ټکور  )کړې دهټکور(ه  ټکور(ي)کړي دي ی دئټکورکړ  ټکورکړي دي  ټکور(ه)کړې ده  ټکور(ي)کړي دي

 2nd ی دئټکورکړ  يکړي دټکور  ټکور(ه)کړې ده  ر(ي)کړي ديکوټ  ی دئټکورکړ  ټکورکړي دي  ده ټکور(ه)کړې  ټکور(ي)کړي دي 

 3rd ی دئټکورکړ  ټکورکړي دي  ده ه)کړېټکور( ټکور(ي)کړي دي  ی دئټکورکړ  ټکورکړي دي  )کړې دهر(هټکو ټکور(ي)کړي دي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ټکوروئ/ ټکوراوه  (ه)ټکورول لهټکورو ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه  (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې

 2nd ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې هټکوروئ/ ټکوراو (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې

 3rd ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ورولکټ هولورټک ټکورولې وهټکوروئ/ ټکورا (ه)ټکورول ټکوروله ېټکورول

 
Past Progressive  

 1st ټکوروئ/ ټکوراوه  (ه)ټکورول ولهټکور ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه  (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې

 2nd ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)رولټکو ټکوروله ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول ټکوروله ېټکورول

 3rd ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ولورټک ټکوروله لېټکورو
 

Past Perfect  
 1st کړی وټکور ټکورکړي وه ټکور(ه) کړې وه  ټکور(ي) کړي وې کړی وټکور ټکورکړي وه کړې وهټکور(ه)   ټکور(ي) کړي وې 

 2nd کړی وټکور ټکورکړي وه ټکور(ه) کړې وه ېوي ) کړټکور(ي کړی ورټکو ټکورکړي وه ټکور(ه) کړې وه وې ټکور(ي) کړي 

 3rd کړی وټکور ټکورکړي وه ټکور(ه) کړې وه  ي وېټکور(ي) کړ کړی وټکور ټکورکړي وه هټکور(ه) کړې و  ټکور(ي) کړي وې 

 
Past Perfect Progressive  

 1st وراوه ئ/ ټکوورټک )(هټکورول هرولټکو ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه  (ه)لټکورو ټکوروله ټکورولې

 2nd ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول هټکورول ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې

 3rd ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې ټکوروئ/ ټکوراوه (ه)ټکورول ټکوروله ټکورولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ټکوروم (ه)به ټکوروم (ه)به ټکوروم (ه)به ټکوروم وورټکوبه  ټکورووبه  ووبه ټکور به ټکوروو 

 2nd به ټکوروې به ټکوروې به ټکوروې روېبه ټکو به ټکوروئ به ټکوروئ کوروئټ به به ټکوروئ

 3rd به ټکوروي به ټکوروي يبه ټکورو به ټکوروي به ټکوروي به ټکوروي به ټکوروي رويټکوبه 

Future Perfect  
 1st ی ويبه ټکور کړ به ټکورکړي وي به ټکور(ه) کړې وي يکړي و به ټکور(ي) ی ويټکور کړ هب به ټکورکړي وي به ټکور(ه) کړې وي کړي وي ي)ور(ټک هب

 2nd ويی ړور کبه ټک کړي وي به ټکور کړې وي به ټکور(ه) کړي وي به ټکور(ي) ی ويبه ټکور کړ به ټکور کړي وي کړې وي ر(ه)ټکوبه  کړي وي به ټکور(ي)

 3rd ی ويبه ټکور کړ به ټکور کړي وي وي کړې به ټکور(ه) کړي وي به ټکور(ي) ی ويبه ټکور کړ به ټکور کړي وي کړې وي به ټکور(ه) کړي وي به ټکور(ي)
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويکړبه ټکور  به ټکورکړي وي به ټکور(ه) کړې وي ويي ړک ي)به ټکور( ی ويبه ټکور کړ به ټکورکړي وي ) کړې ويبه ټکور(ه کړي وي به ټکور(ي)

 2nd ی ويبه ټکور کړ به ټکور کړي وي کړې وي )به ټکور(ه کړي وي به ټکور(ي) ی ويبه ټکور کړ به ټکور کړي وي کړې وي به ټکور(ه) کړي وي به ټکور(ي)

 3rd ی ويبه ټکور کړ ي ويور کړبه ټک کړې وي به ټکور(ه) کړي وي به ټکور(ي) يی ور کړبه ټکو کړي ويبه ټکور  کړې وي ټکور(ه)به  کړي وي به ټکور(ي)

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)مه ټکورو(تېر) ب (ه)(تېر) به ټکوروم (ه)روم(تېر) به ټکو (ه)(تېر) به ټکوروم (تېر) به ټکوروو ټکوروو (تېر) به (تېر) به ټکوروو (تېر) به ټکوروو

 2nd (تېر) به ټکوروې وې(تېر) به ټکور (تېر) به ټکوروې روې(تېر) به ټکو (تېر) به ټکوروئ ئ(تېر) به ټکورو (تېر) به ټکوروئ به ټکوروئر) (تې

 3rd يوروه ټک(تېر) ب کوروي(تېر) به ټ (تېر) به ټکوروي ټکوروي(تېر) به  (تېر) به ټکوروي (تېر) به ټکوروي ) به ټکورويېر(ت (تېر) به ټکوروي

 
Future in the Past Perfect  

  کور(ي)به ټ (تېر)

 کړي وي

 کور(ه) (تېر) به ټ

 کړې وي

 (تېر) به ټکور

 ويکړي 

 (تېر) به ټکور

 ی ويکړ

  (تېر) به ټکور(ي)

 کړي وي

 (تېر) به ټکور(ه) 

 کړې وي

 (تېر) به ټکور

 کړي وي

 ) به ټکورېر(ت

 ی ويکړ
1st 

  ټکور(ي)(تېر) به 

 ويکړي 

 ټکور(ه)  ) بهتېر(

 کړې وي

 (تېر) به ټکور

 کړي وي

 تېر) به ټکور(

 ی ويکړ

  کور(ي)(تېر) به ټ

 کړي وي

 (تېر) به ټکور(ه) 

 کړې وي

 (تېر) به ټکور

 کړي وي

 (تېر) به ټکور

 ی ويکړ
2nd 

  (تېر) به ټکور(ي)

 کړي وي

 (تېر) به ټکور(ه) 

 کړې وي

 (تېر) به ټکور

 کړي وي

 کوربه ټ (تېر)

 ويی کړ

  ټکور(ي) ) بهتېر(

 کړي وي

 (تېر) به ټکور(ه) 

 ويکړې 

 (تېر) به ټکور

 کړي وي

 ربه ټکو(تېر) 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ټکوروئ/ټکوراوه،به ټکور ه ،  -ټکوروم/ (که ...)

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ور کمزه دې ټک )غواړي چي  Present Active ټکوروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ټکور کم )چي ل يېغوښت  Present Passive ټکورېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وټکور  Past Active یټکور کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وټکور  Past Passive یټکور سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ ي ټکوردی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ټکور  )خوښ وم چي  Continuous وروهکټ 

 Non-continuous ټکور که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ټکوم (ه)ټکوم (ه)ټکوم (ه)ټکوم ووټک ټکوو ټکوو ټکوو

 2nd وېټک ټکوې ټکوې ټکوې ټکوئ ټکوئ ټکوئ ټکوئ

 3rd ټکوي ټکوي ټکوي ټکوي ټکوي ټکوي ټکوي ټکوي

 
Simple Past  

 1st وټکوئ/ وټکاوه (ه)وټکول وټکوله لېکووټ وهکاوټکوئ/ وټ (ه)وټکول وټکوله وټکولې

 2nd هوټکاو وټکوئ/ (ه)وټکول وټکوله وټکولې ټکاوهوټکوئ/ و (ه)وټکول وټکوله کولېټو

 3rd وټکوئ/ وټکاوه (ه)وټکول وټکوله وټکولې هوټکاو وټکوئ/ (ه)وټکول وټکوله وټکولې
 

Simple Future  
 1st ه)(به وټکوم (ه)به وټکوم (ه)به وټکوم (ه)ټکومبه و ووبه وټک ټکووو به به وټکوو به وټکوو

 2nd به وټکوې وېوټکبه  به وټکوې به وټکوې به وټکوئ ټکوئبه و وټکوئبه  به وټکوئ

 3rd به وټکوي به وټکوي به وټکوي به وټکوي به وټکوي ټکويبه و به وټکوي به وټکوي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)((تېر) به وټکوم (ه)(تېر) به وټکوم )(ه(تېر) به وټکوم (ه)وټکوم ) به(تېر (تېر) به وټکوو (تېر) به وټکوو وټکوو به ر)تې( به وټکوور) (تې

 2nd (تېر) به وټکوې (تېر) به وټکوې (تېر) به وټکوې (تېر) به وټکوې (تېر) به وټکوئ وټکوئ ) به(تېر (تېر) به وټکوئ (تېر) به وټکوئ

 3rd (تېر) به وټکوي (تېر) به وټکوي ي(تېر) به وټکو وټکوي(تېر) به  ي(تېر) به وټکو (تېر) به وټکوي ) به وټکويېر(ت ويټک(تېر) به و

 
Present Progressive  

 1st (ه)ټکوم (ه)ټکوم (ه)ټکوم (ه)ټکوم ووکټ ټکوو ټکوو ټکوو

 2nd ټکوې ټکوې ټکوې ټکوې ټکوئ ټکوئ ټکوئ ټکوئ

 3rd ټکوي ټکوي ټکوي ويټک ويټک ټکوي ټکوي ويټک
 

Present Perfect  
 1st ی دئټکول ټکولي دي ټکولې ده ټکولي دي ی دئولکټ ټکولي دي ټکولې ده ټکولي دي

 2nd ی دئټکول ټکولي دي ټکولې ده ټکولي دي ی دئولکټ ټکولي دي ټکولې ده ټکولي دي

 3rd ی دئټکول دي ټکولي هټکولې د ديلي ټکو ی دئټکول ټکولي دي ټکولې ده ديټکولي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهټک /ټکوئ (ه)ټکول ټکوله ټکولې وئ/ ټکاوهکټ (ه)ټکول ټکوله ټکولې

 2nd ټکوئ/ ټکاوه (ه)ټکول ټکوله ټکولې وهټکوئ/ ټکا (ه)ټکول ټکوله ټکولې

 3rd وهټکوئ/ ټکا (ه)ټکول ټکوله ټکولې ټکوئ/ ټکاوه (ه)لټکو ټکوله ټکولې

 
Past Progressive  

 1st ټکوئ/ ټکاوه ه)(ټکول ټکوله ټکولې ټکوئ/ ټکاوه (ه)ټکول ټکوله ټکولې

 2nd هټکاو ټکوئ/ (ه)ټکول ټکوله ټکولې ټکوئ/ ټکاوه (ه)لټکو ټکوله ټکولې

 3rd ټکوئ/ ټکاوه (ه)ټکول ټکوله ټکولې ټکوئ/ ټکاوه (ه)ټکول ټکوله ټکولې

 
Past Perfect  

 1st ی وټکول ټکولي وه هټکولې و ټکولي وې ی وټکول ټکولي وه ولې وهکټ وې ليټکو

 2nd ی وټکول ټکولي وه ټکولې وه وېټکولي  ی وټکول ټکولي وه ټکولې وه وېټکولي 

 3rd ی وولکټ ټکولي وه ټکولې وه ټکولي وې ی وټکول ټکولي وه ټکولې وه ټکولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st وئ/ ټکاوهکټ (ه)ټکول ټکوله ټکولې ټکوئ/ ټکاوه (ه)ټکول ولهکټ ټکولې

 2nd ټکوئ/ ټکاوه ه)(ټکول ټکوله ټکولې ټکوئ/ ټکاوه (ه)ولټک ټکوله ټکولې

 3rd ټکوئ/ ټکاوه (ه)ټکول ټکوله ټکولې ټکاوه /وئټک (ه)ټکول ټکوله ټکولې

 
  



97: to knock; to beat; to pound; to castrate ټکول 
 

 195 

 
Future Progressive  

 1st (ه)به ټکوم (ه)ټکومبه  (ه)به ټکوم (ه)به ټکوم به ټکوو وټکوبه  به ټکوو به ټکوو

 2nd به ټکوې به ټکوې به ټکوې به ټکوې کوئټ به به ټکوئ به ټکوئ به ټکوئ

 3rd به ټکوي به ټکوي به ټکوي ويبه ټک به ټکوي به ټکوي به ټکوي به ټکوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ټکول به ټکولي وي به ټکولې وي ويکولي ټ هب ی ويټکول هب به ټکولي وي به ټکولې وي وي کوليبه ټ

 2nd ی ويبه ټکول به ټکولي وي کولې ويټ به به ټکولي وي ی ويبه ټکول به ټکولي وي به ټکولې وي به ټکولي وي

 3rd ی ويبه ټکول به ټکولي وي به ټکولې وي يبه ټکولي و ی ويبه ټکول به ټکولي وي به ټکولې وي لي ويټکوبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويټکول هب به ټکولي وي به ټکولې وي به ټکولي وي ی ويبه ټکول به ټکولي وي يولې وبه ټک به ټکولي وي

 2nd ی ويبه ټکول ويبه ټکولي  به ټکولې وي به ټکولي وي ی ويبه ټکول کولي ويټ به به ټکولې وي به ټکولي وي

 3rd ی ويبه ټکول به ټکولي وي به ټکولې وي به ټکولي وي ی ويټکولبه  ويکولي ټ هب ټکولې وي هب به ټکولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به ټکوم (ه)کوم(تېر) به ټ (ه)(تېر) به ټکوم (ه)(تېر) به ټکوم به ټکوور) (تې (تېر) به ټکوو (تېر) به ټکوو به ټکوور) (تې

 2nd (تېر) به ټکوې ټکوې (تېر) به (تېر) به ټکوې ېبه ټکو(تېر)  (تېر) به ټکوئ (تېر) به ټکوئ وئکټبه ر) ې(ت ټکوئ ) به(تېر

 3rd ي(تېر) به ټکو (تېر) به ټکوي (تېر) به ټکوي (تېر) به ټکوي (تېر) به ټکوي (تېر) به ټکوي (تېر) به ټکوي (تېر) به ټکوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ټکول ي وي(تېر) به ټکول (تېر) به ټکولې وي ولي وي(تېر) به ټک ی وي(تېر) به ټکول (تېر) به ټکولي وي (تېر) به ټکولې وي ويټکولي  ه(تېر) ب

 2nd ی وي(تېر) به ټکول وي ه ټکوليب(تېر)  لې وي(تېر) به ټکو (تېر) به ټکولي وي ويی (تېر) به ټکول (تېر) به ټکولي وي (تېر) به ټکولې وي وي (تېر) به ټکولي

 3rd ی وي(تېر) به ټکول ي وي(تېر) به ټکول (تېر) به ټکولې وي وي ه ټکولي(تېر) ب ی وي(تېر) به ټکول کولي ويبه ټ (تېر) (تېر) به ټکولې وي ولي وي(تېر) به ټک

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)مبه وټکو ، ټکاوه /کوئ، ټ /ه -ټکوم/ (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وټکوم )غواړي چي  Present Active ټکوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وټکوم )غوښتل يې چي  Present Passive ټکېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یټکول  Past Active یټکول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یټکول  Past Passive یسو ولټک 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويي ټکولدی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما ټکول )خوښ وم چي  Continuous ټکوه 

 Non-continuous وټکوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ټولوم (ه)ټولوم (ه)ټولوم (ه)ټولوم ټولوو ټولوو ټولوو ټولوو

 2nd ټولوې ټولوې لوېوټ ټولوې ټولوئ ټولوئ ټولوئ ټولوئ

 3rd ټولوي ټولوي لويوټ ټولوي ويټول ټولوي ټولوي ټولوي

 
Simple Past  

 1st ټول کئ  (ه)کړل -/ټول کړه ټوله کړه ټولي کړې ټول کئ  (ه)کړل -ټول کړه/ ټوله کړه ټولي کړې

 2nd ټول کئ  (ه)کړل -ټول کړه/ ټوله کړه ټولي کړې ټول کئ  (ه)کړل -ل کړه/وټ ټوله کړه ټولي کړې

هټوله کړ ټولي کړې  3rd ټول کئ  (ه)ړلک -ټول کړه/ ټوله کړه ټولي کړې ټول کئ  (ه)ړلک -ټول کړه/ 
 

Simple Future  
 1st (ه)به ټول کم (ه)ل کمبه ټو (ه)به ټوله کم (ه)به ټولي کم ټول کو هب به ټول کو به ټوله کو به ټولي کو

 2nd ېټول ک هب ېک به ټول ېبه ټوله ک به ټولي کې به ټول کئ کئبه ټول  به ټوله کئ به ټولي کئ

 3rd به ټول کي به ټول کي ه کيبه ټول به ټولي کي به ټول کي کيبه ټول  به ټوله کي به ټولي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)لي کم(تېر) به ټو (تېر) به ټول کو (تېر) به ټول کو وله کوبه ټ (تېر) (تېر) به ټولي کو
 (تېر) به ټوله کم

 (ه)

 کم به ټول ر) (تې

 (ه)

 ) به ټول کم ېر(ت

 (ه)
1st 

 2nd ټول کې (تېر) به کې (تېر) به ټول ټوله کې(تېر) به  (تېر) به ټولي کې (تېر) به ټول کئ ټول کئ (تېر) به (تېر) به ټوله کئ ي کئ(تېر) به ټول

 3rd (تېر) به ټول کي (تېر) به ټول کي کيه ولبه ټ )ېر(ت ټولي کي(تېر) به  (تېر) به ټول کي ټول کي (تېر) به (تېر) به ټوله کي (تېر) به ټولي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)ټولوم (ه)ټولوم )(هټولوم (ه)ټولوم ټولوو ټولوو ټولوو ټولوو

 2nd ټولوې ټولوې ټولوې ټولوې ټولوئ ټولوئ ټولوئ ټولوئ

 3rd ټولوي ټولوي ټولوي ټولوي لويوټ ټولوي ټولوي ټولوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئټول کړ  ټول کړي دي  ده کړې ټوله ټولي کړي دي  ی دئټول کړ  ټول کړي دي  ټوله کړې ده ټولي کړي دي

 2nd ی دئټول کړ  کړي دي ټول ټوله کړې ده ټولي کړي دي  دئی ټول کړ  کړي دي ټول ټوله کړې ده کړي ديلي ټو 

 3rd ی دئکړ ټول  کړي دي ټول ټوله کړې ده  دي کړي ټولي دئی ړټول ک  دي کړي ټول ټوله کړې ده  ټولي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې ټو��وه /ئلوټو (ه)ټولول ټولوله ټولولې

 2nd ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې

 3rd ټو��وه /ټولوئ (ه)للوټو ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)ولټول ولهټول ټولولې
 

Past Progressive  
 1st ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې

 2nd ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله لېټولو ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې

 3rd ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)لولوټ لولهوټ ېټولول

 
Past Perfect  

 1st کړی وټول  ټول کړي وه ې وهټوله کړ  ټولي کړي وې  کړی وټول  ټول کړي وه ټوله کړې وه  کړي وېټولي 

 2nd کړی وټول  ي وهټول کړ وه ټوله کړې  ټولي کړي وې کړی وټول  ټول کړي وه ټوله کړې وه  ټولي کړي وې

 3rd کړی ول ټو ټول کړي وه ټوله کړې وه  ټولي کړي وې  کړی وټول  ټول کړي وه کړې وهله ټو  ټولي کړي وې 

 
Past Perfect Progressive  

 1st ټو��وه /ټولوئ (ه)لټولو ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې

 2nd ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول لهلوټو ټولولې

 3rd ټو��وه /ټولوئ (ه)ټولول ټولوله ټولولې ټو��وه /ټولوئ (ه)للوټو ټولوله ټولولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ټولوم (ه)به ټولوم (ه)ومټولبه  (ه)به ټولوم به ټولوو به ټولوو به ټولوو به ټولوو 

 2nd ټولوېبه  به ټولوې وېټولبه  به ټولوې به ټولوئ به ټولوئ وئبه ټول ولوئټ به

 3rd به ټولوي به ټولوي به ټولوي به ټولوي به ټولوي به ټولوي به ټولوي ټولوي هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ټول کړ وي کړي ټولبه  ويې له کړبه ټو به ټولي کړي وي ی ويټول کړ هب به ټول کړي وي به ټوله کړې وي به ټولي کړي وي

 2nd ی ويبه ټول کړ به ټول کړي وي ې ويبه ټوله کړ کړي وي به ټولي ی ويبه ټول کړ وي به ټول کړي کړې ويبه ټوله  ويي کړ به ټولي

 3rd وي یکړ ټولبه  ويړي ول کبه ټ کړې وي به ټوله کړي وي ټولي هب ی ويبه ټول کړ به ټول کړي وي کړې وي به ټوله کړي وي وليبه ټ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ به ټول به ټول کړي وي به ټوله کړې وي کړي ويبه ټولي  ی ويبه ټول کړ به ټول کړي وي کړې ويبه ټوله  به ټولي کړي وي

 2nd ی ويبه ټول کړ کړي ويبه ټول  ړې ويوله کټ به کړي وي به ټولي ی ويبه ټول کړ يبه ټول کړي و به ټوله کړې وي کړي وي به ټولي

 3rd ی ويبه ټول کړ به ټول کړي وي کړې وي به ټوله کړي وي به ټولي ی ويبه ټول کړ کړي ويبه ټول  کړې وي به ټوله کړي وي به ټولي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به ټولوم (ه)ټولوم(تېر) به  (ه)ټولوم(تېر) به  (ه)ومولبه ټ (تېر) ه ټولوو(تېر) ب (تېر) به ټولوو ټولوو) به (تېر  (تېر) به ټولوو 

 2nd (تېر) به ټولوې (تېر) به ټولوې ټولوې (تېر) به (تېر) به ټولوې (تېر) به ټولوئ لوئ(تېر) به ټو (تېر) به ټولوئ (تېر) به ټولوئ

 3rd (تېر) به ټولوي ټولوي(تېر) به  (تېر) به ټولوي ويبه ټول(تېر)  ټولوي تېر) به( (تېر) به ټولوي (تېر) به ټولوي ي(تېر) به ټولو

 
Future in the Past Perfect  

ي (تېر) به ټولي کړ

 وي

(تېر) به ټوله کړې 

 وي
 ی وي(تېر) به ټول کړ وي (تېر) به ټول کړي

(تېر) به ټولي کړي 

 وي

وله کړې (تېر) به ټ

 وي
 1st ی ويړټول ک) به ېر(ت (تېر) به ټول کړي وي

کړي  (تېر) به ټولي

 وي

ټوله کړې (تېر) به 

 وي
 ی وي(تېر) به ټول کړ ي(تېر) به ټول کړي و

کړي  (تېر) به ټولي

 وي

(تېر) به ټوله کړې 

 وي
 2nd ی ويتېر) به ټول کړ( (تېر) به ټول کړي وي

کړي  (تېر) به ټولي

 وي

کړې  وله(تېر) به ټ

 وي
 ی ويړټول ک) به ېر(ت (تېر) به ټول کړي وي

کړي  ) به ټوليېر(ت

 وي

کړې  (تېر) به ټوله

 وي
 3rd ی ويبه ټول کړر) (تې (تېر) به ټول کړي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)مټو��وه، به ټول ک ه ،ټولوئ/ -ټولوم/ (که...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ټول کم )غواړي چي  Present Active یټولوونک 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ټول کم )ې چيغوښتل ي  Present Passive ټولېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وټول  Past Active  یکړټول 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وټول  Past Passive یټول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یدی باور نه لري چي) ما دي ټول کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی ول ما ټو )خوښ وم چي  Continuous ټولوه 

 Non-continuous ټول که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ټينګوم (ه)ټينګوم (ه)ټينګوم (ه)ومنګټي ټينګوو ټينګوو ټينګوو ټينګوو

 2nd ټينګوې وېنګټي ټينګوې ټينګوې ټينګوئ ټينګوئ ټينګوئ وئنګټي

 3rd ټينګوي ټينګوي ګويټين ټينګوي ټينګوي ټينګوي ټينګوي ټينګوي

 
Simple Past  

 1st ټينګ کئ (ه)کړل-ټينګ کړه/ کړله -ټينګه کړه/ کړلې -ټينګي کړې/ ټينګ کئ (ه)ړلک-ټينګ کړه/ کړله -ټينګه کړه/ لېکړ -ړې/ټينګي ک

 2nd ټينګ کئ (ه)کړل-نګ کړه/يټ کړله -ټينګه کړه/ کړلې -ټينګي کړې/ ټينګ کئ (ه)کړل-کړه/ټينګ  کړله -ټينګه کړه/ کړلې -ټينګي کړې/

 3rd ټينګ کئ (ه)کړل-ټينګ کړه/ کړله -/کړهټينګه  کړلې -ټينګي کړې/ کئ ټينګ (ه)کړل-ټينګ کړه/ لهکړ -ړه/ټينګه ک کړلې -/ېي کړټينګ
 

Simple Future  
 1st (ه)به ټينګ کم (ه)به ټينګ کم (ه)به ټينګه کم (ه)به ټينګي کم به ټينګ کو کو به ټينګ به ټينګه کو به ټينګي کو

 2nd کې ټينګبه  به ټينګ کې ګه کېټينبه  کې به ټينګي ټينګ کئ به ګ کئبه ټين ګه کئټينبه  ئټينګي ک به

 3rd کي به ټينګ به ټينګ کي به ټينګه کي کي به ټينګي کي ينګبه ټ به ټينګ کي به ټينګه کي ټينګي کي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ټينګ کم (ه)کم(تېر)به ټينګ  (ه)ه ټينګه کمر)ب(تې (ه)(تېر)به ټينګي کم کوټينګ ) به ېر(ت ګ کونبه ټي(تېر)  (تېر) به ټينګه کو ټينګي کو(تېر) به 

 2nd کې (تېر)به ټينګ ېټينګ ک (تېر)به (تېر)به ټينګه کې کې (تېر)به ټينګي ټينګ کئ بهر) (تې (تېر) به ټينګ کئ (تېر) به ټينګه کئ کئ ټينګي (تېر) به

 3rd کي ينګ(تېر)به ټ (تېر)به ټينګ کي (تېر)به ټينګه کي کي (تېر)به ټينګي کي تېر) به ټينګ( (تېر) به ټينګ کي ينګه کيبه ټ (تېر) يټينګي ک بهر) (تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګومټين (ه)ټينګوم (ه)ټينګوم (ه)ټينګوم ټينګوو ټينګوو ټينګوو ټينګوو

 2nd ټينګوې ټينګوې ټينګوې ټينګوې ئټينګو ټينګوئ ټينګوئ ټينګوئ

 3rd ټينګوي ټينګوي ټينګوي ټينګوي ټينګوي ټينګوي ويټينګ ټينګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئټينګ کړ ټينګ کړي دي ټينګه کړې ده ټينګي کړي دي دئی ټينګ کړ ټينګ کړي دي ټينګه کړې ده ديکړي  ټينګي

 2nd ی دئټينګ کړ ټينګ کړي دي  ټينګه کړې ده  ټينګي کړي دي  دئی کړ نګټي ديړي ګ کينټ  ټينګه کړې ده  ټينګي کړي دي 

 3rd ی دئټينګ کړ  ديکړي  ټينګ   کړې ده ټينګه ټينګي کړي دي  ی دئګ کړټين  ټينګ کړي دي   کړې ده ټينګه ټينګي کړي دي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st وهټينګوئ/ ټينګا ټينګول(ه) ټينګوله نګولېيټ نګاوهيټوئ/ ټينګ ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې

 2nd ټينګوئ/ ټينګاوه ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې ټينګوئ/ ټينګاوه (ه)ټينګول ټينګوله ټينګولې

 3rd هټينګاو ټينګوئ/ ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې ټينګوئ/ ټينګاوه )ول(هټينګ ټينګوله ټينګولې

 
Past Progressive  

 1st ګاوهټينګوئ/ ټين ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې ټينګوئ/ ټينګاوه ول(ه)نګټي هګولټين ېګولټين

 2nd ينګاوهټينګوئ/ ټ ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې ينګاوهټينګوئ/ ټ ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې

 3rd وهټينګاټينګوئ/  ټينګول(ه) ټينګوله نګولېيټ ټينګوئ/ ټينګاوه ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې

 
Past Perfect  

 1st و کړیټينګ  ټينګ کړي وه ټينګه کړې وه ګي کړي وېينټ  کړی وټينګ  ټينګ کړي وه ې وهټينګه کړ ټينګي کړي وې

 2nd کړی وټينګ  ټينګ کړي وه ټينګه کړې وه ټينګي کړي وې  کړی وټينګ  ي وهټينګ کړ ټينګه کړې وه ټينګي کړي وې 

 3rd کړی وټينګ  ټينګ کړي وه کړې وهټينګه  ټينګي کړي وې کړی وټينګ  وه کړي ټينګ وه ېه کړټينګ ټينګي کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st ټينګوئ/ ټينګاوه ټينګول(ه) لهټينګو ټينګولې ټينګوئ/ ټينګاوه ټينګول(ه) لهټينګو ټينګولې

 2nd اوهټينګ /ټينګوئ ټينګول(ه) هولټينګ ټينګولې ټينګوئ/ ټينګاوه ل(ه)ټينګو ټينګوله ټينګولې

 3rd ټينګوئ/ ټينګاوه ټينګول(ه) ټينګوله ولېټينګ ټينګوئ/ ټينګاوه ټينګول(ه) ټينګوله ټينګولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ټينګوم ه)(به ټينګوم (ه)به ټينګوم (ه)به ټينګوم به ټينګوو ټينګوو هب به ټينګوو به ټينګوو

 2nd به ټينګوې به ټينګوې به ټينګوې به ټينګوې ټينګوئ هب ينګوئبه ټ  ينګوئټ به ټينګوئبه 

 3rd به ټينګوي به ټينګوي ينګويټ به به ټينګوي به ټينګوي به ټينګوي به ټينګوي نګويبه ټي

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ به ټينګ کړي ويينګ به ټ ويبه ټينګه کړې  ټينګي کړي ويبه  ی ويکړ به ټينګ يبه ټينګ کړي و به ټينګه کړې وي به ټينګي کړي وي

 2nd ی ويکړټينګ  به به ټينګ کړي وي کړې وي به ټينګه ويبه ټينګي کړي  ی ويټينګ کړ به به ټينګ کړي وي وي کړې به ټينګه به ټينګي کړي وي

 3rd ی ويټينګ کړ به ينګ کړي ويټ به ويې کړ به ټينګه يبه ټينګي کړي   ی ويټينګ کړ به وي به ټينګ کړي کړې وي به ټينګه به ټينګي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ به ټينګ به ټينګ کړي وي وي ګه کړېبه ټين به ټينګي کړي وي ی ويکړ به ټينګ ي ويبه ټينګ کړ به ټينګه کړې وي به ټينګي کړي وي

 2nd يی وټينګ کړ به به ټينګ کړي وي يکړې و به ټينګه ټينګي کړي وي هب ی ويړټينګ ک به وي به ټينګ کړي کړې وي به ټينګه ړي ويبه ټينګي ک

 3rd ی ويټينګ کړ به به ټينګ کړي وي کړې وي ينګهبه ټ به ټينګي کړي وي ی ويټينګ کړ به کړي ويبه ټينګ  کړې وي به ټينګه به ټينګي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نګوم(تېر) به ټي (ه)(تېر) به ټينګوم (ه)) به ټينګومېر(ت (ه)(تېر) به ټينګوم وه ټينګو(تېر) ب (تېر) به ټينګوو وينګوبه ټر) (تې ګووبه ټين(تېر) 

 2nd ټينګوې ) به(تېر (تېر) به ټينګوې ټينګوېبه ر) (تې (تېر) به ټينګوې (تېر) به ټينګوئ (تېر) به ټينګوئ  وئ(تېر) به ټينګ (تېر) به ټينګوئ

 3rd (تېر) به ټينګوي وي(تېر) به ټينګ (تېر) به ټينګوي (تېر) به ټينګوي ي(تېر) به ټينګو (تېر) به ټينګوي (تېر) به ټينګوي به ټينګوير) (تې

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ټينګي کړي 

 وي

(تېر) به ټينګه کړې 

 يو

(تېر) به ټينګ کړي 

 وي

ی کړ ينګ(تېر) به ټ

 وي

کړي  ټينګي) به ېر(ت

 وي

ړې (تېر) به ټينګه ک

 وي

(تېر) به ټينګ کړي 

 وي

ی کړ به ټينګر) (تې

 وي
1st 

کړي  (تېر) به ټينګي

 وي

کړې  ) به ټينګهېر(ت

 وي

(تېر) به ټينګ کړي 

 وي

ی ټينګ کړ تېر) به(

 وي

کړي  (تېر) به ټينګي

 وي

کړې  هټينګ(تېر) به 

 وي

(تېر) به ټينګ کړي 

 وي

ی ټينګ کړ بهر) (تې

 وي
2nd 

(تېر) به ټينګي کړي  

 وي

کړې  به ټينګهر) (تې

 وي

نګ کړي (تېر) به ټي

 وي

ی ټينګ کړ (تېر) به

 وي

کړي (تېر) به ټينګي  

 وي

کړې  (تېر) به ټينګه

 وي

کړي  (تېر) به ټينګ

 وي

ی ټينګ کړ (تېر) به

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
نګ ه ټيوه،بنګاټي /،ټينګوئه)(ټينګوم (که ...)

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ټينګ کم )غواړي چي   Present Active ټينګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)نګ کمزه دې ټي )غوښتل يې چي  Present Passive ټينګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وټينګ  Past Active ینګ کړيټ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وټينګ  Past Passive یټينګ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ټينګ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ټينګ  )م چيخوښ و  Continuous نګوهيټ 

 Non-continuous ټينګ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)جګوم (ه)جګوم  (ه)جګوم  (ه)جګوم جګوو جګوو ووګج جګوو

 2nd جګوې ېجګو جګوې جګوې جګوئ جګوئ جګوئ وئجګ

 3rd ويجګ جګوي جګوي جګوي جګوي جګوي جګوي يجګو

 
Simple Past  

 1st جګ کئ (ه)کړل-کړه/جګ  جګه کړه  جګي کړې  جګ کئ (ه)کړل-کړه/جګ  جګه کړه ېجګي کړ

 2nd کئ ګج (ه)کړل-کړه/جګ  جګه کړه  کړې جګي جګ کئ (ه)کړل-کړه/جګ  جګه کړه  جګي کړې

 3rd جګ کئ (ه)کړل-کړه/جګ  جګه کړه  کړېجګي   ئجګ ک (ه)ړلک-/هړکجګ  جګه کړه جګي کړې 
 

Simple Future  
 1st (ه)به جګ کم (ه)به جګ کم (ه)به جګه کم )(هبه جګي کم کو به جګ کو به جګ به جګه کو به جګي کو

 2nd به جګ کې به جګ کې ه کېبه جګ به جګي کې به جګ کئ به جګ کئ به جګه کئ کئ به جګي

 3rd به جګ کي به جګ کي يګه کبه ج به جګي کي به جګ کي کي به جګ يبه جګه ک کي يجګبه 

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم (تېر) به جګي کو (تېر) به جګ کو (تېر) به جګ جګه کو ) به(تېر (تېر) به جګي کو
 (تېر) به جګه کم

 (ه)
 1st (ه)(تېر) به جګ کم )(ه(تېر) به جګ کم

 2nd (تېر) به جګ کې (تېر) به جګ کې ېه جګه ک(تېر) ب (تېر) به جګي کې جګ کئ (تېر) به (تېر) به جګ کئ ئک ګهبه ج (تېر) کئ جګي به(تېر) 

 3rd (تېر) به جګ کي جګ کي (تېر) به (تېر) به جګه کي (تېر) به جګي کي (تېر) به جګ کي (تېر) به جګ کي (تېر) به جګه کي کي ګيبه ج (تېر)
 

Present Progressive  
 1st (ه)جګوم (ه)جګوم  (ه)جګوم  (ه)جګوم  جګوو جګوو جګوو ووجګ

 2nd جګوې جګوې جګوې جګوې جګوئ جګوئ جګوئ جګوئ

 3rd جګوي جګوي جګوي جګوي جګوي جګوي جګوي يجګو

 
Present Perfect  

 1st ئی دکړګ ج  جګ کړي دي  هجګه کړې د  جګي کړي دي ی دئجګ کړ  جګ کړي دي  جګه کړې ده  جګي کړي دي

 2nd ی دئجګ کړ  جګ کړي دي  جګه کړې ده  دي کړي جګي  ی دئجګ کړ  جګ کړي دي  ده جګه کړې  جګي کړي دي 

 3rd ی دئجګ کړ  جګ کړي دي  جګه کړې ده  جګي کړي دي ی دئجګ کړ  جګ کړي دي  جګه کړې ده  کړي ديي جګ

 
Present Perfect Progressive  

 1st جګوئ/ جګاوه (ه)جګول جګوله جګولې هجګاو جګوئ/ )(هجګول جګوله لېجګو

 2nd هجګاو /جګوئ (ه)جګول جګوله جګولې جګاوه /جګوئ (ه)ولګج جګوله جګولې

 3rd جګاوه /جګوئ (ه)جګول جګوله لېجګو جګاوه /جګوئ (ه)جګول جګوله جګولې
 

Past Progressive  
 1st وئ/ جګاوهګج (ه)ولجګ جګوله ولېګج جګوئ/ جګاوه (ه)جګول جګوله جګولې

 2nd جګاوه /جګوئ (ه)جګول لهجګو جګولې جګاوه /جګوئ (ه)جګول جګوله جګولې

 3rd جګاوه /جګوئ (ه)جګول جګوله جګولې جګاوه /وئګج (ه)جګول جګوله جګولې

 
Past Perfect  

 1st وی کړجګ  ړي وهک جګ جګه کړې وه کړي وې جګي کړی وجګ  جګ کړي وه جګه کړې وه کړي وې جګي

 2nd کړی وجګ  جګ کړي وه ې وهکړ جګه جګي کړي وې کړی وجګ  وه کړيجګ  کړې وهجګه  جګي کړي وې

 3rd کړی وجګ  جګ کړي وه وه جګه کړې جګي کړي وې کړی وجګ  جګ کړي وه ې وهجګه کړ جګي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st جګوئ/ جګاوه (ه)جګول جګوله جګولې وهجګوئ/ جګا (ه)جګول جګوله جګولې

 2nd جګاوه /جګوئ (ه)جګول ولهګج جګولې جګاوه /جګوئ (ه)جګول لهجګو جګولې

 3rd وهجګا /جګوئ (ه)جګول جګوله جګولې جګاوه /جګوئ (ه)جګول جګوله جګولې

 
  



100: to prick; to hoist; to raise; to lift جګول 
 

 201 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مبه جګو (ه)ګومبه ج (ه)به جګوم (ه)به جګوم جګوو هب به جګوو به جګوو به جګوو

 2nd به جګوې ېجګوبه  به جګوې به جګوې به جګوئ وئبه جګ به جګوئ جګوئبه 

 3rd به جګوي به جګوي به جګوي ګويج به به جګوي به جګوي به جګوي به جګوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړجګ  هب ړي ويبه جګ ک ړې ويک جګهبه  به جګي کړي وي ی ويګ کړج به به جګ کړي وي به جګه کړې وي به جګي کړي وي

 2nd ی ويبه جګ کړ ي ويړک به جګ به جګه کړې وي به جګي کړي وي ی ويبه جګ کړ وي کړي به جګ به جګه کړې وي کړي ويبه جګي 

 3rd يی وکړبه جګ  به جګ کړي وي وي ه کړېبه جګ به جګي کړي وي ی ويبه جګ کړ به جګ کړي وي ړې ويګه کبه ج به جګي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه جګ کړ کړي ويبه جګ  به جګه کړې وي به جګي کړي وي ی ويبه جګ کړ ي ويبه جګ کړ به جګه کړې وي يکړي و به جګي

 2nd ويی کړ به جګ کړي وي به جګ ړې ويګه کبه ج به جګي کړي وي ی ويبه جګ کړ کړي وي به جګ کړې وي جګهبه  به جګي کړي وي

 3rd ی ويبه جګ کړ به جګ کړي وي به جګه کړې وي يبه جګي کړي و ی ويبه جګ کړ ي ويبه جګ کړ به جګه کړې وي يکړي وي جګبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مبه جګو(تېر)  (ه)ګومبه ج (تېر) (ه)(تېر) به جګوم (ه)وم(تېر) به جګ (تېر) به جګوو (تېر) به جګوو (تېر) به جګوو و(تېر) به جګو

 2nd (تېر) به جګوې (تېر) به جګوې (تېر) به جګوې (تېر) به جګوې به جګوئر) (تې (تېر) به جګوئ تېر) به جګوئ( (تېر) به جګوئ

 3rd يه جګو(تېر) ب (تېر) به جګوي ه جګوي(تېر) ب (تېر) به جګوي (تېر) به جګوي (تېر) به جګوي جګوي (تېر) به (تېر) به جګوي

 
Future in the Past Perfect  

کړي  به جګي(تېر) 

 وي

 (تېر) به جګه کړې

 وي

(تېر) به جګ کړي 

 وي

ی (تېر) به جګ کړ

 وي

ګي کړي (تېر) به ج

 وي

(تېر) به جګه کړې 

 وي

کړي (تېر) به جګ 

 وي

ی (تېر) به جګ کړ

 وي
1st 

(تېر) به جګي کړي 

 وي

جګه کړې  ) به(تېر

 وي

کړي  (تېر) به جګ

 يو

ی کړ (تېر) به جګ

 وي

(تېر) به جګي کړي 

 وي

به جګه کړې ر) (تې

 وي

ي ړک (تېر) به جګ

 وي

ی (تېر) به جګ کړ

 وي
2nd 

(تېر) به جګي کړي 

 وي

) به جګه کړې ېر(ت

 وي

(تېر) به جګ کړي 

 وي

ی ګ کړبه ج (تېر)

 وي

(تېر) به جګي کړي 

 وي

(تېر) به جګه کړې 

 وي

تېر) به جګ کړي (

 وي

 یکړګ (تېر) به ج

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کماوه، به جګ ، جګوئ/ جګ (ه)جګوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې جګ کم )غواړي چي  Present Active جګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کمزه دې جګ  )غوښتل يې چي  Present Passive نکیجګېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و کړیجګ  Past Active یجګ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وجګ  Past Passive یسو ګج 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي جګ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وړکما جګ  )خوښ وم چي  Continuous جګوه 

 Non-continuous جګ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مګوجن (ه)جنګوم (ه)جنګوم (ه)ومجنګ جنګوو جنګوو جنګوو جنګوو

 2nd جنګوې ګوېنج جنګوې جنګوې جنګوئ وئجنګ ئګوجن جنګوئ

 3rd جنګوي جنګوي جنګوي جنګوي جنګوي يګوجن جنګوي جنګوي

 
Simple Past  

 1st وجنګوئ/ وجنګاوه )ه(وجنګول وجنګوله وجنګولې وجنګوئ/ وجنګاوه )ه(وجنګول وجنګوله وجنګولې

 2nd هوجنګوئ/ وجنګاو )ه(ولنګوج هګولوجن وجنګولې هوجنګاو وجنګوئ/ )ه(وجنګول وجنګوله وجنګولې

 3rd جنګاوهوجنګوئ/ و )ه(وجنګول وجنګوله وجنګولې وجنګوئ/ وجنګاوه )ه(وجنګول وجنګوله وجنګولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وجنګوم (ه)وجنګوم هب (ه)به وجنګوم (ه)به وجنګوم به وجنګوو به وجنګوو جنګووو به به وجنګوو

 2nd نګوېبه وج به وجنګوې به وجنګوې نګوېبه وج به وجنګوئ ګوئوجنبه  ګوئبه وجن ګوئوجنبه 

 3rd به وجنګوي وجنګويبه  به وجنګوي يجنګوبه و به وجنګوي به وجنګوي به وجنګوي به وجنګوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)جنګوم(تېر) به و (ه)(تېر) به وجنګوم (ه)(تېر) به وجنګوم (ه)وجنګوم (تېر) به نګوووج ) به(تېر (تېر) به وجنګوو جنګوو(تېر) به و (تېر) به وجنګوو

 2nd (تېر) به وجنګوې (تېر) به وجنګوې ) به وجنګوېېر(ت (تېر) به وجنګوې وجنګوئ(تېر) به  وجنګوئ (تېر) به (تېر) به وجنګوئ (تېر) به وجنګوئ

 3rd (تېر) به وجنګوي وي(تېر) به وجنګ (تېر) به وجنګوي (تېر) به وجنګوي يوجنګو) به ېر(ت جنګويبه و (تېر) ي(تېر) به وجنګو وجنګوي ) به(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)جنګوم ه)(جنګوم (ه)جنګوم (ه)جنګوم جنګوو جنګوو جنګوو جنګوو

 2nd جنګوې ېګوجن جنګوې جنګوې جنګوئ جنګوئ جنګوئ جنګوئ

 3rd جنګوي يګوجن ګوينج جنګوي جنګوي جنګوي جنګوي جنګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګولنج جنګولي دي جنګولې ده جنګولي دي ی دئجنګول جنګولي دي دهجنګولې  جنګولي دي

 2nd ی دئجنګول جنګولي دي جنګولې ده جنګولي دي ی دئجنګول يجنګولي د جنګولې ده جنګولي دي

 3rd ی دئولجنګ جنګولي دي ګولې دهنج يلي دجنګو ی دئګولنج يلي دجنګو جنګولې ده جنګولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله ولېجنګ جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله جنګولې

 2nd جنګوئ/ جنګاوه )(هجنګول جنګوله جنګولې جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله ولېجنګ

 3rd جنګوئ/ جنګاوه (ه)ولجنګ جنګوله جنګولې ګاوهئ/ جنګوجن (ه)جنګول هجنګول ېجنګول

 
Past Progressive  

 1st جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله ګولېنج جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله جنګولې

 2nd جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله جنګولې جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله ګولېنج

 3rd جنګوئ/ جنګاوه (ه)ګولنج جنګوله جنګولې جنګاوهجنګوئ/  (ه)جنګول ولهجنګ ولېجنګ

 
Past Perfect  

 1st ی وجنګول جنګولي وه جنګولې وه ګولي وېنج ی وجنګول جنګولي وه جنګولې وه جنګولي وې

 2nd ی وجنګول جنګولي وه ې وهجنګول جنګولي وې ی وجنګول جنګولي وه جنګولې وه جنګولي وې

 3rd وی جنګول جنګولي وه جنګولې وه وېجنګولي  ی وجنګول هلي وجنګو وهجنګولې  ېلي وجنګو

  
Past Perfect Progressive  

 1st ګوئ/ جنګاوهنج (ه)جنګول جنګوله جنګولې جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله جنګولې

 2nd اوهګوئ/ جنګنج (ه)جنګول جنګوله جنګولې جنګوئ/ جنګاوه (ه)جنګول جنګوله جنګولې

 3rd نګاوهئ/ ججنګو (ه)جنګول جنګوله جنګولې وهجنګوئ/ جنګا (ه)جنګول لهجنګو لېجنګو
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Future Progressive  

 1st (ه)به جنګوم (ه)به جنګوم ه)(به جنګوم (ه)به جنګوم به جنګوو به جنګوو ووبه جنګ به جنګوو

 2nd وېبه جنګ نګوېج به به جنګوې به جنګوې به جنګوئ ګوئبه جن به جنګوئ به جنګوئ

 3rd به جنګوي به جنګوي ګويبه جن به جنګوي به جنګوي نګويج به به جنګوي به جنګوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه جنګول به جنګولي وي به جنګولې وي به جنګولي وي ی ويبه جنګول به جنګولي وي به جنګولې وي وي به جنګولي

 2nd ويی به جنګول به جنګولي وي ولې ويبه جنګ به جنګولي وي يی ونګولبه ج ي وينګولبه ج ولې ويبه جنګ به جنګولي وي

 3rd ی ويبه جنګول يبه جنګولي و به جنګولې وي به جنګولي وي ی ويبه جنګول به جنګولي وي به جنګولې وي جنګولي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه جنګول به جنګولي وي به جنګولې وي ويګولي به جن يی وبه جنګول يبه جنګولي و به جنګولې وي ي وينګولبه ج

 2nd ی ويګولبه جن به جنګولي وي به جنګولې وي نګولي ويج به ی ويبه جنګول به جنګولي وي به جنګولې وي جنګولي ويبه 

 3rd ی وينګولبه ج ويبه جنګولي  ويبه جنګولې  به جنګولي وي ی ويولجنګبه  به جنګولي وي به جنګولې وي به جنګولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به جنګوم (ه)به جنګومر) (تې (ه)(تېر) به جنګوم (ه)(تېر) به جنګوم وو(تېر) به جنګ (تېر) به جنګوو (تېر) به جنګوو ) به جنګووېر(ت

 2nd (تېر) به جنګوې جنګوېتېر) به ( (تېر) به جنګوې نګوېبه جر) (تې نګوئبه ج (تېر) جنګوئ(تېر) به  ) به جنګوئېر(ت (تېر) به جنګوئ

 3rd (تېر) به جنګوي به جنګوير) (تې (تېر) به جنګوي (تېر) به جنګوي ويبه جنګ(تېر)  (تېر) به جنګوي (تېر) به جنګوي (تېر) به جنګوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به جنګول (تېر) به جنګولي وي تېر) به جنګولې وي( (تېر) به جنګولي وي ی ويجنګول(تېر) به  ي ويه جنګول(تېر) ب ولې ويبه جنګ(تېر)  ي وي(تېر) به جنګول

 2nd ی ويګولجن ) به(تېر نګولي وي(تېر) به ج (تېر) به جنګولې وي وي (تېر) به جنګولي ی وي(تېر) به جنګول (تېر) به جنګولي وي ي(تېر) به جنګولې و (تېر) به جنګولي وي

 3rd ی وي) به جنګولېر(ت (تېر) به جنګولي وي (تېر) به جنګولې وي ي(تېر) به جنګولي و ی وي(تېر) به جنګول (تېر) به جنګولي وي (تېر) به جنګولې وي ويجنګولي  (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) 
ه،به ګاونګوئ/ جنجنګوم، ج (که ...)

 ...)(هوجنګوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ومزه دې وجنګ )غواړي چي  Present Active جنګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وجنګوم )غوښتل يې چي  Present Passive جنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلګوجن  Past Active یلګوجن 

Past Anterior or Preterit Perfect و یجنګول  Past Passive یجنګېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويولدی باور نه لري چي) ما دي جنګ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما جنګول )خوښ وم چي  Continuous هګوجن 

 Non-continuous نګوهجو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)جوړوم (ه)جوړوم (ه)جوړوم (ه)جوړوم جوړوو جوړوو جوړوو جوړوو

 2nd جوړوې جوړوې ېړوجو جوړوې جوړوئ جوړوئ جوړوئ جوړوئ

 3rd جوړوي جوړوي يړوجو ړويوج جوړوي جوړوي جوړوي جوړوي

 
Simple Past  

 1st جوړکئ (ه)جوړکړه/ _کړل کړله -جوړه کړه/  ړلېجوړي کړې/ _ ک جوړکئ (ه)جوړکړه/ _کړل کړله -جوړه کړه/  کړلېجوړي کړې/ _ 

 2nd جوړکئ (ه)ړله/ _کجوړکړ کړله - جوړه کړه/ ړلېکړې/ _ ک جوړي جوړکئ (ه)جوړکړه/ _کړل کړله -کړه/ جوړه  کړې/ _ کړلې جوړي

 3rd جوړکئ (ه)ړکړه/ _کړلوج کړله -جوړه کړه/  جوړي کړې/ _ کړلې جوړکئ (ه)جوړکړه/ _کړل کړله -جوړه کړه/  _ کړلې /کړې جوړي
 

Simple Future  
 1st (ه)جوړ کم هب (ه)جوړ کم هب (ه)به جوړ ه کم (ه)به جوړي کم به جوړ کو به جوړ کو به جوړ ه کو کو به جوړي

 2nd به جوړ کې به جوړ کې به جوړه کې ېبه جوړ ي ک به جوړ کئ به جوړ کئ به جوړه کئ ي کئجوړبه 

 3rd به جوړ کي به جوړ کي کي به جوړه به جوړ ي کي به جوړ کي به جوړ کي کيبه جوړه  به جوړي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)ړ ه کم(تېر) به جو (ه)تېر) به جوړي کم( (تېر) به جوړ کو وه جوړ ک(تېر) ب ه کو (تېر) به جوړ کو (تېر) به جوړي
 (تېر) به جوړ کم 

 (ه)

 (تېر) به جوړ کم 

 (ه)
1st 

 2nd کې(تېر) به جوړ  (تېر) به جوړ کې کې (تېر) به جوړه (تېر) به جوړ ي کې کئ(تېر) به جوړ  جوړ کئ (تېر) به (تېر) به جوړه کئ (تېر) به جوړي کئ

 3rd تېر) به جوړ کي( (تېر) به جوړ کي (تېر) به جوړه کي (تېر) به جوړ ي کي ړ کي(تېر) به جو (تېر) به جوړ کي کي(تېر) به جوړه  کيي وړبه ج (تېر)
 

Present Progressive  
 1st (ه)مړوجو (ه)جوړوم (ه)جوړوم (ه)جوړوم جوړوو جوړوو جوړوو جوړوو

 2nd جوړوې جوړوې ېجوړو جوړوې وئجوړ جوړوئ ئړوجو جوړوئ

 3rd جوړوي ړويوج جوړوي جوړوي جوړوي جوړوي ړويوج جوړوي

 
Present Perfect  

 1st جوړ کړئ دي جوړ کړي دي ې دهه کړجوړ  جوړي کړي دي جوړ کړئ دي جوړ کړي دي ده جوړه کړې  جوړي کړي دي

 2nd ی دئجوړکړ  کړي ديړ جو ې دهجوړه کړ ړي ديجوړي ک ی دئکړجوړ  جوړ کړي دي ې دهجوړه کړ جوړي کړي دي

 3rd ی دئجوړ کړ يجوړ کړي د جوړه کړې ده  جوړي کړي دي ی دئجوړ کړ جوړ کړي دي جوړه کړې ده  جوړي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st جوړاوهجوړوئ/  (ه)جوړول ولهجوړ جوړولې جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې

 2nd اوهجوړوئ/ جوړ (ه)جوړول جوړوله ولېجوړ جوړوئ/ جوړاوه )(هجوړول جوړوله ړولېوج

 3rd جوړاوهجوړوئ/  (ه)جوړول لهجوړو جوړولې جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې
 

Past Progressive  
 1st اوهجوړ /جوړوئ (ه)جوړول ړولهوج جوړولې جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې

 2nd وړاوهجوړوئ/ ج (ه)جوړول جوړوله ړولېوج جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول هجوړول جوړولې

 3rd جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول لهړوجو جوړولې جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وجوړ جوړکړي وه جوړه کړې وه وې کړي جوړي کړی وجوړ جوړکړي وه جوړه کړې وه جوړي کړي وې

 2nd کړی وجوړ جوړکړي وه جوړه کړې وه  جوړي کړي وې  کړی وجوړ ړي وهړکجو جوړه کړې وه  وې ي کړيوړج 

 3rd کړی وجوړ جوړکړي وه ړې وهه کجوړ  جوړي کړي وې  کړی وجوړ جوړکړي وه ړې وهجوړه ک  جوړي کړي وې 

  
Past Perfect Progressive  

 1st جوړاوهجوړوئ/  (ه)جوړول ولهجوړ ولېجوړ وړاوهئ/ ججوړو (ه)جوړول هجوړول جوړولې

 2nd جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې جوړوئ/ جوړاوه (ه)لجوړو جوړوله جوړولې

 3rd جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې جوړوئ/ جوړاوه (ه)جوړول جوړوله جوړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به جوړوم (ه)جوړوم هب (ه)به جوړوم (ه)مبه جوړو به جوړوو ړووبه جو به جوړوو ووبه جوړ

 2nd به جوړوې وېجوړبه  به جوړوې به جوړوې به جوړوئ به جوړوئ به جوړوئ وړوئج به

 3rd به جوړوي به جوړوي به جوړوي به جوړوي به جوړوي يبه جوړو به جوړوي به جوړوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي ويبه جوړه کړې  به جوړي کړي وي ويی به جوړ کړ کړي ويبه جوړ  وړه کړې ويج به به جوړي کړي وي

 2nd ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي به جوړه کړې وي ويي کړي به جوړ ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي وي کړې جوړهبه  به جوړي کړي وي

 3rd ی ويبه جوړ کړ ويبه جوړ کړي  به جوړه کړې وي وي به جوړي کړي ی ويکړبه جوړ  جوړ کړي وي هب به جوړه کړې وي به جوړي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي به جوړه کړې وي به جوړي کړي وي ی ويکړ جوړبه  به جوړ کړي وي به جوړه کړې وي ي ويړي کړبه جو

 2nd ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي ړې ويبه جوړه ک به جوړي کړي وي ی ويړبه جوړ ک ړي ويوړ کبه ج ويبه جوړه کړې  به جوړي کړي وي

 3rd ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي به جوړه کړې وي ي کړي ويجوړبه  ی ويبه جوړ کړ به جوړ کړي وي کړې ويوړه به ج به جوړي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st وړوم(ه)به ج (تېر) (تېر) به جوړوم(ه) جوړوم(ه)(تېر) به  تېر) به جوړوم(ه)( (تېر) به جوړوو تېر) به جوړوو( (تېر) به جوړوو ووبه جوړ(تېر) 

 2nd ه جوړوې(تېر) ب وړوېبه ج (تېر) جوړوې ) به(تېر (تېر) به جوړوې (تېر) به جوړوئ (تېر) به جوړوئ جوړوئ(تېر) به  (تېر) به جوړوئ

 3rd جوړوي (تېر) به (تېر) به جوړوي (تېر) به جوړوي (تېر) به جوړوي وړوي(تېر) به ج (تېر) به جوړوي وړوي(تېر) به ج ه جوړوي(تېر) ب

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به جوړي کړي 

 وي 

 (تېر) به جوړه 

 کړې وي

 وړ (تېر) به ج

 کړي وي

 وړ به ج (تېر)

 ی ويکړ

کړي تېر) به جوړي (

 وي 

 (تېر) به جوړه 

 ويې کړ

 (تېر) به جوړ 

 کړي وي

 جوړ  ) به(تېر

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به جوړي کړي 

 وي 

 (تېر) به جوړه 

 کړې وي

 (تېر) به جوړ 

 کړي وي

 (تېر) به جوړ 

 ی ويکړ

(تېر) به جوړي کړي 

 وي 

 (تېر) به جوړه 

 کړې وي

 به جوړ ر) (تې

 يکړي و

 (تېر) به جوړ 

 ی ويړک
2nd 

کړي جوړي ) به ېر(ت

 وي 

 وړه به ج (تېر)

 کړې وي

 (تېر) به جوړ 

 کړي وي

 (تېر) به جوړ 

 ی ويکړ

(تېر) به جوړي کړي 

 وي 

 ه جوړه (تېر) ب

 کړې وي

 (تېر) به جوړ 

 کړي وي

  به جوړ(تېر) 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)،به جوړ کموړوئ/ جوړاوه م، ججوړو (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وړ کمزه دې ج )غواړي چي  Present Active جوړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې جوړ کم )غوښتل يې چي  Present Passive جوړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وړ جو  Past Active یکړ جوړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیجوړ  Past Passive یجوړ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويجوړکړدی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما جوړ  )خوښ وم چي  Continuous جوړوه 

 Non-continuous جوړ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)چاغوم (ه)چاغوم (ه)چاغوم (ه)چاغوم چاغوو چاغوو چاغوو چاغوو

 2nd چاغوې چاغوې چاغوې ېچاغو چاغوئ چاغوئ چاغوئ چاغوئ

 3rd يغوچا چاغوي چاغوي يچاغو ويچاغ چاغوي يغوچا چاغوي

 
Simple Past  

 1st چاغ کئ (ه)کړل -/ړهچاغ ک چاغه کړه چاغي کړې چاغ کئ (ه)کړل -/چاغ کړه چاغه کړه کړېچاغي 

 2nd چاغ کئ (ه)کړل -/چاغ کړه چاغه کړه چاغي کړې چاغ کئ (ه)کړل -/چاغ کړه چاغه کړه چاغي کړې

 3rd چاغ کئ (ه)کړل -/چاغ کړه کړه غهچا چاغي کړې کئغ چا (ه)لکړ -/چاغ کړه چاغه کړه چاغي کړې
 

Simple Future  
 1st کم(ه)به چاغ  م(ه)به چاغ ک (ه)به چاغه کم به چاغي کم(ه) واغ کبه چ به چاغ کو به چاغه کو به چاغي کو

 2nd ېاغ کبه چ چاغ کې هب به چاغه کې کېاغي به چ به چاغ کئ به چاغ کئ به چاغه کئ به چاغي کئ

 3rd به چاغ کي به چاغ کي به چاغه کي به چاغي کي به چاغ کي به چاغ کي چاغه کي هب به چاغي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)چاغه کم (تېر) به (ه)کم(تېر) به چاغي  (تېر) به چاغ کو (تېر) به چاغ کو چاغه کو (تېر) به (تېر) به چاغي کو
 مه چاغ ک(تېر) ب

 (ه)

 مه چاغ ک(تېر) ب

 (ه)
1st 

 2nd ې(تېر) به چاغ ک (تېر) به چاغ کې اغه کېبه چ (تېر) (تېر) به چاغي کې (تېر) به چاغ کئ (تېر) به چاغ کئ غه کئ(تېر) به چا (تېر) به چاغي کئ

 3rd تېر) به چاغ کي( تېر) به چاغ کي( غه کي(تېر) به چا ي(تېر) به چاغي ک کي (تېر) به چاغ ي(تېر) به چاغ ک (تېر) به چاغه کي (تېر) به چاغي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)چاغوم (ه)مچاغو (ه)چاغوم (ه)چاغوم چاغوو چاغوو چاغوو چاغوو

 2nd چاغوې چاغوې چاغوې چاغوې چاغوئ چاغوئ چاغوئ چاغوئ

 3rd چاغوي ويچاغ چاغوي غوياچ چاغوي چاغوي چاغوي چاغوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئچاغ کړ چاغ کړي دي چاغه کړې ده يکړي دچاغي  ی دئچاغ کړ چاغ کړي دي دهچاغه کړې  يکړي دچاغي 

 2nd ی دئچاغ کړ چاغ کړي دي چاغه کړې ده يدچاغي کړي  ی دئچاغ کړ چاغ کړي دي کړې ده غهچا چاغي کړي دي

 3rd ی دئکړغ چا چاغ کړي دي دهکړې  غهچا غي کړي دياچ ی دئچاغ کړ ديکړي چاغ  کړې ده غهچا چاغي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې

 2nd ئ/ چاغاوهغوچا چاغول(ه) چاغوله چاغولې چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې

 3rd چاغوئ/ چاغاوه غول(ه)اچ چاغوله چاغولې هچاغاو چاغوئ/ ل(ه)غوچا چاغوله چاغولې
 

Past Progressive  
 1st چاغاوهچاغوئ/  چاغول(ه) چاغوله ېچاغول چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې

 2nd چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله ېچاغول

 3rd چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې وهاغائ/ چچاغو چاغول(ه) چاغوله چاغولې

 
Past Perfect  

 1st وی کړچاغ  چاغ کړي وه وهچاغه کړې  چاغي کړي وې کړی وچاغ  چاغ کړي وه چاغه کړې وه چاغي کړي وې

 2nd کړی وچاغ  چاغ کړي وه ړې وهه کچاغ غي کړي وېاچ کړی وچاغ  چاغ کړي وه چاغه کړې وه چاغي کړي وې

 3rd کړی وچاغ  چاغ کړي وه چاغه کړې وه ېکړي وچاغي  کړی وچاغ  چاغ کړي وه وه چاغه کړې وې کړي چاغي

 
Past Perfect Progressive  

 1st چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې اوهچاغ /چاغوئ چاغول(ه) چاغوله چاغولې

 2nd چاغوئ/ چاغاوه ه)چاغول( چاغوله چاغولې چاغوئ/ چاغاوه ل(ه)چاغو چاغوله لېچاغو

 3rd چاغوئ/ چاغاوه چاغول(ه) چاغوله چاغولې غوئ/ چاغاوهاچ چاغول(ه) چاغوله چاغولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به چاغوم (ه)به چاغوم (ه)به چاغوم (ه)به چاغوم به چاغوو وبه چاغو به چاغوو به چاغوو

 2nd به چاغوې وېچاغبه  به چاغوې چاغوې هب به چاغوئ وئبه چاغ به چاغوئ اغوئچ به

 3rd به چاغوي به چاغوي به چاغوي به چاغوي به چاغوي به چاغوي اغويبه چ به چاغوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويغ کړبه چا به چاغ کړي وي ويچاغه کړې  هب به چاغي کړي وي ی ويبه چاغ کړ به چاغ کړي وي کړې وياغه به چ به چاغي کړي وي

 2nd وي یکړبه چاغ  به چاغ کړي وي به چاغه کړې وي به چاغي کړي وي ی ويړبه چاغ ک به چاغ کړي وي کړې وياغه به چ ويي کړي به چاغ

 3rd ی ويبه چاغ کړ ويبه چاغ کړي  به چاغه کړې وي به چاغي کړي وي ی ويبه چاغ کړ کړي وي چاغبه  به چاغه کړې وي به چاغي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه چاغ کړ ويکړي چاغ به  به چاغه کړې وي به چاغي کړي وي ی ويبه چاغ کړ وي غ کړيبه چا به چاغه کړې وي اغي کړي ويچ به

 2nd ی وياغ کړچ به به چاغ کړي وي ړې ويبه چاغه ک يبه چاغي کړي و ی ويبه چاغ کړ به چاغ کړي وي چاغه کړې وي هب به چاغي کړي وي

 3rd ی ويکړبه چاغ  به چاغ کړي وي به چاغه کړې وي به چاغي کړي وي ی ويغ کړبه چا به چاغ کړي وي چاغه کړې وي هب ي کړي ويچاغبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)) به چاغومېر(ت (ه)ه چاغوم(تېر) ب (ه)اغومبه چ (تېر) (ه)تېر) به چاغوم( اغووبه چ (تېر) (تېر) به چاغوو (تېر) به چاغوو (تېر) به چاغوو

 2nd چاغوې(تېر) به  (تېر) به چاغوې (تېر) به چاغوې وې(تېر) به چاغ (تېر) به چاغوئ (تېر) به چاغوئ (تېر) به چاغوئ وئ(تېر) به چاغ

 3rd اغويبه چ (تېر) ه چاغوي(تېر) ب ) به چاغويېر(ت (تېر) به چاغوي اغوي(تېر) به چ (تېر) به چاغوي (تېر) به چاغوي (تېر) به چاغوي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به چاغي کړي 

 وي

 (تېر) به چاغه 

 کړې وي

 چاغ  ) به(تېر

 کړي وي

 (تېر) به چاغ 

 ی ويکړ

چاغي کړي  ) به(تېر

 وي

 (تېر) به چاغه 

 کړې وي

 (تېر) به چاغ 

 ويي کړ

  به چاغ(تېر) 

 ی ويکړ
1st 

ړي ) به چاغي کېر(ت

 وي

 تېر) به چاغه (

 کړې وي

 (تېر) به چاغ 

 کړي وي

 چاغ  ) به(تېر

 ی ويکړ

کړي (تېر) به چاغي 

 وي

 (تېر) به چاغه 

 کړې وي

 (تېر) به چاغ 

 کړي وي

 (تېر) به چاغ 

 ی ويکړ
2nd 

(تېر) به چاغي کړي 

 وي

 (تېر) به چاغه 

 کړې وي

 ه چاغ (تېر) ب

 ويکړي 

 (تېر) به چاغ 

 يی وکړ

غي کړي (تېر) به چا

 وي

 اغه (تېر) به چ

 کړې وي

 (تېر) به چاغ 

 کړي وي

 (تېر) به چاغ 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
(که ...) چاغوم(ه)،چاغوئ/چاغاوه،به چاغ 

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(هاغ کمدې چزه  )غواړي چي(  Present Active ونکیچاغو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې چاغ کم )چي ل يېغوښت  Present Passive چاغېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وغ چا  Past Active یچاغ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وچاغ  Past Passive یچاغ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړما دي چاغ  ي)ه لري چدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما چاغ  )خوښ وم چي  Continuous چاغوه 

 Non-continuous چاغ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)چټلوم (ه)چټلوم (ه)چټلوم (ه)چټلوم چټلوو چټلوو چټلوو چټلوو

 2nd چټلوې چټلوې چټلوې وېچټل چټلوئ چټلوئ چټلوئ چټلوئ

 3rd چټلوي چټلوي چټلوي چټلوي چټلوي يچټلو چټلوي چټلوي

 
Simple Past  

 1st چټل کئ کړل -کړه/چټل  هچټله کړ چټلي کړې کئ چټل کړل -چټل کړه/ کړه لهچټ کړې ليچټ

 2nd چټل کئ کړل -چټل کړه/ چټله کړه چټلي کړې چټل کئ کړل -چټل کړه/ چټله کړه چټلي کړې

 3rd چټل کئ کړل -چټل کړه/ چټله کړه چټلي کړې ئچټل ک کړل -چټل کړه/ چټله کړه چټلي کړې
 

Simple Future  
 1st کم(ه)به چټل  به چټل کم(ه) به چټله کم(ه) چټلي کم(ه) به ل کوبه چټ ټل کوچ به به چټله کو به چټلي کو

 2nd به چټل کې به چټل کې به چټله کې کې به چټلي به چټل کئ به چټل کئ به چټله کئ به چټلي کئ

 3rd به چټل کي ټل کيچ به کيټله به چ به چټلي کي به چټل کي به چټل کي به چټله کي ټلي کيچ به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به چټل کم (تېر) به چټل کم(ه) ه کم(ه)(تېر) به چټل کم(ه) (تېر)به چټلي (تېر) به چټل کو به چټل کور) (تې (تېر) به چټله کو ) به چټلي کوېر(ت

 2nd (تېر) به چټل کې ټل کې(تېر) به چ چټله کې(تېر) به  کې (تېر) به چټلي ټل کئبه چ (تېر) کئ (تېر) به چټل (تېر) به چټله کئ (تېر) به چټلي کئ

 3rd (تېر) به چټل کي ټل کي(تېر) به چ (تېر) به چټله کي ) به چټلي کيېر(ت (تېر) به چټل کي (تېر) به چټل کي (تېر) به چټله کي چټلي کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st ه)(چټلوم (ه)چټلوم (ه)مچټلو (ه)چټلوم چټلوو لووټچ چټلوو وچټلو

 2nd چټلوې ېلوچټ چټلوې چټلوې چټلوئ چټلوئ چټلوئ وئچټل

 3rd ويچټل چټلوي چټلوي چټلوي چټلوي چټلوي چټلوي چټلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئچټل کړ ديچټل کړي  چټله کړې ده چټلي کړي دي ی دئچټل کړ چټل کړي دي کړې ده لهچټ چټلي کړي دي

 2nd ی دئچټل کړ ل کړي ديټچ چټله کړې ده چټلي کړي دي ی دئل کړټچ ل کړي ديټچ ړې دهچټله ک کړي ديچټلي 

 3rd ی دئچټل کړ ي ديچټل کړ چټله کړې ده چټلي کړي دي ی دئچټل کړ چټل کړي دي چټله کړې ده چټلي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هچټ��و چټلوئ/ ل(ه)چټلو لهچټلو چټلولې هچټ��وچټلوئ/  چټلول(ه) لهچټلو لېلوچټ

 2nd چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله چټلولې چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله چټلولې

 3rd چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) لولهټچ چټلولې چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله ولېچټل

 
Past Progressive  

 1st ټ��وهئ/ چچټلو ل(ه)لوچټ لهلوچټ چټلولې �وهچټلوئ/ چټ� چټلول(ه) لهلوچټ چټلولې

 2nd چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله چټلولې چټلوئ/ چټ��وه ه)چټلول( چټلوله چټلولې

 3rd چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله چټلولې چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله لولېټچ

 
Past Perfect  

 1st کړی وچټل  چټل کړي وه وهچټله کړې  ېړي وي کچټل کړی وچټل  چټل کړي وه چټله کړې وه کړي وې ليچټ

 2nd کړی وچټل  چټل کړي وه وهچټله کړې  چټلي کړي وې کړی وچټل  چټل کړي وه چټله کړې وه ړي وېچټلي ک

 3rd کړی وچټل  وهکړي چټل  چټله کړې وه چټلي کړي وې کړی وچټل  چټل کړي وه له کړې وهټچ چټلي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله چټلولې چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) لولهټچ چټلولې

 2nd هچټ��و چټلوئ/ چټلول(ه) چټلوله چټلولې لوئ/ چټ��وهټچ چټلول(ه) چټلوله چټلولې

 3rd چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله ېچټلول چټلوئ/ چټ��وه چټلول(ه) چټلوله چټلولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به چټلوم (ه)به چټلوم (ه)به چټلوم (ه)ټلومبه چ به چټلوو به چټلوو به چټلوو ټلووچ به

 2nd به چټلوې به چټلوې  به چټلوې به چټلوې به چټلوئ به چټلوئ ټلوئچ به به چټلوئ

 3rd به چټلوي به چټلوي به چټلوي به چټلوي ويچټلبه  چټلويبه  به چټلوي به چټلوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چټل کړ وي ل کړيبه چټ به چټله کړې وي به چټلي کړي وي ی ويبه چټل کړ کړي وي چټلبه  به چټله کړې وي به چټلي کړي وي

 2nd ی ويبه چټل کړ به چټل کړي وي ټله کړې ويچ به وي به چټلي کړي ی ويبه چټل کړ به چټل کړي وي به چټله کړې وي به چټلي کړي وي

 3rd ی ويل کړبه چټ به چټل کړي وي به چټله کړې وي به چټلي کړي وي ی ويکړ چټلبه  به چټل کړي وي به چټله کړې وي ړي ويچټلي ک هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی کړ چټلبه  وي به چټل کړي ويبه چټله کړې  به چټلي کړي وي ی ويړبه چټل ک کړي ويبه چټل  به چټله کړې وي به چټلي کړي وي

 2nd ی ويبه چټل کړ ټل کړي ويچ به به چټله کړې وي به چټلي کړي وي ی ويبه چټل کړ به چټل کړي وي به چټله کړې وي به چټلي کړي وي

 3rd وي یبه چټل کړ ويبه چټل کړي  به چټله کړې وي کړي ويبه چټلي  ی ويچټل کړبه  به چټل کړي وي به چټله کړې وي وي به چټلي کړي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به چټلوم ه)((تېر) به چټلوم (ه)(تېر) به چټلوم (ه)چټلوم(تېر) به  (تېر) به چټلوو (تېر) به چټلوو (تېر) به چټلوو چټلوو(تېر) به 

 2nd (تېر) به چټلوې (تېر) به چټلوې  ه چټلوې(تېر) ب ) به چټلوېېر(ت (تېر) به چټلوئ ټلوئبه چ (تېر) (تېر) به چټلوئ چټلوئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به چټلوي  (تېر) به چټلوي (تېر) به چټلوي ) به چټلويېر(ت (تېر) به چټلوي (تېر) به چټلوي (تېر) به چټلوي ) به چټلويېر(ت

 
Future in the Past Perfect  

ي کړي چټل ) بهېر(ت

 وي

 (تېر) به چټله 

 کړې وي

  ټلبه چ (تېر)

 کړي وي

 (تېر) به چټل 

 ی ويکړ

ي (تېر) به چټلي کړ

 وي

 (تېر) به چټله 

 کړې وي

 (تېر) به چټل 

 کړي وي

  (تېر) به چټل

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به چټلي کړي 

 وي

 ه چټله (تېر) ب

 کړې وي

 (تېر) به چټل 

 کړي وي

 (تېر) به چټل 

 يی وکړ

چټلي کړي  ) به(تېر

 وي

 ټله (تېر) به چ

 کړې وي

 چټل  تېر) به(

 ويي کړ

 (تېر) به چټل 

 ی ويکړ
2nd 

کړي ه چټلي (تېر) ب

 وي

 (تېر) به چټله 

 کړې وي

 (تېر) به چټل 

 کړي وي

 به چټل ر) (تې

 ی ويکړ

(تېر) به چټلي کړي 

 وي

 به چټله ر) (تې

 کړې وي

 (تېر) به چټل 

 کړي وي

 (تېر) به چټل 

 ی ويړک
3rd 

 

Conditional (present, past, future)  ه)،چټلوئ/ چټ��وه،به چټل کم(ه)...وم(چټل ...)(که  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې چټل کم )غواړي چي  Present Active چټلوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې چټل کم )غوښتل يې چي  Present Passive ونکیچټلېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی ول چټ  Past Active یچټل کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وچټل  Past Passive یسو چټل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدي چټل کړ دی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وی کړما چټل  )خوښ وم چي  Continuous هچټلو 

 Non-continuous چټل که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st چختاړوم(ه) چختاړوم(ه) ه)(ماړوچخت چختاړوم(ه) چختاړوو چختاړوو چختاړوو چختاړوو

 2nd چختاړوې چختاړوې چختاړوې چختاړوې چختاړوئ ړوئتاچخ ئاړوچخت چختاړوئ

 3rd چختاړوي چختاړوي چختاړوي چختاړوي چختاړوي چختاړوي چختاړوي چختاړوي

 
Simple Past  

 1st چختاړ کئ کړل -ړ کړه/تاچخ هچختاړه کړ چختاړي کړې چختاړ کئ کړل -چختاړ کړه/ تاړه کړهخچ چختاړي کړې

 2nd چختاړ کئ کړل -چختاړ کړه/ هچختاړه کړ چختاړي کړې چختاړ کئ کړل -کړه/ چختاړ کړه اړهچخت تاړي کړېخچ

 3rd چختاړ کئ کړل -تاړ کړه/خچ چختاړه کړه چختاړي کړې چختاړ کئ کړل -کړه/چختاړ  چختاړه کړه چختاړي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمبه چختاړ  (ه)چختاړ کمبه  به چختاړه کم(ه) ه)کم(ي  ختاړبه چ اړ کوچختبه  به چختاړ کو به چختاړه کو ي کوبه چختاړ

 2nd ختاړ کېچ به به چختاړ کې به چختاړه کې به چختاړي کې ئبه چختاړ ک به چختاړ کئ به چختاړه کئ به چختاړ ي کئ

 3rd يک ختاړبه چ کيبه چختاړ  کي به چختاړه به چختاړي کي کي تاړچخ هب به چختاړ کي به چختاړه کي به چختاړ ي کي

 
Simple Future in the Past  

 کو ه چختاړ(تېر) ب (تېر) به چختاړ کو (تېر) به چختاړه کو به چختاړي کور) (تې
به چختاړي  (تېر)

 (ه)کم

 چختاړه کم(تېر) به 

 (ه)

 (تېر) به چختاړ کم 

 (ه)

 (تېر) به چختاړ کم 

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به چختاړ کې (تېر) به چختاړ کې (تېر) به چختاړه کې کې (تېر) به چختاړي (تېر) به چختاړ کئ اړ کئتخبه چ (تېر) ئچختاړه ک ) به(تېر (تېر) به چختاړي کئ

 3rd يچختاړ ک(تېر) به  کي (تېر) به چختاړ چختاړه کي ) به(تېر (تېر) به چختاړي کي (تېر) به چختاړ کي (تېر) به چختاړ کي (تېر) به چختاړه کي (تېر) به چختاړي کي
 

Present Progressive  
 1st چختاړوم(ه) چختاړوم(ه) چختاړوم(ه) چختاړوم(ه) چختاړوو چختاړوو چختاړوو چختاړوو

 2nd چختاړوې چختاړوې چختاړوې ړوېچختا چختاړوئ چختاړوئ چختاړوئ چختاړوئ

 3rd چختاړوي چختاړوي چختاړوي چختاړوي ړويتاچخ يچختاړو چختاړوي چختاړوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئچختاړ کړ ديچختاړ کړي  چختاړه کړې ده چختاړي کړي دي ی دئچختاړ کړ ي ديړ کړچختا چختاړه کړې ده چختاړي کړي دي

 2nd ی دئچختاړ کړ چختاړ کړي دي هړې دچختاړه ک چختاړي کړي دي ی دئچختاړ کړ چختاړ کړي دي کړې دهچختاړه  چختاړي کړي دي

 3rd ی دئچختاړ کړ چختاړ کړي دي چختاړه کړې ده ړي ديچختاړي ک ی دئچختاړ کړ چختاړ کړي دي هړې دړه کتاچخ ديي کړچختاړي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ړوئ/ چختاړاوهتاچخ )(هچختاړول چختاړوله چختاړولې چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)تاړولخچ چختاړوله چختاړولې

 2nd چختاړوئ/ چختاړاوه )(هچختاړول چختاړوله چختاړولې ختاړاوهوئ/ چچختاړ (ه)لاړوچخت چختاړوله چختاړولې

 3rd تاړوئ/ چختاړاوهخچ (ه)چختاړول چختاړوله چختاړولې اړاوهئ/ چختچختاړو (ه)چختاړول چختاړوله چختاړولې
 

Past Progressive  
 1st چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)لچختاړو ړولهتاچخ چختاړولې هچختاړاوچختاړوئ/  (ه)چختاړول هلاړوچخت چختاړولې

 2nd چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)چختاړول چختاړوله چختاړولې چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)چختاړول لهاړوچخت چختاړولې

 3rd چختاړاوهچختاړوئ/  )(هولچختاړ چختاړوله چختاړولې چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)چختاړول لهچختاړو چختاړولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وچختاړ  چختاړ کړي وه چختاړه کړې وه چختاړي کړي وې کړی وچختاړ  چختاړ کړي وه چختاړه کړې وه کړي وېچختاړي 

 2nd و کړی چختاړ چختاړ کړي وه چختاړه کړې وه چختاړي کړي وې کړی واړ چخت چختاړ کړي وه چختاړه کړې وه ړي کړي وېتاچخ

 3rd کړی وچختاړ  کړي وهچختاړ  چختاړه کړې وه چختاړي کړي وې کړی وچختاړ  کړي وهچختاړ  کړې وهچختاړه  چختاړي کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)چختاړول چختاړوله لېاړوچخت چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)چختاړول چختاړوله چختاړولې

 2nd چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)تاړولخچ لهاړوچخت ولېچختاړ ختاړاوهچختاړوئ/ چ (ه)چختاړول چختاړوله لېچختاړو

 3rd چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)تاړولخچ چختاړوله چختاړولې چختاړوئ/ چختاړاوه (ه)چختاړول چختاړوله لېچختاړو
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Future Progressive  

 1st وم(ه)چختاړ هب ختاړوم(ه)چ به به چختاړوم(ه) به چختاړوم(ه) ووچختاړبه  به چختاړوو به چختاړوو به چختاړوو

 2nd به چختاړوې به چختاړوې به چختاړوې به چختاړوې ختاړوئچ به به چختاړوئ به چختاړوئ به چختاړوئ

 3rd چختاړويبه  به چختاړوي به چختاړوي  به چختاړوي  به چختاړوي به چختاړوي به چختاړوي ختاړويچ به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چختاړ کړ به چختاړکړي وي ختاړه کړې ويچ به به چختاړي کړي وي ی ويبه چختاړ کړ ي ويړکختاړبه چ ويچختاړه کړې  هب به چختاړي کړي وي

 2nd ی ويبه چختاړ کړ ړکړي ويبه چختا کړې وي چختاړهبه  به چختاړي کړي وي ی ويختاړ کړچ به به چختاړکړي وي کړې وي به چختاړه کړي وي به چختاړي

 3rd ی ويبه چختاړ کړ به چختاړکړي وي کړې وي به چختاړه کړي ويتاړي به چخ ی ويبه چختاړ کړ به چختاړکړي وي ويې کړ ړهبه چختا ي کړي ويختاړبه چ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويړتاړ کبه چخ کړي ويبه چختاړ ې ويبه چختاړه کړ به چختاړي کړي وي وي یبه چختاړ کړ چختاړکړي ويبه  به چختاړه کړې وي ي وياړي کړبه چخت

 2nd ويی به چختاړ کړ به چختاړکړي وي کړې وي اړهچختبه  به چختاړي کړي وي ی ويبه چختاړ کړ به چختاړکړي وي کړې وي هبه چختاړ به چختاړي کړي وي

 3rd ی ويبه چختاړ کړ ي وياړکړچخت هب ې ويړک به چختاړه يبه چختاړي کړي و ی ويبه چختاړ کړ يبه چختاړکړي و کړې وي چختاړهبه  به چختاړي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ختاړوم(ه)به چ (تېر) (تېر) به چختاړوم(ه) چختاړوم(ه)(تېر) به  ختاړوم(ه)(تېر) به چ (تېر) به چختاړوو ) به چختاړووېر(ت (تېر) به چختاړوو (تېر) به چختاړوو

 2nd (تېر) به چختاړوې (تېر) به چختاړوې (تېر) به چختاړوې تاړوې(تېر) به چخ (تېر) به چختاړوئ چختاړوئ ) به(تېر چختاړوئ(تېر) به  ړوئ(تېر) به چختا

 3rd ويه چختاړ(تېر) ب (تېر) به چختاړوي چختاړوي (تېر) به  (تېر) به چختاړوي  (تېر) به چختاړوي اړويبه چخت(تېر)  (تېر) به چختاړوي (تېر) به چختاړوي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر)به چختاړي کړي 

 يو

(تېر) به چختاړ ه 

 کړې وي

 (تېر) به چختاړ

 کړي وي

 اړ (تېر) به چخت

 ی ويکړ

(تېر)به چختاړي کړي 

 وي

چختاړ ه (تېر) به 

 کړې وي

 (تېر) به چختاړ

 کړي وي

 (تېر) به چختاړ 

 ی ويکړ
1st 

(تېر)به چختاړي کړي 

 وي

ه  تېر) به چختاړ(

 ويکړې 

 ) به چختاړېر(ت

 کړي وي

 (تېر) به چختاړ 

 يی وکړ

(تېر)به چختاړي کړي 

 وي

(تېر) به چختاړ ه 

 کړې وي

 اړ(تېر) به چخت

 کړي وي

 (تېر) به چختاړ 

 ی ويکړ
2nd 

چختاړي کړي )به (تېر

 وي

(تېر) به چختاړ ه 

 کړې وي

 ړ(تېر) به چختا

 کړي وي

 (تېر) به چختاړ 

 ی ويکړ

کړي  تېر)به چختاړي(

 وي

چختاړ ه  ) به(تېر

 کړې وي

 (تېر) به چختاړ

 کړي وي

 (تېر) به چختاړ 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ه، به چختاړ چختاړوم(ه)،چختاړوئ/چختاړاو(که ...) 

 کم(ه) ...
 Deverbals 

Present Subjunctive )کم(ه) زه دې چختاړ )غواړي چي  Present Active یړوونکتاچخ 

Imperfect Subjunctive )(ه)ختاړ کمزه دې چ )غوښتل يې چي  Present Passive چختاړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وچختاړ  Past Active یچختاڼ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  وی کړچختاړ  Past Passive یچختاڼ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي چختاڼ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ماچختاڼ )چيوم ښ خو  Continuous چختاړوه 

 Non-continuous چختاړ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)چښم (ه)چښم  (ه)چښم  (ه)چښم  چښو چښو چښو چښو

 2nd چښې چښې چښې چښې چښئ چښئ چښئ چښئ

 3rd چښي چښي چښي چښي چښي يښچ چښي چښي

 
Simple Past  

 1st وچښئ (ه)وچښل وچښله وچښلې وچښئ (ه)وچښل لهوچښ وچښلې

 2nd وچښئ (ه)وچښل وچښله وچښلې وچښئ (ه)وچښل لهوچښ ېښلوچ

 3rd وچښئ (ه)وچښل وچښله وچښلې وچښئ (ه)وچښل وچښله وچښلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وچښم (ه)به وچښم (ه)به وچښم (ه)به وچښم ښوبه وچ به وچښو به وچښو به وچښو

 2nd ېوچښبه  وچښې هب به وچښې چښېبه و به وچښئ به وچښئ به وچښئ ئوچښ هب

 3rd به وچښي به وچښي به وچښي وچښي هب به وچښي به وچښي به وچښي به وچښي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وچښم (ه)(تېر) به وچښم ه)(م(تېر) به وچښ (ه)(تېر) به وچښم (تېر) به وچښو  ښوبه وچ (تېر)  (تېر) به وچښو  (تېر) به وچښو 

 2nd (تېر) به وچښې (تېر) به وچښې (تېر) به وچښې تېر) به وچښې( (تېر) به وچښئ (تېر) به وچښئ (تېر) به وچښئ ښئوچ ) به(تېر

 3rd (تېر) به وچښي ښي(تېر) به وچ (تېر) به وچښي (تېر) به وچښي (تېر) به وچښي (تېر) به وچښي (تېر) به وچښي (تېر) به وچښي

 
Present Progressive  

 1st (ه)چښم (ه)چښم  (ه)چښم  (ه)چښم  چښو وښچ چښو وچښ

 2nd چښې چښې چښې چښې چښئ چښئ چښئ چښئ

 3rd چښي يچښ چښي چښي چښي چښي چښي چښي
 

Present Perfect  
 1st دئ یلچښ  چښلي دي  چښلې ده  چښلي دي ی دئچښل  چښلي دي  دهلې چښ  چښلي دي

 2nd ی دئچښل  چښلي دي  هې دچښل  دي ليچښ ی دئچښل  يچښلي د  چښلې ده  چښلي دي

 3rd ی دئچښل  چښلي دي  چښلې ده  چښلي دي ی دئچښل  چښلي دي  هچښلې د  چښلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st چښئ (ه)چښل چښله چښلې چښئ (ه)چښل چښله چښلې

 2nd چښئ (ه)چښل چښله چښلې ئښچ (ه)چښل چښله چښلې

 3rd چښئ (ه)چښل لهښچ ېچښل چښئ (ه)چښل چښله چښلې

 
Past Progressive  

 1st چښئ (ه)چښل چښله چښلې چښئ (ه)چښل چښله لېچښ

 2nd چښئ (ه)چښل چښله چښلې چښئ )(هچښل چښله چښلې

 3rd چښئ (ه)چښل چښله چښلې چښئ (ه)چښل چښله چښلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولچښ چښلي وه وهچښلې  ېي وچښل ی وچښل چښلي وه چښلې وه لي وېښچ

 2nd ی وچښل چښلي وه چښلې وه وې ليچښ ی وچښل چښلي وه چښلې وه چښلي وې

 3rd ی وچښل چښلي وه چښلې وه چښلي وې ی ولچښ چښلي وه چښلې وه چښلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st چښئ (ه)چښل لهښچ چښلې چښئ (ه)چښل چښله چښلې

 2nd چښئ )(هلچښ چښله چښلې چښئ (ه)چښل چښله چښلې

 3rd چښئ (ه)لښچ چښله چښلې چښئ (ه)چښل چښله چښلې
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Future Progressive  

 1st (ه)چښمبه   (ه)چښمبه   (ه)چښمبه   (ه)چښمبه   ښوچ به به چښو به چښو به چښو

 2nd چښېبه   چښېبه   چښې هب  چښېبه   چښئبه  چښئبه  چښئبه  چښئبه 

 3rd چښيبه   چښيبه   چښيبه   چښيبه  چښيبه  چښيبه  يښچبه  چښيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چښل به چښلي وي به چښلې وي به چښلي وي ی ويبه چښل به چښلي وي به چښلې وي به چښلي وي

 2nd ی ويبه چښل به چښلي وي ې ويچښلبه  يبه چښلي و ی ويبه چښل به چښلي وي به چښلې وي ي ويچښلبه 

 3rd ی ويبه چښل به چښلي وي يبه چښلې و به چښلي وي ی ويبه چښل به چښلي وي وي به چښلې به چښلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه چښل به چښلي وي به چښلې وي به چښلي وي يی وبه چښل به چښلي وي به چښلې وي به چښلي وي

 2nd ی ويبه چښل به چښلي وي ښلې ويچ به ي ويبه چښل ی ويلښچبه  به چښلي وي به چښلې وي ويښلي به چ

 3rd ی ويبه چښل ويښلي به چ به چښلې وي به چښلي وي ی ويبه چښل به چښلي وي به چښلې وي به چښلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)چښم(تېر) به   (ه)چښم(تېر) به    (ه)چښم(تېر) به    )(هچښم(تېر) به    (تېر) به چښو  ښوبه چ (تېر)  (تېر) به چښو  (تېر) به چښو 

 2nd چښې(تېر) به   چښې(تېر) به   چښې(تېر) به   چښې(تېر) به   چښئ(تېر) به   چښئ(تېر) به   چښئ(تېر) به   چښئبه  (تېر) 

 3rd چښي(تېر) به   چښيه (تېر) ب  چښي (تېر) به  چښي(تېر) به   چښيه ر) ب(تې  چښي(تېر) به   چښي(تېر) به   چښي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به چښل  (تېر) به چښلي وي  چښلې وي (تېر) به  (تېر) به چښلي وي  ی ويبه چښل ېر)(ت  (تېر) به چښلي وي  (تېر) به چښلې وي  (تېر) به چښلي وي 

 2nd ی وي(تېر) به چښل  (تېر) به چښلي وي  وي (تېر) به چښلې  (تېر) به چښلي وي  ی ويه چښلر) ب(تې  ويتېر) به چښلي (  (تېر) به چښلې وي  چښلي وي) به (تېر 

 3rd ی وي(تېر) به چښل  ه چښلي وير) ب(تې  (تېر) به چښلې وي  (تېر) به چښلي وي  ی ويبه چښل ېر)(ت  (تېر) به چښلي وي  (تېر) به چښلې وي  وي(تېر) به چښلي  

 

Conditional (present, past, future) (..که) (ه)وچښم ، چښئ ، به (ه)چښم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مې وچښزه د )غواړي چي  Present Active چښونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وچښم )غوښتل يې چي  Present Passive چښل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یچښل  Past Active  یچښل  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یچښل  Past Passive یچښل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويچښل چي) ما ديدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یچښل ما )خوښ وم چي  Continuous چښه 

 Non-continuous وچښه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)چغوم( چغوم(ه) چغوم(ه) چغوم(ه) چغوو چغوو چغوو چغوو

 2nd ېچغو چغوې چغوې چغوې چغوئ چغوئ چغوئ چغوئ

 3rd چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي

 
Simple Past  

 1st وچغوئ/ وچغاوه (ه)وچغول غولهچو وچغولې وچغوئ/ وچغاوه (ه)وچغول وچغوله وچغولې

 2nd وچغاوه وئ/وچغ ه)(وچغول وچغوله وچغولې وچغوئ/ وچغاوه (ه)وچغول غولهچو وچغولې

 3rd وچغوئ/ وچغاوه (ه)وچغول وچغوله وچغولې وچغاوهوچغوئ/  (ه)ولوچغ وچغوله وچغولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وچغوم (ه)به وچغوم (ه)به وچغوم )(هبه وچغوم به وچغوو به وچغوو به وچغوو وچغووبه 

 2nd به وچغوې به وچغوې وېوچغبه  به وچغوې به وچغوئ به وچغوئ به وچغوئ به وچغوئ

 3rd به وچغوي به وچغوي به وچغوي به وچغوي ويوچغ به غويبه وچ وچغوي هب به وچغوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)غوم(تېر) به وچ (ه)(تېر) به وچغوم (ه)(تېر) به وچغوم )(ه(تېر) به وچغوم (تېر) به وچغوو وچغوو ) به(تېر (تېر) به وچغوو به وچغوو 

 2nd (تېر) به وچغوې  وچغوې) به ېر(ت (تېر) به وچغوې (تېر) به وچغوې  ) به وچغوئېرت( چغوئ(تېر) به و وئ(تېر) به وچغ (تېر) به وچغوئ

 3rd غوي(تېر) به وچ (تېر) به وچغوي (تېر) به وچغوي ه وچغوي(تېر) ب  (تېر) به وچغوي (تېر) به وچغوي غوي(تېر) به وچ (تېر) به وچغوي

 
Present Progressive  

 1st چغوم(ه) چغوم(ه) چغوم(ه) )هچغوم( چغوو چغوو ووغچ چغوو

 2nd چغوې چغوې چغوې چغوې چغوئ چغوئ چغوئ چغوئ

 3rd چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي چغوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئچغول ي ديولچغ چغولې ده چغولي دي ی دئچغول چغولي دي چغولې ده يچغولي د

 2nd ی دئچغول چغولي دي چغولې ده ي ديولغچ ی دئچغول چغولي دي چغولې ده چغولي دي

 3rd ی دئچغول چغولي دي چغولې ده چغولي دي ی دئچغول چغولي دي چغولې ده يچغولي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st چغاوهئ/ چغو ه)(چغول چغوله چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې

 2nd چغوئ/ چغاوه (ه)چغول ولهغچ چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې

 3rd چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې

 
Past Progressive  

 1st چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې اوهچغوئ/ چغ (ه)چغول چغوله چغولې

 2nd اوهچغوئ/ چغ (ه)لچغو چغوله چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)ولچغ هولچغ چغولې

 3rd چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې

 
Past Perfect  

 1st ی وچغول هچغولي و چغولې وه چغولي وې ی وچغول چغولي وه چغولې وه چغولي وې

 2nd ی وچغول چغولي وه چغولې وه وې چغولي ی وچغول چغولي وه چغولې وه چغولي وې

 3rd ی وولچغ چغولي وه چغولې وه چغولي وې ی وچغول چغولي وه ې وهولچغ چغولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هچغوئ/ چغاو (ه)چغول چغوله چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې

 2nd چغوئ/ چغاوه (ه)چغول هچغول چغولې چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې

 3rd چغوئ/ چغاوه (ه)چغول چغوله چغولې هچغاو چغوئ/ (ه)چغول چغوله چغولې
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Future Progressive  

 1st به چغوم(ه) به چغوم(ه)  م(ه) چغوبه  به چغوم(ه)  به چغوو به چغوو به چغوو به چغوو

 2nd غوېبه چ ېچغوبه  به چغوې به چغوې به چغوئ به چغوئ به چغوئ وئبه چغ

 3rd به چغوي چغويبه  غويبه چ ويبه چغ به چغوي به چغوي به چغوي به چغوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چغول به چغولي وي غولې ويچ به به چغولي وي ی ويبه چغول به چغولي وي به چغولې وي غولي ويچ به

 2nd ی ويبه چغول به چغولي وي به چغولې وي يچغولي و هب ی ويبه چغول به چغولي وي به چغولې وي لي ويچغوبه 

 3rd ی ويبه چغول به چغولي وي به چغولې وي وي به چغولي ی ويبه چغول به چغولي وي چغولې ويبه  يلي وچغوبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه چغول ويبه چغولي  به چغولې وي به چغولي وي ی ويبه چغول غولي ويچ به به چغولې وي به چغولي وي

 2nd ی ويبه چغول يولي وبه چغ به چغولې وي به چغولي وي  ی ويبه چغول وي ليغوچ هب به چغولې وي به چغولي وي 

 3rd ی ويبه چغول لي ويبه چغو به چغولې وي به چغولي وي ی ويبه چغول به چغولي وي به چغولې وي به چغولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (تېر) به چغوم(ه)  چغوم(ه) ) به(تېر  (تېر) به چغوم(ه)  (تېر) به چغوم(ه) چغوو ه) بتېر( ) به چغووېر(ت (تېر) به چغوو (تېر) به چغوو

 2nd (تېر) به چغوې (تېر) به چغوې (تېر) به چغوې غوې(تېر) به چ (تېر) به چغوئ (تېر) به چغوئ غوئ(تېر) به چ (تېر) به چغوئ

 3rd چغوي ) به(تېر (تېر) به چغوي  (تېر) به چغوي تېر) به چغوي( ويچغ (تېر) به چغوي(تېر) به  (تېر) به چغوي چغوي ) به(تېر

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه چغول(تېر) لي ويغوچ (تېر)به چغولې وي(تېر)به  چغولي وي(تېر)به  ی ويبه چغول(تېر) به چغولي وي(تېر) به چغولې وي(تېر) ويبه چغولي (تېر)

 2nd ی ويولبه چغ(تېر) به چغولي وي(تېر) چغولې وي(تېر)به  چغولي ويتېر)به ( ی ويبه چغول(تېر) به چغولي وي(تېر) چغولې وي هب)ېر(ت چغولي ويبه ر)(تې

 3rd يی وبه چغول(تېر) به چغولي وي(تېر) چغولې وي(تېر)به  چغولي وي(تېر)به  ی ويبه چغول(تېر) به چغولي وي(تېر) وي به چغولې(تېر) به چغولي وي(تېر)

 

Conditional (present, past, future) ..وم(ه)، چغوئ/ چغاوه،به وچغوم(ه)...) چغ(که  Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې وچغوم(ه) )غواړي چي  Present Active چغوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې وچغوم(ه) )چي ل يېغوښت  Present Passive ېدونکیغچ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یچغول  Past Active یچغول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یچغول  Past Passive یچغېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) مادي چغول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یچغولما  )چيخوښ وم  Continuous چغوه 

 Non-continuous هوچغو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)چلوم (ه)چلوم (ه)چلوم (ه)چلوم چلوو وچلو چلوو چلوو

 2nd چلوې چلوې چلوې چلوې چلوئ ئچلو چلوئ چلوئ

 3rd چلوي چلوي چلوي ويلچ چلوي چلوي چلوي چلوي

 
Simple Past  

 1st ئ/ وچ��وهلووچ وچلول(ه) وچلوله وچلولې وچلوئ/ وچ��وه ه)وچلول( وچلوله وچلولې

 2nd وهوچلوئ/ وچ�� وچلول(ه) وچلوله لولېچو چ��وهئ/ ووچلو وچلول(ه) وچلوله وچلولې

 3rd وچلوئ/ وچ��وه )وچلول(ه وچلوله وچلولې وچلوئ/ وچ��وه وچلول(ه) هوچلول ېوچلول
 

Simple Future  
 1st (ه)وچلومبه  (ه)وموچلبه  (ه)به وچلوم (ه)به وچلوم به وچلوو وووچلبه  به وچلوو به وچلوو

 2nd به وچلوې به وچلوې به وچلوې به وچلوې چلوئو به به وچلوئ به وچلوئ به وچلوئ

 3rd به وچلوي به وچلوي ويبه وچل به وچلوي به وچلوي به وچلوي به وچلوي لويبه وچ

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وچلوم تېر)( (ه)وچلومتېر) به ( ه(تېر) به وچلوم (تېر) به وچلومه وچلووتېر) به ( (تېر) به وچلوو (تېر) به وچلوو وچلوو ) به(تېر

 2nd وچلوې تېر) به( وچلوې تېر) به( (تېر) به وچلوې ه وچلوې(تېر) ب (تېر) به وچلوئ (تېر) به وچلوئ وئبه وچل(تېر)  تېر) به وچلوئ(

 3rd وچلوي به تېر)( وچلوي تېر) به( يبه وچلو (تېر) (تېر) به وچلوي (تېر) به وچلوي (تېر) به وچلوي (تېر) به وچلوي ) به وچلويېر(ت

 
Present Progressive  

 1st ه)(چلوم (ه)چلوم (ه)چلوم (ه)چلوم چلوو چلوو چلوو وچلو

 2nd چلوې چلوې چلوې چلوې چلوئ چلوئ چلوئ چلوئ

 3rd چلوي چلوي چلوي چلوي چلوي چلوي ويچل چلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئچلول چلولي دي چلولې ده ديلي چلو ی دئوللچ چلولي دي چلولې ده چلولي دي

 2nd ی دئچلول يچلولي د چلولې ده چلولي دي ی دئچلول چلولي دي دهچلولې  چلولي دي

 3rd ی دئچلول چلولي دي چلولې ده چلولي دي ی دئچلول چلولي دي چلولې ده چلولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st چلوئ/ چ��وه (ه)چلول چلوله چلولې وئ/ چ��وهلچ (ه)چلول چلوله چلولې

 2nd هچلوئ/ چ��و (ه)چلول چلوله چلولې چلوئ/ چ��وه (ه)چلول هلچلو چلولې

 3rd وئ/ چ��وهلچ (ه)چلول چلوله چلولې چلوئ/ چ��وه (ه)چلول چلوله چلولې

 
Past Progressive  

 1st �وهچلوئ/ چ� ه)(چلول چلوله چلولې چلوئ/ چ��وه (ه)چلول چلوله چلولې

 2nd چلوئ/ چ��وه (ه)چلول چلوله چلولې �وهچ� /چلوئ (ه)چلول چلوله چلولې

 3rd چلوئ/ چ��وه (ه)چلول چلوله چلولې وئ/ چ��وهلچ (ه)چلول چلوله چلولې

 
Past Perfect  

 1st ی وچلول چلولي وه چلولې وه ې وېولچل ی وچلول چلولي وه چلولې وه چلولې وې

 2nd ی ووللچ چلولي وه وهچلولې  چلولې وې ی وچلول چلولي وه چلولې وه وېچلولې 

 3rd ی وچلول چلولي وه چلولې وه وېچلولې  ی وچلول چلولي وه چلولې وه چلولې وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st چلوئ/ چ��وه (ه)چلول ولهلچ چلولې چلوئ/ چ��وه (ه)چلول چلوله چلولې

 2nd چ��وهچلوئ/  (ه)چلول چلوله چلولې هچ��و چلوئ/ (ه)ولچل چلوله چلولې

 3rd چ��وهئ/ چلو (ه)چلول چلوله چلولې چلوئ/ چ��وه (ه)چلول لهچلو ېلوچل
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Future Progressive  

 1st (ه)به چلوم )(هبه چلوم (ه)به چلوم (ه)به چلوم به چلوو ووبه چل  به چلوو  به چلوو 

 2nd به چلوې به چلوې به چلوې ېچلوبه  به چلوئ  ئچلو به به چلوئ  به چلوئ

 3rd ويبه چل به چلوي به چلوي به چلوي به چلوي  به چلوي  ويچل به  به چلوي 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چلول لي ويچلوبه  به چلولې وي به چلولي وي ی ويبه چلول ويبه چلولي  به چلولې وي به چلولي وي

 2nd ی ويبه چلول يلي وچلو هب لولې ويچ به به چلولي وي ی ويبه چلول يولي وبه چل لې ويچلوبه  به چلولي وي

 3rd ی ويلچلوبه  چلولي ويبه  به چلولې وي به چلولي وي ی ويبه چلول لي ويچلوبه  به چلولې وي به چلولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويچلول هب به چلولي وي به چلولې وي وي لوليبه چ ی ويلولچ به به چلولي وي به چلولې وي به چلولي وي

 2nd ی ويبه چلول به چلولي وي به چلولې وي لولي ويچ به ی ويبه چلول به چلولي وي به چلولې وي وي لوليبه چ

 3rd وي یبه چلول به چلولي وي به چلولې وي لي ويچلوبه  ی ويبه چلول به چلولي وي به چلولې وي ويبه چلولي 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به چلوم  (ه)(تېر) به چلوم  (ه)(تېر) به چلوم  (ه)(تېر) به چلوم (تېر) به چلوو (تېر) به چلوو چلوو) به ېر(ت به چلوور) (تې

 2nd (تېر) به چلوې ېبه چلو(تېر)  ېبه چلو(تېر)  (تېر) به چلوې (تېر) به چلوئ  چلوئ (تېر) به  (تېر) به چلوئ  (تېر) به چلوئ 

 3rd (تېر) به چلوي  (تېر) به چلوي (تېر) به چلوي ي(تېر) به چلو (تېر) به چلوي  (تېر) به چلوي  لويه چر) بتې(  ويبه چل (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st  ی وي) به چلولېر(ت ي ويولبه چل(تېر)  به چلولې وي(تېر)  به چلولي وير) (تې  ی ويچلول (تېر) به به چلولي وي(تېر)  به چلولې وير) (تې به چلولي وي(تېر) 

 2nd ی وي(تېر) به چلول به چلولي وي(تېر)  به چلولې وي(تېر)  لي ويبه چلو(تېر)  ی وي(تېر) به چلول چلولي ويبه (تېر)  به چلولې وي(تېر)  به چلولي وي(تېر) 

 3rd ی ويلولبه چ (تېر) به چلولي وي(تېر)  به چلولې وي(تېر)  ي ويبه چلول) (تېر ی ويول(تېر) به چل به چلولي وي(تېر)  وي به چلولې(تېر)  به چلولي وي(تېر) 

 

Conditional (present, past, future)  چلوئ/ چ��وه،به وچلوم(ه)...(ه)چلوم ...)(که،  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وچلوم )غواړي چي  Present Active چلوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې وچلوم(ه) )چي ل يېغوښت  Present Passive نکیچلېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یچلول  Past Active یچلول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یچلول  Past Passive یچلېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )(ويی ما دي چلول دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما چلول )خوښ وم چي  Continuous چلوه 

 Non-continuous لوهچو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ِچوم (ه)چوم (ه)چوم (ه)چوم ووچِ  چوو چوو چوو

 2nd ِچوې چوې چوې چوې ِچوئ ِچوئ ِچوئ ِچوئ

 3rd ِچوي چوي چوي چوي ِچوي ِچوي ِچوي ِچوي

 
Simple Past  

 1st ئِوچو (ه)وچول وچوله وچولې ِوچوئ (ه)وچول وچوله وچولې

 2nd ِوچوئ (ه)وچول وچوله وچولې ِوچوئ (ه)وچول لهوچو وچولې

 3rd ِوچوئ (ه)وچول وچوله وچولې ِوچوئ (ه)وچول وچوله وچولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ِوچوم (ه)به وچوم (ه)به وچوم (ه)چومبه و به وچوو به وچوو به وچوو به وچوو

 2nd به ِوچوې به وچوې به وچوې به وچوې ِوچوئبه  به ِوچوئ به ِوچوئ به ِوچوئ

 3rd به ِوچوي به وچوي به وچوي به وچوي ويِوچبه  چويوِ  هب ِوچوي هب به ِوچوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ومبه ِوچ(تېر)  (ه)(تېر) به وچوم (ه)تېر) به وچوم( (ه)(تېر) به وچوم (تېر) به وچوو وچوو ) به(تېر (تېر) به وچوو (تېر) به وچوو

 2nd (تېر) به ِوچوې چوې(تېر) به و (تېر) به وچوې (تېر) به وچوې ه ِوچوئ(تېر) ب چوئ) به وِ ېر(ت (تېر) به ِوچوئ (تېر) به ِوچوئ

 3rd (تېر) به ِوچوي (تېر) به وچوي وچوي ) به(تېر (تېر) به وچوي (تېر) به ِوچوي ويبه ِوچ(تېر)  (تېر) به ِوچوي (تېر) به ِوچوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)مچو (ه)مچو )(هچوم (ه)چوم ِچوو چوو چوو چوو

 2nd چوې چوې چوې چوې ِچوئ ِچوئ ِچوئ ِچوئ

 3rd چوي چوي چوي چوي ِچوي ِچوي ِچوي ِچوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئچول چولي دي چولې ده دي چولي ی دئچول چولي دي چولې ده چولي دي

 2nd ی دئچول چولي دي چولې ده چولي دي ی دئچول يچولي د چولې ده يچولي د

 3rd ی دئچول دي چولي چولې ده چولي دي ی دئچول چولي دي چولې ده يچولي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st ِوه چِوئ/ چ (ه)چول چوله چولې چِوئ/ چِوه  (ه)لوچ چوله چولې

 2nd چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله لېوچ چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله چولې

 3rd چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله لېچو هچِوئ/ چوِ  (ه)چول چوله چولې

 
Past Progressive  

 1st چِوئ/ چِوه  (ه)چول چوله چولې چِوئ/ چِوه  (ه)چول چوله لېوچ

 2nd چِوهچِوئ/  (ه)لچو چوله چولې چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله چولې

 3rd چِوئ/ چِوه (ه)چول لهوچ چولې ئ/ چِوهوِ چ (ه)چول چوله چولې

 
Past Perfect  

 1st ی وچول چولي وه چولې وه چولي وې ی وچول چولي وه لې وهوچ وې ليچو

 2nd ی وچول لي وهوچ چولې وه چولي وې ی وچول چولي وه چولې وه چولي وې

 3rd ی وچول چولي وه چولې وه چولي وې ی وچول چولي وه چولې وه چولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st چِوئ/ چِوه  (ه)چول لهوچ چولې ِوه چِوئ/ چ )(هچول چوله چولې

 2nd چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله چولې ئ/ چِوهوِ چ (ه)چول چوله چولې

 3rd چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله چولې چِوئ/ چِوه (ه)چول چوله چولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مبه چو (ه)به چوم (ه)به چوم (ه)ومچ به به ِچوو به چوو وبه چو به چوو

 2nd وېچ به به چوې به چوې به چوې به ِچوئ به ِچوئ وئ چِ  به ئِچوبه 

 3rd به چوي ويبه چ به چوي به چوي به ِچوي به ِچوي به ِچوي به ِچوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چول به چولي وي ويبه چولې  به چولي وي ی ويبه چول به چولي وي به چولې وي ويبه چولي 

 2nd ی ويبه چول ي ويچولبه  به چولې وي به چولي وي ی ويبه چول چولي وي هب لې ويبه چو يي وچولبه 

 3rd ی ويچول هب به چولي وي به چولې وي به چولي وي ی ويچولبه  به چولي وي به چولې وي به چولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه چول به چولي وي وي به چولې ويولي به چ يی وبه چول به چولي وي به چولې وي يبه چولي و

 2nd ی ويبه چول يبه چولي و به چولې وي به چولي وي ی ويبه چول به چولي وي ويولې به چ به چولي وي

 3rd ی ويولچ به به چولي وي لې ويبه چو به چولي وي ی ويبه چول ولي ويچ به به چولې وي به چولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)چوم(تېر) به  (ه)(تېر) به چوم (ه)(تېر) به چوم (ه)(تېر) به چوم وو(تېر) به چِ  (تېر) به چوو (تېر) به چوو چوو ) به(تېر

 2nd (تېر) به چوې ) به چوېېر(ت (تېر) به چوې چوې(تېر) به  (تېر) به ِچوئ تېر) به ِچوئ( (تېر) به ِچوئ  (تېر) به ِچوئ

 3rd (تېر) به چوي (تېر) به چوي تېر) به چوي( (تېر) به چوي (تېر) به ِچوي (تېر) به ِچوي ويبه چِ ر) (تې يوچِ  ) به(تېر

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويولبه چر) (تې ويبه چولي (تېر)  به چولې وي(تېر)  يبه چولي و(تېر)  وي یبه چول(تېر)  به چولي وي(تېر)  لې ويبه چو(تېر)  چولي ويبه (تېر) 

 2nd ی ويبه چول(تېر)  به چولي وي(تېر)  به چولې وي(تېر)  به چولي وي(تېر)  ی ويبه چول(تېر)  چولي وي هب(تېر)  به چولې وي(تېر)  به چولي وي(تېر) 

 3rd ی ويبه چول(تېر)  ولي ويچ بهتېر) ( لې ويبه چو (تېر) (تېر) به چولي وي ی ويبه چول(تېر)  به چولي وي) (تېر به چولې وي(تېر)  به چولي وي) ېر(ت

 

Conditional (present, past, future) (... که) ...(ه)چوم(ه)،چوئ، به وچوم  Deverbals 

Present Subjunctive )دې وچوم(ه)ه ز )غواړي چي  Present Active چونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وچوم )غوښتل يې چي  Present Passive یېدونکچول ک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یچول  Past Active یچول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یچول  Past Passive یچول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی دي چوللري چي) ما دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما چول )خوښ وم چي  Continuous چوه 

 Non-continuous ِوچوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)چمچي )(هچيچم (ه)چيچم (ه)چيچم چيچو چيچو چيچو چيچو

 2nd چيچې چيچې چيچې چيچې چيچئ چيچئ چيچئ چيچئ

 3rd چيچي چيچي چيچي چيچي چيچي چيچي چييچ چيچي

 
Simple Past  

 1st وچيچئ (ه)لوچيچ وچيچله وچيچلې وچيچئ (ه)وچيچل وچيچله ېوچيچل

 2nd وچيچئ (ه)وچيچل چلهوچي وچيچلې وچيچئ (ه)لوچيچ وچيچله وچيچلې

 3rd وچيچئ (ه)وچيچل وچيچله وچيچلې وچيچئ (ه)وچيچل لهيچوچ وچيچلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وچيچم (ه)به وچيچم (ه)چمبه وچي (ه)به وچيچم به وچيچو به وچيچو به وچيچو به وچيچو

 2nd به وچيچې به وچيچې به وچيچې يچېبه وچ به وچيچئ به وچيچئ به وچيچئ ئبه وچيچ

 3rd به وچيچي به وچيچي به وچيچي چيچيو به چيچيبه و يچيچوبه  به وچيچي به وچيچي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وچيچم (ه)(تېر) به وچيچم (ه)تېر) به وچيچم( (ه)(تېر) به وچيچم (تېر) به وچيچو ه وچيچو(تېر) ب (تېر) به وچيچو (تېر) به وچيچو

 2nd (تېر) به وچيچې چېبه وچي(تېر)  (تېر) به وچيچې (تېر) به وچيچې چيچئبه و (تېر) ئوچيچ ) به(تېر وچيچئ(تېر) به  (تېر) به وچيچئ

 3rd ) به وچيچيېر(ت (تېر) به وچيچي (تېر) به وچيچي ي(تېر) به وچيچ (تېر) به وچيچي تېر) به وچيچي( (تېر) به وچيچي (تېر) به وچيچي

 
Present Progressive  

 1st (ه)چيچم (ه)چيچم (ه)چيچم ه)(چيچم چويچ چوچي چيچو چيچو

 2nd چيچې چيچې چيچې چېيچ چيچئ چيچئ چيچئ چيچئ

 3rd چييچ چيچي چيچي چيچي چيچي چيچي چيچي چيچي
 

Present Perfect  
 1st دئ یچيچل چيچلي دي ې دهچلچي چيچلي دي ی دئچيچل چيچلي دي ې دهچيچل چيچلي دي

 2nd ی دئچيچل چيچلي دي چيچلې ده چلي دييچ ی دئچليچ ديچيچلي  چيچلې ده چيچلي دي

 3rd ی دئچيچل چيچلي دي چيچلې ده چيچلي دي ی دئچيچل چيچلي دي ې دهچيچل چيچلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st چيچئ (ه)لچيچ چيچله چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې

 2nd چيچئ )(هچلچي چيچله چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې

 3rd چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله ېچيچل

 
Past Progressive  

 1st چيچئ (ه)چيچل لهچيچ چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې

 2nd چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې چئيچ (ه)چيچل چيچله چيچلې

 3rd چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې چئيچ (ه)چيچل چيچله چيچلې

 
Past Perfect  

 1st ی وچيچل چيچلي وه ې وهچيچل چيچلي وې ی وچيچل چيچلي وه چيچلې وه ي وېچلچي

 2nd ی وچيچل چيچلي وه چيچلې وه چيچلي وې وی چيچل چيچلي وه چيچلې وه چيچلي وې

 3rd ی وچيچل ي وهچلچي چيچلې وه چيچلي وې ی وچيچل چيچلي وه چيچلې وه چيچلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st چيچه چيچئ/ (ه)چيچل چيچله چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله ېچيچل

 2nd چهچي /چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې

 3rd چيچئ/ چيچه (ه)چيچل چيچله چيچلې چيچئ (ه)چيچل چيچله چيچلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به چيچم (ه)چيچم هب (ه)چمبه چي (ه)مچيچبه  به چيچو به چيچو به چيچو يچوچ به

 2nd به چيچې به چيچې به چيچې به چيچې به چيچئ يچئبه چ به چيچئ به چيچئ

 3rd به چيچي چيبه چي به چيچي به چيچي به چيچي به چيچي يچيچبه  به چيچي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه چيچل چيچلي وي هب لې ويبه چيچ يي ولچبه چي ی ويبه چيچل به چيچلي وي وي به چيچلې چيچلي ويبه 

 2nd ی ويبه چيچل لي ويبه چيچ به چيچلې وي به چيچلي وي ی ويبه چيچل به چيچلي وي لې ويبه چيچ به چيچلي وي

 3rd ی ويبه چيچل يچلي ويچ به به چيچلې وي چيچلي وي به ی ويبه چيچل به چيچلي وي ې ويبه چيچل به چيچلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه چيچل به چيچلي وي به چيچلې وي به چيچلي وي ی ويچلبه چي به چيچلي وي به چيچلې وي به چيچلي وي

 2nd ی ويبه چيچل چيچلي وي هب به چيچلې وي به چيچلي وي ی ويلبه چيچ به چيچلي وي به چيچلې وي به چيچلي وي

 3rd ی ويبه چيچل به چيچلي وي به چيچلې وي چيچلي وي هب ی ويلبه چيچ يي ولچبه چي به چيچلې وي به چيچلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)چيچم(تېر) به  (ه)) به چيچمېر(ت (ه)(تېر) به چيچم (ه)يچمبه چ (تېر) (تېر) به چيچو (تېر) به چيچو يچوبه چ (تېر) (تېر) به چيچو

 2nd (تېر) به چيچې ) به چيچېېر(ت (تېر) به چيچې (تېر) به چيچې (تېر) به چيچئ ئيچبه چ (تېر) ئچيچ هب(تېر)  (تېر) به چيچئ

 3rd چيچي ) به(تېر چيچي(تېر) به  تېر) به چيچي( (تېر) به چيچي (تېر) به چيچي تېر) به چيچي( (تېر) به چيچي (تېر) به چيچي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويچلبه چي(تېر)  به چيچلي وي(تېر)  به چيچلې وي(تېر)  به چيچلي وي (تېر) ی ويبه چيچل(تېر)  به چيچلي وي(تېر)  ې ويبه چيچل(تېر)  يي ولچبه چي(تېر) 

 2nd ی ويلبه چيچ (تېر) وي ليچيبه چ(تېر)  به چيچلې وي(تېر)  ي ويبه چيچل(تېر)  ی ويچيچل هب(تېر)  چيچلي ويبه (تېر)  لې ويبه چيچ(تېر)  به چيچلي وي(تېر) 

 3rd ی ويچلبه چي(تېر)  به چيچلي وي(تېر)  به چيچلې وي (تېر) به چيچلي وي(تېر)  ی ويبه چيچل(تېر)  به چيچلي وي(تېر)  به چيچلې وي(تېر)  به چيچلي وي(تېر) 

 

Conditional (present, past, future) . (ه)،چيچئ، به وچيچم(ه)يچم..) چ(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وچيچم )غواړي چي  Present Active چيچونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وچيچمزه دې  )غوښتل يې چي  Present Passive چيچل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یچيچل  Past Active یچيچل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یلچيچ  Past Passive یچيچل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي چيچل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما چيچل )وم چيښ خو  Continuous چيچه 

 Non-continuous يچهچو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ځايوم (ه)ځايوم (ه)ځايوم (ه)ځايوم ځايوو ځايوو ځايوو ځايوو

 2nd ځايوې ځايوې ځايوې ځايوې ځايوئ ځايوئ ځايوئ ځايوئ

 3rd ځايوي ځايوي يځايو ځايوي ځايوي ځايوي ځايوي ييوځا

 
Simple Past  

 1st ځای کئ کړل -ځای کړه/ ځای کړه ځای کړې کئی ځا کړل -ځای کړه/ ځای کړه ځای کړې

 2nd ځای کئ کړل -کړه/ی ځا ځای کړه ځاې کړې ځای کئ کړل -ځای کړه/ ړهځای ک ځاې کړې

 3rd ځای کئ ړلک -ځای کړه/ ځای کړه ځاې کړې ی کئاځ کړل -ځای کړه/ ځای کړه ړېځاې ک
 

Simple Future  
 1st (ه)به ځای کم (ه)به ځای کم (ه)به ځای کم (ه)به ځای کم کو ځایبه  به ځای کو به ځای کو به ځای کو

 2nd به ځای کې کېبه ځای  به ځای کې به ځای کې ئبه ځای ک به ځای کئ به ځای کئ به ځای کئ

 3rd به ځای کي ځای کي هب يای کبه ځ ځای کي هب به ځای کي به ځای کي به ځای کي يبه ځای ک

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)) به ځای کمېر(ت (ه)(تېر) به ځای کم (ه)ی کم(تېر) به ځا (ه)(تېر) به ځای کم ځای کو ) به(تېر (تېر) به ځای کو (تېر) به ځای کو (تېر) به ځای کو

 2nd (تېر) به ځای کې ېه ځای ک(تېر) ب ځای کې(تېر) به  (تېر) به ځای کې ئځای ک) به ېر(ت ای کئبه ځ )(تېر (تېر) به ځای کئ ځای کئ ) به(تېر

 3rd (تېر) به ځای کي ای کيبه ځ (تېر) (تېر) به ځای کي ځای کي (تېر) به (تېر) به ځای کي (تېر) به ځای کي ي(تېر) به ځای ک (تېر) به ځای کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ځايوم (ه)ځايوم (ه)ځايوم (ه)ځايوم ځايوو وځايو ځايوو وويځا

 2nd ځايوې ځايوې ځايوې ځايوې ځايوئ ځايوئ ځايوئ ئځايو

 3rd ځايوي ځايوي ځايوي ځايوي ځايوي ځايوي ځايوي ځايوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړځای  کړي ديی اځ ځای کړې ده ځای کړي دي ی دئکړی ځا ځای کړي دي ځای کړې ده يځای کړي د

 2nd ی دئځای کړ ځای کړي دي ځای کړې ده ځای کړي دي دئی ځای کړ ځای کړي دي ځای کړې ده ځای کړي دي

 3rd ی دئکړی ځا ځای کړي دي ځای کړې ده ي ديځای کړ ی دئځای کړ ځای کړي دي ځای کړې ده ديځای کړي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې اوهځاي وئ/ځاي (ه)ځايول هځايول ځايولې

 2nd ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې

 3rd ځايوئ/ ځاياوه (ه)يولاځ ځايوله ځايولې ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې

 
Past Progressive  

 1st ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې اياوهيوئ/ ځاځ (ه)ځايول لهوځاي ځايولې

 2nd ځايوئ/ ځاياوه )(هځايول ځايوله ځايولې ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې

 3rd ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې ځايوئ/ ځاياوه )(هځايول ځايوله ځايولې

 
Past Perfect  

 1st کړی و ځای ځای کړي وه ځای کړې وه ځای کړي وې کړی وځای  وهکړي ځای  کړې وهی اځ ځای کړي وې

 2nd کړی وځای  ځای کړي وه ځای کړې وه ړي وېځای ک کړی وځای  ځای کړي وه ځای کړې وه ځای کړي وې

 3rd کړی وځای  ځای کړي وه ځای کړې وه ځای کړي وې کړی وځای  ي وهځای کړ ځای کړې وه ځای کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې اوهځايوئ/ ځاي (ه)ځايول ځايوله ځايولې

 2nd ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې ځايوئ/ ځاياوه (ه)ځايول ځايوله ځايولې

 3rd اوهځاي /ئځايو (ه)ځايول ځايوله ځايولې ياوهځايوئ/ ځا (ه)ځايول ځايوله ځايولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ځايوم (ه)به ځايوم (ه)به ځايوم (ه)به ځايوم ووځايبه  به ځايوو به ځايوو به ځايوو

 2nd وېبه ځاي به ځايوې به ځايوې ېبه ځايو به ځايوئ به ځايوئ به ځايوئ ځايوئ هب

 3rd يوياځبه  به ځايوي يويبه ځا به ځايوي به ځايوي ويځايبه  به ځايوي به ځايوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ځای کړ به ځای کړي وي به ځای کړې وي به ځای کړي وي ی ويبه ځای کړ به ځای کړي وي وي به ځای کړې به ځای کړي وي

 2nd يو یبه ځای کړ ي ويبه ځای کړ به ځای کړې وي ړي ويبه ځای ک ی ويبه ځای کړ کړي ويبه ځای  به ځای کړې وي ي ويبه ځای کړ

 3rd ی ويړبه ځای ک به ځای کړي وي به ځای کړې وي به ځای کړي وي ی ويړای کبه ځ به ځای کړي وي به ځای کړې وي به ځای کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یکړ ځایبه  ړي ويای کبه ځ به ځای کړې وي به ځای کړي وي ی ويبه ځای کړ به ځای کړي وي يبه ځای کړې و به ځای کړي وي

 2nd ی ويبه ځای کړ به ځای کړي وي به ځای کړې وي به ځای کړي وي ی ويبه ځای کړ ي ويبه ځای کړ به ځای کړې وي به ځای کړي وي

 3rd يی وړبه ځای ک به ځای کړي وي کړې ويبه ځای  به ځای کړي وي ی ويکړ به ځای به ځای کړي وي ړې ويبه ځای ک به ځای کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وم(تېر) به ځاي (ه)(تېر) به ځايوم (ه)ومبه ځاي(تېر)  (ه)(تېر) به ځايوم (تېر) به ځايوو (تېر) به ځايوو ځايوو(تېر) به  (تېر) به ځايوو

 2nd (تېر) به ځايوې ه ځايوې(تېر) ب ځايوې) به ېر(ت ې(تېر) به ځايو (تېر) به ځايوئ (تېر) به ځايوئ (تېر) به ځايوئ (تېر) به ځايوئ

 3rd (تېر) به ځايوي  (تېر) به ځايوي به ځايوير) (تې (تېر) به ځايوي (تېر) به ځايوي (تېر) به ځايوي به ځايوير) (تې (تېر) به ځايوي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ځای کړي 

 يو

(تېر) به ځای کړې 

 وي

کړي ی ه ځا(تېر) ب

 وي

ی ړی کځا ) به(تېر

 وي

(تېر) به ځای کړي 

 وي

(تېر) به ځای کړې 

 وي

(تېر) به ځای کړي 

 وي

ی (تېر) به ځای کړ

 وي
1st 

کړي  (تېر) به ځای

 وي

(تېر) به ځای کړې 

 وي

ړي (تېر) به ځای ک

 وي

ی (تېر) به ځای کړ

 وي

(تېر) به ځای کړي 

 وي

ځای کړې (تېر) به 

 يو

(تېر) به ځای کړي 

 يو

ی ) به ځای کړېر(ت

 وي
2nd 

(تېر) به ځای کړي 

 وي

(تېر) به ځای کړې 

 وي

به ځای کړي ر) (تې

 وي

ی (تېر) به ځای کړ

 وي

(تېر) به ځای کړي 

 وي

به ځای کړې ر) (تې

 وي

(تېر) به ځای کړي 

 وي

ی ای کړبه ځ (تېر)

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)کم، به ځای اوه ځاي /، ځايوئ (ه)ځايوم  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم ې ځایزه د )غواړي چي  Present Active ځايوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ځای کم )غوښتل يې چي  Present Passive ځاېېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وی اځ  Past Active یځای کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وځای  Past Passive یځای سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويځای کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ځای  )چي وم خوښ  Continuous ځايوه 

 Non-continuous کهی ځا 

 



112: to hang; to suspend ځړول 
 

 224 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ځړوم (ه)ځړوم (ه)ځړوم (ه)ځړوم ځړوو ځړوو ځړوو ځړوو

 2nd ځړوې ځړوې ځړوې ځړوې ځړوئ ځړوئ ځړوئ ئځړو

 3rd ځړوي ځړوي ځړوي ويځړ ويړځ ځړوي ځړوي ځړوي

 
Simple Past  

 1st وځړوئ/ وځړاوه وځړول(ه) وځړوله وځړولې ځړاوهئ/ ووځړو وځړول(ه) وځړوله وځړولې

 2nd وځړوئ/ وځړاوه (ه)وځړول وځړوله وځړولې وځړوئ/ وځړاوه (ه)وځړول ړولهځو وځړولې

 3rd هوځړوئ/ وځړاو (ه)لړووځ وځړوله وځړولې وځړاوه وئ/وځړ (ه)وځړول وځړوله وځړولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وځړوم (ه)به وځړوم (ه)به وځړوم (ه)به وځړوم وځړوو هب به وځړوو به وځړوو به وځړوو

 2nd ځړوېو به به وځړوې به وځړوې ړوېبه وځ به وځړوئ به وځړوئ وځړوئبه  به وځړوئ

 3rd ځړويو به به وځړوي يوځړو هب به وځړوي به وځړوي وځړوي هب به وځړوي به وځړوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وځړوم (ه)(تېر) به وځړوم (ه)(تېر) به وځړوم (ه)ړوم(تېر) به وځ (تېر) به وځړوو (تېر) به وځړوو (تېر) به وځړوو ړوو(تېر) به وځ

 2nd (تېر) به وځړوې (تېر) به وځړوې وځړوې) به ېر(ت وځړوې ) به(تېر ئ(تېر) به وځړو تېر) به وځړوئ( (تېر) به وځړوئ (تېر) به وځړوئ

 3rd ) به وځړويېر(ت (تېر) به وځړوي (تېر) به وځړوي وځړويبه  (تېر) (تېر) به وځړوي (تېر) به وځړوي (تېر) به وځړوي ځړويبه و (تېر)

 
Present Progressive  

 1st (ه)ومځړ (ه)ځړوم (ه)ځړوم (ه)ځړوم ځړوو وځړو ځړوو ځړوو

 2nd ځړوې ځړوې ځړوې ځړوې ځړوئ ځړوئ ځړوئ وئځړ

 3rd ځړوي ځړوي ځړوي ځړوي ځړوي ځړوي ځړوي ځړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئځړول ځړولي دي ې دهولځړ ځړولي دي ی دئځړول ځړولي دي ځړولې ده دي ځړولي

 2nd ی دئځړول ي ديځړول هځړولې د ځړولي دي ی دئځړول يځړولي د ځړولې ده ځړولي دي

 3rd ی دئځړول ځړولي دي ې دهولځړ ځړولي دي ی دئځړول ځړولي دي ځړولې ده ولي ديړځ

 
Present Perfect Progressive  

 1st ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول هولځړ ځړولې ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول ځړوله ځړولې

 2nd ړاوهوئ/ ځړځ (ه)ځړول ځړوله ځړولې ځړاوهځړوئ/  (ه)ځړول ځړوله ځړولې

 3rd اوهځړ /ځړوئ (ه)ځړول ځړوله ځړولې ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول هځړول لېځړو

 
Past Progressive  

 1st ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول ځړوله ځړولې ځړاوهځړوئ/  (ه)ځړول ځړوله ځړولې

 2nd ځړاوه /وئځړ (ه)ځړول ځړوله ځړولې ځړاوهئ/ ځړو (ه)ځړول ځړوله ځړولې

 3rd ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول ځړوله ځړولې ځړوئ/ ځړاوه )(هځړول ځړوله ځړولې

 
Past Perfect  

 1st ی وځړول وه ځړولي ځړولې وه ځړولي وې ی وځړول ځړولي وه ځړولې وه ځړولي وې

 2nd ی وځړول ځړولي وه وه ځړولې ځړولي وې ی وځړول هځړولي و ځړولې وه ځړولي وې

 3rd ی وځړول وه ځړولي هځړولې و وېلي ځړو و یځړول ځړولي وه ځړولې وه وې ځړولي

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهځړوئ/ ځړ (ه)ځړول ځړوله ځړولې ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول ځړوله ځړولې

 2nd هځړاو ځړوئ/ (ه)ځړول ځړوله ولېړځ ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول ځړوله ځړولې

 3rd ځړوئ/ ځړاوه (ه)ولځړ ځړوله ځړولې ځړوئ/ ځړاوه (ه)ځړول ځړوله ځړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ځړوم (ه)ځړومبه  (ه)به ځړوم (ه)به ځړوم وځړوبه  به ځړوو به ځړوو به ځړوو

 2nd به ځړوې به ځړوې به ځړوې به ځړوې به ځړوئ به ځړوئ به ځړوئ ئبه ځړو

 3rd ړويځ به به ځړوي به ځړوي ړويځ به به ځړوي به ځړوي به ځړوي به ځړوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ځړول به ځړولي وي به ځړولې وي به ځړولي وي ويی به ځړول به ځړولي وي به ځړولې وي به ځړولي وي

 2nd ی ويبه ځړول به ځړولي وي ې ويبه ځړول به ځړولي وي يی وبه ځړول به ځړولي وي به ځړولې وي وي ړوليبه ځ

 3rd ی ويبه ځړول به ځړولي وي به ځړولې وي يولي وبه ځړ يی وبه ځړول ويبه ځړولي  به ځړولې وي به ځړولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه ځړو به ځړولي وي ويبه ځړولې  به ځړولي وي ی ويبه ځړول لي ويځړوبه  به ځړولې وي به ځړولي وي

 2nd ی ويبه ځړول وي ړوليبه ځ ويبه ځړولې  وي به ځړولي ی ويبه ځړول به ځړولي وي به ځړولې وي به ځړولي وي

 3rd ی ويبه ځړول ويبه ځړولي  به ځړولې وي به ځړولي وي ی ويځړولبه  به ځړولي وي ويبه ځړولې  به ځړولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به ځړوم (ه)ړومبه ځ (تېر) )(ه) به ځړومېر(ت (ه)ړوم(تېر) به ځ (تېر) به ځړوو (تېر) به ځړوو (تېر) به ځړوو ځړوو (تېر) به

 2nd (تېر) به ځړوې (تېر) به ځړوې ) به ځړوېېر(ت (تېر) به ځړوې (تېر) به ځړوئ (تېر) به ځړوئ ځړوئ(تېر) به  ئ(تېر) به ځړو

 3rd ه ځړوي(تېر) ب تېر) به ځړوي( يبه ځړو(تېر)  (تېر) به ځړوي ړوي(تېر) به ځ (تېر) به ځړوي ځړوي ) به(تېر (تېر) به ځړوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ځړول (تېر) به ځړولي وي وي(تېر) به ځړولې  (تېر) به ځړولي وي ی ويځړول(تېر) به  (تېر) به ځړولي وي (تېر) به ځړولې وي ځړولي ويبه ر) (تې

 2nd ی وي(تېر) به ځړول ) به ځړولي ويېر(ت (تېر) به ځړولې وي (تېر) به ځړولي وي ی ويړولبه ځر) (تې يځړولي و (تېر) به (تېر) به ځړولې وي ولي وي(تېر) به ځړ

 3rd يی و(تېر) به ځړول ړولي وي(تېر) به ځ (تېر) به ځړولې وي لي وي(تېر) به ځړو ی ويځړول(تېر) به  (تېر) به ځړولي وي به ځړولې وير) (تې (تېر) به ځړولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ړومبه وځ ځړاوه،، ځړوئ/ (ه)ځړوم...  Deverbals 

Present Subjunctive )دې وځړوم(ه)ه ز )غواړي چي  Present Active ځړوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې وځړوم(ه) )ښتل يې چيوغ  Present Passive ځړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یځړول  Past Active یځړول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یځړول  Past Passive یځړېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلچي) ما دي ځړو دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یړولما ځ )چي خوښ وم  Continuous وهړځ 

 Non-continuous وځړوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ځغلوم (ه)ومځغل (ه)ځغلوم (ه)ځغلوم ځغلوو ځغلوو ووځغل ځغلوو

 2nd ځغلوې ځغلوې وېځغل ېلوځغ ځغلوئ لوئغځ ځغلوئ ئلوځغ

 3rd ځغلوي ځغلوي ځغلوي يلوځغ ځغلوي ځغلوي ځغلوي ځغلوي

 
Simple Past  

 1st غ��وهوځغلوئ/ وځ غلول(ه)ځو وځغلوله وځغلولې وځغلوئ/ وځغ��وه (ه)غلولځو وځغلوله وځغلولې

 2nd هغ��ووځ /لوئوځغ وځغلول(ه) وځغلوله لېوځغلو وځغلوئ/ وځغ��وه (ه)وځغلول وځغلوله وځغلولې

 3rd وځغلوئ/ وځغ��وه وځغلول(ه) وځغلوله وځغلولې ځغ��وهوځغلوئ/ و (ه)وځغلول وځغلوله وځغلولې
 

Simple Future  
 1st (ه)لوموځغبه  (ه)به وځغلوم (ه)به وځغلوم (ه)به وځغلوم به وځغلوو به وځغلوو به وځغلوو به وځغلوو

 2nd به وځغلوې به وځغلوې به وځغلوې وځغلوې هب ئځغلوبه و وځغلوئ هب به وځغلوئ به وځغلوئ

 3rd به وځغلوي ځغلويو به به وځغلوي به وځغلوي به وځغلوي به وځغلوي به وځغلوي ځغلويو به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وځغلوم (ه)(تېر) به وځغلوم (ه)مه وځغلو(تېر) ب (ه)وم) به وځغلېر(ت (تېر) به وځغلوو لوو(تېر) به وځغ (تېر) به وځغلوو وځغلوو (تېر) به

 2nd ېه وځغلو(تېر) ب وځغلوې ) به(تېر (تېر) به وځغلوې (تېر) به وځغلوې ځغلوئ(تېر) به و (تېر) به وځغلوئ (تېر) به وځغلوئ (تېر) به وځغلوئ

 3rd وځغلوي(تېر) به  (تېر) به وځغلوي (تېر) به وځغلوي يغلووځ ) به(تېر يه وځغلو(تېر) ب لوي(تېر) به وځغ لويبه وځغ(تېر)  وځغلوي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ځغلوم (ه)ځغلوم (ه)ځغلوم (ه)ځغلوم ځغلوو ځغلوو ځغلوو ځغلوو

 2nd ځغلوې ځغلوې ځغلوې ځغلوې ئلوځغ ځغلوئ ځغلوئ لوئغځ

 3rd ځغلوي ځغلوي ځغلوي لويغځ ځغلوي ځغلوي ځغلوي ويځغل
 

Present Perfect  
 1st ی دئځغلول ځغلولي دي ځغلولې ده ځغلولي دي ی دئځغلول ځغلولي دي ځغلولې ده ځغلولي دي

 2nd ی دئځغلول ي ديځغلول ځغلولې ده دي ځغلولي ی دئځغلول ځغلولي دي ځغلولې ده يلي دځغلو

 3rd ی دئځغلول لي ديلوځغ ځغلولې ده ځغلولي دي ئی دځغلول ځغلولي دي ده ځغلولې ځغلولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ځغ��وه /ځغلوئ )ځغلول(ه ځغلوله ځغلولې ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ځغلولې

 2nd ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ولېځغل ځغ��وه /ځغلوئ )ځغلول(ه ځغلوله ځغلولې

 3rd ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ځغلولې ځغ��وه /ځغلوئ (ه)ځغلول ځغلوله ځغلولې

 
Past Progressive  

 1st ځغ��وه /ځغلوئ (ه)ځغلول ځغلوله ځغلولې ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ځغلولې

 2nd ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله لولېغځ ځغ��وه /ځغلوئ (ه)ځغلول ځغلوله ځغلولې

 3rd ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) لهځغلو لېځغلو ځغ��وه /ځغلوئ ه)ول(ځغل ځغلوله ځغلولې

 
Past Perfect  

 1st ی وځغلول ځغلولي وه وهځغلولې  ځغلولي وې  ی وځغلول ځغلولي وه ځغلولې وه ځغلولي وې 

 2nd ی ولولغځ ځغلولي وه ځغلولې وه ځغلولي وې ی ولځغلو ځغلولي وه ې وهځغلول ځغلولي وې

 3rd ی وځغلول ځغلولي وه ځغلولې وه لولي وېغځ ی وولځغل ځغلولي وه ځغلولې وه ځغلولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ځغلولې هځغ��و /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ځغلولې

 2nd ځغ��وه /ځغلوئ ل(ه)لوځغ ځغلوله ځغلولې ځغ��وه /ځغلوئ لول(ه)غځ ځغلوله ځغلولې

 3rd ځغ��وه /ځغلوئ ځغلول(ه) ځغلوله ځغلولې ځغ��وه /ئځغلو ه)ځغلول( ځغلوله ځغلولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ځغلوم هب (ه)به ځغلوم (ه)به ځغلوم (ه)به ځغلوم غلووبه ځ به ځغلوو به ځغلوو به ځغلوو

 2nd به ځغلوې وېبه ځغل به ځغلوې وېځغلبه  به ځغلوئ به ځغلوئ به ځغلوئ به ځغلوئ

 3rd به ځغلوي يبه ځغلو به ځغلوي به ځغلوي به ځغلوي به ځغلوي ويبه ځغل به ځغلوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ځغلول ي ويغلولبه ځ غلولې ويځ به ځغلولي ويبه  ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي به ځغلولې وي به ځغلولي وي

 2nd ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي ځغلولې وي هب لي ويبه ځغلو ی ويلبه ځغلو ي ويبه ځغلول به ځغلولې وي به ځغلولي وي

 3rd ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي به ځغلولې وي يبه ځغلولي و ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي به ځغلولې وي ولي ويځغلبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي ې ويځغلول هب ځغلولي وي هب ی ويغلولځ به به ځغلولي وي لې ويبه ځغلو به ځغلولي وي

 2nd ی ويځغلولبه  به ځغلولي وي ويلولې به ځغ به ځغلولي وي ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي به ځغلولې وي ويبه ځغلولي 

 3rd ی ويبه ځغلول ځغلولي وي هب به ځغلولې وي ولي ويبه ځغل ی ويبه ځغلول به ځغلولي وي ويلولې به ځغ ولي ويځغلبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هتېر) به ځغلوم( (ه)(تېر) به ځغلوم (ه)(تېر) به ځغلوم (ه)م(تېر) به ځغلو (تېر) به ځغلوو (تېر) به ځغلوو (تېر) به ځغلوو و(تېر) به ځغلو

 2nd (تېر) به ځغلوې (تېر) به ځغلوې لوېځغ ) به(تېر وېبه ځغل(تېر)  ځغلوئ(تېر) به  به ځغلوئر) (تې (تېر) به ځغلوئ (تېر) به ځغلوئ

 3rd ځغلوي ) به(تېر (تېر) به ځغلوي ځغلوي(تېر) به  ه ځغلوي(تېر) ب (تېر) به ځغلوي (تېر) به ځغلوي (تېر) به ځغلوي ه ځغلوي(تېر) ب

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ځغلول (تېر) به ځغلولي وي ولې وي(تېر) به ځغل (تېر) به ځغلولي وي ی ويځغلول ) به(تېر ويبه ځغلولي ر) (تې غلولې وي(تېر) به ځ ويځغلولي  (تېر) به

 2nd ی ويه ځغلول(تېر) ب ي وي(تېر) به ځغلول ولې وي(تېر) به ځغل (تېر) به ځغلولي وي ی ويغلول(تېر) به ځ ي وي(تېر) به ځغلول (تېر) به ځغلولې وي غلولي وي(تېر) به ځ

 3rd ی وي(تېر) به ځغلول (تېر) به ځغلولي وي ې وي(تېر) به ځغلول (تېر) به ځغلولي وي ی وي(تېر) به ځغلول لولي وي(تېر) به ځغ (تېر) به ځغلولې وي به ځغلولي وير) (تې

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)به وځغلوم،ځغلوئ/ ځغ��وه،(ه)ملوځغ   Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وځغلوم )غواړي چي  Present Active ځغلوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ځغلومدې وزه  )غوښتل يې چي  Present Passive ځغلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یځغلول  Past Active یځغلول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یځغلول  Past Passive یځغلېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ځغلول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلولځغ ما )خوښ وم چي  Continuous ځغلوه 

 Non-continuous وځغلوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هځنډوم (ه)ځنډوم (ه)ځنډوم (ه)ځنډوم ځنډوو وځنډو ځنډوو ځنډوو

 2nd ځنډوې ځنډوې ځنډوې ځنډوې ځنډوئ ځنډوئ ځنډوئ ځنډوئ

 3rd ځنډوي ځنډوي ځنډوي يځنډو ځنډوي يډوځن ځنډوي ځنډوي

 
Simple Past  

 1st وځنډوئ (ه)وځنډول وځنډوله وځنډولې وځنډوئ (ه)وځنډول وځنډوله وځنډولې

 2nd وځنډوئ ه)(وځنډول وځنډوله وځنډولې وځنډوئ (ه)وځنډول هوځنډول وځنډولې

 3rd وځنډوئ (ه)وځنډول وځنډوله وځنډولې وځنډوئ (ه)وځنډول وځنډوله وځنډولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وځنډوم (ه)به وځنډوم (ه)به وځنډوم ه)(به وځنډوم به وځنډوو به وځنډوو به وځنډوو نډووځوبه 

 2nd به وځنډوې ېبه وځنډو نډوېبه وځ به وځنډوې به وځنډوئ به وځنډوئ ډوئوځنبه  به وځنډوئ

 3rd يوځنډو هب به وځنډوي يبه وځنډو يځنډوبه و به وځنډوي نډويبه وځ به وځنډوي به وځنډوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وځنډومر) (تې (ه)وځنډوم(تېر) به  (ه)(تېر) به وځنډوم (ه)ځنډومبه و (تېر) (تېر) به وځنډوو (تېر) به وځنډوو (تېر) به وځنډوو وځنډوو(تېر) به 

 2nd وځنډوې (تېر) به (تېر) به وځنډوې (تېر) به وځنډوې نډوېځو بهر) (تې ډوئبه وځن(تېر)  وځنډوئ (تېر) به ځنډوئبه و (تېر) (تېر) به وځنډوئ

 3rd (تېر) به وځنډوي ډويبه وځن(تېر)  وځنډوي(تېر) به  (تېر) به وځنډوي (تېر) به وځنډوي (تېر) به وځنډوي (تېر) به وځنډوي (تېر) به وځنډوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ځنډوم (ه)ځنډوم )(هځنډوم (ه)ځنډوم وډوځن ځنډوو ځنډوو ځنډوو

 2nd ځنډوې ځنډوې ځنډوې ځنډوې وئځنډ ځنډوئ ځنډوئ ځنډوئ

 3rd ځنډوي ځنډوي ځنډوي يځنډو ځنډوي ځنډوي ځنډوي ځنډوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئډولنځ ځنډولي دي لې دهډوځن ځنډولي دي ی دئځنډول ځنډولي دي ځنډولې ده ځنډولي دي

 2nd ی دئځنډول دي ځنډولي ځنډولې ده ځنډولي دي ی دئځنډول ځنډولي دي ده ولېځنډ ځنډولي دي

 3rd ی دئځنډول ځنډولي دي ځنډولې ده ډولي دينځ ی دئځنډول ځنډولي دي ځنډولې ده ځنډولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ځنډاوهځنډوئ/  ه)ول(ځنډ ځنډوله ولېځنډ ځنډوئ/ ځنډاوه )ځنډول(ه ځنډوله ځنډولې

 2nd ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله لېځنډو ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې

 3rd نډاوهئ/ ځځنډو ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې

 
Past Progressive  

 1st هاوځنډ /ځنډوئ ډول(ه)نځ ځنډوله ډولېنځ ځنډوئ/ ځنډاوه (ه)ځنډول ځنډوله ځنډولې

 2nd ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله لېډوځن ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې

 3rd ئ/ ځنډاوهډوځن ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې ځنډوئ/ ځنډاوه ه)ځنډول( ځنډوله ځنډولې

 
Past Perfect  

 1st ی وځنډول هځنډولي و ې وهځنډول ډولي وېنځ ی وځنډول ډولي وهنځ ځنډولې وه ځنډولي وې

 2nd ی وځنډول ځنډولي وه ځنډولې وه ځنډولي وې وی ځنډول ځنډولي وه ځنډولې وه ځنډولي وې

 3rd ی وځنډول ځنډولي وه وهځنډولې  ځنډولي وې ی وځنډول ځنډولي وه هلې وځنډو ځنډولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ځنډوئ/ ځنډاوه ډول(ه)نځ ډولهنځ ځنډولې ډاوهځنډوئ/ ځن ل(ه)ځنډو ځنډوله ځنډولې

 2nd ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې ځنډوئ/ ځنډاوه (ه)ځنډول ځنډوله ځنډولې

 3rd ځنډوئ/ ځنډاوه ل(ه)ځنډو ځنډوله ېځنډول ځنډوئ/ ځنډاوه ځنډول(ه) ځنډوله ځنډولې

 
  



114: to detain; to delay; to postpone ولډځن  
 

 229 

 
Future Progressive  

 1st به ځنډوم(ه) به ځنډوم(ه)  به ځنډوم(ه)  ډوم(ه)به ځن  نډووځ به به ځنډوو ووځنډبه  به ځنډوو

 2nd به ځنډوې به ځنډوې به ځنډوې به ځنډوې به ځنډوئ به ځنډوئ به ځنډوئ وئځنډبه 

 3rd ځنډويبه  به ځنډوي به ځنډوي نډويځ به ځنډوي هب به ځنډوي به ځنډوي به ځنډوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ځنډول ي ويبه ځنډول به ځنډولې وي به ځنډولي وي ی ويځنډول هب لي ويبه ځنډو لې ويبه ځنډو ولي ويځنډبه 

 2nd ی ويبه ځنډول يځنډولي و هب به ځنډولې وي به ځنډولي وي ی ويبه ځنډول يبه ځنډولي و به ځنډولې وي به ځنډولي وي

 3rd ی ويبه ځنډول به ځنډولي وي ولې ويبه ځنډ ولي ويبه ځنډ ی وينډولځ به به ځنډولي وي به ځنډولې وي ځنډولي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويډولبه ځن ي ويبه ځنډول به ځنډولې وي به ځنډولي وي ی ويډولبه ځن به ځنډولي وي به ځنډولې وي به ځنډولي وي

 2nd ی ويبه ځنډول لي ويبه ځنډو به ځنډولې وي به ځنډولي وي وي یبه ځنډول ولي ويبه ځنډ به ځنډولې وي ځنډولي ويبه 

 3rd ی ويبه ځنډول ي وينډولبه ځ به ځنډولې وي به ځنډولي وي ی ويبه ځنډول به ځنډولي وي وي به ځنډولې به ځنډولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (تېر) به ځنډوم(ه) (تېر) به ځنډوم(ه)  ه)ځنډوم( تېر) به(  ه)ه ځنډوم((تېر) ب  ووبه ځنډ(تېر)  نډووبه ځ (تېر) (تېر) به ځنډوو (تېر) به ځنډوو

 2nd تېر) به ځنډوې( ځنډوېبه (تېر)  (تېر) به ځنډوې (تېر) به ځنډوې ځنډوئ(تېر) به  (تېر) به ځنډوئ (تېر) به ځنډوئ (تېر) به ځنډوئ

 3rd (تېر) به ځنډوي (تېر) به ځنډوي ځنډوي ) به(تېر وي(تېر) به ځنډ (تېر) به ځنډوي وي(تېر) به ځنډ ډوي(تېر) به ځن (تېر) به ځنډوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويځنډول(تېر) به  ولي وي(تېر) به ځنډ (تېر) به ځنډولې وي نډولي ويبه ځ (تېر) ی ويځنډول(تېر) به  (تېر) به ځنډولي وي نډولې وي(تېر) به ځ (تېر) به ځنډولي وي

 2nd ی وي(تېر) به ځنډول ي وي(تېر) به ځنډول (تېر) به ځنډولې وي (تېر) به ځنډولي وي ی ويډول(تېر) به ځن (تېر) به ځنډولي وي به ځنډولې وير) (تې وي ) به ځنډوليېر(ت

 3rd ی وي(تېر) به ځنډول ي ويه ځنډول(تېر) ب ولې ويبه ځنډ(تېر)  ويځنډولي  (تېر) به ی ويډول(تېر) به ځن (تېر) به ځنډولي وي ځنډولې وي ) به(تېر لي وي(تېر) به ځنډو

 

Conditional (present, past, future) 
به  ،ځنډاوه /ځنډوئ ځنډوم(ه)، (که ...)

 ...(ه)وځنډوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وځنډوم )اړي چيوغ  Present Active ونکیځنډو 

Imperfect Subjunctive )ه)م(ډوې وځنزه د )چي ل يېغوښت  Present Passive ځنډېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یځنډول  Past Active یځنډول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یځنډول  Past Passive یځنډېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی چي) ما دي ځنډولدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما ځنډول )خوښ وم چي  Continuous ځنډوه 

 Non-continuous وځنډوه 

 



115: to hang ځوړندول 
 

 230 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومځوړند (ه)ځوړندوم (ه)ځوړندوم (ه)ځوړندوم ځوړندوو ړندوووځ ځوړندوو دووځوړن

 2nd ځوړندوې ړندوېوځ ځوړندوې ځوړندوې ځوړندوئ ځوړندوئ ځوړندوئ ځوړندوئ

 3rd ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي يځوړندو يځوړندو ځوړندوي ځوړندوي

 
Simple Past  

 1st ځوړند(ه)کئ لکړ -ځوړند(ه) کړه/ ځوړنده کړه ځوړندي کړې کئد(ه)ځوړن لړک -ه) کړه/ند(ځوړ ځوړنده کړه کړې ځوړندي

 2nd ځوړند(ه)کئ کړل -ړه/ځوړند(ه) ک ځوړنده کړه ځوړندي کړې ړند(ه)کئوځ کړل -ځوړند(ه) کړه/ ځوړنده کړه ځوړندي کړې

 3rd ځوړند(ه)کئ کړل -کړه/د(ه) ړنځو ځوړنده کړه ځوړندي کړې ه)کئند(ځوړ کړل -کړه/ ځوړند(ه) ځوړنده کړه ځوړندي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمبه ځوړند به ځوړند(ه)کم به ځوړنده کم ندي کمبه ځوړ به ځوړند(ه) کو به ځوړند(ه) کو به ځوړنده کو وړندي کوځ به

 2nd ځوړند(ه) کېبه  (ه) کېبه ځوړند ه کېبه ځوړند وړندي کېځ به ند(ه) کئځوړبه  به ځوړند(ه) کئ به ځوړنده کئ به ځوړندي کئ

 3rd به ځوړند(ه) کي (ه) کيوړندبه ځ به ځوړنده کي به ځوړندي کي به ځوړند(ه) کي به ځوړند(ه) کي به ځوړنده کي به ځوړندي کي

 
Simple Future in the Past  

ند(ه) (تېر) به ځوړ و(تېر) به ځوړنده ک (تېر) به ځوړندي کو

 کو

وړند(ه) (تېر) به ځ

 کو

 ځوړندي کم) به ېر(ت
 1st (تېر) به ځوړند(ه)کم کم(تېر) به ځوړند(ه) (تېر) به ځوړنده کم

(تېر) به ځوړند(ه)  ده کئ(تېر) به ځوړن (تېر) به ځوړندي کئ

 کئ

ه) (تېر) به ځوړند(

 کئ

 ) به ځوړندي کې ېر(ت
 (تېر) به ځوړنده کې

وړند(ه) (تېر) به ځ

 کې

به ځوړند(ه) ر) (تې

 کې
2nd 

(تېر) به ځوړند(ه)  (تېر) به ځوړنده کي کيځوړندي (تېر) به 

 کي

به ځوړند(ه) ر) (تې

 کي

 (تېر) به ځوړندي کي
 (تېر) به ځوړنده کي

ځوړند(ه)  ) به(تېر

 کي

(تېر) به ځوړند(ه) 

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ځوړندوم )(هځوړندوم (ه)ړندوموځ (ه)ځوړندوم وځوړندو ځوړندوو ځوړندوو ځوړندوو

 2nd ځوړندوې ځوړندوې ځوړندوې ځوړندوې ځوړندوئ ځوړندوئ ځوړندوئ دوئړنځو

 3rd ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي ځوړندوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئځوړند(ه) کړ يد ړي(ه) کځوړند هکړې د ځوړنده ړندي کړي ديوځ ی دئه) کړند(ځوړ ځوړند(ه) کړي دي ځوړنده کړې ده ځوړندي کړي دي

 2nd ی دئځوړند(ه) کړ ځوړند(ه) کړي دي کړې دهځوړنده  ځوړندي کړي دي ی دئځوړند(ه) کړ ځوړند(ه) کړي دي کړې دهځوړنده  ځوړندي کړي دي

 3rd ی دئد(ه) کړړنځو ي ديځوړند(ه) کړ هځوړنده کړې د کړي ديځوړندي  ی دئکړځوړند(ه)  ځوړند(ه) کړي دي ځوړنده کړې ده يکړي د ځوړندي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ځوړنداوه ځوړندوئ/ ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې ځوړندوئ/ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې

 2nd ړنداوهځوړندوئ/ ځو ل(ه)ندوځوړ ځوړندوله ېځوړندول ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ېځوړندول

 3rd ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ېځوړندول ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ړندولېوځ

 
Past Progressive  

 1st ځوړندوئ/ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې هوځوړندا/ځوړندوئ ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې

 2nd ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې ړنداوهځوړندوئ/ ځو )ځوړندول(ه ځوړندوله ځوړندولې

 3rd ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ېځوړندول ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې
 

Past Perfect  
 1st کړی وځوړند(ه)  ړند(ه) کړي وهوځ ړې وهځوړنده ک ي وېځوړندي کړ کړی و(ه) ځوړند ه) کړي وځوړند(ه ځوړنده کړې وه ځوړندي کړي وې

 2nd ی وړکځوړند(ه)  ځوړند(ه) کړي وه ځوړنده کړې وه ېځوړندي کړي و کړی وځوړند(ه)  ځوړند(ه) کړي وه ځوړنده کړې وه وېځوړندي کړي 

 3rd کړی وځوړند(ه)  هي وکړ د(ه)ځوړن وه ه کړېځوړند ځوړندي کړي وې کړی وړند(ه) وځ ځوړند(ه) کړي وه ځوړنده کړې وه ځوړندي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ځوړنداوه ځوړندوئ/ ځوړندول(ه) ځوړندوله لېځوړندو ځوړندوئ/ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ځوړندولې

 2nd ځوړنداوه ځوړندوئ/ ځوړندول(ه) ځوړندوله دولېځوړن ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله دولېځوړن

 3rd ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله دولېځوړن ځوړندوئ/ ځوړنداوه ځوړندول(ه) ځوړندوله ولېځوړند
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Future Progressive  

 1st (ه)ړندومبه ځو وم(ه)به ځوړند وم(ه)ه به ځوړند وم(ه)ي به ځوړند ځوړندوو هب دووبه ځوړن ووه به ځوړند ووي به ځوړند

 2nd به ځوړندوې به ځوړندوې وېه به ځوړند وېي به ځوړند به ځوړندوئ وړندوئځ به وئه به ځوړند وئي به ځوړند

 3rd به ځوړندوي يندوځوړ هب ويه به ځوړند ويي به ځوړند به ځوړندوي دويبه ځوړن ويه به ځوړند يوي به ځوړند

  
Future Perfect  

 1st ی ويبه ځوړند(ه) کړ (ه) کړي ويوړندبه ځ به ځوړنده کړې وي به ځوړندي کړي وي ی ويکړ (ه)وړندبه ځ ) کړي ويبه ځوړند(ه نده کړې ويځوړبه  ړي ويبه ځوړندي ک

 2nd ی ويوړند(ه) کړځ به کړي ويبه ځوړند(ه)  به ځوړنده کړې وي به ځوړندي کړي وي ی ويړ) کځوړند(هبه  به ځوړند(ه) کړي وي ه کړې ويوړندبه ځ به ځوړندي کړي وي

 3rd ی ويند(ه) کړځوړبه  به ځوړند(ه) کړي وي به ځوړنده کړې وي به ځوړندي کړي وي وي یبه ځوړند(ه) کړ به ځوړند(ه) کړي وي کړې ويړنده به ځو يوړندي کړي وځ به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ځوړند(ه) کړ به ځوړند(ه) کړي وي ويکړې  وړندهځ به ي ويندي کړبه ځوړ ی ويځوړند(ه) کړ هب کړي وي به ځوړند(ه) به ځوړنده کړې وي به ځوړندي کړي وي

 2nd ی ويبه ځوړند(ه) کړ به ځوړند(ه) کړي وي ويړې ه کبه ځوړند ځوړندي کړي ويبه  ی ويوړند(ه) کړځ به به ځوړند(ه) کړي وي به ځوړنده کړې وي به ځوړندي کړي وي

 3rd ی ويبه ځوړند(ه) کړ به ځوړند(ه) کړي وي وي به ځوړنده کړې به ځوړندي کړي وي ی ويند(ه) کړځوړبه  وي وړند(ه) کړيځ به به ځوړنده کړې وي ي ويندي کړځوړبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (تېر) به ځوړندوم(ه) دوم(ه)(تېر) به ځوړن (تېر) به ځوړندوم(ه) )(هومه ځوړند(تېر) ب (تېر) به ځوړندوو (تېر) به ځوړندوو به ځوړندوور) (تې (تېر) به ځوړندوو

 2nd ځوړندوې ه) ب(تېر (تېر) به ځوړندوې (تېر) به ځوړندوې دوېځوړن(تېر) به  (تېر) به ځوړندوئ (تېر) به ځوړندوئ ځوړندوئ ) به(تېر (تېر) به ځوړندوئ

 3rd (تېر) به ځوړندوي (تېر) به ځوړندوي وړندويبه ځ (تېر) ي) به ځوړندوېر(ت (تېر) به ځوړندوي ندويبه ځوړر) (تې (تېر) به ځوړندوي (تېر) به ځوړندوي

 
Future in the Past Perfect  

ځوړندي  (تېر) به

 کړي وي

 تېر) به ځوړنده (

 کړې وي

 (تېر) به ځوړند 

 وي کړي

 (تېر) به ځوړند 

 ی ويکړ

ځوړندي  (تېر) به

 کړي وي

 ه وړندبه ځ (تېر)

 کړې وي

  (تېر) به ځوړند

 کړي وي

  ړندځو ) به(تېر

 ی ويکړ
1st 

ځوړندي  (تېر) به

 کړي وي

 نده به ځوړ(تېر) 

 کړې وي

 (تېر) به ځوړند 

 کړي وي

 (تېر) به ځوړند 

 وي یکړ

ځوړندي  (تېر) به

 کړي وي

  (تېر) به ځوړنده

 ې ويړک

 (تېر) به ځوړند 

 کړي وي

 (تېر) به ځوړند 

 ی ويکړ
2nd 

ځوړندي  ) به(تېر

 کړي وي

 وړنده به ځ (تېر)

 ې ويړک

 تېر) به ځوړند (

 کړي وي

 (تېر) به ځوړند 

 ی ويکړ

ځوړندي  تېر) به(

 کړي وي

 (تېر) به ځوړنده 

 کړې وي

  (تېر) به ځوړند

 کړي وي

 (تېر) به ځوړند 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 ړنداوه،بهړندوئ/ ځو(که ...) ځوړندوم(ه)،ځو

 ...ند(ه) کم(ه)ځوړ
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې ځوړند(ه) کم(ه )غواړي چي(  Present Active ځوړندوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې ځوړند(ه) کم(ه) )ې چيغوښتل ي  Present Passive ړندېدونکیوځ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و کړید(ه)ړنځو  Past Active (ه)یکړ ځوړند 

Past Anterior or Preterit Perfect  (ه)کړی وځوړند  Past Passive یځوړند(ه) سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويري چي) ما دي ځوړند(ه)کړر نه لدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و(ه) ما ځوړند )خوښ وم چي  Continuous دوهړنځو 

 Non-continuous ځوړند که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ځينوم (ه)ځينوم (ه)ځينوم (ه)ځينوم ځينوو ځينوو ځينوو ځينوو

 2nd ځينوې ځينوې ځينوې ېځينو ځينوئ ځينوئ ځينوئ ئنوځي

 3rd ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي

 
Simple Past  

 1st ځين کئ کړل -ځين کړه/ ځين کړه ځين کړې کئن ځي کړل -ځين کړه/ ځين کړه ځين کړې

 2nd ځين کئ کړل -کړه/ځين  ړهځين ک ځين کړې ځين کئ کړل -ځين کړه/ ځين کړه ځين کړې

 3rd کئ ځين کړل-ځين کړه/  ځين کړه ځين کړې ځين کئ کړل -ن کړه/يځ ځين کړه کړېځين 
 

Simple Future  
 1st کم نبه ځي به ځين کم به ځين کم به ځين کم کو ځينبه  به ځين کو به ځين کو به ځين کو

 2nd ېبه ځين ک به ځين کې ځين کې به ن کېبه ځي به ځين کئ به ځين کئ به ځين کئ به ځين کئ

 3rd به ځين کي به ځين کي به ځين کي به ځين کي به ځين کي به ځين کي کي ځينبه  کي به ځين

 
Simple Future in the Past  

 1st (تېر) به ځين کم کم ځينبه  (تېر) (تېر) به ځين کم (تېر) به ځين کم تېر) به ځين کو( وتېر) به ځين ک( تېر) به ځين کو( به ځين کو )تېر(

 2nd (تېر) به ځين کې (تېر) به ځين کې (تېر) به ځين کې به ځين کېر) (تې به ځين کئ تېر)( تېر) به ځين کئ( به ځين کئ تېر)( ئبه ځين ک تېر)(

 3rd کي (تېر) به ځين ) به ځين کيېر(ت کين (تېر) به ځي (تېر) به ځين کي تېر) به ځين کي( ه ځين کيب )تېر( به ځين کي تېر)( تېر) به ځين کي(

 
Present Progressive  

 1st (ه)ځينوم (ه)ځينوم (ه)ځينوم (ه)ځينوم ځينوو ځينوو ځينوو ځينوو

 2nd ځينوې ځينوې ځينوې ېځينو ځينوئ ځينوئ ځينوئ ځينوئ

 3rd ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي ځينوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئځين کړ ځين کړي دي ځين کړې ده دين کړي يځ ی دئځين کړ ځين کړي دي ځين کړې ده ي ديځين کړ

 2nd ی دئځين کړ ځين کړي دي ځين کړې ده ځين کړي دي ی دئځين کړ ځين کړي دي ځين کړې ده ړي ديځين ک

 3rd ی دئځين کړ ي ديکړ ځين ځين کړې ده ځين کړي دي ی دئځين کړ ځين کړي دي ې دهکړ ځين ځين کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ځيناوه /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې

 2nd ځيناوه /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ولېځين ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې

 3rd ځيناوه /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ېلوځين

 
Past Progressive  

 1st ځيناوه /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې ځينوئ (ه)ځينول هځينول ځينولې

 2nd ځيناوه /ئنوځي (ه)ځينول ځينوله ځينولې ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې

 3rd ځيناوه /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې ئونځي (ه)ځينول ځينوله ځينولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وځين  ځين کړي وه ځين کړې وه کړي وېن ځي ی وړکځين  ي وهکړ ځين ځين کړې وه ځين کړي وې

 2nd کړی وځين  ځين کړي وه ې وهځين کړ ځين کړي وې کړی وځين  ځين کړي وه ځين کړې وه ځين کړي وې

 3rd کړی وځين  وهن کړي يځ ځين کړې وه ځين کړي وې کړی وځين  ځين کړي وه ن کړې وهيځ ځين کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ځيناوه /ځينوئ (ه)لنوځي ځينوله ځينولې ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې

 2nd ځيناوه /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ېځينول ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې

 3rd اوهينځ /ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ځينولې ځينوئ (ه)ځينول ځينوله ېځينول
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Future Progressive  

 1st (ه)به ځينوم (ه)ومبه ځين (ه)به ځينوم (ه)به ځينوم به ځينوو ينووځ به ينووبه ځ به ځينوو

 2nd به ځينوې به ځينوې به ځينوې ځينوې هب به ځينوئ به ځينوئ به ځينوئ به ځينوئ

 3rd به ځينوي يوځينبه  به ځينوي به ځينوي به ځينوي به ځينوي ځينويبه  ينويځ به

 
Future Perfect  

 1st  ی ويبه ځين کړ به ځين کړي وي به ځين کړې وي ړي ويين کبه ځ ی ويبه ځين کړ به ځين کړي وي به ځين کړې وي کړي ويبه ځين 

 2nd ی ويړن کځي هب به ځين کړي وي به ځين کړې وي به ځين کړي وي ويی ين کړځ به به ځين کړي وي به ځين کړې وي ين کړي ويځ به

 3rd ی ويبه ځين کړ به ځين کړي وي ويبه ځين کړې  به ځين کړي وي ی ويبه ځين کړ کړي ويبه ځين  ځين کړې وي هب به ځين کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st  ی ويبه ځين کړ يو کړي به ځين به ځين کړې وي به ځين کړي وي ی ويبه ځين کړ کړي وين به ځي به ځين کړې وي به ځين کړي وي

 2nd ی ويبه ځين کړ به ځين کړي وي ځين کړې وي هب به ځين کړي وي ی ويبه ځين کړ به ځين کړي وي ويړې ين کبه ځ وي ن کړيبه ځي

 3rd ی ويبه ځين کړ به ځين کړي وي به ځين کړې وي ځين کړي ويبه  يی وبه ځين کړ به ځين کړي وي به ځين کړې وي به ځين کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به ځينوم (ه)(تېر) به ځينوم (ه)(تېر) به ځينوم (ه)(تېر) به ځينوم ځينووتېر) به (  تېر) به ځينوو(  تېر) به ځينوو(  نووه ځي) بتېر( 

 2nd ) به ځينوېېر(ت (تېر) به ځينوې به ځينوېر) (تې (تېر) به ځينوې به ځينوئ تېر)( به ځينوئ تېر)( به ځينوئ )رېت( به ځينوئ تېر)(

 3rd به ځينوير) (تې (تېر) به ځينوي (تېر) به ځينوي (تېر) به ځينوي به ځينوي ر)تې( به ځينوي تېر)( به ځينوي تېر)( به ځينوي ر)ېت(

 
Future in the Past Perfect  

تېر) به ځين کړي (

 وي

تېر) به ځين کړې (

 وي

کړي ځين تېر) به (

 وي

ی تېر) به ځين کړ(

 وي

ي ) به ځين کړېر(ت

 وي

) به ځين کړې ېر(ت

 وي

(تېر) به ځين کړي 

 وي

ی ځين کړ (تېر) به

 وي
1st 

تېر) به ځين کړ ي (

 وي

تېر) به ځين کړې (

 وي

ر) به ځين کړي ېت(

 وي

ی کړتېر) به ځين (

 وي

ځين کړي  ) بهېر(ت

 وي

(تېر) به ځين کړې 

 وي

(تېر) به ځين کړي 

 وي

ی به ځين کړر) (تې

 وي
2nd 

کړ ي ه ځين تېر) ب(

 وي

ن کړې به ځيتېر) (

 وي

تېر) به ځين کړي (

 وي

ی کړ ځين تېر) به(

 وي

(تېر) به ځين کړي 

 وي

(تېر) به ځين کړې 

 وي

کړي  (تېر) به ځين

 وي

ی (تېر) به ځين کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)به ځين کماوه،ځين /ځينوم، ځينوئ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ځين کم )غواړي چي  Present Active کیوونځين 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ځين کم )غوښتل يې چي  Present Passive ځينېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وځين  Past Active یځين کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وځين  Past Passive یځين سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ځين کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ځين  )يچ خوښ وم  Continuous ځينوه 

 Non-continuous  کهځين 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)څارم (ه)څارم (ه)څارم ه)(څارم څارو څارو څارو څارو

 2nd څارې څارې څارې څارې څارئ څارئ رئاڅ څارئ

 3rd څاري څاري څاري ريڅا څاري څاري څاري څاري

 
Simple Past  

 1st وڅارئ/ وڅاره وڅارل(ه) وڅارله وڅارلې وڅارئ/ وڅاره وڅارل(ه) هوڅارل ېوڅارل

 2nd وڅارئ/ وڅاره وڅارل(ه) وڅارله ېوڅارل وڅارئ/ وڅاره وڅارل(ه) وڅارله وڅارلې

 3rd ئ/ وڅارهاروڅ وڅارل(ه) وڅارله وڅارلې وڅارئ/ وڅاره وڅارل(ه) وڅارله لېاروڅ
 

Simple Future  
 1st وڅارم(ه)به  )ارم(هبه وڅ (ه)به وڅارم (ه)به وڅارم به وڅارو وڅارو هب رووڅابه  به وڅارو

 2nd به وڅارې به وڅارې به وڅارې به وڅارې به وڅارئ به وڅارئ به وڅارئ به وڅارئ

 3rd به وڅاري څاريو به به وڅاري به وڅاري به وڅاري به وڅاري به وڅاري وڅاري هب

 
Simple Future in the Past  

 1st (تېر) به وڅارم(ه) رم(ه)(تېر) به وڅا (ه)(تېر) به وڅارم (ه)(تېر) به وڅارم وڅاروبه ر) (تې (تېر) به وڅارو (تېر) به وڅارو ) به وڅاروېر(ت

 2nd وڅارې(تېر) به  ارې(تېر) به وڅ (تېر) به وڅارې رېڅاو (تېر) به (تېر) به وڅارئ (تېر) به وڅارئ (تېر) به وڅارئ ئوڅار(تېر) به 

 3rd (تېر) به وڅاري ري(تېر) به وڅا (تېر) به وڅاري (تېر) به وڅاري (تېر) به وڅاري ريوڅا(تېر) به  (تېر) به وڅاري (تېر) به وڅاري

 
Present Progressive  

 1st )(هڅارم (ه)څارم (ه)څارم (ه)څارم څارو څارو څارو څارو

 2nd څارې څارې رېاڅ څارې څارئ څارئ څارئ څارئ

 3rd څاري څاري څاري څاري څاري څاري څاري رياڅ
 

Present Perfect  
 1st ی دئڅارل څارلي دي څارلې ده ديڅارلي  ی دئڅارل څارلي دي څارلې ده څارلي دي

 2nd ی دئرلاڅ څارلي دي څارلې ده څارلي دي ی دئڅارل څارلي دي څارلې ده يدلي څار

 3rd ی دئڅارل څارلي دي څارلې ده ي ديرلڅا ی دئڅارل څارلي دي څارلې ده څارلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st څارئ/ څاره (ه)څارل څارله ېڅارل څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې

 2nd څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې څارئ/ څاره (ه)څارل هڅارل څارلې

 3rd څارئ/ څاره (ه)رلاڅ څارله څارلې څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې

 
Past Progressive  

 1st څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې څارئ/ څاره (ه)څارل لهڅار څارلې

 2nd څارئ/ څاره (ه)رلاڅ لهڅار څارلې څارئ/ څاره (ه)څارل څارله ېرلڅا

 3rd څارئ/ څاره (ه)څارل څارله ېلراڅ څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې

 
Past Perfect  

 1st ی وڅارل څارلي وه وهلې څار څارلي وې ی وڅارل څارلي وه څارلې وه رلي وېاڅ

 2nd ی وڅارل څارلي وه څارلې وه څارلي وې و یڅارل څارلي وه څارلې وه څارلي وې

 3rd ی وڅارل ي وهلراڅ څارلې وه څارلي وې ی وڅارل څارلي وه څارلې وه څارلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st څارئ/ څاره )(هڅارل څارله څارلې څارئ/ څاره (ه)څارل څارله لېڅار

 2nd څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې

 3rd څارئ/ څاره (ه)څارل څارله څارلې څارئ/ څاره ه)(رلاڅ څارله څارلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به څارم (ه)به څارم (ه)څارمبه  (ه)ارمبه څ روبه څا به څارو به څارو به څارو

 2nd رېبه څا به څارې به څارې به څارې به څارئ به څارئ به څارئ څارئ هب

 3rd به څاري به څاري به څاري اريڅ به يڅاربه  به څاري به څاري به څاري

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه څارل به څارلي وي څارلې ويبه  لي ويبه څار ی ويبه څارل يبه څارلي و به څارلې وي څارلي وي هب

 2nd وي یبه څارل  به څارلي وي به څارلې وي يبه څارلي و ی ويبه څارل  به څارلي وي به څارلې وي به څارلي وي

 3rd ی ويبه څارل  به څارلي وي به څارلې وي وي ارليڅبه  ی ويبه څارل  به څارلي وي به څارلې وي به څارلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه څارل لي ويبه څار به څارلې وي به څارلي وي ی ويبه څارل به څارلي وي لې ويبه څار به څارلي وي

 2nd ی ويبه څارل  څارلي وي هب به څارلې وي به څارلي وي ی ويبه څارل  به څارلي وي ې ويبه څارل به څارلي وي

 3rd ی ويبه څارل  به څارلي وي ويبه څارلې  به څارلي وي ی ويبه څارل  به څارلي وي ې ويرلڅابه  وي ارليبه څ
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(ه(تېر) به څارم (ه)(تېر) به څارم )(ه(تېر) به څارم (ه)(تېر) به څارم (تېر) به څارو وبه څار(تېر)  (تېر) به څارو (تېر) به څارو

 2nd (تېر) به څارې (تېر) به څارې (تېر) به څارې به څارېر) (تې (تېر) به څارئ (تېر) به څارئ (تېر) به څارئ ئبه څار(تېر) 

 3rd تېر) به څاري( (تېر) به څاري (تېر) به څاري (تېر) به څاري ) به څاريېر(ت څاري(تېر) به  (تېر) به څاري ) به څاريېر(ت

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به څارل ) به څارلي ويېر(ت (تېر) به څارلې وي (تېر) به څارلي وي ی وي(تېر) به څارل وي (تېر) به څارلي (تېر) به څارلې وي څارلي وي ) به(تېر

 2nd ی وي(تېر)به څارل  به څارلي وير) (تې وي تېر) به څارلې( (تېر) به څارلي وي ی ويڅارل ر)بهې(ت  (تېر) به څارلي وي (تېر) به څارلې وي به څارلي وير) (تې

 3rd ی وي(تېر)به څارل  ) به څارلي ويېر(ت ې وي(تېر) به څارل (تېر) به څارلي وي وي ی(تېر)به څارل  (تېر) به څارلي وي (تېر) به څارلې وي يڅارلي و (تېر) به

 

Conditional (present, past, future)  (ه)وڅارم هڅاره، ب، څارئ/ (ه)رم...) څا(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وڅارم )غواړي چي  Present Active څارونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)څارمزه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive څارل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یڅارل  Past Active یڅارل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یڅارل  Past Passive یڅارل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويارلي چي) ما دي څدی باور نه لر  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما څارل )خوښ وم چي  Continuous څاره 

 Non-continuous وڅاره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)څخوم (ه)څخوم  (ه)مخوڅ  (ه)مخوڅ  څخوو څخوو څخوو څخوو

 2nd څخوې څخوې وېخڅ ېڅخو څخوئ څخوئ څخوئ څخوئ

 3rd څخوي څخوي ويڅخ څخوي څخوي څخوي څخوي څخوي

 
Simple Past  

 1st وڅخوئ/ وڅخاوه (ه)وڅخول وڅخوله وڅخولې وڅخوئ/ وڅخاوه (ه)وڅخول وڅخوله وڅخولې

 2nd وڅخوئ/ وڅخاوه (ه)وڅخول وڅخوله ېوڅخول اوهوڅخوڅخوئ/  (ه)وڅخول وڅخوله وڅخولې

 3rd وهڅخائ/ ووڅخو (ه)وڅخول وڅخوله وڅخولې وڅخوئ/ وڅخاوه (ه)لخوڅو وڅخوله وڅخولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وڅخوم (ه)به وڅخوم (ه)به وڅخوم (ه)به وڅخوم به وڅخوو څخووو به به وڅخوو به وڅخوو

 2nd به وڅخوې به وڅخوې به وڅخوې به وڅخوې وئبه وڅخ وئبه وڅخ وڅخوئبه  به وڅخوئ

 3rd وڅخوي هب ويوڅخبه  به وڅخوي به وڅخوي به وڅخوي به وڅخوي څخويو به به وڅخوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وڅخوم (ه)وڅخوم(تېر) به  (ه)(تېر) به وڅخوم (ه)به وڅخومر) (تې (تېر) به وڅخوو (تېر) به وڅخوو (تېر) به وڅخوو به وڅخوور) (تې

 2nd (تېر) به وڅخوې (تېر) به وڅخوې تېر) به وڅخوې( وڅخوې(تېر) به  خوئ(تېر) به وڅ (تېر) به وڅخوئ وڅخوئ به (تېر) (تېر) به وڅخوئ

 3rd (تېر) به وڅخوي وڅخوي(تېر) به  (تېر) به وڅخوي وڅخوي(تېر) به  وي(تېر) به وڅخ (تېر) به وڅخوي (تېر) به وڅخوي (تېر) به وڅخوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)څخوم (ه)څخوم  (ه)څخوم  (ه)څخوم  څخوو څخوو څخوو ووڅخ

 2nd څخوې څخوې څخوې څخوې څخوئ څخوئ څخوئ څخوئ

 3rd څخوي څخوي څخوي څخوي څخوي څخوي څخوي څخوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئڅخول څخولي دي څخولې ده څخولي دي ی دئڅخول څخولي دي څخولې ده څخولي دي

 2nd ی دئڅخول ديڅخولي  ې دهولڅخ څخولي دي ی دئڅخول څخولي دي ده ېولڅخ څخولي دي

 3rd ی دئڅخول څخولي دي څخولې ده څخولي دي ی دئڅخول څخولي دي څخولې ده څخولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st څخوئ/ څخاوه (ه)څخول څخوله څخولې وهڅخوئ/ څخا (ه)څخول څخوله څخولې

 2nd وهڅخوئ/ څخا (ه)څخول څخوله څخولې څخوئ/ څخاوه (ه)لڅخو څخوله څخولې

 3rd څخوئ/ څخاوه (ه)ولخڅ څخوله څخولې څخوئ/ څخاوه (ه)څخول څخوله څخولې

 
Past Progressive  

 1st هڅخاو څخوئ/ (ه)څخول څخوله څخولې څخوئ/ څخاوه (ه)لڅخو څخوله څخولې

 2nd څخوئ/ څخاوه (ه)څخول هولڅخ څخولې څخوئ/ څخاوه (ه)څخول څخوله څخولې

 3rd څخوئ/ څخاوه (ه)څخول څخوله څخولې خاوهڅخوئ/ څ (ه)څخول ولهخڅ څخولې

 
Past Perfect  

 1st ی وڅخول څخولي وه وهلې څخو څخولي وې ی وڅخول څخولي وه څخولې وه څخولي وې

 2nd ی وڅخول څخولي وه څخولې وه څخولي وې ی وڅخول څخولي وه وه څخولې وې څخولي

 3rd ی وڅخول څخولي وه وهلې څخو وې څخولي ی وڅخول څخولي وه څخولې وه څخولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st څخوئ/ څخاوه ه)(څخول څخوله څخولې څخوئ/ څخاوه (ه)څخول څخوله څخولې

 2nd څخوئ/ څخاوه (ه)څخول څخوله څخولې څخاوه /وئڅخ (ه)ولخڅ څخوله څخولې

 3rd وهڅخا /وئڅخ (ه)څخول لهڅخو څخولې څخوئ/ څخاوه (ه)څخول هولڅخ څخولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به څخوم (ه)څخومبه  (ه)به څخوم (ه)به څخوم به څخوو به څخوو به څخوو به څخوو

 2nd به څخوې به څخوې به څخوې وېبه څخ څخوئ هب به څخوئ به څخوئ به څخوئ

 3rd به څخوي به څخوي به څخوي به څخوي به څخوي څخوي هب به څخوي به څخوي

 
Future Perfect  

 1st يی وبه څخول به څخولي وي به څخولې وي به څخولي وي ی ويبه څخول يبه څخولي و به څخولې وي به څخولي وي

 2nd ی ويلبه څخو به څخولي وي به څخولې وي به څخولي وي ی ويبه څخول به څخولي وي به څخولې وي به څخولي وي

 3rd ی ويخولبه څ به څخولي وي به څخولې وي به څخولي وي ی ويلبه څخو به څخولي وي يبه څخولې و به څخولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه څخول به څخولي وي به څخولې وي يبه څخولي و يی وبه څخول به څخولي وي وي خولېبه څ به څخولي وي

 2nd ی ويبه څخول به څخولي وي يولې وبه څخ يبه څخولي و ويی به څخول به څخولي وي به څخولې وي لي ويبه څخو

 3rd ی ويبه څخول به څخولي وي يبه څخولې و به څخولي وي ی ويڅخولبه  به څخولي وي به څخولې وي يبه څخولي و
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به څخوم (ه)(تېر) به څخوم (ه)ومڅخ ) به(تېر (ه)څخوم (تېر) به (تېر) به څخوو به څخوور) (تې وو(تېر) به څخ (تېر) به څخوو

 2nd خوېبه څ (تېر) ه څخوې(تېر) ب (تېر) به څخوې خوېبه څ (تېر) (تېر) به څخوئ (تېر) به څخوئ څخوئ(تېر) به  تېر) به څخوئ(

 3rd (تېر) به څخوي خويبه څر) (تې څخوي ) به(تېر (تېر) به څخوي (تېر) به څخوي ه څخوي(تېر) ب (تېر) به څخوي (تېر) به څخوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه څخول (تېر) (تېر) به څخولي وي څخولې وي ) به(تېر خولي وي(تېر) به څ ی وي(تېر) به څخول ي(تېر) به څخولي و (تېر) به څخولې وي څخولي وي(تېر) به 

 2nd ی وي(تېر) به څخول (تېر) به څخولي وي څخولې وي(تېر) به  (تېر) به څخولي وي ی وي(تېر) به څخول خولي وي(تېر) به څ وي(تېر) به څخولې  (تېر) به څخولي وي

 3rd وي ی(تېر) به څخول (تېر) به څخولي وي ولې وي(تېر) به څخ (تېر) به څخولي وي ی وي(تېر) به څخول يڅخولي و ) به(تېر (تېر) به څخولې وي خولي وي(تېر) به څ

 

Conditional (present, past, future) (... که) ه وڅخوم(ه)...وئ/څخاوه،بڅخوم(ه)،څخ  Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې وڅخوم(ه) )چيړي غوا  Present Active نکیڅخوو 

Imperfect Subjunctive )خوم(ه)زه دې وڅ )غوښتل يې چي  Present Passive څخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یڅخول  Past Active یڅخول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یڅخول  Past Passive یڅخېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويري چي) ما دي څخولر نه لدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یما څخول )چيخوښ وم  Continuous څخوه 

 Non-continuous وڅخوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st څرخوم(ه) څرخوم(ه) م(ه)څرخو (ه)څرخوم څرخوو څرخوو څرخوو څرخوو

 2nd څرخوې څرخوې څرخوې خوېرڅ څرخوئ څرخوئ څرخوئ څرخوئ

 3rd څرخوي څرخوي څرخوي څرخوي څرخوي څرخوي څرخوي څرخوي

 
Simple Past  

 1st وڅرخاوه /وڅرخوئ وڅرخول(ه) رخولهڅو وڅرخولې هخاووڅر /وڅرخوئ وڅرخول(ه) رخولهڅو وڅرخولې

 2nd وڅرخاوه /وئرخوڅ ل(ه)وڅرخو وڅرخوله وڅرخولې وڅرخاوه /وڅرخوئ رخول(ه)څو رخولهڅو وڅرخولې

 3rd وڅرخاوه /وڅرخوئ وڅرخول(ه) وڅرخوله وڅرخولې وڅرخاوه /رخوئڅو وڅرخول(ه) وڅرخوله وڅرخولې
 

Simple Future  
 1st به وڅرخوم(ه) )وڅرخوم(هبه  به وڅرخوم(ه) به وڅرخوم(ه) به وڅرخوو څرخووو به به وڅرخوو وبه وڅرخو

 2nd به وڅرخوې به وڅرخوې به وڅرخوې به وڅرخوې خوئوڅربه  خوئبه وڅر خوئوڅربه  به وڅرخوئ

 3rd به وڅرخوي به وڅرخوي يڅرخوبه و به وڅرخوي به وڅرخوي به وڅرخوي به وڅرخوي به وڅرخوي

 
Simple Future in the Past  

 1st م(ه)(تېر) به وڅرخو (تېر) به وڅرخوم(ه) خوم(ه)به وڅر(تېر)  څرخوم(ه)به و (تېر) (تېر) به وڅرخوو وڅرخوو ) به(تېر خوووڅر(تېر) به  (تېر) به وڅرخوو

 2nd (تېر) به وڅرخوې (تېر) به وڅرخوې خوې(تېر) به وڅر ې(تېر) به وڅرخو ) به وڅرخوئېر(ت (تېر) به وڅرخوئ (تېر) به وڅرخوئ (تېر) به وڅرخوئ

 3rd تېر) به وڅرخوي( (تېر) به وڅرخوي (تېر) به وڅرخوي به وڅرخوير) (تې خوي(تېر) به وڅر (تېر) به وڅرخوي (تېر) به وڅرخوي يخوبه وڅر(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st )څرخوم(ه م(ه)خوڅر څرخوم(ه) څرخوم(ه) څرخوو وڅرخو څرخوو څرخوو

 2nd څرخوې ېڅرخو څرخوې څرخوې څرخوئ څرخوئ څرخوئ څرخوئ

 3rd څرخوي څرخوي څرخوي يڅرخو څرخوي څرخوي څرخوي څرخوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئڅرخول څرخولي دي څرخولې ده څرخولي دي ی دئڅرخول خولي ديرڅ څرخولې ده څرخولي دي

 2nd ی دئڅرخول څرخولي دي څرخولې ده څرخولي دي ئی دڅرخول يلي دڅرخو څرخولې ده څرخولي دي

 3rd ی دئڅرخول خولي ديرڅ هلې دڅرخو خولي ديرڅ ی دئڅرخول څرخولي دي څرخولې ده يڅرخولي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله څرخولې څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله څرخولې

 2nd رخاوهڅرخوئ/ څ (ه)څرخول څرخوله څرخولې څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله څرخولې

 3rd څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله ېڅرخول هڅرخوئ/ څرخاو (ه)څرخول څرخوله څرخولې

 
Past Progressive  

 1st څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول لهڅرخو څرخولې څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله څرخولې

 2nd هڅرخاو څرخوئ/ )(هڅرخول څرخوله څرخولې څرخاوهڅرخوئ/  (ه)څرخول لهڅرخو څرخولې

 3rd څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله ولېڅرخ اوهڅرخوئ/ څرخ ه)(څرخول څرخوله څرخولې

 
Past Perfect  

 1st ی وڅرخول څرخولي وه خولې وهرڅ څرخولي وې ی وڅرخول څرخولي وه څرخولې وه څرخولي وې

 2nd ی وڅرخول ي وهڅرخول وهڅرخولې  څرخولي وې ی وڅرخول څرخولي وه څرخولې وه څرخولي وې

 3rd ی وڅرخول څرخولي وه څرخولې وه څرخولي وې ی ولڅرخو وهڅرخولي  هلې وڅرخو څرخولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st وهڅرخوئ/ څرخا (ه)لڅرخو څرخوله څرخولې هڅرخاو څرخوئ/ (ه)څرخول څرخوله څرخولې

 2nd څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول ولهڅرخ ولېڅرخ څرخوئ/ څرخاوه (ه)څرخول څرخوله څرخولې

 3rd څرخاوهڅرخوئ/  (ه)څرخول څرخوله څرخولې څرخوئ/ څرخاوه )(هڅرخول څرخوله خولېرڅ
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Future Progressive  

 1st به څرخوم(ه) م(ه)څرخوبه  څرخوم(ه) هب به څرخوم(ه) به څرخوو وبه څرخو به څرخوو به څرخوو

 2nd وېڅرخبه  به څرخوې به څرخوې به څرخوې وئبه څرخ وئبه څرخ به څرخوئ به څرخوئ

 3rd به څرخوي څرخوي هب به څرخوي به څرخوي به څرخوي به څرخوي به څرخوي رخويڅ به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه څرخول به څرخولي وي به څرخولې وي وي څرخوليبه  ی ويرخولبه څ به څرخولي وي ولې ويبه څرخ به څرخولي وي

 2nd ی ويبه څرخول به څرخولي وي به څرخولې وي ي ويڅرخول هب ی ويڅرخول هب به څرخولي وي به څرخولې وي لي ويبه څرخو

 3rd ی ويبه څرخول ولي ويڅرخبه  به څرخولې وي ويخولي به څر ی ويبه څرخول به څرخولي وي به څرخولې وي به څرخولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه څرخول به څرخولي وي رخولې ويڅ به ي ويبه څرخول ی ويبه څرخول به څرخولي وي څرخولې وي هب ويخولي به څر

 2nd ی ويڅرخولبه  ويبه څرخولي  به څرخولې وي به څرخولي وي ی ويبه څرخول به څرخولي وي به څرخولې وي ي ويرخولبه څ

 3rd ی ويلبه څرخو لي ويبه څرخو به څرخولې وي به څرخولي وي ی ويرخولبه څ به څرخولي وي به څرخولې وي به څرخولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st څرخوو ) به(تېر تېر) به څرخوو( (تېر) به څرخوو ه څرخوو(تېر) ب (تېر) به څرخوو (تېر) به څرخوو (تېر) به څرخوو ه څرخوو(تېر) ب

 2nd (تېر) به څرخوئ ) به څرخوئېر(ت رخوئ(تېر) به څ وئ(تېر) به څرخ (تېر) به څرخوئ څرخوئ(تېر) به  (تېر) به څرخوئ (تېر) به څرخوئ

 3rd رخوي(تېر) به څ ه څرخوي(تېر) ب (تېر) به څرخوي ي(تېر) به څرخو (تېر) به څرخوي (تېر) به څرخوي (تېر) به څرخوي ي(تېر) به څرخو

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به څرخول (تېر) به څرخولي وي (تېر) به څرخولې وي (تېر) به څرخولي وي ی ويرخولبه څر) (تې څرخولي وي(تېر) به  (تېر) به څرخولې وي ي ويرخولبه څ (تېر)

 2nd ی ويل(تېر) به څرخو (تېر) به څرخولي وي څرخولې وي(تېر) به  (تېر) به څرخولي وي ی ويتېر) به څرخول( ) به څرخولي ويېر(ت څرخولې وي(تېر) به  وي(تېر) به څرخولي 

 3rd ی ويولبه څرخ(تېر)  څرخولي ويتېر) به ( (تېر) به څرخولې وي (تېر) به څرخولي وي ی وي(تېر) به څرخول ي(تېر) به څرخولي و (تېر) به څرخولې وي ي ويڅرخول) به ېر(ت

 

Conditional (present, past, future) 
، څرخوئ/څرخاوه، به (ه)څرخوم (که ...)

 وڅرخوم(ه)...
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وڅرخوم )غواړي چي  Present Active څرخوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وڅرخومزه دې  )غوښتل يې چي  Present Passive څرخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یڅرخول  Past Active یڅرخول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یولڅرخ  Past Passive یڅرخېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي څرخول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما څرخول )ښ وم چيوخ  Continuous څرخوه 

 Non-continuous وڅرخوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)څرګندوم (ه)څرګندوم (ه)څرګندوم )(هڅرګندوم څرګندوو وندوڅرګ څرګندوو څرګندوو

 2nd څرګندوې څرګندوې څرګندوې ېندوڅرګ څرګندوئ څرګندوئ څرګندوئ څرګندوئ

 3rd څرګندوي څرګندوي څرګندوي څرګندوي څرګندوي يندوڅرګ دويڅرګن څرګندوي

 
Simple Past  

 1st څرګند کئ کړل -څرګند کړه/  کړه ندهڅرګ څرګندي کړې ګند کئرڅ کړل -څرګند کړه/  څرګنده کړه څرګندي کړې

 2nd د کئګنڅر کړل -څرګند کړه/  څرګنده کړه څرګندي کړې څرګند کئ ړلک -کړه/ ند څرګ څرګنده کړه څرګندي کړې

 3rd ئڅرګند ک کړل -څرګند کړه/  څرګنده کړه څرګندي کړې څرګند کئ کړل -څرګند کړه/  څرګنده کړه څرګندي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کم رګندبه څ (ه)به څرګند کم (ه)رګنده کمڅ به (ه)دي کمبه څرګن به څرګند کړو به څرګند کړو نده کړوڅرګبه  به څرګندي کړو

 2nd به څرګند کې به څرګند کې به څرګنده کې به څرګندي کې کړئبه څرګند  به څرګند کړئ به څرګنده کړئ ي کړئرګندبه څ

 3rd ند کيبه څرګ د کيبه څرګن به څرګنده کي به څرګندي کي رګند کړيڅ به به څرګند کړي کړي به څرګنده څرګندي کړي هب

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به څرګند کړو (تېر) به څرګند کړو (تېر) به څرګنده کړو ي کړوندرګبه څ (تېر)
(تېر) به څرګندي 

 (ه)کم

(تېر) به څرګنده 

 (ه)کم

 (تېر) به څرګند کم

 (ه)

 م (تېر) به څرګند ک

 (ه)
1st 

 2nd څرګند کې(تېر) به  (تېر) به څرګند کې (تېر) به څرګنده کې ندي کې(تېر) به څرګ (تېر) به څرګند کړئ څرګند کړئ ) به(تېر ده کړئ(تېر) به څرګن کړئ (تېر)به څرګندي

 3rd رګند کي(تېر) به څ (تېر) به څرګند کي (تېر) به څرګنده کي ګندي کي(تېر) به څر رګند کړي(تېر) به څ کړي ه څرګند(تېر) ب (تېر) به څرګنده کړي (تېر)به څرګندي کړي
 

Present Progressive  
 1st (ه)څرګندوم ه)(څرګندوم (ه)څرګندوم (ه)څرګندوم څرګندوو څرګندوو ګندوورڅ څرګندوو

 2nd څرګندوې څرګندوې ګندوېرڅ څرګندوې څرګندوئ څرګندوئ څرګندوئ څرګندوئ

 3rd دويګنڅر څرګندوي څرګندوي څرګندوي څرګندوي څرګندوي يڅرګندو څرګندوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئڅرګند کړ څرګند کړي دي دهڅرګنده کړې  څرګندي کړي دي ی دئڅرګند کړ ديکړي  څرګند هڅرګنده کړې د څرګندي کړي دي

 2nd ی دئڅرګند کړ څرګند کړي دي څرګنده کړې ده څرګندي کړي دي ی دئړڅرګند ک څرګند کړي دي هڅرګنده کړې د څرګندي کړي دي

 3rd ی دئڅرګند کړ څرګند کړي دي څرګنده کړې ده ي ديدي کړګنڅر ی دئد کړګنڅر څرګند کړي دي څرګنده کړې ده دي څرګندي کړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st څرګندوئ/ څرګنداوه ګندول(ه)رڅ څرګندوله څرګندولې څرګندوئ/ څرګنداوه ل(ه)څرګندو څرګندوله څرګندولې

 2nd څرګندوئ/ څرګنداوه ل(ه)ندوڅرګ څرګندوله څرګندولې څرګنداوهڅرګندوئ/  ه)دول(څرګن دولهګنڅر څرګندولې

 3rd نداوهئ/ څرګڅرګندو څرګندول(ه) څرګندوله څرګندولې څرګندوئ/ څرګنداوه ه)دول(څرګن څرګندوله څرګندولې
 

Past Progressive  
 1st هڅرګندوئ/ څرګنداو څرګندول(ه) لهندوڅرګ ګندولېرڅ څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) څرګندوله دولېڅرګن

 2nd څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) لهندوڅرګ څرګندولې څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) دولهڅرګن لېڅرګندو

 3rd څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) لهڅرګندو څرګندولې داوهڅرګندوئ/ څرګن دول(ه)ګنڅر څرګندوله څرګندولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وڅرګند  څرګند کړي وه څرګنده کړې وه ګندي کړي وېرڅ کړی وڅرګند  کړي وهڅرګند  څرګنده کړې وه ګندي کړي وېرڅ

 2nd کړی وڅرګند  وهڅرګند کړي  ړې وهده کڅرګن څرګندي کړي وې وی کړڅرګند  څرګند کړي وه څرګنده کړې وه څرګندي کړي وې

 3rd کړی وڅرګند  ړي وهڅرګند ک ګنده کړې وهرڅ څرګندي کړي وې کړی وڅرګند  ړي وهڅرګند ک وه څرګنده کړې څرګندي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) څرګندوله ېڅرګندول څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) څرګندوله څرګندولې

 2nd څرګنداوهڅرګندوئ/  څرګندول(ه) څرګندوله ولېڅرګند وهنداڅرګڅرګندوئ/  څرګندول(ه) څرګندوله څرګندولې

 3rd څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) څرګندوله ولېڅرګند څرګندوئ/ څرګنداوه څرګندول(ه) څرګندوله لېڅرګندو
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Future Progressive  

 1st څرګندوم(ه) هب رګندوم(ه)څ به څرګندوم(ه)به  به څرګندوم(ه) به څرګندوو به څرګندوو به څرګندوو به څرګندوو

 2nd وېرګندبه څ به څرګندوې به څرګندوې به څرګندوې رګندوئڅ به ندوئبه څرګ وئرګندبه څ به څرګندوئ

 3rd به څرګندوي رګندويڅ به به څرګندوي ويرګندبه څ به څرګندوي به څرګندوي به څرګندوي به څرګندوي

Future Perfect  
 1st ی ويبه څرګند کړ به څرګند کړي وي کړې ويګنده به څر يرګندي کړي وڅ به ی ويبه څرګند کړ څرګند کړي وي هب کړې ويګنده به څر څرګندي کړي ويبه 

 2nd ی ويڅرګند کړبه  به څرګند کړي وي به څرګنده کړې وي ړي ويبه څرګندي ک ی ويد کړبه څرګن به څرګند کړي وي به څرګنده کړې وي به څرګندي کړي وي

 3rd ی ويبه څرګند کړ به څرګند کړي وي به څرګنده کړې وي ي کړي ويرګندبه څ ويی به څرګند کړ به څرګند کړي وي به څرګنده کړې وي ي کړي ويرګندبه څ
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويبه څرګند کړ ړي ويګند کبه څر کړې وي به څرګنده څرګندي کړي ويبه  ی ويبه څرګند کړ به څرګند کړي وي ړې ويبه څرګنده ک ي کړي ويبه څرګند

 2nd ی ويبه څرګند کړ به څرګند کړي وي به څرګنده کړې وي څرګندي کړي وي هب ی ويبه څرګند کړ به څرګند کړي وي ه کړې ويرګندبه څ ويڅرګندي کړي  هب

 3rd ی ويکړ رګندبه څ به څرګند کړي وي ه کړې ويرګندبه څ ي کړي ويبه څرګند ی ويبه څرګند کړ به څرګند کړي وي يبه څرګنده کړې و کړي ويبه څرګندي 

 
Future in the Past Progressive  

 1st (تېر) به څرګندوم(ه) څرګندوم(ه) (تېر) به ندوم(ه)به څرګ(تېر)  ندوم(ه)به څرګ(تېر)  (تېر) به څرګندوو (تېر) به څرګندوو (تېر) به څرګندوو وو(تېر) به څرګند

 2nd (تېر) به څرګندوې ې(تېر) به څرګندو (تېر) به څرګندوې به څرګندوېر) (تې دوئ(تېر) به څرګن (تېر) به څرګندوئ تېر) به څرګندوئ( رګندوئبه څ (تېر)

 3rd دوي(تېر) به څرګن (تېر) به څرګندوي (تېر) به څرګندوي څرګندوي(تېر) به  څرګندوي ) به(تېر تېر) به څرګندوي( (تېر) به څرګندوي  (تېر) به څرګندوي

 
Future in the Past Perfect  

ي ړکرګندي _ به څ

 وي

(تېر) به څرګنده کړې 

 وي

ي (تېر) به څرګند کړ

 وي

ی (تېر) به څرګند کړ

 وي

_ به څرګندي کړي 

 وي

ه کړې (تېر) به څرګند

 وي

ګند کړي (تېر) به څر

 وي

ی د کړګنڅر(تېر) به 

 وي
1st 

_ به څرګندي کړي 

 وي

ه کړې ه څرګند(تېر) ب

 وي

(تېر) به څرګند کړي 

 وي

ی ړڅرګند ک (تېر) به

 وي

کړي رګندي _ به څ

 وي

(تېر) به څرګنده کړې 

 وي

رګند کړي (تېر) به څ

 يو

ی (تېر) به څرګند کړ

 وي
2nd 

_ به څرګندي کړي 

 وي

) به څرګنده کړې ېر(ت

 وي

کړي (تېر) به څرګند 

 وي

ی (تېر) به څرګند کړ

 وي

_ به څرګندي کړي 

 وي

ده کړې (تېر) به څرګن

 وي

(تېر) به څرګند کړي 

 وي

ی کړ تېر) به څرګند(

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 ،څرګندوئ/ څرګنداوه، به(ه)څرګندوم ...)ه (ک

 څرګند کم(ه)...
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ندکمې څرګزه د )غواړي چي  Present Active څرګندوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم زه دې څرګند )غوښتل يې چي  Present Passive څرګندېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و څرګند  Past Active یکړ څرګند 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وګند رڅ  Past Passive یڅرګند سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ نه لري چي) ما دي څرګنداور دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وڅرګند ا م )خوښ وم چي  Continuous څرګندوه 

 Non-continuous څرګندکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st کوم(ه)څَ  کوم(ه)څَ  کوم(ه)څَ  کوم(ه)څَ  کووڅَ  کووڅَ  کووڅَ  کووڅَ 

 2nd کوېڅَ  کوېڅَ  کوېڅَ  کوېڅَ  کوئڅَ  کوئڅَ  کوئڅَ  کوئڅَ 

 3rd کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ 

 
Simple Past  

 1st هکاوڅَ کوئ/ وڅَ و (ه)کولڅَ و کولهڅَ و کولېڅَ و کاوهڅَ کوئ/ وڅَ و (ه)لکوڅَ و کولهڅَ و کولېڅَ و

 2nd کاوهڅَ کوئ/ وڅَ و (ه)کولڅَ و کولهڅَ و لېوکڅَ و کاوهڅَ کوئ/ وڅَ و (ه)کولڅَ و کولهڅَ و کولېڅَ و

 3rd کاوهڅَ کوئ/ وڅَ و (ه)کولڅَ و کولهڅَ و کولېڅَ و کاوهڅَ کوئ/ وڅَ و (ه)کولڅَ و کولهڅَ و کولېڅَ و
 

Simple Future  
 1st (ه)کومڅَ به و (ه)کومڅَ به و (ه)موکڅَ به و (ه)کومڅَ به و کووڅَ به و کووڅَ به و کووڅَ به و ووکڅَ به و

 2nd کوېڅَ به و کوېڅَ به و کوېڅَ به و کوېڅَ به و کوئڅَ به و کوئڅَ به و کوئڅَ به و کوئڅَ به و

 3rd کويڅَ به و کويڅَ به و کويڅَ به و کويڅَ به و کويڅَ به و کويڅَ به و کويڅَ به و کويڅَ و به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)وَڅکوم ) به(تېر (ه)(تېر) به وَڅکوم (ه)(تېر) به وَڅکوم (ه)تېر) به وَڅکوم( (تېر) به وَڅکوو (تېر) به وَڅکوو به وَڅکوور) (تې کوووڅَ (تېر) به 

 2nd کوېڅَ (تېر) به و ېکوڅَ (تېر) به و کوېڅَ (تېر) به و ېوکڅَ (تېر) به و ئکوڅَ (تېر) به و کوئڅَ (تېر) به و کوئڅَ به و(تېر)  کوئڅَ (تېر) به و

 3rd کويڅَ و(تېر) به  کويڅَ ه و(تېر) ب کويڅَ (تېر) به و کويڅَ (تېر) به و کويڅَ (تېر) به و کويڅَ (تېر) به و کويڅَ (تېر) به و کويڅَ (تېر) به و

 
Present Progressive  

 1st کوم(ه)څَ  کوم(ه)څَ  کوم(ه)څَ  ه)م(کوڅَ  کووڅَ  کووڅَ  کووڅَ  کووڅَ 

 2nd کوېڅَ  کوېڅَ  کوېڅَ  کوېڅَ  کوئڅَ  کوئڅَ  کوئڅَ  کوئڅَ 

 3rd کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ  کويڅَ 
 

Present Perfect  
 1st ی دئکولڅَ  کولي ديڅَ  لې دهوکڅَ  کولي ديڅَ  ی دئکولڅَ  کولي ديڅَ  کولې دهڅَ  کولي ديڅَ 

 2nd دئ یکولڅَ  کولي ديڅَ  ده کولېڅَ  کولي ديڅَ  ی دئکولڅَ  لي ديوکڅَ  کولې دهڅَ  يکولي دڅَ 

 3rd ی دئکولڅَ  کولي ديڅَ  کولې دهڅَ  کولي ديڅَ  دئی کولڅَ  کولي ديڅَ  کولې دهڅَ  کولي ديڅَ 

 
Present Perfect Progressive  

 1st کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 2nd کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 3rd کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  ه)ل(کوڅَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 
Past Progressive  

 1st کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  ه)کول(څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 2nd کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  هکولڅَ  ېکولڅَ  کاوهڅَ  کوئ/څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 3rd کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 
Past Perfect  

 1st ی وکولڅَ  لي وهوکڅَ  کولې وهڅَ  کولي وېڅَ  ی وکولڅَ  کولي وهڅَ  کولې وهڅَ  کولي وېڅَ 

 2nd ی وکولڅَ  کولي وهڅَ  کولې وهڅَ  ېکولي وڅَ  ی وکولڅَ  وهکولي څَ  کولې وهڅَ  کولي وېڅَ 

 3rd ی وکولڅَ  کولي وهڅَ  کولې وهڅَ  کولي وېڅَ  ی وکولڅَ  کولي وهڅَ  کولې وهڅَ  کولي وېڅَ 

 
Past Perfect Progressive  

 1st کاوهڅَ کوئ/ څَ  ه)ل(کوڅَ  کولهڅَ  لېوکڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 2nd کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ  کوئ/څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 

 3rd کاوهڅَ کوئ/ څَ  (ه)کولڅَ  کولهڅَ  کولېڅَ  کاوهڅَ کوئ/ څَ  کول(ه)څَ  کولهڅَ  کولېڅَ 
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Future Progressive  

 1st (ه)کومڅَ به  (ه)کومڅَ به  (ه)کومڅَ به  (ه)کومڅَ به  وکوڅَ به  کووڅَ به  کووڅَ به  کووڅَ به 

 2nd کوېڅَ به  کوېڅَ به  کوېڅَ به  کوېڅَ به  کوئڅَ به  کوئڅَ به  ئکوڅَ به  کوئڅَ به 

 3rd کويڅَ به  يوکڅَ به  کويڅَ به  کويڅَ به  کويڅَ به  کويڅَ به  کويڅَ به  کويڅَ به 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکولڅَ  هب کولي ويڅَ  هب کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به  ی ويلکوڅَ به  کولي ويڅَ  به کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به 

 2nd ی ويکولڅَ به  کولي ويڅَ به  کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به  ی ويکولڅَ به  ويکولي څَ به  کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به 

 3rd ی ويکولڅَ به  لي ويوکڅَ به  کولې ويڅَ  هب کولي ويڅَ به  ی ويکولڅَ به  کولي ويڅَ به  کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ  به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکولڅَ به  کولي ويڅَ به  کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به  ی ويکولڅَ به  کولي ويڅَ به  کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به 

 2nd ی ويکولڅَ به  کولي ويڅَ به  يې وکولڅَ به  کولي ويڅَ به  ی ويکولڅَ به  ويکولي څَ به  کولې ويڅَ به  وي کوليڅَ به 

 3rd ی ويکولڅَ به  کولي ويڅَ به  کولې ويڅَ به  کولي ويڅَ به  ی ويکولڅَ به  وي کوليڅَ  به کولې ويڅَ  به کولي ويڅَ به 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مکوڅَ (تېر) به  (ه)کومڅَ (تېر) به  )(هکومڅَ (تېر) به  )(هکومڅَ (تېر) به  کووڅَ (تېر) به  کووڅَ (تېر) به  کووڅَ (تېر) به  ووکڅَ (تېر) به 

 2nd کوېڅَ (تېر) به  کوېڅَ (تېر) به  کوېڅَ (تېر) به  کوېڅَ (تېر) به  کوئڅَ (تېر) به  کوئڅَ (تېر) به  کوئڅَ (تېر) به  کوئڅَ به ر) (تې

 3rd کويڅَ (تېر) به  کويڅَ (تېر) به  يکوڅَ (تېر) به  کويڅَ (تېر) به  کويڅَ (تېر) به  کويڅَ به ر) (تې کويڅَ (تېر) به  کويڅَ به (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويکولڅَ (تېر) به  کولي ويڅَ (تېر) به  کولې ويڅَ (تېر) به  وي کوليڅَ (تېر) به  ی ويکولڅَ (تېر) به  کولي ويڅَ (تېر) به  لې ويوکڅَ (تېر) به  کولي ويڅَ (تېر) به 

 2nd ی ويکولڅَ (تېر) به  ويکولي څَ (تېر) به  کولې ويڅَ (تېر) به  کولي ويڅَ  تېر) به( ی ويکولڅَ ه (تېر) ب کولي ويڅَ (تېر) به  لې ويوکڅَ (تېر) به  وي ليکوڅَ (تېر) به 

 3rd ی ويکولڅَ (تېر) به  وي  کوليڅَ (تېر) به  ويکولې څَ (تېر) به  کولي ويڅَ (تېر) به  يی وکولڅَ (تېر) به  کولي وي څَ (تېر) به  يې وکولڅَ (تېر) به  کولي ويڅَ (تېر) به 

 

Conditional (present, past, future) 
 ، بهکاوهڅَ کوئ/ څَ کوم(ه)، څَ (که ...) 

 کوم(ه)...څَ و
 Deverbals 

Present Subjunctive )کوم(هڅَ زه دې و )غواړي چي(  Present Active  َکوونکیڅ 

Imperfect Subjunctive )کوم(ه)څَ زه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive  َکېدونکیڅ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  َو یکولڅ  Past Active  َیکولڅ 

Past Anterior or Preterit Perfect  َو یکولڅ  Past Passive  َیکېدلڅ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکولڅَ نه لري چي) ما دي اور دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یلوکڅَ ما  )يوم چخوښ  Continuous  َکوهڅ 

 Non-continuous کوهڅَ و 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st څکوم(ه) څکوم(ه) )م(هڅکو څکوم(ه) څکوو ووکڅ څکوو څکوو

 2nd څکوې څکوې وېڅک څکوې څکوئ څکوئ وئڅک څکوئ

 3rd څکوي څکوي يڅکو څکوي څکوي څکوي څکوي څکوي

 
Simple Past  

 1st کاوهوڅکوئ/ وڅ (ه)وڅکول وڅکوله ولېوڅک څکاوهئ/ ووڅکو (ه)وڅکول وڅکوله وڅکولې

 2nd وڅکوئ/ وڅکاوه (ه)وڅکول کولهڅو وڅکولې ئ/ وڅکاوهکووڅ (ه)وڅکول وڅکوله وڅکولې

 3rd وڅکاوه /وڅکوئ (ه)وڅکول وڅکوله وڅکولې وڅکوئ/ وڅکاوه (ه)وڅکول هوڅکول وڅکولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وڅکوم )(هبه وڅکوم (ه)به وڅکوم (ه)کومبه وڅ وڅکوو هب به وڅکوو به وڅکوو به وڅکوو

 2nd وېبه وڅک به وڅکوې به وڅکوې به وڅکوې به وڅکوئ به وڅکوئ ئبه وڅکو به وڅکوئ

 3rd به وڅکوي کويڅوبه  به وڅکوي به وڅکوي به وڅکوي به وڅکوي ويوڅکبه  کويبه وڅ

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وڅکوم (ه)وم(تېر) به وڅک (ه)څکوم(تېر) به و (ه)(تېر) به وڅکوم وڅکوو (تېر) به (تېر) به وڅکوو وڅکوو(تېر) به  کوو(تېر) به وڅ

 2nd (تېر) به وڅکوې (تېر) به وڅکوې (تېر) به وڅکوې څکوې(تېر) به و (تېر) به وڅکوئ (تېر) به وڅکوئ وڅکوئ) به ېر(ت وڅکوئ ) به(تېر

 3rd (تېر) به وڅکوي وي(تېر) به وڅک ه وڅکوي(تېر) ب (تېر) به وڅکوي ) به وڅکويېر(ت (تېر) به وڅکوي به وڅکوير) (تې څکويبه و (تېر)

 
Present Progressive  

 1st څکوم(ه) څکوم(ه) څکوم(ه) څکوم(ه) څکوو څکوو ووکڅ څکوو

 2nd څکوې څکوې څکوې څکوې څکوئ څکوئ څکوئ څکوئ

 3rd څکوي څکوي څکوي يڅکو څکوي څکوي څکوي څکوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئڅکول څکولي دي څکولې ده ديڅکولي  ی دئڅکول ي ديڅکول څکولې ده څکولي دي

 2nd ی دئولکڅ څکولي دي څکولې ده څکولي دي ی دئڅکول څکولي دي ې دهولڅک څکولي دي

 3rd ی دئڅکول ديڅکولي  ې دهولڅک څکولي دي ی دئڅکول څکولي دي څکولې ده څکولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله لېڅکو څکوئ/ څکاوه )ل(هڅکو څکوله څکولې

 2nd څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله څکولې څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله څکولې

 3rd اوهڅک /څکوئ څکول(ه) څکوله څکولې څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله څکولې

 
Past Progressive  

 1st څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله څکولې څکوئ/ څکاوه څکول(ه) هولڅک څکولې

 2nd څکاوهڅکوئ/  )ل(هڅکو هولڅک څکولې کاوهڅکوئ/ څ څکول(ه) څکوله څکولې

 3rd څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله څکولې اوهڅک /څکوئ څکول(ه) څکوله څکولې

 
Past Perfect  

 1st ی وڅکول څکولي وه څکولې وه وې څکولي ی وڅکول څکولي وه ې وهولڅک څکولي وې

 2nd ی وڅکول څکولي وه څکولې وه څکولي وې ی وڅکول ي وهولڅک څکولې وه څکولي وې

 3rd ی وڅکول څکولي وه څکولې وه څکولي وې ی وڅکول څکولي وه څکولې وه څکولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st څکوئ/ څکاوه څکول(ه) هڅکول څکولې څکوئ/ څکاوه ول(ه)کڅ څکوله څکولې

 2nd وهڅکوئ/ څکا څکول(ه) څکوله څکولې اوهڅکوئ/ څک څکول(ه) هولڅک څکولې

 3rd څکاوهڅکوئ/  څکول(ه) څکوله څکولې څکوئ/ څکاوه څکول(ه) څکوله څکولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کومبه څ (ه)به څکوم (ه)به څکوم (ه)ومبه څک وڅکوبه  به څکوو به څکوو به څکوو

 2nd به څکوې به څکوې ېڅکوبه  به څکوې به څکوئ کوئبه څ به څکوئ به څکوئ

 3rd به څکوي به څکوي به څکوي به څکوي يڅکوبه  ويکڅبه  به څکوي به څکوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويلڅکوبه  به څکولي وي به څکولې وي ي ويبه څکول ويی به څکول به څکولي وي به څکولې وي به څکولي وي

 2nd يی ولڅکوبه  کولي ويڅ به به څکولې وي به څکولي وي ی ويولبه څک به څکولي وي لې ويبه څکو به څکولي وي

 3rd ی ويبه څکول به څکولي وي به څکولې وي به څکولي وي ی ويلڅکوبه  به څکولي وي به څکولې وي به څکولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه څکول به څکولي وي وي کولېبه څ به څکولي وي ی ويولبه څک به څکولي وي به څکولې وي ويبه څکولي 

 2nd ی ويبه څکول به څکولي وي کولې ويڅ به به څکولي وي ی ويبه څکول به څکولي وي وي کولېبه څ ويڅکولي به 

 3rd ی ويبه څکول به څکولي وي لې ويڅکوبه  به څکولي وي ی ويبه څکول ي ويبه څکول ويبه څکولې  به څکولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به څکوم (ه)(تېر) به څکوم (ه)څکوم (تېر) به (ه)(تېر) به څکوم (تېر) به څکوو ه څکوو(تېر) ب تېر) به څکوو( (تېر) به څکوو

 2nd وې(تېر) به څک ) به څکوېېر(ت (تېر) به څکوې (تېر) به څکوې ئ(تېر) به څکو (تېر) به څکوئ څکوئ (تېر) به ئ(تېر) به څکو

 3rd (تېر) به څکوي ه څکوي(تېر) ب (تېر) به څکوي (تېر) به څکوي به څکوير) (تې کوي(تېر) به څ ويڅک(تېر) به  (تېر) به څکوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويه څکول(تېر) ب (تېر) به څکولي وي کولې وي(تېر) به څ کولي ويبه څ (تېر) ی وي(تېر) به څکول څکولي وي(تېر) به  (تېر) به څکولې وي ي ويبه څکولر) (تې

 2nd ی وي(تېر) به څکول لي وي) به څکوېر(ت (تېر) به څکولې وي (تېر) به څکولي وي ی وي(تېر) به څکول وي (تېر) به څکولي (تېر) به څکولې وي څکولي وي ) به(تېر

 3rd ی وي(تېر) به څکول ) به څکولي وي ېر(ت ې وي(تېر) به څکول څکولي وي(تېر) به  ی ويبه څکولر) (تې (تېر) به څکولي وي  (تېر) به څکولې وي به څکولي وير) (تې

 

Conditional (present, past, future) 
ه، به (که ...) څکوم(ه)، څکوئ/ څکاو

 م(ه)...وڅکو
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې وڅکوم(ه )غواړي چي(  Present Active کیڅکوون 

Imperfect Subjunctive ) وڅکوم(هزه دې  )يې چيغوښتل(  Present Passive څکېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یڅکول  Past Active یڅکول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یڅکول  Past Passive یڅکېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويما دي څکولچي)  نه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما څکول )خوښ وم چي  Continuous څکوه 

 Non-continuous وڅکوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)څيرم (ه)څيرم (ه)رميڅ (ه)څيرم رويڅ څيرو څيرو څيرو

 2nd څيرې څيرې څيرې څيرې څيرئ څيرئ څيرئ څيرئ

 3rd څيري څيري څيري څيري څيري څيري څيري څيري

 
Simple Past  

 1st څيري کئ کړل -کړه/څيري  څيري کړه کړلې-/کړې څيري څيري کئ کړل -څيري کړه/ ړهڅيري ک کړلې-څيري کړې/

 2nd څيري کئ کړل -کړه/څيري  څيري کړه کړلې-څيري کړې/ څيري کئ ړلک -ړه/څيري ک څيري کړه کړلې-څيري کړې/

 3rd څيري کئ کړل -/کړهڅيري  څيري کړه کړلې-څيري کړې/ ئڅيري ک لکړ -څيري کړه/ څيري کړه کړلې-څيري کړې/
 

Simple Future  
 1st (ه)به څيري کم (ه)به څيري کم )(هري کمبه څي (ه)ي کمبه څير به څيري کو به څيري کو ي کوبه څير به څيري کو

 2nd يري کېڅ به ري کېبه څي به څيري کې به څيري کې به څيري کئ به څيري کئ به څيري کئ به څيري کئ

 3rd به څيري کي يبه څيري ک به څيري کي ي کيبه څير به څيري کي به څيري کي يڅيري کبه  به څيري کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به څيري کم (ه)ري کمبه څير) (تې (ه)(تېر) به څيري کم (ه)(تېر) به څيري کم (تېر) به څيري کو (تېر) به څيري کو (تېر) به څيري کو يري کوبه څ (تېر)

 2nd (تېر) به څيري کې ي کېبه څير(تېر)  به څيري کېر) (تې (تېر) به څيري کې څيري کئ ) به(تېر (تېر) به څيري کئ کئ (تېر) به څيري (تېر) به څيري کئ

 3rd (تېر) به څيري کي کي (تېر) به څيري (تېر) به څيري کي کي يريبه څ (تېر) (تېر) به څيري کي (تېر) به څيري کي (تېر) به څيري کي کي (تېر) به څيري

 
Present Progressive  

 1st (ه)څيرم (ه)رمڅي (ه)څيرم (ه)څيرم څيرو څيرو څيرو څيرو

 2nd څيرې څيرې څيرې څيرې څيرئ څيرئ څيرئ رئيڅ

 3rd څيري څيري څيري څيري څيري څيري څيري ريڅي
 

Present Perfect  
 1st دئی څيرل څيرلي دي څيرلې ده ديلي څير ی دئڅيرل څيرلي دي څيرلې ده دي څيرلي

 2nd ئی دڅيرل څيرلي دي ده څيرلې څيرلي دي ی دئڅيرل څيرلي دي څيرلې ده څيرلي دي

 3rd ی دئڅيرل څيرلي دي څيرلې ده ديلي څير ی دئڅيرل څيرلي دي څيرلې ده څيرلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st څيراوه /څيره /څيرئ (ه)څيرل څيرله رلېيڅ څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې

 2nd وهراڅي /هيرڅ /څيرئ (ه)رلڅي څيرله څيرلې څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې

 3rd څيراوه /څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې

 
Past Progressive  

 1st څيراوه /څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې څيرئ/ څيره (ه)څيرل هرلڅي څيرلې

 2nd هڅيراو /رهڅي /څيرئ (ه)څيرل څيرله څيرلې څيره /رئڅي (ه)څيرل څيرله څيرلې

 3rd څيراوه /څيرئ/ څيره (ه)لڅير څيرله څيرلې څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې

Past Perfect  
 1st ی وڅيرل ي وهڅيرل څيرلې وه څيرلي وې ی وڅيرل وهڅيرلي  وهڅيرلې  څيرلي وې

 2nd ی وڅيرل څيرلي وه څيرلې وه ي وېرلڅي ی وڅيرل څيرلي وه ې وهڅيرل څيرلي وې

 3rd ی وڅيرل څيرلي وه څيرلې وه څيرلي وې ی وڅيرل څيرلي وه وهڅيرلې  څيرلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st څيراوه /رهڅيرئ/ څي (ه)څيرل څيرله څيرلې څيره /څيرئ ه)(څيرل څيرله څيرلې

 2nd څيراوه /څيرئ/ څيره (ه)څيرل هرلڅي څيرلې څيره /څيرئ (ه)لڅير څيرله څيرلې

 3rd څيراوه /څيرئ/ څيره (ه)څيرل څيرله څيرلې څيره /څيرئ ه)(څيرل هڅيرل څيرلې
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Future Progressive  

 1st (ه)څيرمه ب  (ه)به څيرم (ه)به څيرم (ه)به څيرم څيرو هب څيروبه  به څيرو به څيرو

 2nd به څيرې به څيرې به څيرې يرېبه څ به څيرئ  به څيرئ  رئ به څي به څيرئ 

 3rd به څيري به څيري به څيري به څيري به څيري يريبه څ ريبه څي به څيري

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه څيرل وي به څيرلي به څيرلې وي به څيرلي وي ويی يرلڅ به څيرلي ويبه  به څيرلې وي به څيرلي وي

 2nd ی ويلڅيربه  وي به څيرلي ې ويبه څيرل به څيرلي وي ی ويبه څيرل يبه څيرلي و به څيرلې وي وي به څيرلي

 3rd وي یبه څيرل څيرلي ويبه  به څيرلې وي به څيرلي وي ی ويبه څيرل وي به څيرلي به څيرلې وي به څيرلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه څير به څيرلي وي به څيرلې وي ويبه څيرلي  ی ويبه څيرل ي ويبه څيرل به څيرلې وي يرلي ويڅ به

 2nd ی ويبه څيرل به څيرلي وي به څيرلې وي ي ويبه څيرل ی ويبه څيرل به څيرلي وي به څيرلې وي وييرلي څ به

 3rd ی ويڅيرل هب به څيرلي وي به څيرلې وي وي به څيرلي ی ويبه څيرل به څيرلي وي وييرلې څ به به څيرلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به څيرم  (ه)(تېر) به څيرم (ه)تېر) به څيرم( (ه)(تېر) به څيرم (تېر) به څيرو (تېر) به څيرو ه څيرو(تېر) ب څيرو (تېر) به

 2nd (تېر) به څيرې (تېر) به څيرې تېر) به څيرې( (تېر) به څيرې تېر) به څيرئ ( (تېر) به څيرئ  (تېر) به څيرئ  رئ څي ) به(تېر

 3rd څيري(تېر) به  (تېر) به څيري څيري(تېر) به  (تېر) به څيري (تېر) به څيري يريبه څ (تېر) ي(تېر) به څير (تېر) به څيري

 
Future in the Past Perfect  

 1st ويی څيرل (تېر) به ي وي(تېر) به څيرل (تېر) به څيرلې وي ي(تېر) به څيرلي و ی ويڅيرل (تېر) به (تېر) به څيرلي وي وي(تېر) به څيرلې  (تېر) به څيرلي وي

 2nd وي ی(تېر) به څيرل (تېر) به څيرلي وي يوڅيرلې  (تېر) به (تېر) به څيرلي وي ی ويڅيرل(تېر) به  ) به څيرلي ويېر(ت (تېر) به څيرلې وي (تېر) به څيرلي وي

 3rd ی وي(تېر) به څيرل (تېر) به څيرلي وي وي څيرلې) به ېر(ت وي ه څيرلي(تېر) ب ی وي(تېر) به څيرل يرلي وي(تېر) به څ ) به څيرلې ويېر(ت (تېر) به څيرلي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)ري کمه څيراوه، بيرئ/ څي(که ...) څيرم(ه)،څ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې څيري کم )غواړي چي  Present Active څيرونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې څيري کم )ييې چ غوښتل  Present Passive څيرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وڅيري  Past Active  یکړڅيري 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وڅيري  Past Passive  یڅيري سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويړڅيري ک ديلري چي) ما دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما څيري  )خوښ وم چي  Continuous څيره 

 Non-continuous څيري که/ وڅيره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)څېړم (ه)څېړم  څېړم(ه)  (ه)څېړم څېړو څېړو څېړو څېړو

 2nd څېړې څېړې څېړې څېړې څېړئ څېړئ څېړئ څېړئ

 3rd ړيېڅ څېړي څېړي څېړي څېړي څېړي څېړي څېړي

 
Simple Past  

 1st وڅېړئ (ه)وڅېړل وڅېړله ېړلېڅو وڅېړئ (ه)وڅېړل وڅېړله لېېړوڅ

 2nd وڅېړئ (ه)وڅېړل وڅېړله وڅېړلې وڅېړئ ه)(وڅېړل وڅېړله وڅېړلې

 3rd وڅېړئ (ه)وڅېړل وڅېړله وڅېړلې وڅېړئ (ه)وڅېړل وڅېړله ړلېوڅې
 

Simple Future  
 1st (ه)موڅېړبه  (ه)به وڅېړم (ه)ړموڅېبه  (ه)به وڅېړم به وڅېړو ړوبه وڅې به وڅېړو به وڅېړو

 2nd به وڅېړې به وڅېړې به وڅېړې ېړېبه وڅ ئبه وڅېړ ړئوڅېبه  به وڅېړئ  به وڅېړئ 

 3rd يبه وڅېړ به وڅېړي به وڅېړي به وڅېړي به وڅيړي به وڅيړي وڅيړي هب به وڅيړي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وڅېړم (ه)څېړم(تېر) به و ه)((تېر) به وڅېړم (ه)(تېر) به وڅېړم وڅېړو(تېر) به  ) به وڅېړوېر(ت (تېر) به وڅېړو څېړوبه و (تېر)

 2nd (تېر) به وڅېړې (تېر) به وڅېړې څېړېبه و (تېر) (تېر) به وڅېړې (تېر) به وڅېړئ (تېر) به وڅېړئ ړئ به وڅې(تېر)  (تېر) به وڅېړئ 

 3rd (تېر) به وڅېړي وڅېړي (تېر) به څېړي(تېر) به و (تېر) به وڅېړي ه وڅيړي(تېر) ب وڅيړي(تېر) به  وڅيړي(تېر) به  (تېر) به وڅيړي

 
Present Progressive  

 1st (ه)څېړم (ه)څېړم  څېړم(ه)  (ه)څېړم څېړو څېړو څېړو ړوڅې

 2nd څېړې څېړې څېړې څېړې څېړئ څېړئ ئڅېړ ئڅېړ

 3rd څېړي څېړي ړيڅې څېړي څېړي څېړي څېړي څېړي
 

Present Perfect  
 1st ی دئڅېړل څېړلي دي څېړلې ده يڅېړلي د ی دئڅېړل دي څېړلي څېړلې ده څېړلي دي

 2nd ی دئڅېړل څېړلي دي څېړلې ده څېړلي دي ی دئڅېړل څېړلي دي دهلې څېړ څېړلي دي

 3rd دئی ړلېڅ څېړلي دي څېړلې ده ړلي ديېڅ ی دئڅېړل څېړلي دي څېړلې ده څېړلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st څېړئ (ه)څېړل څېړله ېڅېړل څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 2nd څېړئ (ه)څېړل څېړله ېړلڅې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 3rd څېړئ (ه)څېړل ړلهېڅ څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 
Past Progressive  

 1st څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 2nd څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 3rd څېړئ ه)(څېړل څېړله څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 
Past Perfect  

 1st ی وڅېړل څېړلي وه څېړلې وه څېړلي وې ی ولڅېړ څېړلي وه څېړلې وه څېړلي وې

 2nd ی وڅېړل څېړلي وه څېړلې وه څېړلي وې ی وڅېړل وهڅېړلي  څېړلې وه څېړلي وې

 3rd ی وڅېړل څېړلي وه څېړلې وه څېړلي وې ی ولڅېړ وه څېړلي ړلې وهېڅ څېړلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st څېړئ (ه)څېړل ړلهېڅ څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 2nd ړئېڅ (ه)څېړل څېړله څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې

 3rd څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې څېړئ (ه)څېړل څېړله څېړلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به څېړم (ه)به څېړم (ه)به څېړم )(هبه څېړم به څېړو به څېړو به څېړو به څېړو

 2nd ېبه څېړ به څېړې به څېړې به څېړې به څېړئ ئېړبه څ به څېړئ به څېړئ

 3rd به څېړي به څېړي به څېړي به څېړي به څېړي څېړي هب به څېړي څېړيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه څېړل به څېړلي وي به څېړلې وي به څېړلي وي ی ويبه څېړل به څېړلي وي څېړلې وي هب لي ويبه څېړ

 2nd ی ويبه څېړل به څېړلي وي څېړلې ويبه  به څېړلي وي ی ويبه څېړل به څېړلي وي يو لېبه څېړ به څېړلي وي

 3rd ی ويبه څېړل به څېړلي وي ې ويبه څېړل به څېړلي وي ی ويبه څېړل به څېړلي وي ېړلې ويڅ به به څېړلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه څېړل به څېړلي وي به څېړلې وي به څېړلي وي ی ويړلبه څې به څېړلي وي به څېړلې وي به څېړلي وي

 2nd ی ويلبه څېړ به څېړلي وي يبه څېړلې و به څېړلي وي ی ويڅېړل هب به څېړلي وي به څېړلې وي لي ويبه څېړ

 3rd ی ويبه څېړل به څېړلي وي به څېړلې وي به څېړلي وي ی ويبه څېړل به څېړلي وي به څېړلې وي به څېړلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)) به څېړمېر(ت (ه)م(تېر) به څېړ (ه)(تېر) به څېړم (ه)(تېر) به څېړم (تېر) به څېړو (تېر) به څېړو ړو(تېر) به څې تېر) به څېړو(

 2nd څېړې(تېر) به  ) به څېړېېر(ت (تېر) به څېړې (تېر) به څېړې (تېر) به څېړئ (تېر) به څېړئ ئ(تېر) به څېړ (تېر) به څېړئ

 3rd تېر) به څېړي( (تېر) به څېړي (تېر) به څېړي ېړي(تېر) به څ (تېر) به څېړي ه څېړي(تېر) ب (تېر) به څېړي ړي(تېر) به څې

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به څېړل ړلي وي(تېر) به څې (تېر) به څېړلې وي ېړلي ويڅه ب (تېر) ی وي(تېر) به څېړل (تېر) به څېړلي وي (تېر) به څېړلې وي (تېر) به څېړلي وي

 2nd ی وي(تېر) به څېړل ي(تېر) به څېړلي و (تېر) به څېړلې وي لي ويبه څېړ(تېر)  ی ويڅېړل ) به(تېر (تېر) به څېړلي وي وي ه څېړلې(تېر) ب (تېر) به څېړلي وي

 3rd ی ويلبه څېړ(تېر)  (تېر) به څېړلي وي ړلې وي(تېر) به څې ېړلي ويبه څ (تېر) ی وي(تېر) به څېړل څېړلي ويتېر) به ( (تېر) به څېړلې وي (تېر) به څېړلي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)، څېړئ،به وڅېړم(ه)څېړم...  Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې وڅېړم(ه) )غواړي چي  Present Active څېړونکی 

Imperfect Subjunctive )(هزه دې وڅېړم )ل يې چيښتغو(  Present Passive څېړل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یڅېړل  Past Active یڅېړل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یڅېړل  Past Passive یڅېړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي څېړل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما څېړل )خوښ وم چي  Continuous څېړه 

 Non-continuous وڅېړه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st خپروم(ه) خپروم(ه) خپروم(ه) ه)وم(خپر خپروو خپروو خپروو خپروو

 2nd خپروې خپروې خپروې ېخپرو خپروئ خپروئ خپروئ خپروئ

 3rd خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي

 
Simple Past  

 1st خپور کئ ړل(ه)ک-خپاره کړه/ خپره کړه خپرې کړې خپور کئ (ه)کړل-خپاره کړه/ خپره کړه خپرې کړې

 2nd کئ ورخپ (ه)کړل-ړه/خپاره ک خپره کړه خپرې کړې خپور کئ کړل(ه)-خپاره کړه/ خپره کړه ړېې کخپر

 3rd خپور کئ کړل(ه)-خپاره کړه/ خپره کړه خپرې کړې ئخپور ک کړل(ه)-خپاره کړه/ خپره کړه خپرې کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به خپور کم به خپاره کم(ه) به خپره کم(ه) (ه)به خپرې کم به خپور کو به خپاره کو به خپره کو به خپرې کو

 2nd خپور کې هب به خپاره کې به خپره کې به خپرې کې به خپور کئ ئاره کبه خپ ه کئخپربه  به خپرې کئ

 3rd کيبه خپور  به خپاره کي به خپره کي به خپرې کي به خپور کي به خپاره کي به خپره کي به خپرې کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)خپرې کمتېر) به ( ور کو(تېر) به خپ و(تېر) به خپاره ک (تېر) به خپره کو (تېر) به خپرې کو
 (تېر) به خپره کم

 (ه)
 1st (ه)(تېر) به خپور کم (ه)ره کمبه خپا(تېر) 

 2nd (تېر) به خپور کې کې (تېر) به خپاره (تېر) به خپره کې ې(تېر) به خپرې ک پور کئ(تېر) به خ (تېر) به خپاره کئ به خپره کئر) (تې (تېر) به خپرې کئ

 3rd ر کي(تېر) به خپو (تېر) به خپاره کي (تېر) به خپره کي خپرې کي ) به(تېر (تېر) به خپور کي (تېر) به خپاره کي کيپره به خر) (تې کيه خپرې (تېر) ب
 

Present Progressive  
 1st خپروم(ه) خپروم(ه) خپروم(ه) ه)خپروم( خپروو خپروو وروخپ خپروو

 2nd ېروخپ خپروې روېپخ خپروې خپروئ خپروئ خپروئ خپروئ

 3rd يروخپ خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي خپروي

 
Present Perfect  

 1st دئی خپور کړ خپاره کړي دي خپره کړې ده خپرې کړي دي ی دئخپور کړ ړي ديخپاره ک خپره کړې ده خپرې کړي دي

 2nd ی دئخپور کړ ديکړي  خپاره هخپره کړې د ديخپرې کړي  ی دئخپور کړ اره کړي ديپخ خپره کړې ده خپرې کړي دي

 3rd ی دئخپور کړ ي ديخپاره کړ خپره کړې ده خپرې کړي دي ی دئخپور کړ خپاره کړي دي دهخپره کړې  خپرې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله خپرولې خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) ولهخپر خپرولې

 2nd خپراوه وئ/خپر خپرول(ه) خپروله خپرولې خپروئ/ خپراوه ه)ول(خپر ولهخپر خپرولې

 3rd خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله خپرولې خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله خپرولې
 

Past Progressive  
 1st خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله لېخپرو خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) رولهپخ خپرولې

 2nd روئ/ خپراوهپخ خپرول(ه) خپروله خپرولې خپروئ/ خپراوه رول(ه)پخ رولهپخ خپرولې

 3rd خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله ېخپرول خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله خپرولې

 
Past Perfect  

 1st کړی و خپور ي وهه کړخپار خپره کړې وه ځپرې کړي وې ی وړکخپور  خپاره کړي وه خپره کړې وه ېځپرې کړي و

 2nd کړی وخپور  خپاره کړي وه خپره کړې وه ځپرې کړي وې کړی و خپور خپاره کړي وه خپره کړې وه ځپرې کړي وې

 3rd کړی وخپور  خپاره کړي وه وه کړې خپره ځپرې کړي وې کړی وخپور  خپاره کړي وه خپره کړې وه ځپرې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هخپراو خپروئ/ خپرول(ه) خپروله خپرولې خپروئ/ خپراوه ه)خپرول( خپروله خپرولې

 2nd خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) ولهخپر خپرولې خپروئ/ خپراوه خپرول(ه) خپروله خپرولې

 3rd اوهخپر /خپروئ خپرول(ه) خپروله خپرولې راوهخپروئ/ خپ خپرول(ه) ولهخپر خپرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به خپروم (ه)ومخپربه  به خپروم(ه) به خپروم(ه) به خپروو به خپروو خپروو هب به خپروو

 2nd به خپروې به خپروې به خپروې به خپروې ئپروبه خ به خپروئ به خپروئ به خپروئ

 3rd خپرويبه  به خپروي به خپروي به خپروي به خپروي به خپروي به خپروي به خپروي

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ به خپور به خپاره کړي وي به خپره کړې وي به خپرې کړي وي وي یبه خپور کړ به خپاره کړي وي به خپره کړې وي وي کړيپرې به خ

 2nd يی وبه خپور کړ خپاره کړي ويبه  وي به خپره کړې به خپرې کړي وي ی ويور کړبه خپ پاره کړي ويخ به به خپره کړې وي به خپرې کړي وي

 3rd ويی ړبه خپور ک به خپاره کړي وي به خپره کړې وي به خپرې کړي وي يی وبه خپور کړ به خپاره کړي وي به خپره کړې وي يوې کړي به خپر

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړپور به خ ويبه خپاره کړي  به خپره کړې وي خپرې کړي ويبه  ويی به خپور کړ به خپاره کړي وي کړې وي به خپره ې کړي ويخپربه 

 2nd ی ويبه خپور کړ به خپاره کړي وي وي به خپره کړې به خپرې کړي وي ی ويبه خپور کړ به خپاره کړي وي به خپره کړې وي به خپرې کړي وي

 3rd ی وير کړبه خپو پاره کړي ويخ به به خپره کړې وي خپرې کړي ويبه  ی ويبه خپور کړ به خپاره کړي وي ړې ويبه خپره ک ي ويرې کړبه خپ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خپروم ) به(تېر (ه)به خپرومر) (تې (تېر) به خپروم(ه) (تېر) به خپروم(ه) ووخپر(تېر) به  (تېر) به خپروو (تېر) به خپروو (تېر) به خپروو

 2nd روې(تېر) به خپ (تېر) به خپروې (تېر) به خپروې پروېبه خر) (تې پروئبه خ (تېر) (تېر) به خپروئ ) به خپروئېر(ت (تېر) به خپروئ

 3rd ه خپروي(تېر) ب به خپروير) (تې (تېر) به خپروي (تېر) به خپروي ويبه خپرر) (تې (تېر) به خپروي (تېر) به خپروي (تېر) به خپروي

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به خپرې کړي 

 وي

 خپره  ) به(تېر

 ويې کړ

) به خپاره کړي ېر(ت

 وي

 (تېر) به خپور

 ی ويکړ

پرې کړي به خ (تېر)

 وي

 (تېر) به خپره 

 کړې وي

(تېر) به خپاره کړي 

 وي

 (تېر) به خپور

 ی ويکړ
1st 

ي (تېر) به خپرې کړ

 وي

 (تېر) به خپره 

 کړې وي

(تېر) به خپاره کړي 

 وي

 ربه خپو(تېر) 

 ی ويکړ

(تېر) به خپرې کړي 

 وي

 پره (تېر) به خ

 ويې کړ

(تېر) به خپاره کړي 

 وي

 (تېر) به خپور

 يی وکړ
2nd 

(تېر) به خپرې کړي 

 وي

 (تېر) به خپره 

 کړې وي

پاره کړي ه خ(تېر) ب

 يو

 (تېر) به خپور

 ی ويکړ

خپرې کړي (تېر) به 

 وي

 ه خپره (تېر) ب

 کړې وي

خپاره کړي (تېر) به 

 وي

 (تېر) به خپور

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (ه)پور کم(که ...)خپروم(ه)،خپروئ/خپراوه،به خ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پور کمدې خزه  )غواړي چي  Present Active خپروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې خپور کم )غوښتل يې چي  Present Passive خپرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخپور  Past Active یکړ خپور 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی و خپور  Past Passive یور سخپو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ خپور) ما دي دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وور ما خپ )خوښ وم چي  Continuous خپروه 

 Non-continuous کهورخپ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ملوخپ (ه)خپلوم  خپلوم(ه) خپلوم(ه) ووخپل خپلوو خپلوو خپلوو

 2nd خپلوې خپلوې خپلوې خپلوې خپلوئ خپلوئ ئلوخپ لوئپخ

 3rd خپلوي خپلوي خپلوي خپلوي خپلوي خپلوي خپلوي لويپخ

 
Simple Past  

 1st خپل کئ (ه)کړل -خپل کړه/ خپله کړه خپلي کړې خپل کئ (ه)کړل -خپل کړه/ خپله کړه خپلي کړې

 2nd خپل کئ (ه)کړل -خپل کړه/ کړه لهخپ کړې خپلي خپل کئ )(هکړل -خپل کړه/ خپله کړه خپلي کړې

 3rd خپل کئ (ه)کړل -ړه/خپل ک خپله کړه خپلي کړې خپل کئ (ه)کړل -خپل کړه/ له کړهپخ خپلي کړې
 

Simple Future  
 1st به خپل کم به خپل کم کم به خپله به خپلي کو به خپل کو به خپل کو به خپله کو لي کوبه خپ

 2nd به خپل کې کې به خپل به خپله کې به خپلي کئ به خپل کئ پل کئخ به ه کئبه خپل کئپلي به خ

 3rd به خپل کي به خپل کي به خپله کي به خپلي کي يپل کبه خ به خپل کي کيبه خپله  به خپلي کي

 
Simple Future in the Past  

 ه))مک به خپلي (تېر) ) به خپل کوېر(ت (تېر) به خپل کو ) به خپله کوېر(ت (تېر) به خپلي کو
 کم (تېر) به خپله

 (ه)

 ل کم(تېر) به خپ

 (ه)

 (تېر) به خپل کم

 (ه)
1st 

 2nd ېه خپل ک(تېر) ب (تېر) به خپل کې ) به خپله کېېر(ت ) به خپلي کېېر(ت (تېر) به خپل کئ (تېر) به خپل کئ خپله کئ ) به(تېر (تېر) به خپلي کئ

 3rd (تېر) به خپل کي (تېر) به خپل کي ) به خپله کيېر(ت (تېر) به خپلي کي (تېر) به خپل کي پل کيبه خ (تېر) ي) به خپله کېر(ت (تېر) به خپلي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)خپلوم (ه)خپلوم  خپلوم(ه) م(ه)لوخپ خپلوو خپلوو خپلوو خپلوو

 2nd خپلوې خپلوې خپلوې خپلوې خپلوئ وئخپل خپلوئ خپلوئ

 3rd خپلوي خپلوي خپلوي خپلوي خپلوي ويخپل يلوخپ خپلوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړ خپل  خپل کړي دي  خپله کړې ده  خپلي کړي دي ی دئړخپل ک  خپل کړي دي  خپله کړې ده  خپلي کړي دي

 2nd دئی کړ پلخ  خپل کړي دي  خپله کړې ده  خپلي کړي دي ی دئکړخپل   خپل کړي دي  خپله کړې ده  دي کړي خپلي

 3rd ی دئخپل کړ  خپل کړي دي  خپله کړې ده  خپلي کړي دي ی دئخپل کړ  خپل کړي دي  خپله کړې ده  خپلي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله خپلولې خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله ېخپلول

 2nd خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله خپلولې وهخپ�� /ئخپلو خپلول(ه) خپلوله خپلولې

 3rd خپ��وه /لوئپخ (ه)خپلول خپلوله خپلولې خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله لولېپخ
 

Past Progressive  
 1st خپ��وه /خپلوئ )خپلول(ه خپلوله خپلولې خپ��وه /خپلوئ ه)خپلول( خپلوله ولېخپل

 2nd خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله خپلولې ه��وخپ /ئلوخپ خپلول(ه) هخپلول خپلولې

 3rd خپ��وه /خپلوئ ه)ول(خپل خپلوله خپلولې خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله خپلولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخپل  ي وهړخپل ک ې وهړه کخپل ي وېړخپلي ک کړی وخپل  ي وهړخپل ک هې وړخپله ک ي وېړکخپلي 

 2nd کړی وخپل  ي وهړخپل ک ې وهړخپله ک ي وېړخپلي ک کړی وخپل  ي وهړخپل ک ې وهړخپله ک ي وېړخپلي ک

 3rd وکړی خپل  ي وهړکل خپ ې وهړخپله ک ي وېړخپلي ک کړی وخپل  ي وهړخپل ک ې وهړخپله ک ي وېړخپلي ک

 
Past Perfect Progressive  

 1st خپ��وه /خپلوئ ل(ه)خپلو لهخپلو خپلولې هخپ��و /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله لېلوخپ

 2nd خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله خپلولې خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله خپلولې

 3rd خپ��وه /ئلوخپ خپلول(ه) لولهپخ خپلولې خپ��وه /خپلوئ خپلول(ه) خپلوله ولېخپل
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Future Progressive  

 1st (ه)خپلومبه   (ه)خپلومبه   خپلوم(ه) به  (ه)خپلومبه   وولبه خپ ووبه خپل ووبه خپل ووبه خپل

 2nd خپلوېبه   خپلوېبه   خپلوېبه   خپلوېبه   خپلوئبه  خپلوئبه  خپلوئبه  ئلوخپبه 

 3rd خپلويبه   خپلويبه   خپلويبه   لويپخبه  خپلويبه  خپلويبه  خپلويبه  خپلويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه خپل  ي ويړبه خپل ک ې ويړکبه خپله  ويي ړبه خپلي ک ی ويکړبه خپل  ي ويړل کبه خپ يې وړبه خپله ک ي ويړبه خپلي ک

 2nd ی ويکړبه خپل  ي ويړبه خپل ک ې ويړه کخپلبه  ي ويړکپلي به خ ی ويکړبه خپل  ي ويړبه خپل ک ې ويړله کبه خپ ويي ړبه خپلي ک

 3rd ی ويکړبه خپل  ي ويړکبه خپل  ې ويړبه خپله ک ي ويړبه خپلي ک ی ويکړل به خپ يي وړبه خپل ک ې ويړبه خپله ک ي ويړبه خپلي ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه خپل  يي وړبه خپل ک ې ويړبه خپله ک ي ويړخپلي ک هب ی ويکړخپل  هب ي ويړبه خپل ک ې ويړبه خپله ک ي ويړي کخپلبه 

 2nd ی ويکړبه خپل  ي ويړبه خپل ک ې ويړله کبه خپ ي ويړخپلي کبه  ی ويکړبه خپل  ي ويړپل کخ به ې ويړبه خپله ک ويي ړبه خپلي ک

 3rd يی وکړبه خپل  ي ويړبه خپل ک ې ويړبه خپله ک ي ويړخپلي ک هب ی ويکړبه خپل  ي ويړبه خپل ک ې ويړپله کخ به ي ويړبه خپلي ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خپلوم(تېر) به   ه) مخپلوبه  (تېر)   (ه)خپلوم(تېر) به   (ه)خپلوم(تېر) به   خپلوو (تېر) به  (تېر) به خپلوو  (تېر) به خپلوو  وپلوه خر) ب(تې 

 2nd خپلوې تېر) به(  خپلوې ) به(تېر  خپلوې(تېر) به   خپلوېبه ر) (تې  خپلوئ(تېر) به   خپلوئ(تېر) به   لوئپخ(تېر) به   وئخپل(تېر) به  

 3rd خپلوي(تېر) به   خپلوي(تېر) به   يخپلوبه  (تېر)  خپلوي(تېر) به   خپلوي(تېر) به   خپلويتېر) به (  خپلوي(تېر) به   خپلوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

ي ړ(تېر) به خپلي ک 

 وي

 خپله ) به (تېر 

 ې ويړک

 (تېر) به خپل  

 ي ويړک

  لبه خپ (تېر) 

 ی ويړک

ي ړ(تېر) به خپلي ک 

 وي

 (تېر) به خپله  

 ې ويړک

 (تېر) به خپل  

 ي ويړک

 (تېر) به خپل  

 ی ويړک
1st 

ي ړبه خپلي ک ېر)(ت 

 وي

 (تېر) به خپله  

 ې ويړک

 (تېر) به خپل  

 ي ويړک

 (تېر) به خپل  

 ی ويړک

ي ړپلي ک(تېر) به خ 

 وي

 (تېر) به خپله  

 ې ويړک

 ل (تېر) به خپ 

 ويي ړک

 (تېر) به خپل  

 ی ويړک
2nd 

ي ړ(تېر) به خپلي ک 

 وي

 (تېر) به خپله  

 ې ويړک

 (تېر) به خپل  

 ي ويړک

 خپل  (تېر) به 

 ی ويړک

ي ړ(تېر) به خپلي ک 

 وي

  به خپله(تېر)  

 يې وړک

 (تېر) به خپل  

 ي ويړک

 (تېر) به خپل  

 ی ويړک
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)خپلومه ، خپلوئ/ خپ��وه، به خپل کم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کمزه دې خپل  )غواړي چي  Present Active خپلوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)زه دې خپل کم )چيغوښتل يې  Present Passive یدونکخپلې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative وکړی ل پخ  Past Active یخپل کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخپل  Past Passive یخپل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی ودي خپل کړا م )دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وړکما خپل  )خوښ وم چي   Continuous هلوخپ 

 Non-continuous خپل که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خراپوم (ه)خراپوم  (ه)مخراپو  (ه)خراپوم خراپوو خراپوو خراپوو اپوورخ

 2nd خراپوې خراپوې خراپوې خراپوې اپوئرخ اپوئرخ خراپوئ وئاپخر

 3rd خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي

 
Simple Past  

 1st کئخراپ  کړل(ه)-خراپ کړه/ خراپه کړه خراپي کړې خراپ کئ ل(ه)کړ-خراپ کړه/ خراپه کړه خراپي کړې

 2nd خراپ کئ کړل(ه)-خراپ کړه/ خراپه کړه خراپي کړې اپ کئرخ کړل(ه)-کړه/خراپ  خراپه کړه خراپي کړې

 3rd خراپ کئ کړل(ه)-خراپ کړه/ اپه کړهرخ اپي کړېرخ خراپ کئ کړل(ه)-خراپ کړه/ خراپه کړه خراپي کړې
 

Simple Future  
 1st پ کم(ه)خرابه  (ه)به خراپ کم ه)(به خراپه کم (ه)به خراپي کم اپ کوبه خر به خراپ کو به خراپه کو به خراپي کو

 2nd ېبه خراپ ک به خراپ کې به خراپه کې به خراپي کې به خراپ کئ ئپ کخرابه  به خراپه کئ به خراپي کئ

 3rd يبه خراپ ک به خراپ کي به خراپه کي خراپي کي هب به خراپ کي به خراپ کي به خراپه کي به خراپي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به خراپ کم (ه)راپ کم(تېر) به خ (ه)(تېر) به خراپه کم (ه)(تېر) به خراپي کم خراپ کو(تېر) به  (تېر) به خراپ کو (تېر) به خراپه کو وخراپي ک(تېر) به 

 2nd (تېر) به خراپ کې کېخراپ ) به ېر(ت کې ه خراپه(تېر) ب (تېر) به خراپي کې خراپ کئ(تېر) به  (تېر) به خراپ کئ تېر) به خراپه کئ( کئ ه خراپي(تېر) ب

 3rd کيه خراپ (تېر) ب پ کي(تېر) به خرا (تېر) به خراپه کي پي کيبه خرا(تېر)  کي (تېر) به خراپ (تېر) به خراپ کي (تېر) به خراپه کي ي(تېر) به خراپي ک

 
Present Progressive  

 1st (ه)خراپوم )(هپومراخ  (ه)خراپوم (ه)خراپوم خراپوو خراپوو خراپوو ووخراپ

 2nd خراپوې خراپوې خراپوې اپوېرخ خراپوئ خراپوئ خراپوئ خراپوئ

 3rd خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي خراپوي ويخراپ خراپوي خراپوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئپ کړخرا  ديخراپ کړي   دهخراپه کړې   خراپي کړي دي ی دئپ کړخرا  خراپ کړي دي  خراپه کړې ده  اپي کړي ديرخ

 2nd ی دئخراپ کړ  پ کړي ديراخ  خراپه کړې ده  خراپي کړي دي ی دئخراپ کړ  ديکړي  خراپ  خراپه کړې ده  کړي ديخراپي 

 3rd ی دئخراپ کړ  خراپ کړي دي  هخراپه کړې د  خراپي کړي دي ی دئخراپ کړ  ي ديخراپ کړ  ده خراپه کړې  خراپي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خراپوئ/ خراپاوه خراپول(ه) خراپوله خراپولې خراپاوهخراپوئ/  خراپول(ه) خراپوله خراپولې

 2nd خراپوئ/ خراپاوه اپول(ه)رخ خراپوله لېخراپو خراپوئ/ خراپاوه خراپول(ه) خراپوله لېخراپو

 3rd خراپاوه/خراپوئ ول(ه)اپخر خراپوله لېخراپو خراپاوه/خراپوئ خراپول(ه) لهخراپو خراپولې

 
Past Progressive  

 1st خراپوئ/ خراپاوه (ه)خراپول ولهخراپ خراپولې خراپوئ/ خراپاوه (ه)خراپول خراپوله ولېخراپ

 2nd خراپاوهوئ/ خراپ (ه)خراپول خراپوله خراپولې خراپاوه /پوئخرا (ه)اپولرخ خراپوله خراپولې

 3rd خراپاوه/خراپوئ (ه)خراپول خراپوله خراپولې هپاوخرا/پوئخرا (ه)خراپول خراپوله خراپولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخراپ  ي وهړکخراپ  ې وهړخراپه ک ي وېړخراپي ک کړی وخراپ  ي وهړک اپخر ې وهړخراپه ک ي وېړخراپي ک

 2nd کړی وخراپ  هي وړپ کخرا وهې ړکپه خرا ي وېړخراپي ک کړی وخراپ  ي وهړخراپ ک ې وهړخراپه ک ي وېړخراپي ک

 3rd کړی واپ رخ ي وهړپ کخرا ې وهړخراپه ک ي وېړخراپي ک کړی وخراپ  ي وهړک اپخر ې وهړخراپه ک ي وېړخراپي ک

 
Past Perfect Progressive  

 1st خراپوئ/ خراپاوه (ه)خراپول هپولخرا خراپولې خراپوئ/ خراپاوه (ه)خراپول ولهاپخر خراپولې

 2nd خراپوئ/ خراپاوه (ه)لخراپو خراپوله خراپولې خراپوئ/ خراپاوه (ه)اپولرخ ولهاپخر خراپولې

 3rd اوهاپخر/خراپوئ (ه)خراپول خراپوله خراپولې اپاوهرخ/خراپوئ )(هخراپول خراپوله خراپولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خراپومبه   (ه)پومخرابه   (ه)خراپومبه   (ه)خراپومبه   ووبه خراپ ووراپخ به ووبه خراپ ووبه خراپ

 2nd پوېخرابه   اپوېرخبه   خراپوېبه   خراپوېبه   خراپوئبه  خراپوئبه  خراپوئبه  خراپوئبه 

 3rd خراپويبه   خراپويبه   خراپويبه   خراپوي به خراپويبه  خراپويبه  خراپويبه  خراپويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه خراپ  ي ويړبه خراپ ک ې ويړراپه کخ به ي ويړبه خراپي ک ی ويکړبه خراپ  ي ويړراپ کخ به ې ويړبه خراپه ک يوي ړبه خراپي ک

 2nd ی ويکړبه خراپ  ي ويړبه خراپ ک ې ويړبه خراپه ک ي ويړبه خراپي ک ی ويکړپ به خرا ي ويړبه خراپ ک ې ويړبه خراپه ک ي ويړبه خراپي ک

 3rd ی ويکړبه خراپ  ي ويړبه خراپ ک ې ويړبه خراپه ک ي ويړبه خراپي ک ی ويکړبه خراپ  ي ويړبه خراپ ک ې ويړکبه خراپه  وي يړخراپي کبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی کړبه خراپ  ي ويړخراپ کبه  ې ويړبه خراپه ک ويي ړبه خراپي ک ی ويکړبه خراپ  ي ويړبه خراپ ک ويې ړک راپهبه خ ي ويړبه خراپي ک

 2nd ی ويکړبه خراپ  وي يړبه خراپ ک يې وړبه خراپه ک ي ويړبه خراپي ک ی ويکړبه خراپ  يي وړبه خراپ ک ې ويړبه خراپه ک ي ويړبه خراپي ک

 3rd ی ويکړبه خراپ  ويي ړبه خراپ ک ې ويړبه خراپه ک ي ويړبه خراپي ک ی ويکړبه خراپ  ي ويړبه خراپ ک ې ويړراپه کخ به ي ويړبه خراپي ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خراپوم(تېر) به   (ه)خراپوم(تېر) به    (ه)خراپوم(تېر) به   (ه)خراپوم(تېر) به   ه خراپوور) ب(تې  (تېر) به خراپوو  (تېر) به خراپوو  ه خراپوو(تېر) ب 

 2nd خراپوې(تېر) به   خراپوېه (تېر) ب  خراپوې(تېر) به   خراپوې(تېر) به   پوئخرابه  (تېر)  خراپوئ(تېر) به   خراپوئ(تېر) به   اپوئرخ(تېر) به  

 3rd خراپويبه (تېر)   خراپوي(تېر) به   خراپوي(تېر) به   وياپخربه  ېر)(ت  خراپوي(تېر) به   خراپوي(تېر) به   وياپخر(تېر) به   خراپوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

ي ړک ه خراپي(تېر) ب

 وي

ې ړ(تېر) به خراپه ک 

 وي

ي ړه خراپ ک(تېر) ب 

 وي

ی ړ(تېر) به خراپ ک 

 وي

ي ړراپي ک(تېر) به خ 

 وي

ې ړ(تېر) به خراپه ک 

 وي

ي ړ(تېر) به خراپ ک 

 يو

ی ړک به خراپ(تېر)  

 وي
1st 

ي ړ(تېر) به خراپي ک 

 وي

ې ړبه خراپه کر) (تې

 وي

ي ړک(تېر) به خراپ 

 وي

ی ړک پبه خرا(تېر) 

 وي

ي ړ(تېر) به خراپي ک 

 وي

ې ړک(تېر) به خراپه 

 وي

ي ړ(تېر) به خراپ ک

 وي

ی ړ(تېر) به خراپ ک

 يو
2nd 

ي ړاپي کبه خر (تېر) 

 وي

ې ړ(تېر) به خراپه ک

 وي

ي ړپ کبه خرار) (تې

 وي

ی ړخراپ ک(تېر) به 

 وي

ي ړک(تېر) به خراپي  

 وي

ې ړ(تېر) به خراپه ک

 وي

 يړخراپ ک ) به(تېر

 وي

ی ړبه خراپ کر) (تې

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
وه،به خراپ خراپوم(ه)،خراپوئ/ خراپا (که ...)

 (ه)...کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې خراپ کمه ز )ي چياړغو  Present Active خراپوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم زه دې خراپ )غوښتل يې چي  Present Passive خراپېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخراپ  Past Active  یکړخراپ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخراپ  Past Passive یخراپ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي خراپ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما خراپ  )يخوښ وم چ  Continuous خراپوه 

 Non-continuous خراپ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګخرڅ (ه)خرڅوم  خرڅوم(ه) خرڅوم(ه) خرڅوو خرڅوو خرڅوو خرڅوو

 2nd خرڅوې ېخرڅو خرڅوې خرڅوې خرڅوئ خرڅوئ خرڅوئ خرڅوئ

 3rd يڅوخر خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي يڅوخر

 
Simple Past  

 1st خرڅ کئ (ه)کړل -کړه/ خرڅ خرڅه کړه خرڅي کړې خرڅ کئ (ه)لکړ -کړه/خرڅ  خرڅه کړه خرڅي کړې

 2nd خرڅ کئ (ه)کړل -کړه/خرڅ  خرڅه کړه خرڅي کړې ئخرڅ ک (ه)کړل -کړه/خرڅ  خرڅه کړه خرڅي کړې

 3rd خرڅ کئ (ه)کړل -کړه/خرڅ  کړه څهخر خرڅي کړې خرڅ کئ (ه)کړل -کړه/خرڅ  کړه څهخر خرڅي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به خرڅ کم (ه)به خرڅ کم (ه)کم هبه خرڅ )(هڅي کمبه خر رڅ کوخ به به خرڅ کو به خرڅه کو خرڅي کو هب

 2nd به خرڅ کې به خرڅ کې کې هبه خرڅ رڅي کېخ به به خرڅ کئ به خرڅ کئ به خرڅه کئ به خرڅي کئ

 3rd به خرڅ کي کي خرڅبه  به خرڅه کي به خرڅي کي به خرڅ کي به خرڅ کي کيخرڅه  هب به خرڅي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم هرڅبه خ (تېر) (ه)کم ي(تېر) به خرڅ (تېر) به خرڅ کو  کو(تېر) به خرڅ  (تېر) به خرڅه کو تېر) به خرڅي کو(
 (تېر) به خرڅ کم

 (ه)

 (تېر) به خرڅ کم

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به خرڅ کې رڅ کېبه خ (تېر) ېخرڅه ک) به ېر(ت (تېر) به خرڅي کې ) به خرڅ کئېر(ت (تېر) به خرڅ کئ (تېر) به خرڅه کئ خرڅي کئ ) به(تېر

 3rd يه خرڅ ک(تېر) ب (تېر) به خرڅ کي (تېر) به خرڅه کي خرڅي کي (تېر) به خرڅ کي(تېر) به  (تېر) به خرڅ کي (تېر) به خرڅه کي کي(تېر) به خرڅي 
 

Present Progressive  
 1st (ه)مخرڅو (ه)خرڅوم  خرڅوم(ه) خرڅوم(ه) خرڅوو خرڅوو وخرڅو خرڅوو

 2nd څوېرخ خرڅوې خرڅوې خرڅوې خرڅوئ خرڅوئ خرڅوئ خرڅوئ

 3rd خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي خرڅوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئخرڅ کړ  خرڅ کړي دي  خرڅه کړې ده  خرڅي کړي دي ی دئخرڅ کړ  خرڅ کړي دي  ړې دهخرڅه ک  خرڅي کړي دي

 2nd ی دئخرڅ کړ  خرڅ کړي دي  ده خرڅه کړې  خرڅي کړي دي ی دئخرڅ کړ  خرڅ کړي دي  دهکړې  خرڅه  دي کړي خرڅي

 3rd ی دئخرڅ کړ  کړي دي رڅخ  ې دهخرڅه کړ  خرڅي کړي دي ی دئخرڅ کړ  کړي دي رڅخ  خرڅه کړې ده  خرڅي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله ېخرڅول هخرڅاو /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې

 2nd هڅاوخر /خرڅوئ (ه)ولخرڅ خرڅوله خرڅولې خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول لهڅوخر خرڅولې

 3rd خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله لېڅوخر هڅاوخر /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې
 

Past Progressive  
 1st خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله ولېخرڅ اوهخرڅ /خرڅوئ ه)(خرڅول خرڅوله خرڅولې

 2nd خرڅاوه /خرڅوئ (ه)څولرخ خرڅوله خرڅولې خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې

 3rd خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې

 
Past Perfect  

 1st وکړی خرڅ  خرڅ کړي وه خرڅه کړې وه خرڅي کړي وې و کړیخرڅ  خرڅ کړي وه هخرڅه کړې و خرڅي کړي وې

 2nd کړی وخرڅ  خرڅ کړي وه خرڅه کړې وه وې خرڅي کړي کړی و خرڅ خرڅ کړي وه خرڅه کړې وه خرڅي کړي وې

 3rd وکړی خرڅ  خرڅ کړي وه خرڅه کړې وه ېخرڅي کړي و کړی وخرڅ  خرڅ کړي وه خرڅه کړې وه ي وېخرڅي کړ

 
Past Perfect Progressive  

 1st خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې

 2nd خرڅاوه /خرڅوئ (ه)لڅوخر خرڅوله خرڅولې خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول لهخرڅو خرڅولې

 3rd خرڅاوه /ئڅوخر (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې خرڅاوه /خرڅوئ (ه)خرڅول خرڅوله خرڅولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خرڅومبه   (ه)ومخرڅبه   خرڅوم(ه)به   ه)(خرڅومبه   به خرڅوو به خرڅوو به خرڅوو به خرڅوو

 2nd خرڅوېبه   خرڅوېبه   خرڅوېبه   خرڅوېبه   خرڅوئبه  خرڅوئبه  خرڅوئبه  خرڅوئبه 

 3rd خرڅويبه   يخرڅوبه   خرڅويبه   يخرڅوبه  خرڅويبه  خرڅويبه  خرڅوي هب خرڅويبه 

 
Future Perfect  

 1st وي یبه خرڅ کړ به خرڅ کړي وي به خرڅه کړې وي ويبه خرڅي کړي  ی ويړبه خرڅ ک به خرڅ کړي وي به خرڅه کړې وي ي ويبه خرڅي کړ

 2nd ی ويبه خرڅ کړ ويړي رڅ کبه خ ويه کړې به خرڅ به خرڅي کړي وي ی ويرڅ کړخ به به خرڅ کړي وي خرڅه کړې ويبه  به خرڅي کړي وي

 3rd ی ويبه خرڅ کړ به خرڅ کړي وي وي به خرڅه کړې کړي ويبه خرڅي  ی ويبه خرڅ کړ به خرڅ کړي وي ړې ويبه خرڅه ک به خرڅي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه خرڅ کړ به خرڅ کړي وي ړې ويرڅه کخ به کړي ويرڅي به خ ی ويبه خرڅ کړ به خرڅ کړي وي به خرڅه کړې وي به خرڅي کړي وي

 2nd ويی کړبه خرڅ  به خرڅ کړي وي به خرڅه کړې وي ړي ويبه خرڅي ک ی ويڅ کړبه خر به خرڅ کړي وي به خرڅه کړې وي کړي وي به خرڅي

 3rd ی ويبه خرڅ کړ ړي ويخرڅ ک هب ه کړې ويخرڅبه  به خرڅي کړي وي ی ويبه خرڅ کړ به خرڅ کړي وي به خرڅه کړې وي به خرڅي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st خرڅوم(ه)(تېر) به   خرڅوم(ه)(تېر) به   خرڅوم(ه)به  (تېر)  خرڅوم(ه)(تېر) به   (تېر)به خرڅوو  و(تېر) به خرڅو  څوو(تېر) به خر  (تېر) به خرڅوو 

 2nd خرڅوې(تېر) به   خرڅوېتېر) به (  خرڅوې(تېر) به   خرڅوې(تېر) به   خرڅوئه ر) ب(تې  وئخرڅ(تېر) به   خرڅوئ(تېر) به   خرڅوئ(تېر) به  

 3rd خرڅوي(تېر) به   خرڅوي(تېر) به   خرڅوي(تېر) به   خرڅويبه  ېر)(ت  خرڅوي(تېر) به   خرڅوي(تېر) به   خرڅوي (تېر) به  خرڅويبه (تېر)  

 
Future in the Past Perfect  

کړي  رڅيه خر) ب(تې 

 وي

(تېر) به خرڅه کړې  

 وي

  (تېر) به خرڅ 

 کړي وي

 (تېر) به خرڅ  

 ی ويکړ

رڅي کړي (تېر) به خ 

 وي

کړې  به خرڅه(تېر)  

 وي

 (تېر) به خرڅ  

 کړي وي

 خرڅ  ) به(تېر 

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به خرڅي کړي  

 وي

رڅه کړې (تېر) به خ 

 وي

 (تېر) به خرڅ  

 کړي وي

  (تېر) به خرڅ 

 يی وکړ

(تېر) به خرڅي کړي  

 وي

(تېر) به خرڅه کړې  

 وي

 (تېر) به خرڅ  

 کړي وي

 (تېر) به خرڅ  

 يی وکړ
2nd 

رڅي کړي (تېر) به خ 

 وي

(تېر) به خرڅه کړې  

 وي

  خرڅ (تېر) به 

 کړي وي

 (تېر) به خرڅ  

 ی ويکړ

(تېر) به خرڅي کړي  

 يو

(تېر) به خرڅه کړې  

 وي

 خرڅ  (تېر) به 

 کړي وي

 به خرڅ (تېر)  

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)خرڅ کمه ب ه،خرڅاو /ئخرڅوم ،خرڅو (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)خرڅ کم ېدزه  )غواړي چي  Present Active خرڅوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم خرڅ ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیول کخرڅ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخرڅ  Past Active یخرڅ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخرڅ  Past Passive  یسوخرڅ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويخرڅ کړ ما دي ه لري چي)دی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وړکخرڅ  ما )خوښ وم چي  Continuous خرڅوه 

 Non-continuous کهڅ خر 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خړوبوم (ه)خړوبوم (ه)خړوبوم (ه)ومخړوب ووخړوب خړوبوو وخړوبو خړوبوو

 2nd خړوبوې بوېخړو خړوبوې خړوبوې خړوبوئ خړوبوئ خړوبوئ ئخړوبو

 3rd خړوبوي ويخړوب خړوبوي خړوبوي خړوبوي خړوبوي خړوبوي ويخړوب

 
Simple Past  

 1st وب کئړخ کړل-/کړه خړوب کړه خړوبه خړوبي کړې خړوب کئ کړل-/کړه خړوب خړوبه کړه خړوبي کړې

 2nd خړوب کئ لکړ-/کړه خړوب خړوبه کړه خړوبي کړې خړوب کئ کړل-/کړه خړوب خړوبه کړه خړوبي کړې

 3rd خړوب کئ کړل-/کړه خړوب خړوبه کړه ړېک خړوبي خړوب کئ کړل-/کړه خړوب خړوبه کړه کړې خړوبي
 

Simple Future  
 1st  (ه)ړوب کمخ به  (ه)به خړوب کم  (ه)به خړوبه کم (ه)ړوبي کمخ به وب کخړوبه  کوړوب به خ به خړوبه کو به خړوبي کو

 2nd ب کېوخړبه  به خړوب کې به خړوبه کې به خړوبي کې کئ به خړوب به خړوب کئ ئبه خړوبه ک به خړوبي کئ

 3rd کي خړوببه  وب کيبه خړ به خړوبه کي به خړوبي کي کي به خړوب به خړوب کي به خړوبه کي به خړوبي کي

 
Simple Future in the Past  

 کو به خړوبي تېر)(
 به خړوبه تېر)( 

 کو
 به خړوب کو تېر)(  به خړوب کو تېر)( 

به خړوبي  تېر)( 

  (ه)کم

 به خړوبه تېر)( 

  )(هکم
 (ه)به خړوب کم تېر)(

 به خړوب تېر)(

  (ه)کم 
1st 

 2nd به خړوب کې تېر)( به خړوب کې تېر)( کې به خړوبه تېر)( به خړوبي کې تېر)(  به خړوب کئ )تېر( کئبه خړوب  تېر)(  به خړوبه کئ تېر)( به خړوبي کئ تېر)(

 3rd به خړوب کي تېر)( به خړوب کي )تېر( به خړوبه کي تېر)( به خړوبي کي تېر)(  به خړوب کي ر)تې(  به خړوب کي تېر)(  به خړوبه کي تېر)( يبه خړوبي ک تېر)( 
 

Present Progressive  
 1st (ه)خړوبوم (ه)خړوبوم (ه)وموبخړ (ه)خړوبوم خړوبوو خړوبوو خړوبوو خړوبوو

 2nd خړوبوې خړوبوې خړوبوې خړوبوې خړوبوئ خړوبوئ خړوبوئ خړوبوئ

 3rd خړوبوي خړوبوي خړوبوي خړوبوي خړوبوي خړوبوي ويبوړخ خړوبوي

 
Present Perfect**  

 1st ی دئخړوب کړ ړي ديب کخړو خړوبه کړې ده خړوبي کړي دي ی دئخړوب کړ ي ديخړوب کړ خړوبه کړې ده خړوبي کړي دي

 2nd ی دئخړوب کړ کړي دي وبخړ خړوبه کړې ده خړوبي کړي دي ی دئخړوب کړ دي خړوب کړي وبه کړې دهړخ خړوبي کړي دي

 3rd ی دئخړوب کړ ړي ديب کخړو ده خړوبه کړې دي خړوبي کړي ی دئخړوب کړ کړي ديخړوب  خړوبه کړې ده خړوبي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې وئوبخړ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې

 2nd خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې خړوبوئ (ه)لبوخړو خړوبوله خړوبولې

 3rd خړوبوئ ه)(خړوبول خړوبوله ېبولخړو خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله ېبولخړو
 

Past Progressive  
 1st خړوبوئ (ه)وبولړخ خړوبوله خړوبولې خړوبوئ (ه)خړوبول ولهوبخړ خړوبولې

 2nd خړوبوئ (ه)خړوبول ولهوبخړ خړوبولې خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې

 3rd خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې

 
Past Perfect  

 1st وکړی  خړوب کړي وه وبړخ خړوبه کړې وه خړوبي کړي وې کړی و خړوب هکړي و خړوب خړوبه کړې وه خړوبي کړي وې

 2nd کړی و بخړو کړي وه خړوب خړوبه کړې وه خړوبي کړي وې کړی و خړوب وهکړي  خړوب خړوبه کړې وه خړوبي کړي وې

 3rd کړی و خړوب کړي وه خړوب خړوبه کړې وه خړوبي کړي وې کړی و وبخړ وهي کړ خړوب ړې وهخړوبه ک خړوبي کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st خړوبوئ )(هخړوبول خړوبوله خړوبولې خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې

 2nd خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې

 3rd خړوبوئ (ه)خړوبول خړوبوله خړوبولې خړوبوئ ه)(خړوبول خړوبوله ېبولخړو
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Future Progressive  

 1st (ه)به خړوبوم )(هبه خړوبوم (ه)به خړوبوم (ه)به خړوبوم وبووبه خړ به خړوبوو خړوبوو هب به خړوبوو

 2nd به خړوبوې ېبه خړوبو به خړوبوې به خړوبوې وبوئبه خړ به خړوبوئ به خړوبوئ خړوبوئبه 

 3rd به خړوبوي به خړوبوي به خړوبوي به خړوبوي به خړوبوي به خړوبوي به خړوبوي بويخړوبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه خړوب کړ کړي وي به خړوب به خړوبه کړې وي خړوبي کړي ويبه  ی ويبه خړوب کړ يکړي و به خړوب به خړوبه کړې وي ړي ويوبي کبه خړ

 2nd ی ويبه خړوب کړ کړي وي به خړوب به خړوبه کړې وي ړي ويبه خړوبي ک ی ويبه خړوب کړ کړي وي به خړوب يړې وبه کخړوبه  وي بي کړيبه خړو

 3rd ی ويبه خړوب کړ کړي وي ببه خړو به خړوبه کړې وي به خړوبي کړي وي ی ويبه خړوب کړ يو کړي به خړوب به خړوبه کړې وي بي کړي ويخړوبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ به خړوب کړي وي وببه خړ به خړوبه کړې وي ويبه خړوبي کړي  ی ويبه خړوب کړ کړي وي به خړوب به خړوبه کړې وي به خړوبي کړي وي

 2nd وي یکړړوب به خ کړي وي ببه خړو به خړوبه کړې وي ړي ويوبي کبه خړ ی ويبه خړوب کړ کړي وي به خړوب کړې ويبه خړوبه  وي ړيبه خړوبي ک

 3rd ی ويکړ به خړوب کړي وي بخړوبه  به خړوبه کړې وي ي ويبه خړوبي کړ ی ويبه خړوب کړ کړي وي وببه خړ به خړوبه کړې وي به خړوبي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به خړوبوم تېر)( (ه)به خړوبوم تېر)( (ه)به خړوبوم تېر)( )(همړوبوبه خ تېر)( ووبه خړوب تېر)(  به خړوبوو تېر)(  وبه خړوبو تېر)( به خړوبوو تېر)(

 2nd به خړوبوې تېر)(  به خړوبوې تېر)(  به خړوبوې تېر)(  به خړوبوې تېر)(  به خړوبوئ تېر)( بوئخړوبه  تېر)( به خړوبوئ تېر)(  به خړوبوئ تېر)(

 3rd به خړوبوي تېر)( به خړوبوي تېر)(  به خړوبوي تېر)(  به خړوبوي تېر)(  به خړوبوي تېر)( به خړوبوي ر)ېت( به خړوبوي تېر)( به خړوبوي تېر)(

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به خړوبي کړي  

 وي

وبه کړې خړ(تېر) به  

 وي

کړي  (تېر) به خړوب 

 وي

ی (تېر) به خړوب کړ

 وي

(تېر) به خړوبي کړي  

 وي

ړوبه کړې (تېر) به خ 

 وي

کړي  ه خړوب(تېر) ب 

 وي

ی (تېر) به خړوب کړ

 وي
1st 

وبي کړي به خړ (تېر) 

 وي

 (تېر) به خړوبه کړې 

 وي

کړي  (تېر) به خړوب 

 يو

ی (تېر) به خړوب کړ 

 وي

ي کړ(تېر) به خړوبي  

 وي

(تېر) به خړوبه کړې  

 وي

کړي  (تېر) به خړوب 

 وي

ی خړوب کړ ) به(تېر 

 وي
2nd 

ړوبي کړي (تېر) به خ 

 وي

کړې  ه خړوبه(تېر) ب 

 وي

کړي  (تېر) به خړوب 

 وي

ی کړ خړوب (تېر) به 

 وي

(تېر) به خړوبي کړي  

 وي

(تېر) به خړوبه کړې  

 وي

کړي  (تېر) به خړوب 

 وي

ی کړ (تېر) به خړوب 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)وم، خړوبوئ،به خړوب کموبخړ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې خړوب کم )غواړي چي  Present Active خړوبوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)خړوب کمزه دې  )غوښتل يې چي  Present Passive خړوبېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخړوب  Past Active یخړوب کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و خړوب  Past Passive یخړوب سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ بچي) ما دي خړو دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما خړوب  )خوښ وم چي  Continuous خړوبوه 

 Non-continuous خړوب که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومخړ )(هخړوم (ه)خړوم (ه)خړوم خړوو خړوو خړوو خړوو

 2nd خړوې خړوې خړوې خړوې خړوئ خړوئ خړوئ خړوئ

 3rd خړوي ويخړ خړوي خړوي خړوي خړوي خړوي خړوي

 
Simple Past  

 1st کئ ړخ (ه)کړل -خړکړه/  خړه کړه خړي کړې خړ کئ (ه)کړل -خړکړه/  خړه کړه خړي کړې

 2nd خړ کئ (ه)کړل -ه/ خړکړ خړه کړه خړي کړې خړ کئ (ه)کړل -خړکړه/  خړه کړه خړي کړې

 3rd خړ کئ (ه)لکړ -خړکړه/  خړه کړه خړي کړې خړ کئ (ه)کړل -خړکړه/  خړه کړه خړي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به خړ کم (ه)ړ کمخ به (ه)به خړه کم به خړي کم(ه) کوخړ به  به خړ کو به خړه کو به خړي کو

 2nd به خړ کې به خړ کې به خړه کې کې خړيبه  کئبه خړ  به خړ کئ به خړه کئ به خړي کئ

 3rd خړ کي هب کيخړ به  به خړه کي به خړي کي به خړ کي به خړ کي ه کيبه خړ به خړي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)به خړي کم تېر)( به خړ کو تېر)( به خړ کو تېر)( به خړه کو تېر)( به خړي کو ر)تې(
 به خړه کم تېر)(

 (ه)

 به خړ کم )تېر(

 (ه)

 به خړ کم تېر)(

 (ه)
1st 

 2nd به خړ کې تېر)( به خړ کې تېر)( به خړه کې تېر)( خړي کېه ب تېر)( به خړ کئ ر)ېت( به خړ کئ تېر)( به خړه کئ تېر)( به خړي کئ تېر)(

 3rd به خړ کي تېر)( به خړ کي تېر)( يړه کبه خ تېر)( به خړي کي تېر)( به خړ کي تېر)( به خړ کي تېر)( به خړه کي )تېر( به خړي کي تېر)(
 

Present Progressive  
 1st (ه)خړوم (ه)خړوم (ه)خړوم (ه)مخړو خړوو خړوو خړوو خړوو

 2nd خړوې وېخړ خړوې خړوې خړوئ خړوئ خړوئ خړوئ

 3rd خړوي خړوي خړوي ويړخ خړوي خړوي خړوي خړوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئخړ کړ خړ کړي دي خړه کړې ده خړي کړي دي ی دئخړ کړ ړي ديک خړ هخړه کړې د خړي کړي دي

 2nd ی دئخړ کړ خړ کړي دي خړه کړې ده ي کړي ديړخ ی دئړخړ ک کړي دي ړخ خړه کړې ده خړي کړي دي

 3rd ی دئخړ کړ خړ کړي دي ده کړېخړه  خړي کړي دي ی دئړک خړ خړ کړي دي خړه کړې ده خړي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st  خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله ېخړول خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې

 2nd خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې

 3rd خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې هخړاو /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې
 

Past Progressive  
 1st خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې خړاوه /خړوئ (ه)خړول هولخړ ېخړول

 2nd خړاوه /خړوئ (ه)لخړو هولخړ خړولې وهړاخ /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې

 3rd خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخړ خړکړي وه خړه کړې وه ي کړي وېړخ و کړیخړ خړکړي وه خړه کړې وه خړي کړي وې

 2nd کړی وخړ ي وهخړکړ وهخړه کړې  ي وېخړي کړ کړی وخړ خړکړي وه ه کړې وهړخ خړي کړي وې

 3rd کړی وخړ کړي وهړخ خړه کړې وه خړي کړي وې کړی وخړ وهخړکړي  خړه کړې وه خړي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st خړوئ/ خړاوه (ه)خړول خړوله خړولې خړاوه /خړوئ )(هولخړ خړوله خړولې

 2nd هخړاو خړوئ/ )(هخړول خړوله خړولې خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله ېخړول

 3rd خړوئ/ خړاوه (ه)خړول خړوله ېولخړ خړاوه /خړوئ (ه)خړول خړوله خړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به خړوم (ه)به خړوم (ه)ړومخ به (ه)مبه خړو به خړوو به خړوو به خړوو وخړوبه 

 2nd به خړوې ړوېبه خ به خړوې به خړوې به خړوئ ئخړوبه  به خړوئ به خړوئ

 3rd به خړوي خړوي هب به خړوي به خړوي به خړوي به خړوي به خړوي يخړوبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه خړ کړ به خړکړي وي به خړه کړې وي وي کړي خړيبه  ی ويبه خړ کړ به خړکړي وي کړې ويبه خړه  به خړي کړي وي

 2nd ی ويبه خړ کړ به خړکړي وي به خړه کړې وي کړي ويبه خړي  ی ويبه خړ کړ به خړکړي وي به خړه کړې وي کړي ويبه خړي 

 3rd ی ويړ کړبه خ ويبه خړکړي  به خړه کړې وي ړي کړي ويخ به ی ويبه خړ کړ به خړکړي وي يکړې وبه خړه  به خړي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه خړکړ به خړکړي وي به خړه کړې وي وي کړي خړيبه  ی ويکړخړ به  به خړکړي وي به خړه کړې وي وي به خړي کړي

 2nd ی ويخړ کړ هب به خړکړي وي به خړه کړې وي يکړي و به خړي ی ويبه خړ کړ ړکړي ويخ به کړې ويبه خړه  به خړي کړي وي

 3rd ی ويکړبه خړ يبه خړکړي و ويبه خړه کړې  به خړي کړي وي ی ويکړ به خړ به خړکړي وي به خړه کړې وي به خړي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به خړوم تېر)( (ه)به خړوم تېر)(  (ه)به خړوم تېر)(  (ه)به خړوم تېر)(  به خړوو تېر)(  به خړوو تېر)(  به خړوو تېر)( به خړوو تېر)(

 2nd به خړوې تېر)(  به خړوې تېر)(  به خړوې ر)ېت(  ړوېبه خ تېر)(  ئبه خړو تېر)( به خړوئ تېر)( خړوئه ب تېر)(  به خړوئ تېر)(

 3rd به خړوي تېر)( خړويه ب تېر)(  به خړوي تېر)(  به خړوي ر)ېت(  به خړوي تېر)( به خړوي ر)ېت( به خړوي تېر)( خړويبه  تېر)(

 
Future in the Past Perfect  

ړي کړي به خ (تېر)

 وي
 ی ويبه خړکړ تېر)( کړي وي(تېر) به خړ ي(تېر) به خړه کړې و

(تېر) به خړي کړي 

 وي
 1st ی ويبه خړکړ تېر)( (تېر) به خړکړي وي کړې ويخړه  (تېر) به

ړي ه خړي ک(تېر) ب

 وي
 ی وي(تېر) به خړ کړ خړکړي وي) به ېر(ت (تېر) به خړه کړې وي

(تېر) به خړي کړي 

 وي
 2nd وي ی) به خړ کړېر(ت (تېر) به خړکړي وي ړې ويه خړه ک(تېر) ب

(تېر) به خړي کړي 

 وي
 ی وي(تېر) به خړکړ خړکړي وي ) به(تېر (تېر) به خړه کړې وي

(تېر) به خړي کړي 

 وي
 3rd ی ويړړکبه خ (تېر) (تېر) به خړکړي وي وي خړه کړې (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) (..که) (ه)خړاوه،به خړکم/، خړوئ(ه)خړوم ..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې خړ کم )غواړي چي   Present Active خړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کمې خړ زه د )غوښتل يې چي   Present Passive کیخړېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخړ  Past Active یکړ خړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و خړ  Past Passive یسو خړ 

Present Perfect or Past Subjunctive )(ی ويکړ ما دي خړ دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما خړ  )ښ وم چيوخ  Continuous خړوه 

 Non-continuous خړکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خورم (ه)خورم  (ه)خورم (ه)رمخو خورو خورو خورو خورو

 2nd خورې خورې خورې خورې خورئ خورئ رئوخ خورئ

 3rd خوري خوري خوري خوري ريوخ خوري خوري خوري

 
Simple Past  

 1st ئوړوخ (ه)وخوړل وخوړله وخوړلې وخوړئ (ه)وخوړل وړلهخو وړلېخو

 2nd وخوړئ (ه)وخوړل وخوړله وخوړلې وخوړئ ه)(وخوړل وخوړله وخوړلې

 3rd وخوړئ (ه)وخوړل وخوړله وړلېخو وخوړئ وخوړل(ه) وخوړله وخوړلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وخورم (ه)به و خورم (ه)خورم و به (ه)وخورم هب به وخورو به وخورو به وخورو خوروبه و

 2nd رېبه وخو به و خورې به و خورې خورېبه و  به وخورئ به وخورئ رئوخوبه  به وخورئ

 3rd به و خوري وخوري به وخوري به به و خوري ريبه و خو به وخوري به وخوري وخوريبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)وخورم (تېر) به (ه)وخورم (تېر) به (ه)(تېر) به و خورم  (ه)وخورم (تېر) به (تېر) به وخورو ) به وخوروېر(ت خورو(تېر) به و رو(تېر) به وخو

 2nd وخورې (تېر) به وخورې ) به(تېر و خورې (تېر) به (تېر) به و خورې (تېر) به وخورئ ورئوخ ) به(تېر (تېر) به وخورئ وخورئ(تېر) به 

 3rd وخوري (تېر) به وخوري به(تېر)  (تېر) به وخوري و خوري (تېر) به (تېر) به وخوري (تېر) به وخوري ه وخوري(تېر) ب ) به وخوريېر(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)خورم (ه)خورم  (ه)خورم (ه)خورم خورو وخور خورو خورو

 2nd خورې خورې خورې خورې رئخو خورئ خورئ خورئ

 3rd خوري خوري خوري خوري يخور خوري خوري خوري
 

Present Perfect  
 1st ی دئخوړل  يخوړلي د  خوړلې ده  خوړلي دي دئ یخوړل  خوړلي دي  خوړلې ده  ديخوړلي 

 2nd ی دئخوړل  خوړلي دي  خوړلې ده  خوړلي دي ی دئخوړل  دي خوړلي  خوړلې ده  خوړلي دي

 3rd ی دئخوړل  خوړلي دي  لې دهوړخ  ي ديخوړل ی دئخوړل  خوړلي دي  خوړلې ده  خوړلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خوړئ (ه)خوړل خوړله خوړلې خوړئ خوړل(ه) هخوړل خوړلې

 2nd خوړئ خوړل(ه) خوړله لېخوړ ړئوخ خوړل(ه) خوړله خوړلې

 3rd خوړئ خوړل(ه) خوړله لېخوړ خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې

 
Past Progressive  

 1st خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې

 2nd خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې

 3rd خوړئ )خوړل(ه خوړله خوړلې خوړئ خوړل(ه) خوړله ړلېوخ

 
Past Perfect  

 1st ی وخوړل وهخوړلي  خوړلې وه خوړلي وې ی وخوړل خوړلي وه خوړلې وه خوړلي وې

 2nd ی وخوړل خوړلي وه وهخوړلې  خوړلي وې ی وخوړل خوړلي وه خوړلې وه ي وېخوړل

 3rd ی وخوړل خوړلي وه خوړلې وه خوړلي وې ی وخوړل خوړلي وه خوړلې وه ي وېخوړل

 
Past Perfect Progressive  

 1st خوړئ خوړل(ه) خوړله لېخوړ خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې

 2nd خوړئ خوړل(ه) خوړله ړلېوخ خوړئ خوړل(ه) خوړله خوړلې

 3rd ړئوخ خوړل(ه) خوړله خوړلې خوړئ ه)خوړل( خوړله خوړلې
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Future Progressive  

 1st (ه)خورمبه   (ه)خورمبه   (ه)خورمبه   )(هخورم به  به خورو به خورو به خورو به خورو

 2nd رېخوبه   خورېبه   خورېبه   خورېبه   خورئبه  خورئبه  رئوخبه  خورئبه 

 3rd ريخوبه   خوريبه   خوريبه   يخوربه  خوريبه  خوريبه  خوريبه  خوريبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه خوړل به خوړلي وي به خوړلې وي خوړلي وي هب ی ويلبه خوړ به خوړلي وي به خوړلې وي ي ويبه خوړل

 2nd ی ويبه خوړل به خوړلي وي به خوړلې وي وي خوړلي هب ی ويبه خوړل به خوړلي وي به خوړلې وي لي ويخوړبه 

 3rd ی ويبه خوړل به خوړلي وي خوړلې وي هب به خوړلي وي ی ويبه خوړل لي ويخوړبه  به خوړلې وي خوړلي وي هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه خوړل ي ويبه خوړل به خوړلې وي به خوړلي وي ی ويبه خوړل وړلي ويخ به به خوړلې وي به خوړلي وي

 2nd ی ويبه خوړل به خوړلي وي به خوړلې وي وړلي ويخ به ويی به خوړل به خوړلي وي به خوړلې وي به خوړلي وي

 3rd ی ويبه خوړل وي به خوړلي به خوړلې وي به خوړلي وي ی ويبه خوړل خوړلي وي هب لې ويبه خوړ به خوړلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خورم(تېر) به  (ه)خورمبه  (تېر)   (ه)خورم(تېر) به   (ه)خورم (تېر) به  (تېر) به خورو  و(تېر) به خور  (تېر) به خورو  (تېر) به خورو 

 2nd رېخو ) به(تېر خورېبه  (تېر)  خورې(تېر) به   خورې) به ېر(ت  خورئ(تېر) به   خورئ(تېر) به   خورئ(تېر) به   خورئه (تېر) ب 

 3rd خوري(تېر) به  خوريه (تېر) ب  خوري(تېر) به   خوريه ر) ب(تې  خوري(تېر) به   خوريه (تېر) ب  خوري(تېر) به   خوري(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به خوړل (تېر) به خوړلي وي به خوړلې وير) (تې وي تېر) به خوړلي( ی وي(تېر) به خوړل خوړلي وي ) به(تېر (تېر) به خوړلې وي (تېر) به خوړلي وي

 2nd ی وي(تېر) به خوړل (تېر) به خوړلي وي ) به خوړلې ويېر(ت ي وي(تېر) به خوړل ی وي(تېر) به خوړل وي (تېر) به خوړلي (تېر) به خوړلې وي ي(تېر) به خوړلي و

 3rd ی وي(تېر) به خوړل وي(تېر) به خوړلي  وي ه خوړلې(تېر) ب خوړلي وي(تېر) به  ی وي(تېر) به خوړل يوخوړلي  (تېر) به ې وي(تېر) به خوړل (تېر) به خوړلي وي

 

Conditional (present, past, future) . (ه)، خوړئ، به وخورم(ه)مخور ..)(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مزه دې وخور )غواړي چي  Present Active خوړونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مورزه دې وخ )غوښتل يې چي  Present Passive خوړونی /کېدونکی ړلخو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یخوړل  Past Active یخوړل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یخوړل  Past Passive یخوړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي خوړل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و  یخوړلما  )خوښ وم چي  Continuous خوره 

 Non-continuous وخوره 

 



132: to wound; to hurt; to injure; to cause pain 1- خوږول  
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خوږوم (ه)خوږوم  (ه)خوږوم  (ه)خوږوم  خوږوو وخوږو خوږوو خوږوو

 2nd ږوېوخ خوږوې خوږوې خوږوې خوږوئ خوږوئ ئږوخو خوږوئ

 3rd خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي

 
Simple Past  

 1st خوږ کئ کړل -/خوږ کړه خوږ کړه خوږ کړې خوږ کئ کړل -/خوږ کړه خوږ کړه خوږ کړې

 2nd خوږ کئ کړل -/خوږ کړه خوږ کړه خوږ کړې خوږ کئ ړلک -/خوږ کړه خوږ کړه ېکړ خوږ

 3rd خوږ کئ کړل -/خوږ کړه خوږ کړه خوږ کړې خوږ کئ کړل -/هکړ خوږ خوږ کړه خوږ کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)موږ کبه خ (ه)به خوږ کم (ه)به خوږ کم (ه)به خوږ کم کوبه خوږ  به خوږ کو کوبه خوږ  به خوږ کو

 2nd به خوږ کې به خوږ کې به خوږ کې ږ کېبه خو به خوږ کئ به خوږ کئ  به خوږ کئ به خوږ کئ

 3rd به خوږ کي به خوږ کي کيبه خوږ  به خوږ کي کيبه خوږ  به خوږ کي به خوږ کي وږ کيخ به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به خوږ کم (ه)(تېر) به خوږ کم (ه)(تېر) به خوږ کم (ه)تېر) به خوږ کم( (تېر) به خوږ کو خوږ کو(تېر) به  (تېر) به خوږ کو (تېر) به خوږ کو

 2nd (تېر) به خوږ کې ېخوږ ک) به ېر(ت وږ کېبه خ (تېر) (تېر) به خوږ کې خوږ کئ ) به(تېر (تېر) به خوږ کئ  (تېر) به خوږ کئ (تېر) به خوږ کئ

 3rd يه خوږ ک(تېر) ب (تېر) به خوږ کي  (تېر) به خوږ کي ي(تېر) به خوږ ک (تېر) به خوږ کي وږ کي(تېر) به خ ) به خوږ کيېر(ت (تېر) به خوږ کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)خوږوم (ه)خوږوم  (ه)خوږوم  (ه)خوږوم  خوږوو خوږوو خوږوو خوږوو

 2nd خوږوې خوږوې خوږوې خوږوې خوږوئ خوږوئ خوږوئ ئږوخو

 3rd خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي ږويوخ خوږوي خوږوي خوږوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئخوږ کړ  خوږ کړي دي  خوږکړې ده  خوږکړي دي ی دئخوږ کړ  ړي ديږ کخو  ده خوږکړې  خوږکړي دي

 2nd ی دئړږ کخو  خوږ کړي دي  خوږ کړې ده  خوږکړي دي ی دئړږ کخو  دي خوږ کړي  ې دهخوږ کړ  خوږکړي دي

 3rd دئ یخوږ کړ  خوږ کړي دي  خوږ کړې ده  خوږکړي دي ی دئخوږ کړ  خوږ کړي دي  خوږ کړې ده  خوږکړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) ولهخوږ خوږولې خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې

 2nd خوږاوه /خوږوئ )خوږول(ه خوږوله خوږولې وهخوږا /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې

 3rd خوږوئ/ خوږاوه ه)خوږول( خوږوله خوږولې خوږوئ/ خوږاوه ږول(ه)وخ خوږوله خوږولې

 
Past Progressive  

 1st خوږاوه /خوږوئ )خوږول(ه ږولهوخ خوږولې خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) هخوږول خوږولې

 2nd خوږاوه /خوږوئ (ه)خوږول خوږوله خوږولې هږاوخو /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې

 3rd خوږوئ/ خوږاوه ل(ه)خوږو لهخوږو خوږولې خوږوئ/ خوږاوه خوږول(ه) خوږوله خوږولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخوږ  ي وهړکخوږ  وهې ړخوږ ک ي وېړخوږک کړی وخوږ  ي وهړخوږ ک ې وهړکخوږ  ي وېړخوږک

 2nd وکړی خوږ  ي وهړخوږ ک ې وهړخوږ ک ي وېړخوږ ک کړی وخوږ  ي وهړکږ خو ې وهړخوږ ک ي وېړخوږ ک

 3rd کړی وخوږ  ي وهړخوږ ک ې وهړخوږ ک ي وېړخوږ ک کړی وږ خو وهي ړخوږ ک ې وهړخوږ ک ي وېړخوږ ک

 
Past Perfect Progressive  

 1st خوږاوه /خوږوئ (ه)خوږول خوږوله  خوږولې  خوږاوه /خوږوئ (ه)ږولوخ خوږوله  ولېخوږ

 2nd خوږاوه /خوږوئ (ه)خوږول ږولهوخ خوږولې  خوږاوه /خوږوئ (ه)خوږول ولهخوږ خوږولې 

 3rd خوږاوه /ږوئوخ (ه)خوږول خوږوله خوږولې  خوږاوه /خوږوئ (ه)خوږول خوږوله خوږولې 
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Future Progressive  

 1st (ه)ږوموخبه   (ه)خوږومبه   ه)(خوږومبه   (ه)خوږومبه   ووبه خوږ ووبه خوږ وووږبه خ ووبه خوږ

 2nd خوږوې هب  ږوېوخبه   خوږوېبه   خوږوېبه   خوږوئبه  خوږوئبه  خوږوئبه  خوږوئبه 

 3rd خوږويبه   خوږويبه   خوږويبه   ويخوږبه  خوږويبه  خوږويبه  خوږويبه  خوږويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ به خوږ ي ويړبه خوږ ک ې ويړبه خوږک ي ويړبه خوږ ک ی ويکړخوږ  هب ي ويړبه خوږ ک ې ويړبه خوږک ي ويړبه خوږ ک

 2nd ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک ې ويړبه خوږ ک ي ويړبه خوږ ک ی ويکړبه خوږ  ي ويړخوږ ک هب ې ويړخوږ کبه  ي ويړبه خوږ ک

 3rd ی ويکړبه خوږ  ي ويړک به خوږ ې ويړبه خوږک يي وړبه خوږک ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک ې ويړکبه خوږ ي ويړبه خوږ ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک وي ېړبه خوږک ي ويړبه خوږ ک ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک وي ېړوږکخ به وي يړبه خوږ ک

 2nd ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک ې ويړبه خوږ ک ي ويړک به خوږ ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک ې ويړوږ کخ به ي ويړبه خوږ ک

 3rd ی ويړکبه خوږ  ي ويړبه خوږ ک ې ويړبه خوږک ي ويړبه خوږک ی ويکړبه خوږ  ي ويړخوږ کبه  ې ويړبه خوږک ي ويړږکبه خو
 

Future in the Past Progressive  
 1st خوږوم ه)(تېر) به   خوږوم ه)ه (تېر) ب   خوږوم ه)(تېر) به    خوږوم ه) (تېر) به   خوږوو) به (تېر  (تېر) به خوږوو  (تېر) به خوږوو  وبه خوږو(تېر)  

 2nd خوږوې) به ېر(ت  ېږوخو(تېر) به   خوږوې(تېر) به   خوږوې(تېر) به   ئخوږو(تېر) به   خوږوئ(تېر) به   خوږوئ(تېر) به   خوږوئبه (تېر)  

 3rd ږويوخ(تېر) به   خوږوي(تېر) به   خوږويه (تېر) ب  خوږوي(تېر) به   خوږوي(تېر) به   خوږوي(تېر) به   يږوخو(تېر) به   خوږوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 ي ويړ(تېر) به خوږک
ې ړتېر) به خوږک( 

 وي

ي ړ(تېر) به خوږ ک 

 وي

ی ړکبه خوږ (تېر)  

 وي

ي ړ(تېر) به خوږک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوږک 

 وي

ي ړ(تېر) به خوږ ک 

 وي

ی ړ(تېر) به خوږ ک 

 وي
1st 

ي ړږک(تېر) به خو 

 وي

ې ړ(تېر) به خوږ ک

 وي

ي ړه خوږ ک(تېر) ب

 وي

ی ړ(تېر) به خوږ ک

 وي

ي ړ(تېر) به خوږک 

 وي

ې ړخوږ ک(تېر) به 

 وي

ي ړ(تېر) به خوږ ک

 وي

ی ړ) به خوږ کېر(ت

 وي
2nd 

ي ړ (تېر) به خوږ ک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوږ ک

 وي

ي ړتېر) به خوږ ک(

 وي

ی ړ) به خوږ کېر(ت

 وي

ي ړ (تېر) به خوږ ک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوږ ک

 وي

ي ړ(تېر) به خوږ ک

 وي

ی ړتېر) به خوږ ک(

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ږ ه خوخوږاوه، ب، خوږوئ/ (ه)خوږوم (که ...)

 ...کم(ه)
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې خوږکم )غواړي چي   Present Active خوږوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې خوږ کم )غوښتل يې چي  Present Passive خوږېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخوږ  Past Active یخوږ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخوږ  Past Passive یوخوږ س 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (ی ويما دي خوږ کړدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما خوږ  )خوښ وم چي   Continuous خوږوه 

 Non-continuous خوږکه 

 



133: to make sweet; to delight someone 2- خوږول  
 

 266 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خوږوم (ه)خوږوم  (ه)خوږوم  ه)(خوږوم  خوږوو خوږوو خوږوو خوږوو

 2nd خوږوې خوږوې خوږوې خوږوې خوږوئ خوږوئ خوږوئ خوږوئ

 3rd خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي

 
Simple Past  

 1st خوږ کئ (ه)کړل-کړه/خواږه  ړهه کخوږ خوږې کړې خوږ کئ (ه)کړل-کړه/خواږه  کړهخوږه  خوږې کړې

 2nd خوږ کئ (ه)کړل-کړه/خواږه  خوږه کړه خوږې کړې خوږ کئ (ه)کړل -/خواږه کړه کړهخوږه  ړېخوږې ک

 3rd خوږ کئ (ه)کړل-کړه/خواږه  خوږه کړه خوږې کړې خوږ کئ (ه)کړل -/هه کړخواږ ړهخوږه ک کړې ږېخو
 

Simple Future  
 1st به خوږ کم(ه) به خواږه کم(ه) خوږه کم(ه) به م(ه)به خوږې ک به خوږ کو به خواږه کو کو به خوږه به خوږې کو

 2nd به خوږ کې به خواږ ه کې کېخوږه  هب به خوږې کې به خوږ کئ به خواږه کئ به خوږه کئ به خوږې کئ

 3rd به خوږ کي کيبه خواږه  به خوږه کي به خوږې کي به خوږ کي به خواږه کي کيوږه به خ به خوږې کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم(تېر) به خوږې  (تېر) به خوږ کو کو(تېر) به خواږه  (تېر) به خوږه کو (تېر) به خوږې کو
 کمه خوږه (تېر) ب

 (ه)
 (ه)(تېر) به خواږه کم

 (تېر) به خوږ کم

 )(ه
1st 

 2nd (تېر) به خوږ کې (تېر) به خواږ ه کې وږه کېبه خر) (تې (تېر) به خوږې کې تېر) به خوږ کئ( (تېر) به خواږه کئ (تېر) به خوږه کئ ې کئ(تېر) به خوږ

 3rd کي به خوږ(تېر)  واږه کيبه خ (تېر) (تېر) به خوږه کي (تېر) به خوږې کي يخوږ ک) به ېر(ت کي ه خواږه(تېر) ب (تېر) به خوږه کي خوږې کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)خوږوم (ه)خوږوم  (ه)ږومخو  (ه)خوږوم  خوږوو خوږوو خوږوو وږوخو

 2nd خوږوې خوږوې ږوېوخ خوږوې خوږوئ خوږوئ خوږوئ خوږوئ

 3rd خوږوي خوږوي ږويوخ خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي خوږوي

 
Present Perfect  

 1st دئی خوږ کړ  خواږه کړي دي  خوږه کړې ده  خوږې کړي دي ی دئخوږ کړ  خواږه کړي دي  هخوږه کړې د  دي کړي خوږې

 2nd دئ یخوږ کړ  ي ديخواږ ه کړ  خوږه کړې ده  کړي دي ږېخو ی دئخوږ کړ  خواږ ه کړي دي  خوږه کړې ده  خوږې کړي دي

 3rd ی دئخوږ کړ  خواږه کړي دي  خوږه کړې ده  يخوږ ې کړي د ی دئکړ خوږ  خواږه کړي دي  خوږه کړې ده  خوږ ې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله ېخوږول

 2nd خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې وهخوږا /ئخوږو خوږول(ه) خوږوله خوږولې

 3rd خوږاوه /ږوئوخ خوږول(ه) خوږوله خوږولې خوږاوه /خوږوئ ه)خوږول( خوږوله ږولېوخ
 

Past Progressive  
 1st خوږاوه /خوږوئ )خوږول(ه خوږوله خوږولې خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله ولېخوږ

 2nd خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې هږاوخو /ئږوخو خوږول(ه) هخوږول خوږولې

 3rd خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې خوږاوه /خوږوئ ل(ه)خوږو خوږوله خوږولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخوږ  ي وهړخواږه ک ې وهړږه کوخ ي وېړخوږې ک کړی وخوږ  ي وهړخواږه ک ې وهړخوږه ک ي وېړکخوږې 

 2nd کړی وخوږ  ي وهړکخواږه  ې وهړخوږه ک ي وېړخوږ ې ک کړی وخوږ  ي وهړخواږه ک ې وهړږه کوخ ي وېړخوږ ې ک

 3rd کړی وخوږ  ي وهړخواږه ک  ې وهړخوږه ک ي وېړک خوږ ې کړی وخوږ  ي وهړخواږه ک  ې وهړخوږه ک ي وېړخوږ ې ک

  
Past Perfect Progressive  

 1st خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله ږولېوخ اوهوږخ /خوږوئ ل(ه)خوږو خوږوله خوږولې

 2nd خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله ېخوږول

 3rd خوږاوه /خوږوئ خوږول(ه) خوږوله خوږولې خوږاوه /خوږوئ )خوږول(ه خوږوله خوږولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ږوموخبه   (ه)خوږومبه   (ه)خوږومبه   (ه)خوږومبه   ووبه خوږ ووبه خوږ ووږبه خو ووبه خوږ

 2nd خوږوېبه   خوږوېبه   خوږوېبه   خوږوېبه   خوږوئبه  خوږوئبه  خوږوئبه  خوږوئ به

 3rd خوږويبه   يخوږوبه   خوږويبه   خوږويبه  خوږويبه  خوږويبه  خوږويبه  خوږوي هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خواږه ک ې ويړه کخوږبه  ي ويړې کخوږبه  ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خواږه ک ې ويړوږه کخ به ي ويړبه خوږې ک

 2nd ی ويکړبه خوږ  ي ويړه کاږخو به ې ويړبه خوږه ک ي ويړبه خوږې ک ی ويکړبه خوږ  ي ويړخواږه ک به ې ويړبه خوږه ک ي ويړبه خوږې ک

 3rd ی ويکړبه خوږ  ي ويړخواږه ک به ې ويړبه خوږه ک ي ويړخوږې کبه  ی ويکړبه خوږ  ي ويړخواږه ک به ې ويړکخوږه  هب ي ويړې کخوږبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یکړبه خوږ  ويي ړبه خواږه ک ې ويړبه خوږه ک ي ويړبه خوږې ک ی ويکړبه خوږ  ي ويړبه خواږه ک ې ويړبه خوږه ک ي ويړکبه خوږې 

 2nd ی ويکړبه خوږ  يي وړخواږه ک به ې ويړبه خوږه ک ي ويړبه خوږې ک ی ويکړبه خوږ  يي وړخواږه ک به ې ويړبه خوږه ک ي ويړبه خوږې ک

 3rd ی ويکړ خوږبه  ي ويړخواږه ک به ې ويړخوږه ک هب ي ويړبه خوږې ک ی ويکړبه خوږ  ي ويړخواږه ک به ې ويړه کبه خوږ ي ويړبه خوږې ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خوږومبه ر) (تې (ه)خوږوم(تېر) به  (ه)خوږوم(تېر) به  ه)(خوږوم(تېر) به  (تېر) به خوږوو (تېر) به خوږوو (تېر) به خوږوو (تېر) به خوږوو

 2nd خوږوې(تېر) به  خوږوې(تېر) به  ېخوږوبه (تېر)  خوږوې (تېر) به خوږوئ(تېر) به  خوږوئبه  (تېر) خوږوئ(تېر) به  خوږوئ(تېر) به 

 3rd خوږويبه (تېر)  خوږوي(تېر) به  خوږوي(تېر) به  خوږوي(تېر) به  خوږوي(تېر) به  خوږوي(تېر) به  خوږوي(تېر) به  خوږوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي ړوږ ې ک(تېر) به خ

 وي

ې ړ(تېر) به خوږه ک 

 وي

 يړه کاږخو (تېر) به 

 وي

 (تېر) به خوږ 

 ی ويړک 

ي ړ(تېر) به خوږې ک 

 يو

ې ړه ک(تېر) به خوږ 

 وي

ي ړخواږه ک (تېر) به 

 وي

 (تېر) به خوږ 

 ی ويړک
1st 

ي ړ(تېر) به خوږ ې ک 

 وي

 هبه خوږ(تېر) 

 ې ويړک

ي ړک (تېر) به خواږه

 وي

 (تېر) به خوږ

 يی وړک

ي ړ(تېر) به خوږې ک 

 وي

 خوږه(تېر) به 

 ې ويړک

ي ړک خواږه تېر) به(

 وي

 (تېر) به خوږ

 ی ويړک
2nd 

ي ړک به خوږې(تېر)  

 وي

 (تېر) به خوږه

 ې ويړک

ي ړک (تېر) به خواږه

 وي

 ) به خوږېر(ت

 ی ويړک

ي ړ(تېر) به خوږې ک 

 وي

 ) به خوږهېر(ت

 ې ويړک

ي ړک (تېر) به خواږه

 وي

 (تېر) به خوږ

 ی ويړک
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
،خوږوئ/ خوږاوه،به خوږ (ه)خوږوم ...)(که 

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې خوږکم(ه) )غواړي چي  Present Active خوږوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې خوږ کم(ه) )غوښتل يې چي  Present Passive نکیخوږېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و خوږ  Past Active یخوږ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  ی وړکخوږ  Past Passive یخوږ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويدي خوږ کړچي) ما دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما خوږ کړ )خوښ وم چي  Continuous خوږوه 

 Non-continuous خوږ که 

 



134: to please; to make happy  / حالولوشخخوشالول  
 

 268 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خوشالوم (ه)خوشالوم  (ه)ومشالخو  (ه)خوشالوم  خوشالوو خوشالوو خوشالوو خوشالوو

 2nd ېخوشالو خوشالوې خوشالوې خوشالوې خوشالوئ خوشالوئ شالوئوخ خوشالوئ

 3rd خوشالوي ويخوشال خوشالوي خوشالوي خوشالوي خوشالوي خوشالوي يخوشالو

 
Simple Past  

 1st خوشاله کئ کړل -/خوشاله کړه ه کړهخوشال خوشالي کړې خوشاله کئ کړل -/خوشاله کړه خوشاله کړه کړې اليخوش

 2nd خوشاله کئ کړل -/کړه الهخوش شاله کړهوخ خوشالي کړې خوشاله کئ کړل -/خوشاله کړه ړهله کخوشا ړېخوشالي ک

 3rd خوشاله کئ کړل -/خوشاله کړه خوشاله کړه ړېلي کخوشا خوشاله کئ کړل -/خوشاله کړه کړهخوشاله  خوشالي کړې
 

Simple Future  
 1st ه کم(ه)وشالبه خ )له کم(هبه خوشا به خوشاله کم(ه) به خوِشالي کم(ه) له کوبه خوشا به خوشاله کو به خوشاله کو به خوِشالي کو

 2nd به خوشاله کې به خوشاله کې کېشاله به خو ېبه خوِشالي ک خوشاله کئبه  اله کئخوشبه  به خوشاله کئ به خوِشالي کئ

 3rd به خوشاله کي به خوشاله کي وشاله کيخ به ي کيبه خِوشال کي به خوشاله به خوشاله کي وشاله کيخ به به خوِشالي کي

 
Simple Future in the Past  

 شاله کو(تېر) به خو (تېر) به خوشاله کو ه کو(تېر) به خوشال (تېر) به خوِشالي کو
 ي(تېر) به خوشال

 (ه)کم

 (تېر) به خوشاله کم

 (ه)

 خوشاله کم(تېر) به 

 (ه)

 (تېر) به خوشاله کم

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به خوشاله کې ) به خوشاله کېېر(ت (تېر) به خوشاله کې (تېر) به خوشالي کې اله کئ(تېر) به خوش (تېر) به خوشاله کئ (تېر) به خوشاله کئ لي کئِشاخو ) به(تېر

 3rd (تېر) به خوشاله کي (تېر) به خوشاله کي ه کيلابه خوش(تېر)  الي کي(تېر) به خوش (تېر) به خوشاله کي ي(تېر) به خوشاله ک (تېر) به خوشاله کي تېر) به خوِشالي کي(
 

Present Progressive  
 1st (ه)خوشالوم (ه)خوشالوم  (ه)خوشالوم  (ه)خوشالوم  خوشالوو خوشالوو خوشالوو خوشالوو

 2nd خوشالوې خوشالوې ېخوشالو خوشالوې خوشالوئ خوشالوئ خوشالوئ خوشالوئ

 3rd خوشالوي خوشالوي خوشالوي خوشالوي يخوشالو خوشالوي لويشاخو خوشالوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئخوشاله کړ  خوشاله کړي دي  ړې دهخوشاله ک  خوشالي کړي دي ی دئه کړشالخو  خوشاله کړي دي  خوشاله کړې ده  خوشالي کړي دي

 2nd ی دئخوشاله کړ  خوشاله کړي دي  خوشاله کړې ده  ړي ديخوشالي ک ی دئخوشاله کړ  خوشاله کړي دي  کړې ده خوشاله  خوشالي کړي دي

 3rd ی دئخوشاله کړ  دي کړياله خوش  خوشاله کړې ده  خوشالي کړي دي ئی دخوشاله کړ  خوشاله کړي دي  خوشاله کړې ده  دي خوشالي کړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله ولېخوشال هخوشا��و /ئالوخوش خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې

 2nd خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) لهالوخوش خوشالولې خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) لهالوخوش خوشالولې

 3rd �وهخوشا� /خوشالوئ خوشالول(ه) شالولهوخ خوشالولې خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله لولېشاخو
 

Past Progressive  
 1st خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله لولېشاخو خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې

 2nd خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې ا��وهوشخ /ئالوخوش خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې

 3rd خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله شالولېوخ ها��وخوش /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخوشاله  ي وهړخوشاله ک وهې ړله کخوشا ي وېړخوشالي ک کړی وخوشاله  وه يړخوشاله ک ې وهړخوشاله ک ي وېړخوشالي ک

 2nd کړی وخوشاله  ي وهړخوشاله ک ې وهړله کخوشا وېي ړخوشالي ک وکړی خوشاله  ي وهړخوشاله ک ې وهړک خوشاله ي وېړخوشالي ک

 3rd وی کړله شاخو ي وهړخوشاله ک ې وهړخوشاله ک ي وېړخوشالي ک کړی وخوشاله  ي وهړخوشاله ک ې وهړک الهخوش ي وېړلي کخوشا

  
Past Perfect Progressive  

 1st خوشا��وه /خوشالوئ ل(ه)خوشالو خوشالوله لولېخوشا خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې

 2nd خوشا��وه /لوئشاخو خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې

 3rd خوشا��وه /خوشالوئ خوشالول(ه) خوشالوله خوشالولې خوشا��وه /خوشالوئ ل(ه)الوخوش ولهخوشال خوشالولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خوشالومبه   (ه)خوشالومبه   (ه)خوشالوم به  (ه)ومخوشالبه   ووبه خوشال ووبه خوشال ووخوشالبه  وولبه خوشا

 2nd خوشالوېبه   خوشالوېبه   خوشالوېبه   خوشالوې هب  ئالوخوشبه  خوشالوئبه  خوشالوئبه  شالوئوخبه 

 3rd خوشالويبه   خوشالويبه   خوشالوي هب  يالوخوشبه  شالويوخبه  خوشالويبه  خوشالويبه  شالويوخبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه خوشاله  ي ويړبه خوشاله ک ې ويړکشاله به خو يي وړبه خوشالي ک ی ويکړبه خوشاله  ويي ړبه خوشاله ک ې ويړبه خوشاله ک ي ويړبه خوشالي ک

 2nd ی ويکړبه خوشاله  ي ويړکخوشاله  هب ې ويړبه خوشاله ک ي ويړبه خوشالي ک ی ويکړاله به خوش ي ويړاله کخوشبه  ې ويړبه خوشاله ک ي ويړي کوشالبه خ

 3rd ی ويکړبه خوشاله  ي ويړبه خوشاله ک ې ويړبه خوشاله ک ي ويړبه خوشالي ک وي یکړاله به خوش ي ويړبه خوشاله ک ې ويړکشاله به خو ي ويړبه خوشالي ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه خوشاله  ي ويړه کوشالبه خ ې ويړبه خوشاله ک ي ويړبه خوشالي ک ی ويکړه وشالبه خ ي ويړبه خوشاله ک ې ويړبه خوشاله ک ي ويړبه خوشالي ک

 2nd ی ويکړبه خوشاله  وي يړاله کبه خوش ويې ړکبه خوشاله  ي ويړبه خوشالي ک ی ويړکبه خوشاله  ي ويړبه خوشاله ک ې ويړبه خوشاله ک ي ويړلي کبه خوشا

 3rd ی ويکړاله خوشبه  وي يړبه خوشاله ک ې ويړبه خوشاله ک ي ويړبه خوشالي ک ی ويکړبه خوشاله  ي ويړبه خوشاله ک ې ويړاله کخوشبه  ي ويړبه خوشالي ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خوشالوم(تېر) به   (ه)خوشالوم(تېر) به   (ه)مخوشالوبه (تېر)   (ه)خوشالوم(تېر) به   (تېر) به خوشالوو  وشالوو(تېر) به خ  و(تېر) به خوشالو  (تېر) به خوشالوو 

 2nd ېخوشالو) به ېر(ت  خوشالوې(تېر) به   خوشالوېبه  (تېر)  خوشالوې(تېر) به   خوشالوئ(تېر) به   خوشالوئ) به (تېر  ئخوشالو(تېر) به   خوشالوئ(تېر) به  

 3rd ويخوشال(تېر) به   خوشالوي(تېر) به   يخوشالو(تېر) به   خوشالوي(تېر) به   خوشالوي(تېر) به   خوشالوي(تېر) به   خوشالوي(تېر) به   خوشالوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 (تېر) به خوشالي

 ي ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ې ويړک

خوشاله  (تېر) به 

 يي وړک

خوشاله ) به (تېر 

 ی ويړک

 (تېر) به خوشالي

 ي ويړک

اله ه خوشر) ب(تې 

 ې ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ي ويړک

 (تېر) به خوشاله 

 ی ويړک
1st 

 (تېر) به خوشالي

 ي ويړک

شاله به خو (تېر) 

 ې ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ي ويړک

اله (تېر) به خوش 

 ی ويړک

 (تېر) به خوشالي

 ي ويړک

شاله (تېر) به خو 

 ې ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ي ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ی ويړک
2nd 

 (تېر) به خوشالي

 ي ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ې ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ي ويړک

شاله (تېر) به خو 

 ی ويړک

 (تېر) به خوشالي

 ي ويړک

(تېر) به خوشاله  

 ې ويړک

به خوشاله  ېر)(ت 

 ي ويړک

شاله (تېر) به خو 

 ی ويړک
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
شالوئ/خوشا��وه،به خوشالوم(ه)،(که ...) خو

 ...(ه)خوشاله کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )م(ه)وشاله کزه دې خ )غواړي چي  Present Active خوشالوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې خوشاله کم(ه) )غوښتل يې چي  Present Passive دونکیالېخوش 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخوشاله  Past Active یخوشاله کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخوشاله  Past Passive یشاله سووخ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويچي) ما دي خوشاله کړ نه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وی کړله خوشاما  )خوښ وم چي   Continuous خوشالوه 

 Non-continuous خوشاله که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خوښوم (ه)خوښوم  (ه)خوښوم  (ه)خوښوم  خوښوو خوښوو خوښوو خوښوو

 2nd خوښوې خوښوې خوښوې خوښوې خوښوئ خوښوئ خوښوئ وئخوښ

 3rd ويخوښ يښوخو خوښوي خوښوي خوښوي خوښوي خوښوي ويخوښ

 
Simple Past  

 1st کئخوښ  کړل - /هخوښ کړ خوښه کړه خوښي کړې خوښ کئ لکړ - /خوښ کړه خوښه کړه خوښي کړې

 2nd خوښ کئ کړل - /خوښ کړه ړهه کخوښ کړېخوښي  خوښ کئ کړل - /خوښ کړه خوښه کړه خوښي کړې

 3rd خوښ کئ کړل - /کړهخوښ  ړهخوښه ک خوښي کړې خوښ کئ کړل - /کړهښ خو خوښه کړه خوښي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به خوښ کم (ه)به خوښ کم ه)(کموښه به خ (ه)ښي کمبه خو به خوښ کو به خوښ کو ه کوخوښبه  به خوښي کو

 2nd به خوښ کې ېبه خوښ ک به خوښه کې به خوښي کې به خوښ کئ به خوښ کئ کئخوښه  هب به خوښي کئ

 3rd کي به خوښ به خوښ کي به خوښه کي به خوښي کي به خوښ کي کي خوښبه  کي به خوښه به خوښي کي

 
Simple Future in the Past  

 وښ کو(تېر) به خ (تېر) به خوښ کو (تېر) به خوښه کو کوه خوښي (تېر) ب
خوښي تېر) به (

 (ه)کم
 1st (ه)(تېر) به خوښ کم (ه)م(تېر) به خوښ ک (ه)(تېر) به خوښه کم

 2nd وښ کېبه خ (تېر) ېتېر) به خوښ ک( (تېر) به خوښه کې ) به خوښي کېېر(ت (تېر) به خوښ کئ (تېر) به خوښ کئ (تېر) به خوښه کئ کئ يبه خوښ(تېر) 

 3rd خوښ کي(تېر) به  (تېر) به خوښ کي کيه خوښه (تېر) ب (تېر) به خوښي کي (تېر) به خوښ کي خوښ کيبه ر) (تې کي (تېر) به خوښه (تېر) به خوښي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)خوښوم (ه)خوښوم  (ه)خوښوم  (ه)وموښخ  خوښوو خوښوو خوښوو خوښوو

 2nd خوښوې خوښوې خوښوې خوښوې خوښوئ خوښوئ خوښوئ ئخوښو

 3rd خوښوي خوښوي خوښوي خوښوي خوښوي خوښوي خوښوي يخوښو

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړ وښخ  خوښ کړي دي  خوښه کړې ده  خوښي کړي دي ی دئخوښ کړ  دي خوښ کړي  خوښه کړې ده  خوښي کړي دي

 2nd ی دئکړخوښ   يخوښ کړي د  خوښه کړې ده  خوښي کړي دي ی دئخوښ کړ  ړي ديخوښ ک  کړې دهخوښه   خوښي کړي دي

 3rd ی دئخوښ کړ  ديکړي  وښخ  خوښه کړې ده  خوښي کړي دي ی دئکړ خوښ  خوښ کړي دي  خوښه کړې ده  خوښي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خوښاوه /خوښوئ (ه)خوښول هخوښول خوښولې خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله ولېخوښ

 2nd خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې

 3rd خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) لهښوخو لېښوخو خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله لېخوښو
 

Past Progressive  
 1st خوښاوه /خوښوئ ه)ول(خوښ ولهخوښ خوښولې وهخوښا /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله ښولېوخ

 2nd خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې خوښاوه /خوښوئ )خوښول(ه خوښوله خوښولې

 3rd خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله لېښوخو

 
Past Perfect  

 1st کړی وخوښ  ي وهړخوښ ک ې وهړخوښه ک ي وېړک خوښي کړی وښ وخ ي وهړخوښ ک ې وهړخوښه ک ي وېړي کخوښ

 2nd کړی وخوښ  ي وهړخوښ ک هې وړخوښه ک ي وېړخوښي ک کړی وخوښ  ي وهړخوښ ک ې وهړک ښهخو ي وېړخوښي ک

 3rd کړی وخوښ  ي وهړخوښ ک ې وهړخوښه ک ي وېړخوښي ک کړی وخوښ  ي وهړخوښ ک ې وهړک ښهخو ي وېړخوښي ک

 
Past Perfect Progressive  

 1st خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې

 2nd خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې خوښاوه /ئښوخو خوښول(ه) خوښوله خوښولې

 3rd خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې خوښاوه /خوښوئ خوښول(ه) خوښوله خوښولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خوښومبه   (ه)خوښومبه   (ه)خوښومبه   (ه)ښوموخبه   ووبه خوښ ووبه خوښ ووبه خوښ ووبه خوښ

 2nd خوښوېبه   خوښوېبه   خوښوېبه   وېخوښبه   خوښوئبه  خوښوئبه  خوښوئبه  خوښوئبه 

 3rd ښويوخبه   خوښوي هب  خوښويبه   خوښويبه  خوښويبه  ويخوښبه  خوښويبه  خوښويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه خوښ  ي ويړبه خوښ ک ې ويړبه خوښه ک ي ويړبه ِخوښي ک ی ويکړبه خوښ  ي ويړبه خوښ ک يې وړبه خوښه ک ي ويړبه خوښي ک

 2nd ويی کړوښ خ به ي ويړک خوښبه  ې ويړبه خوښه ک ي ويړِخوښي ک هب ی ويکړبه خوښ  ي ويړبه خوښ ک ې ويړبه خوښه ک ي ويړکوښي به خ

 3rd ی ويکړبه خوښ  ي ويړکبه خوښ  ې ويړبه خوښه ک ي ويړبه ِخوښي ک ی ويکړبه خوښ  وي يړک به خوښ ې ويړبه خوښه ک ي ويړبه خوښي ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه خوښ  ي ويړښ کوخبه  ويې ړبه خوښه ک ي ويړبه ِخوښي ک ی ويکړبه خوښ  وي يړبه خوښ ک ې ويړبه خوښه ک ي ويړبه خوښي ک

 2nd ی ويکړبه خوښ  ي ويړبه خوښ ک ې ويړه کخوښبه  ي ويړبه ِخوښي ک ی ويکړبه خوښ  ي ويړبه خوښ ک ې ويړکه وښخ به ي ويړبه خوښي ک

 3rd ی ويکړوښ خ به ي ويړبه خوښ ک وي ېړبه خوښه ک ي ويړبه ِخوښي ک ی ويړکبه خوښ  ي ويړبه خوښ ک ې ويړبه خوښه ک ي ويړبه خوښي ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خوښوم(تېر) به  (ه)خوښوم(تېر) به  (ه)خوښومه (تېر) ب (ه)خوښوم(تېر) به  ښووبه خو (تېر)  (تېر) به خوښوو  (تېر) به خوښوو  (تېر) به خوښوو 

 2nd خوښوې(تېر) به   وېخوښ(تېر) به   خوښوې(تېر) به   خوښوې(تېر) به   خوښوئه (تېر) ب  ښوئوخ(تېر) به   خوښوئ(تېر) به   خوښوئ(تېر) به  

 3rd خوښوي(تېر) به   خوښوي(تېر) به   خوښوي(تېر) به   يخوښوبه (تېر)   خوښوي(تېر) به   خوښويه ر) ب(تې  خوښوي(تېر) به   خوښوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

ي ړکتېر) به خوښي ( 

 وي

ې ړ(تېر) به خوښه ک 

 وي

ي ړ(تېر) به خوښ ک 

 وي

ی ړبه خوښ ک ېر)(ت 

 وي

ي ړ(تېر) به خوښي ک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوښه ک 

 يو

ي ړ(تېر) به خوښ ک 

 وي

ی ړښ ک(تېر) به خو 

 يو
1st 

ي ړ(تېر) به خوښي ک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوښه ک

 وي

ي ړوښ کبه خ (تېر)

 وي

ی ړ(تېر) به خوښ ک

 يو

 يړوښي ک(تېر) به خ 

 وي

ې ړ(تېر) به خوښه ک

 وي

ي ړ(تېر) به خوښ ک

 وي

ی ړخوښ کبه  تېر)(

 وي
2nd 

ي ړ(تېر) به خوښي ک 

 وي

ې ړک(تېر) به خوښه 

 وي

ي ړ(تېر) به خوښ ک

 وي

ی ړخوښ ک (تېر) به

 وي

ي ړ(تېر) به خوښي ک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوښه ک

 وي

ي ړه خوښ ک(تېر) ب

 وي

 یړ(تېر) به خوښ ک

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
اوه، به خوښ وښئ/ خ، خوښو(ه)خوښوم (که ...)

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې خوښ کم )غواړي چي  Present Active خوښوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم زه دې خوښ )غوښتل يې چي  Present Passive خوښېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخوښ  Past Active یکړ خوښ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخوښ  Past Passive یخوښ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي خوښ کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وما خوښ  )يوم چخوښ   Continuous خوښوه 

 Non-continuous ښ کهوخ 

 



136: to keep (a secret); to save; to watch over  کولخوندي  
 

 272 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خوندي کوم (ه)خوندي کوم  (ه)ومخوندي ک  (ه)مخوندي کو  خوندي کوو خوندي کوو کووخوندي  خوندي کوو

 2nd کوې خوندي خوندي کوې خوندي کوې خوندي کوې خوندي کوئ خوندي کوئ وئک خوندي خوندي کوئ

 3rd خوندي کوي خوندي کوي خوندي کوي خوندي کوي ي کويندخو کوي خوندي خوندي کوي خوندي کوي

 
Simple Past  

 لهکړ -ي کړه/ ندخو کړلې -خوندي کړې/
 -ه/ ي کړخوند

 کړل(ه)
 1st خوندي کئ (ه)کړل -خوندي کړه/ کړله -ه/ کړي خوند کړلې -خوندي کړې/ خوندي کئ

 -خوندي کړه/  کړله -خوندي کړه/ ړلېک -خوندي کړې/

 ړل(ه)ک
 ندي کئوخ

 -خوندي کړه/  کړله -خوندي کړه/ کړلې -خوندي کړې/

 کړل(ه)
 2nd خوندي کئ

 -خوندي کړه/  هکړل -ه خوندي کړ کړلې -خوندي کړې/

 کړل(ه)
 خوندي کئ

 -خوندي کړه/  کړله -خوندي کړه  ېکړل -خوندي کړې/

 کړل(ه)
 3rd خوندي کئ

 
Simple Future  

 1st (ه)به خوندي کم (ه)کم به خوندي (ه)به خوندي کم (ه)به خوندي کم به خوندي کو ي کوبه خوند به خوندي کو خوندي کوبه 

 2nd به خوندي کې وندي کېخ به به خوندي کې به خوندي کې به خوندي کئ وندي کئخ به ي کئبه خوند دي کئبه خون

 3rd به خوندي کي خوندي کي هب دي کيبه خون به خوندي کي خوندي کيبه  ي کيبه خوند به خوندي کي به خوندي کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به خوندي کو کو ه خوندي(تېر) ب دي کو(تېر) به خون (تېر) به خوندي کو
(تېر) به خوندي 

 (ه)کم

به خوندي  ر)(تې

 (ه)کم

(تېر) به خوندي 

 (ه)کم

(تېر) به خوندي 

 (ه)کم
1st 

 2nd دي کې(تېر) به خون (تېر) به خوندي کې ) به خوندي کېېر(ت (تېر) به خوندي کې (تېر) به خوندي کئ تېر) به خوندي کئ( دي کئ(تېر) به خون (تېر) به خوندي کئ

 3rd ندي کي(تېر) به خو (تېر) به خوندي کي کيدي خون(تېر) به  (تېر) به خوندي کي (تېر) به خوندي کي دي کيونخ به(تېر)  (تېر) به خوندي کي (تېر) به خوندي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)خوندي کوم ه)(ومدي کخون  (ه)ي کومخوند  (ه)خوندي کوم  خوندي کوو کووخوندي  خوندي کوو خوندي کوو

 2nd خوندي کوې خوندي کوې خوندي کوې خوندي کوې خوندي کوئ وئک خوندي خوندي کوئ خوندي کوئ

 3rd خوندي کوي خوندي کوي خوندي کوي ي کويندخو کوي خوندي خوندي کوي خوندي کوي خوندي کوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئخوندي کړ  ديي خوندي کړ  خوندي کړې ده  خوندي کړي دي ی دئړدي کخون  ديخوندي کړي   هخوندي کړې د  خوندي کړي دي

 2nd ی دئخوندي کړ  خوندي کړي دي  ده کړې نديخو  خوندي کړي دي ی دئخوندي کړ  ي ديخوندي کړ  خوندي کړې ده  خوندي کړي دي

 3rd ی دئخوندي کړ  خوندي کړي دي  کړې ده نديخو  دي خوندي کړي دئ یخوندي کړ  خوندي کړي دي  ده ي کړېخوند  خوندي کړي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)خوندي کول لهندي کووخ خوندي کولې اوهکخوندي کوئ/ _  (ه)لخوندي کو خوندي کوله خوندي کولې

 2nd خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)خوندي کول کوله خوندي ېخوندي کول اوهخوندي کوئ/ _ ک (ه)خوندي کول کوله خوندي خوندي کولې

 3rd  _ کاوه خوندي کوئ/ (ه)خوندي کول خوندي کوله خوندي کولې خوندي کوئ/ _ کاوه  (ه)خوندي کول خوندي کوله لېکوي خوند

 
Past Progressive  

 1st خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)کول خوندي هخوندي کول ولېخوندي ک خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)کول خوندي خوندي کوله خوندي کولې

 2nd خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)خوندي کول خوندي کوله خوندي کولې خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)خوندي کول کولهي خوند خوندي کولې

 3rd _ کاوه  کوئ/ خوندي (ه)خوندي کول خوندي کوله ولېخوندي ک خوندي کوئ/ _ کاوه  (ه)خوندي کول خوندي کوله کولېخوندي 

 
Past Perfect  

 1st کړی وخوندي  ي وهړخوندي ک ې وهړخوندي ک ي وېړخوندي ک کړی وخوندي  ي وهړکي خوند ې وهړخوندي ک ي وېړخوندي ک

 2nd کړی وخوندي  ي وهړکدي خون ې وهړخوندي ک ي وېړخوندي ک کړی وخوندي  ي وهړخوندي ک ې وهړک خوندي ي وېړخوندي ک

 3rd کړی وخوندي  ي وهړخوندي ک وهې ړخوندي ک ي وېړخوندي ک کړی وخوندي  ي وهړخوندي ک ې وهړکخوندي  ي وېړکخوندي 
 

Past Perfect Progressive  
 1st _ کاوه کوئ/ خوندي (ه)خوندي کول خوندي کوله خوندي کولې کوئ/ _ کاوهدي خون (ه)خوندي کول خوندي کوله خوندي کولې

 2nd خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)لکوخوندي  خوندي کوله خوندي کولې خوندي کوئ/ _ کاوه (ه)کولخوندي  لهي کوخوند خوندي کولې

 3rd خوندي کوئ/ _ کاوه  (ه)خوندي کول ولهخوندي ک خوندي کولې خوندي کوئ/ _ کاوه  (ه)لخوندي کو خوندي کوله خوندي کولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خوندي کومبه   (ه)کومدي خونبه   (ه)خوندي کومبه   (ه)خوندي کومبه   ووندي کبه خو ووبه خوندي ک ووبه خوندي ک ووبه خوندي ک

 2nd خوندي کوېبه   خوندي کوېبه   خوندي کوېبه   ېي کوخوندبه   خوندي کوئبه  خوندي کوئبه  خوندي کوئبه  خوندي کوئبه 

 3rd خوندي کويبه   خوندي کويبه   خوندي کويبه   ويخوندي کبه  خوندي کويبه  خوندي کويبه  خوندي کويبه  کويخوندي به 

Future Perfect  
 1st ی ويکړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک ې ويړخوندي ک هب ي ويړبه خوندي ک ی ويکړبه خوندي  ي ويړي کبه خوند ې ويړبه خوندي ک ي ويړبه خوندي ک

 2nd ی ويکړبه خوندي  ي ويړکدي به خون ې ويړبه خوندي ک وي يړبه خوندي ک ی ويکړ خوندي هب ي ويړک ونديبه خ ې ويړبه خوندي ک ي ويړدي کخونبه 

 3rd يی وکړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک ې ويړبه خوندي ک ي ويړي کبه خوند ی ويکړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک ويې ړبه خوندي ک ي ويړبه خوندي ک
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويکړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک ې ويړبه خوندي ک ي ويړبه خوندي ک ويی کړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک ې ويړبه خوندي ک ي ويړک به خوندي

 2nd ی ويکړدي به خون ي ويړبه خوندي ک ې ويړندي کبه خو ي ويړبه خوندي ک ی ويکړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک يې وړي کبه خوند ي ويړبه خوندي ک

 3rd ی ويکړبه خوندي  ي ويړبه خوندي ک ې ويړبه خوندي ک ي ويړبه خوندي ک ی ويکړدي خونبه  ي ويړبه خوندي ک ې ويړخوندي کبه  ي ويړندي کبه خو

 
Future in the Past Progressive  

 وو(تېر) به خوندي ک ) به خوندي کووېر(ت (تېر) به خوندي کوو (تېر) به خوندي کوو
ندي وخ(تېر) به 

 (ه)مکو

خوندي (تېر) به 

 (ه)کوم

 خوندي(تېر) به 

 ه)(کوم

خوندي (تېر) به 

 (ه)کوم
1st 

 2nd خوندي کوې(تېر) به  ېي کوخوند(تېر) به  خوندي کوې(تېر) به  خوندي کوې(تېر) به  کوئخوندي  (تېر) به خوندي کوئ(تېر) به  ي کوئندخو(تېر) به  خوندي کوئ(تېر) به 

 3rd خوندي کوي(تېر) به  کويخوندي (تېر) به  خوندي کوي(تېر) به  خوندي کوي(تېر) به  کويدي خون(تېر) به  خوندي کوي(تېر) به  خوندي کوي ) به(تېر ويخوندي کبه ر) (تې
 

Future in the Past Perfect  
ي ړ(تېر) به خوندي ک 

 وي

ې ړک (تېر) به خوندي 

 وي

ي ړ(تېر) به خوندي ک 

 وي

ی ړک تېر) به خوندي( 

 وي

ي ړ(تېر) به خوندي ک 

 وي

ې ړ(تېر) به خوندي ک 

 وي

ي ړتېر) به خوندي ک( 

 وي

ی ړ(تېر) به خوندي ک 

 وي
1st 

ي ړکه خوندي (تېر) ب 

 وي

ې ړ(تېر) به خوندي ک

 يو

ي ړوندي کبه خ (تېر)

 وي

ی ړ(تېر) به خوندي ک

 وي

ي ړک(تېر) به خوندي  

 وي

ې ړ(تېر) به خوندي ک

 وي

ي ړخوندي ک ) به(تېر

 وي

ی ړ) به خوندي کېر(ت

 وي
2nd 

ي ړ(تېر) به خوندي ک 

 يو

ې ړتېر) به خوندي ک(

 وي

ي ړ(تېر) به خوندي ک

 وي

ی ړک (تېر) به خوندي

 وي

ي ړ(تېر) به خوندي ک 

 وي

ې ړندي کخو ) به(تېر

 وي

ي ړ(تېر) به خوندي ک

 وي

ی ړ(تېر) به خوندي ک

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
کاوه، به  -ندي کوم(ه)، خوندي کوئ/وخ .).. (که

 ...(ه)خوندي کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې خوندي کم )غواړي چي  Present Active خوندي کوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې خوندي کم )غوښتل يې چي  Present Passive  کېدونکیخوندي 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخوندي  Past Active یخوندي کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخوندي  Past Passive یي سوندخو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويما دي خوندي کړ(دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وندي خو ما )چي خوښ وم   Continuous خوندي کوه 

 Non-continuous خوندي که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنخي (ه)مخيرنو  (ه)نومخير  (ه)خيرنوم  خيرنوو خيرنوو نووخير خيرنوو

 2nd خيرنوې خيرنوې خيرنوې ېخيرنو خيرنوئ خيرنوئ خيرنوئ خيرنوئ

 3rd خيرنوي خيرنوي خيرنوي ويخيرن خيرنوي خيرنوي خيرنوي خيرنوي

 
Simple Past  

 1st خيرن کئ کړل(ه) -/کړه خيرن کړله -ه/خيرنه کړ ړلېک -خيرني کړې/ خيرن کئ کړل(ه) -خيرن کړه/ کړله -خيرنه کړه/ کړلې -خيرني کړې/

 2nd خيرن کئ کړل(ه) -خيرن کړه/ کړله -/خيرنه کړه کړلې -خيرني کړې/ خيرن کئ کړل(ه) -خيرن کړه/ کړله -/خيرنه کړه کړلې -خيرني کړې/

 3rd خيرن کئ کړل(ه) -خيرن کړه/ لهکړ -خيرنه کړه/ کړلې -خيرني کړې/ ئخيرن ک کړل(ه) -خيرن کړه/ کړله -خيرنه کړه/ کړلې -کړې/ني خير
 

Simple Future  
 1st به خيرن کم(ه) به خيرن کم(ه) )خيرنه کم(هبه  به خيرني کم(ه) به خيرن کو به خيرن کو يرنه کوخ به به خيرني کو

 2nd به خيرن کې به خيرن کې کې يرنهبه خ به خيرني کې به خيرن کئ به خيرن کئ به خيرنه کئ ي کئبه خيرن

 3rd به خيرن کي به خيرن کي کي هنبه خير به خيرني کي به خيرن کي به خيرن کي نه کيبه خير به خيرني کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مخيرن ک (تېر) به (ه)م(تېر) به خيرن ک (ه)به خيرنه کمر) (تې (ه)(تېر) به خيرني کم (تېر) به خيرن کو به خيرن کور) (تې کو (تېر) به خيرنه (تېر) به خيرني کو

 2nd ېخيرن ک (تېر) به (تېر) به خيرن کې ېخيرنه ک (تېر) به (تېر) به خيرني کې (تېر) به خيرن کئ تېر) به خيرن کئ( (تېر) به خيرنه کئ (تېر) به خيرني کئ

 3rd (تېر) به خيرن کي (تېر) به خيرن کي کي هنبه خير(تېر)  رني کي(تېر)به خي  (تېر) به خيرن کي ن کي(تېر) به خير (تېر) به خيرنه کي (تېر) به خيرني کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)خيرنوم (ه)خيرنوم  (ه)خيرنوم  (ه)خيرنوم  خيرنوو خيرنوو خيرنوو خيرنوو

 2nd خيرنوې خيرنوې خيرنوې خيرنوې خيرنوئ خيرنوئ خيرنوئ وئخيرن

 3rd ويرنخي ويرنخي خيرنوي نويخير خيرنوي خيرنوي خيرنوي خيرنوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئخيرن کړ  خيرن کړي دي  ده خيرنه کړې  خيرني کړي دي ی دئخيرن کړ  خيرن کړي دي  کړې ده هنرخي  خيرني کړي دي

 2nd ی دئن کړيرخ  خيرن کړي دي  خيرنه کړې ده  دي خيرني کړي ی دئخيرن کړ  خيرن کړي دي  خيرنه کړې ده  ړي ديخيرني ک

 3rd ی دئخيرن کړ  خيرن کړي دي  خيرنه کړې ده  خيرني کړي دي ئدی خيرن کړ  خيرن کړي دي  خيرنه کړې ده  ي ديي کړخيرن

 
Present Perfect Progressive  

 1st خيرناوه /خيرنوئ (ه)خيرنول خيرنوله خيرنولې خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه) رنولهيخ ولېرنخي

 2nd خيرناوه /ئوخيرن خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې خيرناوه رنوئ/يخ ل(ه) خيرنو خيرنوله خيرنولې

 3rd خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې

 
Past Progressive  

 1st وهخيرنا /خيرنوئ (ه)نولخير خيرنوله خيرنولې خيرناوه /وئرنخي خيرنول(ه) خيرنوله خيرنولې

 2nd خيرناوه خيرنوئ/ خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې هوانخير خيرنوئ/ خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې

 3rd خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه)  خيرنوله ېخيرنول خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې

 
Past Perfect  

 1st و کړیخيرن  ي وهکړخيرن  ې وهکړخيرنه  ي وېکړخيرني  کړی و خيرن ي وهکړن خير ې وهکړخيرنه  ي وېکړخيرني 

 2nd وی کړخيرن  ي وهکړخيرن  ې وهکړخيرنه  ي وېکړني خير کړی وخيرن  ي وهکړخيرن  ې وهکړخيرنه  ي وېکړخيرني 

 3rd کړی وخيرن  ي وهکړ خيرن ې وهکړخيرنه  ي وېکړخيرني  و کړیخيرن  ي وهکړخيرن  ې وهکړخيرنه  ي وېکړخيرني 

  
Past Perfect Progressive  

 1st خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه) خيرنوله خيرنولې خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه) هلخيرنو خيرنولې

 2nd اوهخيرن خيرنوئ/ خيرنول(ه)  خيرنوله خيرنولې خيرناوه خيرنوئ/ ) ول(هخيرن خيرنوله خيرنولې

 3rd خيرناوه /خيرنوئ خيرنول(ه)  خيرنوله رنولېيخ اوهرنخي /خيرنوئ ) خيرنول(ه خيرنوله خيرنولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خيرنومبه   (ه)خيرنوم به  (ه)خيرنومبه   (ه)خيرنومبه   وونبه خير ووبه خيرن ووبه خيرن ووبه خيرن

 2nd رنوېيخبه   خيرنوې به  خيرنوېبه   خيرنوېبه   خيرنوئ به خيرنوئبه  خيرنوئبه  خيرنوئبه 

 3rd خيرنويبه   خيرنويبه   خيرنويبه   خيرنوي به خيرنويبه  خيرنويبه  خيرنويبه  خيرنويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  يې وکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني  ی ويکړبه خيرن  ي ويکړرن به خي يې وکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني 

 2nd يی وکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ې ويکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني  ويی کړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ې ويکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني 

 3rd ی ويکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  وي ېکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني  ی ويکړبه خيرن  ي ويکړن خيربه  وي ېکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ې ويکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني  ی ويکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ويې ړکبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني 

 2nd ی ويکړخيرن  هب ي ويړکبه خيرن  وي ېکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني  ی ويکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ې ويکړبه خيرنه  ي ويکړيرني خ به

 3rd يی وکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ې ويکړبه خيرنه  ي ويکړبه خيرني  ی ويکړبه خيرن  ي ويکړبه خيرن  ې ويکړ به خيرنه ي ويکړبه خيرني 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خيرنوم(تېر) به  )(همخيرنو(تېر) به  (ه)خيرنوم(تېر) به  (ه)خيرنوم) به ېر(ت يرنووبه خ (تېر) (تېر) به خيرنوو خيرنوو ) به(تېر (تېر) به خيرنوو

 2nd خيرنوې(تېر) به  خيرنوې(تېر) به  خيرنوې(تېر) به  نوېخيربه  (تېر) خيرنوئ(تېر) به  خيرنوئ) به ېر(ت خيرنوئ(تېر) به  خيرنوئ(تېر) به 

 3rd خيرنوي(تېر) به  خيرنويتېر) به ( يخيرنو(تېر) به  خيرنوي(تېر) به  خيرنويبه ر) (تې نويخير(تېر) به  خيرنوي(تېر) به  خيرنوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي کړ(تېر) به خيرني 

 وي

ې کړه نبه خير(تېر) 

 وي

 (تېر) به خيرن

 ي ويکړ

 (تېر) به خيرن

 ی ويکړ

ي کړخيرني  ) به(تېر

 وي

ې کړ(تېر) به خيرنه 

 وي

 نبه خير(تېر) 

 ي ويکړ

 (تېر) به خيرن

 ی ويکړ
1st 

ي کړني خير(تېر) به 

 وي

ې کړ(تېر) به خيرنه 

 وي

 (تېر) به خيرن

 ي ويکړ

 ه خيرن(تېر) ب

 ی ويکړ

ي کړ(تېر) به خيرني 

 وي

ې کړنه به خير(تېر) 

 وي

 (تېر) به خيرن

 ي ويکړ

 خيرن(تېر) به 

 ويی کړ
2nd 

ي کړ(تېر) به خيرني 

 وي

ې ړکبه خيرنه ر) (تې

 وي

 تېر) به خيرن(

 ي ويکړ

 (تېر) به خيرن

 ی ويکړ

ي کړيرني به خ )ېر(ت

 وي

ې کړ(تېر) به خيرنه 

 وي

 (تېر) به خيرن

 ي ويکړ

 (تېر) به خيرن

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ه،به خيرن خيرنوم(ه)، خيرنوئ/خيرناو (که ...)

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې خيرن کم )اړي چيوغ  Present Active یوونکرنيخ 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې خيرن کم )غوښتل يې چي  Present Passive خيرنېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخيرن  Past Active یړخيرن ک 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیخيرن  Past Passive یخيرن سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي خيرن کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما خيرن  )ښ وم چيوخ   Continuous خيرنوه 

 Non-continuous خيرن که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مژوخې (ه)مخېژو  (ه)خېژوم  (ه)خېژوم  خېژوو وژوخې خېژوو خېژوو

 2nd ژوېېخ خېژوې خېژوې خېژوې خېژوئ خېژوئ خېژوئ خېژوئ

 3rd ژويېخ خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي

 
Simple Past  

 1st هوخېژوئ/وخېژاو وخېژول(ه) وخېژوله وخېژولې وخېژوئ/وخېژاوه )ول(هوخېژ وخېژوله وخېژولې

 2nd وخېژوئ/وخېژاوه وخېژول(ه) وخېژوله وخېژولې ېژاوهوئ/وخېژوخ وخېژول(ه) وخېژوله وخېژولې

 3rd وخېژوئ/وخېژاوه وخېژول(ه) وخېژوله وخېژولې ژاوهوخېژوئ/وخې وخېژول(ه) وخېژوله ېژولوخې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وخېژوم (ه)به وخېژوم (ه)مخېژوبه و (ه)به وخېژوم به وخېژوو وخېژووبه  به وخېژوو به وخېژوو

 2nd به وخېژوې به وخېژوې وېبه وخېژ به وخېژوې به وخېژوئ به وخېژوئ به وخېژوئ خېژوئو به

 3rd به وخېژوي ېژويبه وخ به و خېژوي به وخېژوي به وخېژوي ېژويبه وخ يبه وخېژو ېژويبه وخ

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وخېژوم (ه)خېژوم(تېر) به و (ه)(تېر) به وخېژوم (ه)(تېر) به وخېژوم وخېژوو) به ېر(ت (تېر) به وخېژوو (تېر) به وخېژوو (تېر) به وخېژوو

 2nd ې(تېر) به وخېژو (تېر) به وخېژوې (تېر) به وخېژوې وخېژوې) به ېر(ت وئ(تېر) به وخېژ (تېر) به وخېژوئ وخېژوئ ) به(تېر وئ(تېر) به وخېژ

 3rd خېژوي(تېر) به و (تېر) به وخېژوي خېژوي (تېر) به و (تېر) به وخېژوي (تېر) به وخېژوي به وخېژوير) (تې ژوي(تېر) به وخې (تېر) به وخېژوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)خېژوم (ه)خېژوم  (ه)خېژوم  ه)(ومېژخ  خېژوو خېژوو خېژوو خېژوو

 2nd خېژوې خېژوې خېژوې خېژوې خېژوئ خېژوئ خېژوئ خېژوئ

 3rd خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي خېژوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئخېژول  خېژولي دي  خېژولې ده  يلي دخېژو دئی خېژول  ي ديخېژول  خېژولې ده  خېژولي دي

 2nd ی دئخېژول  خېژولي دي  هخېژولې د  خېژولي دي ی دئخېژول  خېژولي دي  خېژولې ده  لي ديژوخې

 3rd ی دئخېژول  ديولي خېژ  خېژولې ده  خېژولي دي ی دئخېژول  خېژولي دي  ې دهژولخې  دي خېژولي

 
Present Perfect Progressive  

 1st خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله لېژوخې خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله خېژولې

 2nd خېژاوه خېژوئ/ (ه)خېژول خېژوله خېژولې خېژاوه ئ/ژوخې (ه)خېژول خېژوله خېژولې

 3rd خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله خېژولې خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله خېژولې

 
Past Progressive  

 1st خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله ېخېژول خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله خېژولې

 2nd خېژاوه /خېژوئ )(هخېژول خېژوله خېژولې خېژاوه خېژوئ/ (ه)خېژول خېژوله خېژولې

 3rd خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله لېخېژو خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله خېژولې

 
Past Perfect  

 1st ی وخېژول خېژولي وه خېژولې وه ي وېخېژول ی وخېژول خېژولي وه خېژولې وه خېژولي وې

 2nd ی وخېژول هلي وخېژو وهخېژولې  خېژولي وې ی وخېژول ژولي وهېخ خېژولې وه خېژولي وې

 3rd ی وخېژول خېژولي وه خېژولې وه خېژولي وې ی وخېژول خېژولي وه خېژولې وه خېژولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st خېژاوه /خېژوئ (ه)خېژول خېژوله خېژولې خېژاوه /خېژوئ (ه)ولخېژ خېژوله خېژولې

 2nd خېژاوه خېژوئ/ (ه)خېژول ژولهېخ ژولېېخ خېژاوه خېژوئ/ (ه)خېژول خېژوله ولېخېژ

 3rd خېژاوه /خېژوئ (ه)ولخېژ خېژوله خېژولې خېژاوه /خېژوئ )(هخېژول خېژوله خېژولې
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Future Progressive  

 1st (ه)خېژومبه   (ه)خېژومبه   (ه)خېژومبه   (ه)خېژومبه   به خېژوو خېژوو هب ېژووخ به به خېژوو

 2nd خېژوېبه   خېژوېبه   خېژوېبه   خېژوېبه   خېژوئ هب خېژوئبه  خېژوئبه  خېژوئبه 

 3rd خېژويبه   خېژويبه   خېژوي به  خېژويبه  خېژويبه  خېژويبه  خېژويبه  خېژوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويولبه خېژ به خېژولي وي به خېژولې وي ويبه خېژولي  ی ويبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي ېژولي ويخ به

 2nd ويی ژولبه خې ويژولي به خې به خېژولې وي به خېژولي وي يی وبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي به خېژولي وي

 3rd وي یبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي به خېژولي وي ی ويخېژول هب ولي ويبه خېژ به خېژولې وي به خېژولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي ويژولي به خې ی ويبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي ېژولي ويخ به

 2nd ی ويبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي به خېژولي وي ی ويبه خېژول به خېژولي وي به خېژولې وي خېژولي وي هب

 3rd ی ويېژولبه خ به خېژولي وي به خېژولې وي به خېژولي وي ی ويخېژول هب لي ويبه خېژو به خېژولې وي به خېژولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)خېژوم(تېر)به   (ه)مژوخې(تېر)به    (ه)خېژوم(تېر)به    (ه)خېژوم(تېر)به    ېژوو)به خ(تېر  وو(تېر)به خېژ  (تېر)به خېژوو  خېژوو ر)به(تې 

 2nd خېژوې (تېر)به  ژوېېخ(تېر)به   خېژوې(تېر)به   خېژوېه (تېر)ب  خېژوئ(تېر)به   خېژوئ(تېر)به   خېژوئ(تېر)به   وئخېژ)به (تېر 

 3rd خېژوي(تېر)به   يژوخې(تېر)به   خېژوي(تېر)به   خېژوي(تېر)به   خېژوي(تېر)به   يژوخېبه ېر)(ت  خېژوي(تېر)به   خېژوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويخېژول (تېر)به  (تېر)به خېژولي وي  (تېر)به خېژولې وي  ولي وي(تېر)به خېژ  ی وي(تېر)به خېژول  خېژولي وي ر)به(تې  (تېر)به خېژولې وي  (تېر)به خېژولي وي 

 2nd ی ويخېژول (تېر)به  (تېر)به خېژولي وي  (تېر)به خېژولې وي  ېژولي ويبه خېر)(ت  ی وي(تېر)به خېژول  ولي ويبه خېژ(تېر)  (تېر)به خېژولې وي  (تېر)به خېژولي وي 

 3rd ی ويېژول(تېر)به خ  (تېر)به خېژولي وي  (تېر)به خېژولې وي  ي ويه خېژول(تېر)ب  ی وي(تېر)به خېژول  (تېر)به خېژولي وي  ژولې وي(تېر)به خې  ي(تېر)به خېژولي و 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)خېژوم(ه)، خېژوئ/خېژاوه،به وخېژوم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)خېژومزه دې و )غواړي چي  Present Active خېژوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وخېژوم )غوښتل يې چي  Present Passive دونکیژېخې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یخېژول  Past Active یخېژول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یخېژول  Past Passive یخېژول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويولچي) ما دي خېژ رير نه لدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما خېژول )خوښ وم چي  Continuous خېژوه 

 Non-continuous وخېژوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)خيشتوم (ه)خيشتوم  (ه)خيشتوم  (ه)خيشتوم  خيشتوو خيشتوو خيشتوو خيشتوو

 2nd خيشتوې خيشتوې خيشتوې خيشتوې خيشتوئ خيشتوئ ئخيشتو ئخيشتو

 3rd تويخيش خيشتوي ويخيشت خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي

 
Simple Past  

 1st خيشت کئ (ه)کړل -/خيشته کړه کړله -خيشته کړه/ کړلې -خيشتې کړې/ خيشت کئ (ه)کړل -/خيشته کړه کړله -ه کړه/شتيخ کړلې -خيشتې کړې/

 2nd خيشت کئ ه)(کړل -/خيشته کړه ړلهک -خيشته کړه/ کړلې -خيشتې کړې/ کئخيشت  (ه)کړل -/خيشته کړه کړله -خيشته کړه/ کړلې -کړې/تې خيش

 3rd خيشت کئ (ه)کړل -/خيشته کړه کړله -خيشته کړه/ کړلې -خيشتې کړې/ خيشت کئ (ه)کړل -/خيشته کړه ړلهک -ه/ه کړتخيش کړلې -خيشتې کړې/
 

Simple Future  
 1st (ه)خيشت کم هب (ه)کمبه خيشته  (ه)به خيشتَه کم (ه)به خيشتې کم شت کوبه خي به خيشته کو به خيشتَه کو به خيشتې کو

 2nd ت کېخيشبه  به خيشته کې به خيشتَه کې به خيشتې کې به خيشت کئ ته کئخيشبه  ه کئتَ به خيش به خيشتې کئ

 3rd به خيشت کي به خيشته کي به خيشتَه کي به خيشتې کي به خيشت کي کي يشتهبه خ کيبه خيشتَه  به خيشتې کي

 
Simple Future in the Past  

 کو(تېر) به خيشت  کوته به خيش (تېر) (تېر) به خيشتَه کو تې کوبه خيش(تېر) 
(تېر) به خيشتې 

 (ه)کم

 (تېر) به خيشتَه کم

 (ه)

 (تېر) به خيشته کم 

 (ه)

 م خيشت ک (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd ېت کبه خيش (تېر) (تېر) به خيشته کې تَه کېبه خيش(تېر)  خيشتې کې ) به(تېر (تېر) به خيشت کئ ته کئبه خيش(تېر)  (تېر) به خيشتَه کئ (تېر) به خيشتې کئ

 3rd (تېر) به خيشت کي (تېر) به خيشته کي يشتَه کيبه خ (تېر) ي(تېر) به خيشتې ک (تېر) به خيشت کي ي(تېر) به خيشته ک (تېر) به خيشتَه کي خيشتې کي(تېر) به 
 

Present Progressive  
 1st (ه)مخيشتو (ه)خيشتوم  (ه)خيشتوم  (ه)توميشخ  ووشتخي خيشتوو تووخيش خيشتوو

 2nd خيشتوې خيشتوې خيشتوې خيشتوې خيشتوئ خيشتوئ خيشتوئ خيشتوئ

 3rd خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي خيشتوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئخيشت کړ خيشت کړي دي ړې دهه کخيشتَ  ديخيشتې کړي  دئی خيشت کړ خيشت کړي دي ه کړې دهشتَ خي خيشتې کړي دي

 2nd ی دئخيشت کړ خيشت کړي دي کړې ده تَهخيش خيشتې کړي دي ی دئخيشت کړ خيشت کړي دي خيشتَه کړې ده ړي ديخيشتې ک

 3rd  ی دئخيشت کړ خيشت کړي دي خيشتَه کړې ده ديکړي  خيشتې  ی دئخيشت کړ خيشت کړي دي خيشتَه کړې ده ې کړي ديشتخي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هخيشتاو خيشتوئ/ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې خيشتوئ/ خيشتاوه (ه)خيشتول خيشتوله ېلخيشتو

 2nd خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې خيشتاوه /وئشتخي (ه)لخيشتو خيشتوله خيشتولې

 3rd خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله لېخيشتو هخيشتاو /شتوئيخ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې
 

Past Progressive  
 1st شتاوهخيشتوئ/ خي (ه)خيشتول خيشتوله شتولېيخ خيشتوئ/ خيشتاوه (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې

 2nd خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول شتولهيخ خيشتولې خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې

 3rd خيشتاوه /خيشتوئ (ه)تولخيش ولهشتيخ خيشتولې خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وخيشت  خيشته کړي وه خيشتَه کړې وه کړي وېخيشتې  کړی وخيشت  خيشته کړي وه ه کړې وهشتَ خي خيشتې کړي وې

 2nd کړی و تخيش خيشته کړي وه کړې وهخيشتَه  ړي وېخيشتې ک کړی وخيشت  هخيشته کړي و خيشتَه کړې وه وېکړي  خيشتې

 3rd و کړیشت يخ خيشته کړي وه خيشتَه کړې وه کړي وېخيشتې  کړی وخيشت  خيشته کړي وه خيشتَه کړې وه خيشتې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st خيشتاوه /توئخيش (ه)خيشتول شتولهيخ خيشتولې خيشتوئ/ خيشتاوه (ه)ولشتخي خيشتوله خيشتولې

 2nd خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې خيشتاوه /وئشتخي (ه)تولشخي خيشتوله خيشتولې

 3rd خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې خيشتاوه /خيشتوئ (ه)خيشتول خيشتوله خيشتولې

 
  



139: to wet; to dampen; to soak خيشتول 
 

 279 

 
Future Progressive  

 1st (ه)خيشتومبه   (ه)ومشتخي به  (ه)خيشتومبه   (ه)خيشتومبه   ووبه خيشت ووبه خيشت ووبه خيشت ووبه خيشت

 2nd خيشتوېبه   خيشتوېبه   خيشتوېبه   خيشتوې هب  خيشتوئبه  خيشتوئبه  خيشتوئبه  خيشتوئبه 

 3rd خيشتويبه   خيشتويبه   خيشتويبه   خيشتويبه  خيشتويبه  خيشتويبه  خيشتويبه  خيشتويبه 

Future Perfect  
 1st ی ويبه خيشت کړ کړي وي(ه)تبه خيش به خيشتَه کړې وي به خيشتې کړي وي ی ويبه خيشت کړ ي ويړک(ه)يشتخ به به خيشتَه کړې وي به خيشتې کړي وي

 2nd ی ويکړيشت به خ ويکړي (ه)خيشت هب به خيشتَه کړې وي خيشتې کړي وي هب ی ويبه خيشت کړ کړي وي(ه)به خيشت به خيشتَه کړې وي ي ويکړ يشتېبه خ

 3rd ی ويبه خيشت کړ کړي وي(ه)به خيشت کړې وي به خيشتَه به خيشتې کړي وي ی ويبه خيشت کړ کړي وي(ه)به خيشت ويکړې شتَه يخ به به خيشتې کړي وي
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويشت کړبه خي وي کړي(ه)به خيشت به خيشتَه کړې وي يکړي ويشتې خ به ويی کړيشت به خ کړي وي(ه)به خيشت کړې ويشتَه به خي به خيشتې کړي وي

 2nd ی ويبه خيشت کړ کړي وي(ه)به خيشت ې ويتَه کړبه خيش به خيشتې کړي وي ی ويبه خيشت کړ ويي کړ(ه)به خيشت به خيشتَه کړې وي به خيشتې کړي وي

 3rd ی ويبه خيشت کړ کړي ويه)(به خيشت وي به خيشتَه کړې به خيشتې کړي وي ی ويت کړخيشبه  کړي وي(ه)به خيشت به خيشتَه کړې وي يې کړي وبه خيشت

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)خيشتومتېر)به (  (ه)خيشتوم(تېر)به    (ه)خيشتوم (تېر)به   (ه)خيشتوم(تېر)به    (تېر)به خيشتوو  تووبه خيش(تېر)  (تېر)به خيشتوو  (تېر)به خيشتوو 

 2nd خيشتوې(تېر)به   خيشتوې (تېر)به  خيشتوې(تېر)به   خيشتوې(تېر)به   خيشتوئ(تېر)به   توئخيشبه ېر)(ت  خيشتوئ(تېر)به   خيشتوئ(تېر)به  

 3rd خيشتويتېر)به (  خيشتوي)به (تېر  خيشتوي(تېر)به   خيشتوي ر)به(تې  خيشتوي(تېر)به   خيشتوي(تېر)به   خيشتوي(تېر)به   ويخيشتبه (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

به خيشتې کړي ر) (تې

 وي

(تېر) به خيشتَه کړې 

 وي

 کړي (تېر) به خيشته

 وي

ی (تېر) به خيشت کړ

 وي

ي يشتې کړ(تېر) به خ

 وي

(تېر) به خيشتَه کړې 

 وي

کړي  (تېر) به خيشته

 وي

ی يشت کړبه خ (تېر)

 وي
1st 

تې کړي (تېر) به خيش

 وي

ه کړې يشتَ به خر) (تې

 وي

کړي  (تېر) به خيشته

 وي

ی شت کړ) به خيېر(ت

 وي

(تېر) به خيشتې کړي 

 وي

(تېر) به خيشتَه کړې 

 وي

کړي  يشتهبه خ (تېر)

 وي

ی (تېر) به خيشت کړ

 وي
2nd 

(تېر) به خيشتې کړي 

 وي

(تېر) به خيشتَه کړې 

 وي

کړي  خيشته(تېر) به 

 وي

ی (تېر) به خيشت کړ

 وي

تې کړي (تېر) به خيش

 وي

(تېر) به خيشتَه کړې 

 وي

کړي  شتهخي (تېر) به

 يو

ی (تېر) به خيشت کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
خيشت  تاوه،به(که ...) خيشتوم(ه)،خيشتوئ/خيش

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې خيشت کم(ه) )يغواړي چ  Present Active خيشتوونکی 

Imperfect Subjunctive )يشت کم(هې خزه د )غوښتل يې چي(  Present Passive خيشتېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وخيشت  Past Active یړت کخيش 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وخيشت  Past Passive یسو خيشت 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وياور نه لري چي) ما دي خيشت کړب دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما خيشت )خوښ وم چي  Continuous خيشتوه 

 Non-continuous خيشت که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)داړم (ه)داړم  (ه)داړم  (ه)داړم  داړو داړو داړو داړو

 2nd داړې داړې داړې داړې داړئ داړئ داړئ داړئ

 3rd داړي داړي داړي داړي داړي ړياد داړي داړي

 
Simple Past  

 1st وداړئ  (ه)وداړل لهاړود وداړلې وداړئ (ه)وداړل وداړله ېوداړل

 2nd وداړئ  (ه)وداړل لهوداړ لېاړود ړئودا (ه)وداړل وداړله وداړلې

 3rd وداړئ  (ه)وداړل وداړله وداړلې وداړئ (ه)وداړل وداړله وداړلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وداړم (ه)به وداړم (ه)ړمودابه  (ه)به وداړم به وداړو به وداړو به وداړو به وداړو

 2nd به وداړې ېبه وداړ ېداړو به به وداړې به وداړئ به وداړئ ړئبه ودا به وداړئ

 3rd به وداړي به وداړي به وداړي به وداړي وداړيبه  به وداړي به وداړي به وداړي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)داړمبه و (تېر) (ه)(تېر) به وداړم (ه)وداړم) به ېر(ت (ه)ه وداړم(تېر) ب به وداړو (تېر) وداړو ) به(تېر (تېر) به وداړو (تېر) به وداړو

 2nd (تېر) به وداړې وداړې تېر) به( (تېر) به وداړې (تېر) به وداړې اړئ(تېر) به ود وداړئ(تېر) به  (تېر) به وداړئ (تېر) به وداړئ

 3rd يوداړ (تېر) به (تېر) به وداړي ړيبه ودا(تېر)  تېر) به وداړي( (تېر) به وداړي (تېر) به وداړي ي(تېر) به وداړ (تېر) به وداړي

 
Present Progressive  

 1st (ه)داړم (ه)داړم  (ه)داړم  (ه)داړم  داړو داړو داړو داړو

 2nd داړې داړې داړې داړې داړئ ئداړ داړئ داړئ

 3rd داړي داړي داړي داړي داړي داړي داړي داړي
 

Present Perfect  
 1st ی دئداړل  دي داړلي  دهلې اړد  داړلي دي ی دئداړل  داړلي دي  لې دهاړد  داړلي دي

 2nd ئی دداړل  داړلي دي  داړلې ده  ي ديړلدا ی دئداړل  داړلي دي  داړلې ده  داړلي دي

 3rd ی دئداړل  داړلي دي  دهداړلې   داړلي دي ی دئداړل  داړلي دي  داړلې ده  داړلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st داړئ/ داړه (ه)داړل هړلدا داړلې داړه داړئ/ (ه)داړل داړله داړلې

 2nd داړه /داړئ (ه)داړل داړله ړلېاد داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې

 3rd داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې داړه /داړئ (ه)داړل ړلهاد داړلې

 
Past Progressive  

 1st ړهداړئ/ دا (ه)داړل داړله داړلې اړهداړئ/ د (ه)داړل ړلهاد داړلې

 2nd داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې

 3rd داړه /داړئ (ه)داړل هداړل لېداړ داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولداړ وه داړلي ړلې وهاد داړلي وې ی وداړل داړلي وه وهلې داړ داړلي وې

 2nd ی وداړل داړلي وه داړلې وه ړلي وېاد ی وداړل ي وهداړل داړلې وه داړلي وې

 3rd ی وړلاد وهلي داړ داړلې وه داړلي وې ی وداړل وهلي داړ داړلې وه داړلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هداړئ/ داړ (ه)داړل داړله داړلې داړئ/ داړه (ه)ړلدا داړله داړلې

 2nd داړه /داړئ (ه)لداړ داړله ړلېاد داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې

 3rd داړه /داړئ (ه)داړل هړلدا داړلې داړه /داړئ (ه)داړل داړله داړلې
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Future Progressive  

 1st (ه)داړمبه   (ه)داړمبه   (ه)داړم به  (ه)داړمبه   به داړو به داړو به داړو به داړو

 2nd داړې هب  داړې هب  داړې به  داړېبه   داړئبه  داړئبه  داړئبه  داړئبه 

 3rd داړيبه   داړيبه   داړيبه   داړيبه  داړيبه  داړيبه  داړيبه  داړيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلداړبه  به داړلي وي به داړلې وي لي ويبه داړ ی ويبه داړل به داړلي وي به داړلې وي به داړلي وي

 2nd ی ويبه داړل به داړلي وي به داړلې وي ړلي ويادبه  ی ويبه داړل به داړلي وي به داړلې وي لي ويبه داړ

 3rd ی ويبه داړل به داړلي وي به داړلې وي يړلي وبه دا يی وبه داړل به داړلي وي به داړلې وي به داړلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه داړل لي ويداړبه  لې ويبه داړ يبه داړلي و ی ويبه داړل يړلي وبه دا يبه داړلې و ويبه داړلي 

 2nd ی ويبه داړل وي اړليبه د ويبه داړلې  به داړلي وي ی ويبه داړل يبه داړلي و به داړلې وي به داړلي وي

 3rd ی ويبه داړل وي اړليبه د لې ويداړبه  به داړلي وي ی ويبه داړل لي ويبه داړ به داړلې وي به داړلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)داړمبه (تېر)  (ه)داړم(تېر) به    ه)(داړمه (تېر) ب   (ه)داړم(تېر) به    ه داړو(تېر) ب  (تېر) به داړو  (تېر) به داړو  (تېر) به داړو 

 2nd داړې ) به(تېر  ړېاد) به ېر(ت  داړې(تېر) به   داړېبه ر) (تې  ړئدا(تېر) به   داړئ(تېر) به   داړئ(تېر) به   ړئاد(تېر) به  

 3rd داړي(تېر) به   داړي(تېر) به   ړيدا ) به(تېر  داړي(تېر) به   داړي(تېر) به   داړي(تېر) به   داړي(تېر) به   داړي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويړل(تېر) به دا  (تېر) به داړلي وي  (تېر) به داړلې وي  داړلي وي (تېر) به  ی وياړل(تېر) به د  (تېر) به داړلي وي  لې وي(تېر) به داړ  (تېر) به داړلي وي 

 2nd ی ويداړل) به (تېر  يه داړلي ور) ب(تې  (تېر) به داړلې وي  داړلي وي (تېر) به  ی وي(تېر) به داړل  (تېر) به داړلي وي  اړلې ويه در) ب(تې  (تېر) به داړلي وي 

 3rd ی وي(تېر) به داړل  وي ه داړلي(تېر) ب  (تېر) به داړلې وي  اړلي وي(تېر) به د  ی وي(تېر) به داړل  (تېر) به داړلي وي  ويه داړلې (تېر) ب  داړلي وي(تېر) به  

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)داړمه، به وئ/ داړ، داړ (ه)داړم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وداړم )غواړي چي  Present Active داړونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وداړم )غوښتل يې چي  Present Passive داړل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یداړل  Past Active یداړل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یداړل  Past Passive یړل سواد 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويي داړلدی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما داړل )خوښ وم چي  Continuous داړه 

 Non-continuous وداړه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دربوم (ه)دربوم  ه)(دربوم  (ه)دربوم  دربوو دربوو دربوو دربوو

 2nd دربوې دربوې دربوې ېدربو دربوئ دربوئ دربوئ دربوئ

 3rd دربوي دربوي دربوي يدربو ويدرب دربوي يبودر دربوي

 
Simple Past  

 1st ودربوئ/ ودرباوه ه)(ودربول ودربوله ودربولې ودربوئ/ ودرباوه (ه)ودربول ودربوله لېودربو

 2nd رباوهئ/ ودودربو (ه)ودربول ودربوله ودربولې ودرباوهودربوئ/  (ه)ولربود هبولودر ودربولې

 3rd اوهودرب /ودربوئ (ه)ودربول ودربوله ودربولې هباوودروئ/ ودرب (ه)ربولدو ودربوله ودربولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به و دربوم (ه)ربومبه ود (ه)به ودربوم (ه)به ودربوم بووبه ودر به ودربوو به ودربوو به ودربوو

 2nd ېبه ودربو ربوېبه ود به و دربوې به ودربوې وئدرب به و به ودربوئ به و دربوئ به ودربوئ

 3rd به ودربوي به ودربوي به ودربوي ربويبه ود بويبه و در ويبه ودرب به ودربوي به ودربوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ربوم(تېر) به و د (ه)(تېر) به ودربوم (ه)ودربوم ) به(تېر (ه)(تېر) به ودربوم (تېر) به ودربوو ودربوو(تېر) به  ودربوو(تېر) به  (تېر) به ودربوو

 2nd (تېر) به ودربوې (تېر) به ودربوې (تېر) به و دربوې  (تېر) به ودربوې (تېر) به و دربوئ ئه ودربو(تېر) ب ئدربو به و (تېر) (تېر) به ودربوئ

 3rd (تېر) به ودربوي ودربوي (تېر) به ربوي(تېر) به ود (تېر) به ودربوي  ربوي(تېر) به و د (تېر) به ودربوي (تېر) به ودربوي ودربويبه  (تېر)

 
Present Progressive  

 1st ه)(دربوم (ه)دربوم  (ه)دربوم  (ه)دربوم  دربوو دربوو دربوو دربوو

 2nd دربوې دربوې ېدربو وېدرب دربوئ دربوئ دربوئ دربوئ

 3rd دربوي دربوي دربوي دربوي دربوي دربوي دربوي دربوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئدربول  دربولي دي  هدربولې د  دربولي دي ی دئدربول  دربولي دي  ې دهدربول  دربولي دي

 2nd ی دئدربول  يولي دربد  دربولې ده  دربولي دي ی دئدربول  دربولي دي  دربولې ده  دربولي دي

 3rd دئی دربول  ي ديدربول  دربولې ده  دربولي دي ی دئلدربو  دربولي دي  دربولې ده  دربولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله لېدربو

 2nd درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې

 3rd درباوه /دربوئ )(هدربول بولهرد دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول هدربول دربولې

 
Past Progressive  

 1st وهدربا /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول لهدربو لېبودر

 2nd درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې وهدربا /ئدربو (ه)دربول دربوله دربولې

 3rd درباوه /وئدرب (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول ولهدرب دربولې

 
Past Perfect  

 1st ی ولبودر لي وهبودر لې وهبودر لي وېبودر ی ولبودر لي وهبودر لې وهوبدر لي وېبودر

 2nd ی ولبودر لي وهبودر لې وهبودر لي وېبودر ی ولبودر وه يلبودر لې وهبودر لي وېبودر

 3rd ی ولبودر لي وهبودر هلې وبورد لي وېبودر وی لبودر لي وهبودر لې وهبودر لي وېبودر

 
Past Perfect Progressive  

 1st درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې

 2nd هباودر /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې

 3rd اوهدرب /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې درباوه /دربوئ (ه)دربول دربوله دربولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مدربوبه   (ه)دربومبه   (ه)دربومبه   (ه)دربومبه   وبوبه در وبوبه در وبوبه در وبوبه در

 2nd دربوېبه   دربوېبه   ېبودربه   دربوېبه   دربوئبه  دربوئبه  دربوئبه  دربوئبه 

 3rd بويردبه   يبودربه   دربوي به  دربويبه  دربويبه  ويدرببه  دربويبه  بويردبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبوبه در لي ويبوبه در وي ېلبودر هب لي ويبوبه در ی ويبه دربول ويبولي به در دربولې ويبه  به دربولي وي

 2nd ی ويلبوبه در لي ويبوبه در لې ويبوبه در لي ويبوبه در ی ويبه دربول به دربولي وي ولې ويبه درب به دربولي وي

 3rd ی ويلبوبه در لي ويبوبه در لې ويبوربه د لي ويبوبه در ی ويبه دربول به دربولي وي به دربولې وي وي به دربولي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبوبه در لي ويبودر هب لې ويبوبه در لي ويبوبه در ی ويبه دربول به دربولي وي به دربولې وي به دربولي وي

 2nd ی ويلبوبه در لي ويبوبه در يلې وبوبه در لي ويبوبه در ی ويبه دربول به دربولي وي ولې ويدرببه  لي ويبه دربو

 3rd ی ويلوببه در لي ويبوبه در لې ويبوبه در لي ويبوبه در ی ويبه دربول به دربولي وي به دربولې وي وي ربوليد به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)دربوم(تېر) به   ه)(دربوم (تېر) به   (ه)دربوم(تېر) به    (ه)مدربو(تېر) به    (تېر) به دربوو  (تېر) به دربوو  به دربوو ېر)(ت  دربوو(تېر) به  

 2nd دربوېبه  (تېر)  دربوې (تېر) به  دربوې(تېر) به   دربوې(تېر) به   وئبدر(تېر) به   وئبدر(تېر) به   وئبدر(تېر) به   وئبدر(تېر) به  

 3rd دربوي(تېر) به   دربوي(تېر) به   دربوي (تېر) به  دربوي(تېر) به   ويبدربه  (تېر)  ويبدر(تېر) به   ويبدر(تېر) به   ويبدر(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلبور(تېر) به د  لي ويبوبه در(تېر)  لې ويبو(تېر) به در  لي ويبودر(تېر) به   ی ويه دربول(تېر)ب  تېر)به دربولي وي(  ې وي(تېر)به دربول  (تېر)به دربولي وي 

 2nd ی ويلبو(تېر) به در  لي ويوب(تېر) به در  لې ويبو(تېر) به در  لي ويبوبه در(تېر)   ی وي(تېر)به دربول  (تېر)به دربولي وي  دربولې ويتېر)به (  (تېر)به دربولي وي 

 3rd ی ويلبوبه در(تېر)  لي ويبوبه در(تېر)   لې ويبو(تېر) به در  لي ويبودر) به (تېر  ی وي(تېر)به دربول  (تېر)به دربولي وي  تېر)به دربولې وي(  ولي وي(تېر)به درب 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)بومدر ، بهباوهدر وئ/ب، در (ه)مبودر (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)بومزه دې ودر )غواړي چي  Present Active دربوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)بومودر دې زه )غوښتل يې چي  Present Passive دربېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلبودر  Past Active یدربول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یلبودر  Past Passive یدربېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويلبوي)ما دي درنه لري چدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلبوما در )خوښ وم چي  Continuous دربوه 

 Non-continuous ودربوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دردوم (ه)دردوم  (ه)دردوم  (ه)دردوم  دردوو ودردو دردوو دردوو

 2nd دوېرد دردوې دردوې دردوې دردوئ دردوئ ئدردو دردوئ

 3rd دردوي دردوي يدودر دردوي دردوي دردوي يدردو ويدرد

 
Simple Past  

 1st هودردوئ/ ودرداو (ه)ودردول ودردوله لېودردو ودردوئ/ ودرداوه (ه)ودردول ودردوله ودردولې

 2nd ودردوئ/ ودرداوه (ه)ودردول لهودردو ودردولې ودردوئ/ ودرداوه (ه)ودردول ودردوله ودردولې

 3rd ودردوئ/ ودرداوه ه)(ودردول هودردول ودردولې ودردوئ/ ودرداوه (ه)دولودر ولهودرد ودردولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ودردوم (ه)به ودردوم (ه)ومبه ودرد (ه)به ودردوم به ودردوو به ودردوو وبه ودردو به ودردوو

 2nd ودردوې هب ېدردوبه و ودردوې هب به ودردوې به ودردوئ به ودردوئ ئبه ودردو ودردوئبه 

 3rd به ودردوي به ودردوي به ودردوي به ودردوي دردويو به دويودربه  به ودردوي يبه ودردو

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)دومبه ودر(تېر)  (ه)دردومبه و (تېر) (ه)(تېر) به ودردوم (ه)دردوم(تېر) به و ودردووبه  (تېر) (تېر) به ودردوو به ودردوور) (تې دوو(تېر) به ودر

 2nd ردوې(تېر) به ود (تېر) به ودردوې ودردوې (تېر) به (تېر) به ودردوې (تېر) به ودردوئ (تېر) به ودردوئ دوئبه ودرر) (تې ودردوئ ) به(تېر

 3rd (تېر) به ودردوي يودردو) به ېر(ت دردويبه و (تېر) (تېر) به ودردوي ودردوي ) به(تېر (تېر) به ودردوي ودردوي(تېر) به  (تېر) به ودردوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)دردوم (ه)دردوم  (ه)دردوم  (ه)دردوم  دردوو دردوو دردوو دردوو

 2nd دردوې دردوې دردوې ېدردو وئدرد دردوئ دردوئ دردوئ

 3rd دردوي دردوي دردوي دردوي دردوي دردوي دردوي دردوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئدردول  دردولي دي  ې دهدولدر  يلي ددردو ی دئدردول  دردولي دي  دردولې ده  دي وليدرد

 2nd ی دئدردول  ي ديدولدر  ده دردولې  دردولي دي ی دئدردول  ديولي درد  دردولې ده  دردولي دي

 3rd ئی دولردد  دردولي دي  دردولې ده  دردولي دي ی دئدردول  دردولي دي  دردولې ده  دردولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې

 2nd درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې

 3rd درداوه /دردوئ (ه)دولرد دردوله لېدودر درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې

 
Past Progressive  

 1st درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله ېدردول

 2nd درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ )(هدردول دردوله دردولې

 3rd درداوه /دردوئ ه)(دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله لېدردو

 
Past Perfect  

 1st ی ودردول هدردولي و دردولې وه دردولي وې ی ودردول دردولي وه دردولې وه وېدردولي 

 2nd ی ودردول دردولي وه دردولې وه دردولي وې ی ودردول وه دردولي دردولې وه دردولي وې

 3rd ی ولدردو دردولي وه لې وهدودر ي وېدردول ی ودولرد دردولي وه دردولې وه دردولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st درداوه /دردوئ (ه)دردول دولهرد دردولې درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې

 2nd درداوه /وئدرد (ه)دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ (ه)دردول دولهرد دولېرد

 3rd درداوه /دردوئ (ه)دردول دردوله دردولې درداوه /دردوئ (ه)ولدرد دردوله دردولې
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Future Progressive  

 1st (ه)دردوم هب  (ه)دردومبه   (ه)دردومبه   (ه)مدودربه   به دردوو به دردوو به دردوو به دردوو

 2nd دردوېبه   دردوېبه   دردوېبه   دردوېبه   دردوئبه  دردوئبه  دردوئبه  دردوئبه 

 3rd دردويبه   دردويبه   دردويبه   دردوي هب دردويبه  دردويبه  دردوي به دردويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه دردول به دردولي وي ردولې ويد به ي ويبه دردول ی ويبه دردول به دردولي وي به دردولې وي به دردولي وي

 2nd ی ويبه دردول لي ويبه دردو دردولې وي هب لي ويبه دردو ی ويلبه دردو به دردولي وي به دردولې وي به دردولي وي

 3rd ی ويلبه دردو دردولي ويبه  به دردولې وي يبه دردولي و ی ويبه دردول به دردولي وي به دردولې وي ولي ويدردبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويدردول هب به دردولي وي ې ويدردول هب دردولي وي هب ی ويبه دردول به دردولي وي لې ويبه دردو به دردولي وي

 2nd ی ويبه دردول دردولي ويبه  ويدولې به در به دردولي وي ی ويبه دردول به دردولي وي به دردولې وي ويدردولي  هب

 3rd ی ويبه دردول به دردولي وي به دردولې وي ولي ويبه درد ی ويبه دردول به دردولي وي به دردولې وي ولي ويدردبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)دردوم(تېر) به   (ه)ومدردبه  (تېر)  (ه)دردوم(تېر) به   (ه)دردوم (تېر) به  (تېر) به دردوو  (تېر) به دردوو  (تېر) به دردوو  ووه دردر) ب(تې 

 2nd ېدودر) به ېر(ت  دردوې(تېر) به   دردوې(تېر) به   ېدردوبه (تېر)   دردوئ(تېر) به   دردوئ(تېر) به   دردوئ (تېر) به  دردوئ(تېر) به  

 3rd دردوي(تېر) به   دردوي(تېر) به   ويدردبه  (تېر)  دردوي(تېر) به   دردويبه  ېر)(ت  دردوي(تېر) به   دردوي(تېر) به   دردوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه دردول ېر)(ت  (تېر) به دردولي وي  (تېر) به دردولې وي  به دردولي وي ېر)(ت  ی ويل(تېر) به دردو  وي (تېر) به دردولي  ويدردولې (تېر) به   وي(تېر) به دردولي  

 2nd ی ويلبه دردو(تېر)   ي ويه دردول(تېر) ب  وي ه دردولې(تېر) ب  (تېر) به دردولي وي  ی وي(تېر) به دردول  (تېر) به دردولي وي  (تېر) به دردولې وي  ولي وي(تېر) به درد 

 3rd ی وي(تېر) به دردول  (تېر) به دردولي وي  ردولې ويه در) ب(تې  (تېر) به دردولي وي  ی ويدردول (تېر) به  (تېر) به دردولي وي  (تېر) به دردولې وي  يدردولي و (تېر) به 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)دردوموبه ، دردوئ/ درداوه،  )(هدردوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ودردوم )غواړي چي  Present Active دردوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ودردوم )چي ل يېغوښت  Present Passive دردېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یدردول  Past Active یدردول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدردول  Past Passive یدردېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی دردولدی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما دردول )خوښ وم چي  Continuous دردوه 

 Non-continuous ودردوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)درزوم (ه)درزوم  (ه)درزوم  (ه)درزوم  درزوو درزوو درزوو ودرزو

 2nd ېزودر زوېرد درزوې درزوې درزوئ درزوئ درزوئ درزوئ

 3rd درزوي زويرد درزوي يدرزو درزوي درزوي يزودر درزوي

 
Simple Past  

 1st وئ/ ودرزاوهرزود (ه)لودرزو ودرزوله ودرزولې وئ/ ودرزاوهرزود (ه)ودرزول ودرزوله ودرزولې

 2nd هرزوئ/ ودرزاودو (ه)ودرزول ودرزوله ودرزولې اوهرزودودرزوئ/  (ه)ودرزول ودرزوله ودرزولې

 3rd ودرزوئ/ ودرزاوه (ه)ودرزول ودرزوله ولېودرز زاوهودرزوئ/ ودر (ه)رزولدو ودرزوله ودرزولې
 

Simple Future  
 1st (ه)ودرزومبه  (ه)به ودرزوم (ه)به ودرزوم (ه)به ودرزوم وودرز به و ودرزوو به به ودرزوو ودرزوو به

 2nd به ودرزوې رزوېبه ود به ودرزوې ېودرزو هب به و درزوئ به و درزوئ به و درزوئ ودرزوئ به

 3rd به و درزوي رزويبه ود به ودرزوي به ودرزوي به و درزوي به و درزوي به و درزوي يبه و درزو

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)رزوم(تېر) به ود (ه)درزوم(تېر) به و (ه)مزودربه و (تېر) (ه)رزوم(تېر) به ود (تېر) به و درزوو رزوو(تېر) به و د درزوو(تېر) به و  (تېر) به و درزوو

 2nd ودرزوې(تېر) به  (تېر) به ودرزوې ېه ودرزو(تېر) ب (تېر) به ودرزوې درزوئ به و (تېر) (تېر) به و درزوئ (تېر) به و درزوئ (تېر) به و درزوئ

 3rd (تېر) به و درزوي زويبه ودر(تېر)  ) به ودرزويېر(ت تېر) به ودرزوي( درزوي(تېر) به و  ي(تېر) به و درزو (تېر) به و درزوي (تېر) به و درزوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)زومرد (ه)ومدرز  (ه)درزوم  (ه)درزوم  درزوو زوورد درزوو درزوو

 2nd درزوې درزوې درزوې درزوې درزوئ درزوئ درزوئ درزوئ

 3rd درزوي درزوي درزوي درزوي يدرزو درزوي درزوي درزوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئدرزول  درزولي دي  درزولې ده  درزولي دي ی دئدرزول  درزولي دي  لې دهدرزو  دي درزولي

 2nd ی دئدرزول  درزولي دي  درزولې ده  درزولي دي ی دئدرزول  لي ديدرزو  هدرزولې د  درزولي دي

 3rd ی دئلدرزو  درزولي دي  ده درزولې  درزولي دي ی دئولدرز  ولي ديرزد  درزولې ده  درزولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رزاوهزوئ/ درد (ه)درزول درزوله درزولې درزاوه وئ/درز (ه)درزول درزوله درزولې

 2nd درزاوه /درزوئ (ه)درزول درزوله درزولې درزاوه /درزوئ (ه)درزول درزوله درزولې

 3rd درزاوه /ئدرزو (ه)لدرزو درزوله درزولې هدرزاو /درزوئ (ه)لدرزو لهدرزو درزولې

 
Past Progressive  

 1st درزاوه /درزوئ )(هدرزول درزوله درزولې زوئ (درزاوه)رد (ه)درزول درزوله درزولې

 2nd درزاوه /درزوئ (ه)درزول درزوله ولېدرز درزوئ (درزاوه) (ه)درزول درزوله درزولې

 3rd درزاوه /درزوئ (ه)درزول درزوله درزولې رزاوه)درزوئ (د (ه)درزول درزوله درزولې

 
Past Perfect  

 1st ی ودرزول وه درزولي درزولې وه درزولي وې ی ودرزول وه وليدرز درزولې وه درزولي وې

 2nd ی وزولرد درزولي وه درزولې وه درزولي وې وی درزول درزولي وه درزولې وه درزولي وې

 3rd ی ودرزول درزولي وه هلې ودرزو ي وېدرزول ی ودرزول هلي ودرزو درزولې وه وېدرزولي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st درزوئ/ درزاوه (ه)درزول درزوله درزولې درزاوهدرزوئ/  (ه)درزول درزوله زولېرد

 2nd هدرزاو /درزوئ (ه)زولرد درزوله درزولې درزاوه /درزوئ (ه)درزول درزوله درزولې

 3rd درزاوه /درزوئ (ه)درزول درزوله لېزودر درزاوه /درزوئ (ه)درزول ولهدرز درزولې
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Future Progressive  

 1st (ه)درزومبه   (ه)درزومبه   (ه)درزومبه   (ه)درزومبه   ووبه درز درزووبه  به درزوو به درزوو

 2nd درزوې به  درزوېبه   درزوې هب  درزوېبه   درزوئبه  درزوئبه  درزوئبه  درزوئ به

 3rd درزويبه   درزويبه   درزويبه   درزويبه  درزويبه  درزوي به درزوي به درزويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه درزول به درزولي وي به درزولې وي به درزولي وي ی ويبه درزول به درزولي وي ويولې درزبه  درزولي ويبه 

 2nd ی ويبه درزول به درزولي وي ولې ويدرزبه  لي ويبه درزو ی ويبه درزول ويبه درزولي  وي رزولېد به رزولي ويد به

 3rd ی ويبه درزول به درزولي وي به درزولې وي وي رزوليد به ی ويبه درزول به درزولي وي ولې ويبه درز به درزولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه درزول به درزولي وي ويدرزولې  هب به درزولي وي ی ويرزولبه د ولي ويدرزبه  وي به درزولې وي به درزولي

 2nd ی ويبه درزول به درزولي وي ولې ويدرزبه  وي به درزولي ی ويدرزولبه  به درزولي وي به درزولې وي به درزولي وي

 3rd ی ويبه درزول ولي ويدرزبه  رزولې ويد به ي ويبه درزول ی ويبه درزول به درزولي وي درزولې وي هب به درزولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)درزوم(تېر)به   (ه)درزوم(تېر)به    (ه)درزوم(تېر)به    (ه)زومرد)به ېر(ت   (تېر)به درزوو  (تېر)به درزوو  (تېر)به درزوو  (تېر)به درزوو 

 2nd درزوې(تېر)به   درزوې(تېر)به   زوېرد(تېر)به   درزوې(تېر)به   درزوئ (تېر)به  درزوئتېر)به (  درزوئ ر)به(تې  درزوئ(تېر)به  

 3rd ويدرز(تېر)به   درزوي(تېر)به   درزوي(تېر)به   درزويتېر)به (  زويرد(تېر)به   درزوي(تېر)به   درزوي)به (تېر  درزوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به درزول  ولي ويبه درز(تېر)  (تېر)به درزولې وي  (تېر)به درزولي وي  ی ويبه درزولېر)(ت  لي وي(تېر)به درزو  درزولې وي(تېر)به   ي ويه درزول(تېر)ب 

 2nd يی و(تېر)به درزول  لي وي(تېر)به درزو  زولې وي(تېر)به در  ي(تېر)به درزولي و  ی ويبه درزولېر)(ت  (تېر)به درزولي وي  (تېر)به درزولې وي  رزولي وي)به د(تېر 

 3rd ی وي(تېر)به درزول  (تېر)به درزولي وي  درزولې ويتېر)به (  (تېر)به درزولي وي  ی ويرزول)به د(تېر  (تېر)به درزولي وي  (تېر)به درزولې وي  تېر)به درزولي وي( 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)وه، به ودرزوم، درزوئ/ درزا (ه)زومرد (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ودرزوم )غواړي چي  Present Active درزوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ودرزوم )ييې چ غوښتل  Present Passive درزېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یدرزول  Past Active یدرزول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدرزول  Past Passive یدرزېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی ورزولدی باور نه لري چي) ما دي د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما درزول )خوښ وم چي  Continuous درزوه 

 Non-continuous ودرزوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)لرم (ه)لرم (ه)لرم (ه)لرم لرو لرو ورل لرو

 2nd لرې لرې لرې لرې لرئ لرئ لرئ لرئ

 3rd لري لري لري لري لري لري لري لري

 
Simple Past  

 1st و��ره /(و) درلودئ ولرل /(ه)دلو) درلو( ولرله /(و) درلودله ولرلې /دلېدرلو(و)  و��ره /(و) درلودئ ولرل /(ه)(و) درلودل ولرله /و) درلودله( ولرلې /(و) درلودلې

 2nd و��ره /(و) درلودئ ولرل /(ه)رلودل(و) د رلهول /(و) درلودله ولرلې /لې(و) درلود رهو�� /دئ(و) درلو ولرل /(ه)(و) درلودل ولرله /درلودلهو) ( ولرلې /(و) درلودلې

 3rd و��ره /(و) درلودئ ولرل /(ه)لودلرد(و)  ولرله /(و) درلودله ولرلې /(و) درلودلې و��ره /لودئ(و) در ولرل /(ه)(و) درلودل ولرله /لودلهدر (و) ولرلې /(و) درلودلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ولرم (ه)به ولرم (ه)به ولرم (ه)ولرم هب به ولرو به و لرو ولرو هب به ولرو

 2nd لرې و به لرې به و به و لرې به و لرې به و لرئ لرئبه و به ولرئ به و لرئ

 3rd به ولري به ولري به و لري لريبه و  به و لري به ولري به و لري به ولري

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ولرم (ه)ولرم (تېر) به (ه)(تېر) به ولرم (ه)(تېر) به ولرم (تېر) به ولرو لرو) به و ېر(ت (تېر) به ولرو لروبه و (تېر)

 2nd و لرې(تېر) به  لرې(تېر) به و  (تېر) به و لرې و لرې (تېر) به (تېر) به و لرئ (تېر) به ولرئ (تېر) به ولرئ لرئو  ) به(تېر

 3rd (تېر) به ولري (تېر) به ولري (تېر) به و لري (تېر) به و لري (تېر) به و لري ولري ) به(تېر (تېر) به و لري ولري (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)لرم (ه)لرم (ه)لرم (ه)لرم لرو لرو لرو لرو

 2nd لرې لرې لرې لرې لرئ لرئ ئرل لرئ

 3rd لري لري يرل لري يلر لري لري يرل
 

Present Perfect  
 1st ی دئدرلودل  درلودلي دي  درلودلې ده  درلودلي دي ی دئدرلودل  درلودلي دي  درلودلې ده  لودلي ديرد

 2nd ی دئدرلودل  درلودلي دي  هدرلودلې د  درلودلي دي ی دئدرلودل  درلودلي دي  ودلې دهرلد  ي ديدرلودل

 3rd ی دئدرلودل  درلودلي دي  هدرلودلې د  درلودلي دي ی دئدرلودل  درلودلي دي  ده ودلېدرل  دلي ديلودر

 
Present Perfect Progressive  

 1st درلودئ  (ه)درلودل درلودله لېدرلود  درلودئ (ه)درلودل درلودله درلودلې

 2nd درلودئ (ه)لدرلود درلودله درلودلې درلودئ (ه)لدرلود درلودله درلودلې

 3rd درلودئ  (ه)درلودل درلودله ېدرلودل درلودئ  (ه)درلودل درلودله ېودلدرل

 
Past Progressive  

 1st درلودئ  ه)(درلودل درلودله درلودلې درلودئ  (ه)درلودل درلودله درلودلې

 2nd درلودئ (ه)درلودل درلودله ېدرلودل درلودئ (ه)درلودل درلودله درلودلې

 3rd درلودئ  )(هدرلودل درلودله درلودلې درلودئ  (ه)لدرلود هدرلودل لودلېرد

 
Past Perfect  

 1st ی ولوددرل هو ليوددرل لې وهوددرل لي وېوددرل ی ولدودرل لي وهوددرل لې وهوددرل لي وېوددرل

 2nd ی ولوددرل لي وهوددرل لې وهوددرل لي وېوددرل ی ولوددرل لي وهوددرل لې وهوددرل لي وېوددرل

 3rd ی ولوددرل لي وهوددرل لې وهوددرل وېلي وددرل ی ولوددرل لي وهوددرل وه ېلوددرل لي وېوددرل

  
Past Perfect Progressive  

 1st درلودئ  (ه)درلودل درلودله درلودلې لودئ رد (ه)درلودل درلودله درلودلې

 2nd ودئدرل (ه)درلودل درلودله درلودلې درلودئ (ه)درلودل درلودله درلودلې

 3rd درلودئ  (ه)درلودل دلهلودر لودلېرد درلودئ  (ه)درلودل درلودله درلودلې

 
  



144: to have; to possess رلولدرلودل / د  
 

 289 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مبه لر  (ه)مبه لر  (ه)ملربه   (ه)مبه لر  به لرو به لرو لرو هب به لرو

 2nd رېبه ل  رېبه ل  رېبه ل  رېبه ل  ئبه لر ئبه لر ئبه لر ئلر به

 3rd ريل به  ريبه ل  ريبه ل  ريبه ل  يلربه  يرل به يرل به يبه لر

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه درلودل به درلودلي وي وي درلودلېبه  به درلودلي وي ی ويبه درلودل وي به درلودلي به درلودلې وي به درلودلي وي

 2nd وي یبه.درلودل به درلودلي وي ې ويدرلودل هب لي ويبه درلود ی ويبه.درلودل به درلودلي وي لې ويرلودبه د به درلودلي وي

 3rd ی ويلرلودبه د ويدرلودلي به  به درلودلې وي لودلي ويرد به ی ويبه درلودل به درلودلي وي به درلودلې وي درلودلي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یدرلودل هب به درلودلي وي به درلودلې وي يودلي وبه درل ی ويبه درلودل به درلودلي وي به درلودلې وي ي ويبه درلودل

 2nd ی ويبه درلودل ي ويرلودلد به درلودلې ويبه  به درلودلي وي ی ويبه درلودل به درلودلي وي به درلودلې وي به درلودلي وي

 3rd ی ويبه درلودل لي ويبه درلود دلې ويبه درلو لي ويدرلود به ی ويبه درلودل ودلي ويدرلبه  به درلودلې وي درلودلي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مبه لر(تېر)   (ه)مبه لر(تېر)   (ه)مربه لر) (تې  (ه)مبه لر(تېر)   (تېر) به لرو (تېر) به لرو (تېر) به لرو (تېر) به لرو

 2nd رېبه ل (تېر)  رېبه ل(تېر)   رېبه ل) (تېر  رېبه لر) (تې  ئلر ) به(تېر ئ(تېر) به لر ئ(تېر) به لر ئرل (تېر) به

 3rd ريل بهر) (تې  ريبه ل(تېر)   ريبه ل(تېر)   ريبه لر) (تې  ي(تېر) به لر ي(تېر) به لر ي(تېر) به لر ي(تېر) به لر

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به درلودل  (تېر)به درلودلي وي  يدرلودلې و(تېر)به   (تېر)به درلودلي وي  ی ويلودلبه درېر)(ت  وي به درلودليېر)(ت  (تېر)به درلودلې وي  رلودلي وي(تېر)به د

 2nd ی ويله درلود(تېر)ب  لي وي(تېر)به درلود  (تېر)به درلودلې وي  (تېر)به درلودلي وي  ی وي(تېر)به درلودل  ودلي ويبه درل(تېر)  (تېر)به درلودلې وي  درلودلي وي ر)به(تې 

 3rd ی وي(تېر)به درلودل  ويرلودلي (تېر)به د  (تېر)به درلودلې وي  ي وي(تېر)به درلودل  ی وي(تېر)به درلودل  (تېر)به درلودلي وي  ې ويودلبه درل(تېر)  (تېر)به درلودلي وي 

 

Conditional (present, past, future)  (... که)(ه)مولودر، به ِوئرلو، د (ه)مدرلوو ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ودرلوومزه دې  )غواړي چي  Present Active لوونی، درلوونکی ، در درلودونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ودرلوومزه دې  )ييې چ غوښتل  Present Passive کېدونکی هدرلو  

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یدرلودل  Past Active یدرلوول /یدلدرلو 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدرلودل  Past Passive یسو لودرلو  

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويما دي درلودل لري چي)دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یودلما درل )خوښ وم چي  Continuous هرل /لووهرد 

 Non-continuous ولره /ودرلووه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)وممبدر (ه)درمبوم  (ه)درمبوم  (ه)بومرمد  درمبوو درمبوو درمبوو درمبوو

 2nd وېدرمب وېمبدر درمبوې درمبوې درمبوئ درمبوئ درمبوئ درمبوئ

 3rd بويدرم درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي

 
Simple Past  

 1st ودرمبوئ/ ودرمباوه (ه)ودرمبول ودرمبوله ودرمبولې ودرمبوئ/ ودرمباوه (ه)ودرمبول رمبولهدو ودرمبولې

 2nd ودرمبوئ/ ودرمباوه (ه)ودرمبول هودرمبول ودرمبولې ئ/ ودرمباوهمبوودر ه)(رمبولدو ودرمبوله لېودرمبو

 3rd ودرمبوئ/ ودرمباوه (ه)لمبوودر ودرمبوله ودرمبولې ودرمباوه بوئ/ودرم (ه)ودرمبول ودرمبوله ودرمبولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به و درمبوم (ه)به و درمبوم (ه)مبودرم به و ه)(به و درمبوم ودرمبووبه  به و درمبوو و درمبوو هب به و درمبوو

 2nd به و درمبوې ودرمبوې به رمبوېدو به ودرمبوې به به ودرمبوئ به و درمبوئ ودرمبوئ به ودرمبوئ به

 3rd درمبويبه و  ودرمبوي به ودرمبوي به به و درمبوي به و درمبوي به و درمبوي به و درمبوي مبويبه و در

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به و درمبوم (ه)بوم(تېر) به و درم (ه)(تېر) به و درمبوم (ه)(تېر) به و درمبوم (تېر) به ودرمبوو (تېر) به و درمبوو بوودرم به و (تېر) (تېر) به و درمبوو

 2nd ېو درمبو (تېر) به ودرمبوې (تېر) به ودرمبوې ) بهېر(ت بوېودرم به(تېر)  درمبوئ(تېر) به و درمبوئ(تېر) به و  ئمبوودر (تېر) به ودرمبوئ (تېر) به

 3rd (تېر) به و درمبوي ودرمبوي (تېر) به ودرمبوي (تېر) به ويو درمب (تېر) به (تېر) به و درمبوي و درمبوي(تېر) به  (تېر) به و درمبوي (تېر) به و درمبوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)درمبوم (ه)درمبوم  (ه)درمبوم  (ه)بومرمد  بوودرم بوودرم درمبوو وودرمب

 2nd ېدرمبو درمبوې درمبوې درمبوې درمبوئ درمبوئ درمبوئ درمبوئ

 3rd درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي درمبوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئدرمبول  درمبولي دي  هد بولېدرم  ديدرمبولي  ی دئدرمبول  درمبولي دي  درمبولې ده  يدرمبولي د

 2nd ی دئدرمبول  درمبولي دي  درمبولې ده  درمبولي دي ی دئدرمبول  درمبولي دي  درمبولې ده  يدرمبولي د

 3rd ی دئدرمبول  درمبولي دي  دهدرمبولې   درمبولي دي ی دئدرمبول  درمبولي دي  درمبولې ده  لي ديدرمبو

 
Present Perfect Progressive  

 1st درمباوه درمبوئ/ (ه)درمبول درمبوله درمبولې مباوهرد درمبوئ/ (ه)درمبول درمبوله درمبولې

 2nd درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول درمبوله ېدرمبول درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول درمبوله ېدرمبول

 3rd درمباوه /ئدرمبو (ه)ولمبدر درمبوله لېدرمبو درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول هدرمبول درمبولې

 
Past Progressive  

 1st درمباوه درمبوئ/ (ه)لدرمبو درمبوله درمبولې درمباوه درمبوئ/ (ه)درمبول درمبوله ېبولدرم

 2nd درمباوه /بوئدرم (ه)درمبول درمبوله درمبولې درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول مبولهرد درمبولې

 3rd وهدرمبا /وئدرمب (ه)درمبول درمبوله درمبولې باوهرمد /وئمبدر (ه)درمبول درمبوله درمبولې

 
Past Perfect  

 1st ی ولمبورد لي وهمبودر لې وهمبودر لي وېمبودر ی ولمبودر لي وهمبودر لې وهمبودر لي وېمبودر

 2nd ی ولمبودر هلي ومبودر لې وهمبودر لي وېمبودر وی لمبودر لي وهمبودر وهلې مبودر لي وېمبودر

 3rd ی ولمبودر لي وهمبودر لې وهمبودر وې يلمبودر و یلمبودر لي وهمبودر لې وهمبودر ېلي ووبمدر

  
Past Perfect Progressive  

 1st درمباوه درمبوئ/ (ه)درمبول درمبوله درمبولې درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول درمبوله درمبولې

 2nd درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول لهمبورد ولېمبدر درمباوه /ئدرمبو (ه)درمبول درمبوله درمبولې

 3rd درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول درمبوله درمبولې درمباوه /درمبوئ (ه)درمبول درمبوله درمبولې
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Future Progressive  

 1st (ه)درمبومبه   (ه)درمبومبه   (ه)درمبومبه   (ه)درمبومبه   ومبوبه در ومبودربه  ومبوبه در ومبوبه در

 2nd درمبوېبه   درمبوېبه   درمبوېبه   درمبوې هب  درمبوئبه  درمبوئبه  درمبوئبه  وئمبدربه 

 3rd درمبويبه   درمبوي به  بويدرمبه   درمبويبه  درمبويبه  درمبوي به درمبويبه  درمبويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلمبوربه د لي ويمبوبه در لې ويمبوبه در وي يلمبورد به ی ويبولدرمبه  به درمبولي وي به درمبولې وي يبه درمبولي و

 2nd ی ويلمبوبه در يلي ومبوبه در لې ويمبوبه در لي ويمبوبه در يی وبه درمبول به درمبولي وي به درمبولې وي به درمبولي وي

 3rd ی ويلمبوبه در لي ويمبودربه  يو لېمبوبه در ويلي مبوبه در ی ويبه درمبول يبولي وبه درم به درمبولې وي به درمبولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلمبوبه در لي ويمبودربه  يو لېمبوبه در لي ويمبوبه در ی ويبولدرمبه  به درمبولي وي به درمبولې وي به درمبولي وي

 2nd ی ويلمبوبه در لي ويمبوبه در يو لېمبودر هب لي ويمبورد به ی ويبه درمبول به درمبولي وي ويبه درمبولې  به درمبولي وي

 3rd ويی لمبوربه د لي ويمبوبه در لې ويمبوبه در ويلي مبوبه در ی ويبه درمبول به درمبولي وي به درمبولې وي ولي ويبه درمب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)درمبوم(تېر)به   (ه)درمبومبه (تېر)   )(هدرمبوم(تېر)به    (ه)درمبومتېر)به (   رمبوو(تېر)به د  وو(تېر)به درمب  (تېر)به درمبوو  بوو(تېر)به درم 

 2nd درمبوې (تېر)به  درمبوې(تېر)به   درمبوې(تېر)به   درمبوې(تېر)به   وئمبرد(تېر)به   وئمبدر(تېر)به   وئمبدره (تېر)ب  وئمبدر(تېر)به  

 3rd درمبوي(تېر)به   درمبوي(تېر)به   درمبويبه (تېر)  ويدرمب(تېر)به   ويمبدر(تېر)به   ويمبرد (تېر)به  ويمبدر ر)به(تې  ويمبدر(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلمبو(تېر)به در  لي ويوبمر)به د(تېر  لې ويوبم(تېر)به در  لي ويمبو(تېر)به در  ی وي(تېر)به درمبول  (تېر)به درمبولي وي  درمبولې وي ر)به(تې  وي(تېر)به درمبولي  

 2nd ی ويلمبو(تېر)به در  لي ويمبو(تېر)به در  وي ېلمبودر (تېر)به  لي ويمبو(تېر)به در  ی ويول(تېر)به درمب  (تېر)به درمبولي وي  (تېر)به درمبولې وي  ولي ويدرمب ر)به(تې 

 3rd ی ويلمبو(تېر)به در  لي ويمبو(تېر)به در  لې ويمبودر ر)به(تې  وي يلمبو(تېر)به در  ی وي(تېر)به درمبول  يمبولي و(تېر)به در  ي(تېر)به درمبولې و  رمبولي وي)به د(تېر 

 

Conditional (present, past, future) 
وئ/ درمباوه، به مب، در (ه)ممبودر .).. (که

 ... (ه)ممبوودر
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)م(مبوودر زه دې )ي چياړغو  Present Active درمبوونکی 

Imperfect Subjunctive )م(ه)مبوزه دې ودر )غوښتل يې چي  Present Passive کیېدوندرمب 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلمبودر  Past Active یدرمبول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یلمبودر  Past Passive یدرمبېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلمبوري چي) ما دي دنه لراور دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلمبوما در )خوښ وم چي  Continuous درمبوه 

 Non-continuous ودرمبوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)درنګوم (ه)درنګوم  (ه)ګومرند  (ه)درنګوم  درنګوو درنګوو درنګوو درنګوو

 2nd درنګوې درنګوې درنګوې درنګوې درنګوئ درنګوئ درنګوئ درنګوئ

 3rd يدرنګو يدرنګو درنګوي درنګوي درنګوي درنګوي درنګوي نګويرد

 
Simple Past  

 (ه)ولودرنګ ولهودرنګ ودرنګولې
 /ودرنګوئ

 ودرنګاوه
 1st ودرنګاوه /ودرنګوئ (ه)ودرنګول ودرنګوله ودرنګولې

 2nd ودرنګاوه /وئودرنګ (ه)ودرنګول ودرنګوله ودرنګولې ودرنګاوه /ودرنګوئ ه)(رنګولدو ودرنګوله ودرنګولې

 3rd ودرنګاوه /وئودرنګ (ه)ودرنګول ودرنګوله ودرنګولې ودرنګاوه /ئودرنګو (ه)ودرنګول لهودرنګو ودرنګولې

 
Simple Future  

 1st (ه)به ودرنګوم (ه)به ودرنګوم (ه)ومودرنګ هب (ه)به ودرنګوم به ودرنګوو درنګووو به به ودرنګوو به ودرنګوو

 2nd به ودرنګوې ودرنګوېبه  ګوېبه ودرن رنګوېبه ود به ودرنګوئ به ودرنګوئ رنګوئبه ود به ودرنګوئ

 3rd رنګويبه ود به ودرنګوي به ودرنګوي به ودرنګوي به ودرنګوي به ودرنګوي درنګويو به به ودرنګوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ودرنګوم (ه)ودرنګوم ) به(تېر ه)(ودرنګوم ) به(تېر (ه)(تېر) به ودرنګوم ودرنګوو (تېر) به (تېر)به ودرنګوو (تېر)به ودرنګوو تېر)به ودرنګوو(

 2nd (تېر) به ودرنګوې ودرنګوې) به ېر(ت (تېر) به ودرنګوې تېر) به ودرنګوې( (تېر)به ودرنګوئ (تېر)به ودرنګوئ (تېر)به ودرنګوئ رنګوئبه ود(تېر)

 3rd ودرنګوي(تېر) به  (تېر) به ودرنګوي (تېر) به ودرنګوي ويودرنګه (تېر) ب رنګوي(تېر)به ود (تېر)به ودرنګوي درنګوي(تېر)به و (تېر)به ودرنګوي
 

Present Progressive  
 1st (ه)ومدرنګ ه)(درنګوم  (ه)درنګوم  (ه)درنګوم  وونګدر درنګوو درنګوو درنګوو

 2nd درنګوې وېنګدر درنګوې درنګوې درنګوئ درنګوئ درنګوئ درنګوئ

 3rd درنګوي درنګوي نګويرد نګويرد درنګوي وينګدر درنګوي درنګوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئدرنګول  درنګولي دي  لې دهنګودر  درنګولي دي ی دئدرنګول  درنګولي دي  درنګولې ده  نګولي ديرد

 2nd ئی ددرنګول  درنګولي دي  درنګولې ده  درنګولي دي ی دئدرنګول  درنګولي دي  درنګولې ده  ديولي درنګ

 3rd ی دئدرنګول  درنګولي دي  درنګولې ده  ي ديګولدرن ی دئدرنګول  درنګولي دي  ګولې دهرند  ي ديدرنګول

 
Present Perfect Progressive  

 1st درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله درنګولې درنګاوهوئ/ درنګ ه)(درنګول درنګوله درنګولې

 2nd رنګاوهد درنګوئ/ (ه)درنګول درنګوله درنګولې درنګاوه /ګوئدرن (ه)درنګول درنګوله درنګولې

 3rd درنګوئ/ درنګاوه )(هدرنګول درنګوله درنګولې درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله ېدرنګول
 

Past Progressive  
 1st درنګاوهدرنګوئ/  (ه)درنګول هګولدرن درنګولې درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله درنګولې

 2nd درنګوئ/ درنګاوه (ه)لدرنګو ولهدرنګ درنګولې درنګوئ/ درنګاوه (ه)نګولرد ولهنګدر درنګولې

 3rd درنګاوهنګوئ/ رد (ه)درنګول درنګوله درنګولې درنګاوهدرنګوئ/  (ه)درنګول درنګوله درنګولې

 
Past Perfect  

 1st ی وولنګدر ي وهدرنګول وهولې درنګ درنګولي وې ی ودرنګول ي وهګولدرن درنګولې وه درنګولي وې

 2nd ی ودرنګول درنګولي وه درنګولې وه درنګولي وې ی ودرنګول ولي وهنګدر درنګولې وه درنګولي وې

 3rd ی ودرنګول درنګولي وه درنګولې وه نګولي وېرد ی وولدرنګ درنګولي وه درنګولې وه ولي وېنګدر

  
Past Perfect Progressive  

 1st ګاوهوئ/ درننګدر (ه)درنګول درنګوله درنګولې هدرنګاو ئ/درنګو (ه)درنګول لهدرنګو درنګولې

 2nd درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله درنګولې درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله درنګولې

 3rd درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله درنګولې درنګوئ/ درنګاوه (ه)درنګول درنګوله ېګولدرن
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Future Progressive  

 1st (ه)درنګومبه   (ه)درنګومبه   (ه)درنګومبه   (ه)نګومردبه   ګووبه درن به درنګوو به درنګوو به درنګوو

 2nd درنګوېبه   درنګوېبه   درنګوېبه   وېنګدربه   درنګوئبه  درنګوئبه  درنګوئبه  نګوئردبه 

 3rd درنګويبه   درنګويبه   ويدرنګبه   وينګدربه  درنګويبه  درنګويبه  درنګوي به درنګويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلدرنګو هب به درنګولي وي به درنګولې وي لي ويبه درنګو ی ويبه درنګول به درنګولي وي به درنګولې وي لي ويرنګوبه د

 2nd ی ويبه درنګول يي وګولبه درن ولې ويبه درنګ به درنګولي وي ی ويرنګولد به درنګولي ويبه  به درنګولې وي به درنګولي وي

 3rd ی ويبه درنګول رنګولي ويد به به درنګولې وي به درنګولي وي ی ويبه درنګول به درنګولي وي يګولې ودرنبه  به درنګولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه درنګول لي ويرنګوبه د ويبه درنګولې  يبه درنګولي و ی ويبه درنګول ولي ويبه درنګ درنګولې ويبه  به درنګولي وي

 2nd ی ويبه درنګول به درنګولي وي ولې ويبه درنګ به درنګولي وي ی ويبه درنګول به درنګولي وي ګولې ويدرنبه  لي ويبه درنګو

 3rd يی ولنګوبه در يګولي وبه درن به درنګولې وي درنګولي وي هب ی ويبه درنګول درنګولي ويبه  به درنګولې وي رنګولي ويد به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)درنګوم(تېر)به  (ه)درنګومه (تېر)ب (ه)درنګوم(تېر)به  (ه)درنګوم(تېر)به  (تېر)به درنګوو  (تېر)به درنګوو  (تېر)به درنګوو  درنګوو ر)به(تې 

 2nd درنګوېه (تېر)ب  ېدرنګو(تېر)به   درنګوې(تېر)به   درنګوې )بهتېر(  درنګوئ)به (تېر  درنګوئ(تېر)به   درنګوئ ر)به(تې  درنګوئ(تېر)به  

 3rd درنګوي(تېر)به   درنګوي(تېر)به   درنګوي (تېر)به  درنګوي(تېر)به   درنګوي(تېر)به   يدرنګو(تېر)به   درنګوي(تېر)به   درنګوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به درنګول  ي(تېر)به درنګولي و  (تېر)به درنګولې وي  (تېر)به درنګولي وي  يی ودرنګول(تېر)به   (تېر)به درنګولي وي  لې ويګورند )به(تېر  ګولي وي(تېر)به درن 

 2nd ی وي(تېر)به درنګول  به درنګولي ويېر)(ت  وي به درنګولېېر)(ت  (تېر)به درنګولي وي  ی ويرنګول(تېر)به د  (تېر)به درنګولي وي  (تېر)به درنګولې وي  ي ويدرنګول (تېر)به 

 3rd ی وي(تېر)به درنګول  (تېر)به درنګولي وي  ګولې ويبه درن(تېر)  (تېر)به درنګولي وي  ی ويدرنګول ر)به(تې  (تېر)به درنګولي وي  (تېر)به درنګولې وي  درنګولي وي ر)به(تې 

 

Conditional (present, past, future) 
، درنګوئ/ درنګاوه، به  (ه)ومنګدر )...(که 

 ... (ه)ودرنګوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ودرنګوم )غواړي چي  Present Active درنګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ودرنګوم )غوښتل يې چي  Present Passive نګېدونکیرد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یولدرنګ  Past Active یدرنګول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدرنګول  Past Passive یدرنګېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويلچي) ما دي درنګونه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یولدرنګما  )خوښ وم چي  Continuous درنګوه 

 Non-continuous ودرنګوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)درنوم (ه)درنوم  (ه)ومدرن  (ه)درنوم  درنوو درنوو درنوو درنوو

 2nd درنوې درنوې درنوې درنوې درنوئ ئدرنو درنوئ وئدرن

 3rd درنوي درنوي درنوي درنوي درنوي يدرنو نويرد درنوي

 
Simple Past  

 1st دروند کئ کړل(ه)-درانه کړه/ درنه کړه کړې درنې کئدروند  کړل(ه)-درانه کړه/ درنه کړه ېدرنې کړ

 2nd دروند کئ کړل(ه)-درانه کړه/ نه کړهرد درنې کړې کئدروند  کړل(ه)-درانه کړه/ درنه کړه درنې کړې

 3rd دروند کئ کړل(ه)-درانه کړه/ درنه کړه درنې کړې دروند کئ کړل(ه)-درانه کړه/ کړه درنه کړې درنې
 

Simple Future  
 1st (ه)دروند کم هب به درانه کم(ه) به درنه کم(ه) ه)به درنې کم( به دروند کو به درانه کو به درنه کو رنې کود به

 2nd به دروند کې به درانه کې به درنه کې درنې کې هب کئ روندبه د به درانه کئ به درنه کئ درنې کئ هب

 3rd به دروند کي به درانه کي به درنه کي ې کيبه درن به دروند کي به درانه کي به درنه کي به درنې کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)درنې کم(تېر) به  (تېر) به دروند کو (تېر) به درانه کو نه کورد(تېر) به  کو (تېر) به درنې
 (تېر) به درنه کم

 (ه)
 1st (ه)کم ه دروند(تېر) ب (ه)(تېر) به درانه کم

 2nd کې دروند) به رې(ت کې ه درانه(تېر) ب (تېر) به درنه کې درنې کې (تېر) به (تېر) به دروند کئ (تېر) به درانه کئ ه کئبه درن(تېر)  (تېر) به درنې کئ

 3rd ند کيروبه د (تېر) (تېر) به درانه کي رنه کيبه د (تېر) (تېر) به درنې کي (تېر) به دروند کي (تېر) به درانه کي يه کبه درن(تېر)  (تېر) به درنې کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)درنوم (ه)درنوم  (ه)درنوم  (ه)درنوم  ونودر درنوو درنوو درنوو

 2nd درنوې درنوې درنوې درنوې درنوئ درنوئ درنوئ درنوئ

 3rd درنوي درنوي درنوي درنوي درنوي درنوي درنوي درنوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئدروند کړ ي ديدرانه کړ درنه کړې ده درنې کړي دي ی دئدروند کړ کړي دينه درا ده درنه کړې درنې کړي دي

 2nd ی دئدروند کړ ه کړي دياندر هکړې ددرنه  درنې کړي دي ی دئدروند کړ کړي ديدرانه  درنه کړې ده يدرنې کړي د

 3rd ی دئدروند کړ درانه کړي دي ده کړې درنه درنې کړي دي ی دئدروند کړ ړي ديدرانه ک درنه کړې ده درنې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st درناوه /درنوئ (ه)درنول درنوله نولېرد درناوه /نوئرد (ه)درنول درنوله درنولې

 2nd وهدرنا /درنوئ (ه)درنول درنوله درنولې درناوه /درنوئ (ه)درنول لهدرنو لېنودر

 3rd درنوئ/ درناوه (ه)درنول درنوله درنولې وهرنائ/ ددرنو (ه)درنول درنوله درنولې
 

Past Progressive  
 1st درناوه /درنوئ (ه)درنول درنوله ېدرنول هدرناو /درنوئ (ه)درنول درنوله درنولې

 2nd هناودر /درنوئ (ه)درنول درنوله درنولې درناوه /درنوئ (ه)درنول لهنودر درنولې

 3rd درنوئ/ درناوه (ه)درنول درنوله درنولې ناوهئ/ درنودر (ه)درنول درنوله درنولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ود درون ي وهدرانه کړ درنه کړې وه درنې کړي وې ی وړکوند رد درانه کړي وه درنه کړې وه درنې کړي وې

 2nd کړی وند درو وه درانه کړي درنه کړې وه درنې کړي وې وکړی دروند  درانه کړي وه درنه کړې وه درنې کړي وې

 3rd وی کړوند رد انه کړي وهرد درنه کړې وه درنې کړي وې کړی ود درون درانه کړي وه درنه کړې وه درنې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهرند /درنوئ (ه)درنول درنوله درنولې درناوه /درنوئ (ه)درنول نولهرد درنولې

 2nd درناوه /درنوئ (ه)درنول درنوله درنولې اوهرند /نوئرد (ه)درنول درنوله درنولې

 3rd درنوئ/ درناوه (ه)لوندر درنوله ولېدرن درنوئ/ درناوه (ه)درنول درنوله درنولې
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Future Progressive  

 1st (ه)درنومبه   (ه)درنوم به  (ه)درنومبه   (ه)درنومبه   به درنوو به درنوو به درنوو نووبه در

 2nd درنوې به  درنوېبه   درنوېبه   درنوېبه   درنوئبه  درنوئبه  ئنودربه  ئدرنوبه 

 3rd درنويبه   درنويبه   درنويبه   ينودربه  ينودربه  درنويبه  درنويبه  درنويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه دروند کړ به درانه کړي وي يوه کړې به درن به درنې کړي وي ی ويروند کړد به به درانه کړي وي به درنه کړې وي به درنې کړي وي

 2nd ی ويد کړبه درون يبه درانه کړي و به درنه کړې وي کړي وي به درنې يی وند کړدروبه  به درانه کړي وي کړې ويدرنه  هب به درنې کړي وي

 3rd ی ويبه دروند کړ به درانه کړي وي وي کړېرنه به د به درنې کړي وي ی ويبه دروند کړ به درانه کړي وي به درنه کړې وي به درنې کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه دروند کړ به درانه کړي وي ې وينه کړبه در وي به درنې کړي ی ويبه دروند کړ وي نه کړيبه درا ويدرنه کړې  هب به درنې کړي وي

 2nd ی ويروند کړد به کړي ويبه درانه  به درنه کړې وي به درنې کړي وي ی ويکړروند د به به درانه کړي وي به درنه کړې وي يبه درنې کړي و

 3rd ی ويبه دروند کړ به درانه کړي وي ه کړې ويدرنبه  ړي ويبه درنې ک ی ويبه دروند کړ کړي وي رانهبه د ويې به درنه کړ به درنې کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)درنومبه (تېر)  ه)(درنومه ر)ب(تې   (ه)درنوم(تېر)به    (ه)درنوم(تېر)به    (تېر) به درنوو  به درنوو )(تې  تېر) به درنوو(  رنوو(تېر) به د 

 2nd درنوې(تېر)به   درنوې(تېر)به   نوېرد(تېر)به   درنوې(تېر)به   درنوئ(تېر) به   درنوئ(تېر) به   وئدرنه ر) ب(تې  درنوئ(تېر) به  

 3rd درنوي(تېر)به   درنويه (تېر)ب  ينودر(تېر)به   درنوي(تېر)به   درنوي (تېر) به  درنوي(تېر) به   درنوي(تېر) به   درنويتېر) به ( 

 
Future in the Past Perfect  

 (تېر) به درنې

 کړي وي

 (تېر) به درنه

 کړې وي

 (تېر) به درانه

 کړي وي

ی (تېر) به دروند کړ

 وي

 ېرنبه د (تېر)

 کړي وي

 (تېر) به درنه

 کړې وي

 (تېر) به درانه

 کړي وي

ی به دروند کړر) (تې

 وي
1st 

 درنې(تېر) به 

 کړي وي

 درنه تېر) به(

 کړې وي

 (تېر) به درانه

 کړي وي

ی وند کړ) به درېر(ت

 وي

 (تېر) به درنې

 کړي وي

 (تېر) به درنه

 کړې وي

 ه درانه(تېر) ب

 کړي وي

ی (تېر) به دروند کړ

 يو
2nd 

 (تېر) به درنې

 کړي وي

 (تېر) به درنه

 کړې وي

 ه(تېر) به دران

 کړي وي

ی (تېر) به دروند کړ

 وي

 ) به درنېېر(ت

 ي ويړک

 تېر) به درنه(

 کړې وي

 (تېر) به درانه

 ويي کړ

ی دروند کړ ) به(تېر

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)موبه درن ، درنوئ/ درناوه، (ه)درنوم...  Deverbals 

Present Subjunctive )روند کم(ه)دې دزه  )غواړي چي  Present Active ونکینودر 

Imperfect Subjunctive )زه دې دروند کم(ه) )غوښتل يې چي  Present Passive درنېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ودروند  Past Active یدروند کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ودروند  Past Passive یدروند سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويکړ وندنه لري چي) ما دي دردی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما دروند  )خوښ وم چي  Continuous درنوه 

 Non-continuous دروند که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دروم (ه)دروم  (ه)دروم  (ه)دروم  دروو دروو دروو دروو

 2nd دروې دروې دروې دروې دروئ دروئ دروئ دروئ

 3rd دروي دروي دروي دروي دروي رويد دروي دروي

 
Simple Past  

 1st روئود (ه)لودرو رولهود ودرولې ودروئ (ه)ودرول ودروله ېودرول

 2nd ودروئ (ه)ودرول هودرول ودرولې ودروئ (ه)لودرو ودروله ودرولې

 3rd ودروئ (ه)ودرول ودروله ودرولې ودروئ (ه)ودرول ودروله ودرولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ودروم (ه)به ودروم (ه)ومبه ودر (ه)به ودروم به ودروو به ودروو به ودروو به ودروو

 2nd ه ودروېب به ودروې ودروېبه  روېبه ود به ودروئ به ودروئ روئود به ئبه ودرو

 3rd به ودروي به ودروي به ودروي ودروي به به ودروي به ودروي به ودروي به ودروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ودروم (ه)(تېر) به ودروم (ه)ودروم به تېر)( (ه)دروم(تېر) به و (تېر) به ودروو ه ودروو(تېر) ب (تېر) به ودروو (تېر) به ودروو

 2nd (تېر) به ودروې دروېر) به و(تې (تېر) به ودروې (تېر) به ودروې ) به ودروئ(تېر  (تېر) به ودروئ (تېر) به ودروئ (تېر) به ودروئ

 3rd تېر) به ودروي( ودروي(تېر) به  ) به ودرويتېر( وير) به ودر(تې (تېر) به ودروي (تېر) به ودروي (تېر) به ودروي (تېر) به ودروي

 
Present Progressive  

 1st (ه)دروم (ه)دروم  (ه)رومد  (ه)دروم  دروو دروو دروو دروو

 2nd دروې دروې دروې وېدر دروئ دروئ دروئ دروئ

 3rd دروي ويدر دروي دروي دروي دروي دروي دروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئدرول  يدرولي د  درولې ده  ي ديدرول ی دئدرول  درولي دي  دهلې درو  درولي دي

 2nd ی دئدرول  درولي دي  درولې ده  درولي دي ی دئدرول  درولي دي  درولې ده  درولي دي

 3rd ی دئدرول  درولي دي  درولې ده  درولي دي ی دئدرول  درولي دي  درولې ده  ولي ديدر

 
Present Perfect Progressive  

 1st دراوه /دروئ (ه)درول لهدرو درولې دراوه /دروئ )(هدرول دروله درولې

 2nd دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې دراوه /ئدرو (ه)درول دروله درولې

 3rd اوهدر /دروئ (ه)درول دروله درولې دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې

 
Past Progressive  

 1st دراوه /دروئ (ه)ولدر دروله درولې دراوه /دروئ (ه)درول دروله لېدرو

 2nd دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې

 3rd دراوه /دروئ (ه)درول دروله رولېد دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې

 
Past Perfect  

 1st ی ودرول درولي وه هې ودرول درولي وې ی ودرول درولي وه درولې وه ولي وېدر

 2nd ی ودرول درولي وه درولې وه درولي وې ی ودرول درولي وه درولې وه لي وېدرو

 3rd ی ودرول درولي وه ولې وهدر درولي وې ی ودرول درولي وه درولې وه ولي وېدر

 
Past Perfect Progressive  

 1st دراوه /روئد )(هولدر دروله درولې دراوه /دروئ (ه)درول دروله ېدرول

 2nd دراوه /دروئ (ه)درول دروله ولېدر دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې

 3rd اوهدر /دروئ (ه)درول دروله درولې دراوه /دروئ (ه)درول دروله درولې
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Future Progressive  

 1st ه)(درومه ب  (ه)درومبه   (ه)درومبه   (ه)درومبه   به دروو به دروو به دروو به دروو

 2nd دروېبه   دروېبه   دروېبه   دروېبه   دروئبه  ئدروبه  دروئبه  دروئبه 

 3rd درويبه   درويبه   درويبه   درويبه  درويبه  درويبه  درويبه  درويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويدرولبه  ولي ويبه در درولې ويبه  به درولي وي ی ويدرول به به درولي وي به درولې وي به درولي وي

 2nd ی ويدرولبه  به درولي وي به درولې وي به درولي وي ی ويبه درول به درولي وي ه درولې ويب به درولي وي

 3rd وي یبه درول به درولي وي به درولې وي به درولي وي ی ويه درولب لي ويبه درو به درولې وي به درولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه درول به درولي وي به درولې وي به درولي وي ی ويبه درول به درولي وي به درولې وي ويلي به درو

 2nd ی ويبه درول به درولي وي به درولې وي ولي ويبه در ی ويبه درول به درولي وي به درولې وي ويبه درولي 

 3rd ی ويلبه درو به درولي وي درولې ويبه  ولي ويبه در ی ويبه درول درولي ويبه  درولې وي به به درولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)دروم(تېر)به   (ه)دروم(تېر)به    (ه)درومر)به (تې   )(هدروم(تېر)به    (تېر)به دروو  (تېر)به دروو  (تېر)به دروو  (تېر)به دروو 

 2nd دروېېر)به (ت  دروې(تېر)به   دروې (تېر)به  دروې(تېر)به   دروئبه (تېر)  دروئه (تېر)ب  دروئ(تېر)به   دروئتېر)به ( 

 3rd دروي(تېر)به   درويتېر)به (  دروي(تېر)به   دروي(تېر)به   دروي(تېر)به   درويه (تېر)ب  دروي(تېر)به   دروي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به درول  (تېر)به درولي وي  تېر)به درولې وي(  (تېر)به درولي وي  ويی (تېر)به درول  به درولي ويېر)(ت  وي درولې (تېر)به  (تېر)به درولي وي 

 2nd ی ويه درول(تېر)ب  (تېر)به درولي وي  رولې وي(تېر)به د  (تېر)به درولي وي  ی وي(تېر)به درول  درولي ويتېر)به (  (تېر)به درولې وي  (تېر)به درولي وي 

 3rd ی وي(تېر)به درول  (تېر)به درولي وي  ولې وي(تېر)به در  (تېر)به درولي وي  ی وي(تېر)به درول  وي (تېر)به درولي  درولې وي(تېر)به   (تېر)به درولي وي 

 

Conditional (present, past, future) (..که) (ه)ئ/ دراوه، به ودروم، درو (ه)دروم..  Deverbals 

Present Subjunctive )وم(ه)زه دې ودر )غواړي چي  Present Active روونکید 

Imperfect Subjunctive )دروم(ه)زه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive درېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یدرول  Past Active یدرول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدرول  Past Passive یدرېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويباور نه لري چي) ما دي درولدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما درول )خوښ وم چي  Continuous دروه 

 Non-continuous ودروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دروهم (ه)دروهم  (ه)دروهم  (ه)روهمد  دروهو  دروهو  دروهو  دروهو 

 2nd دروهې دروهې دروهې دروهې دروهئ دروهئ هئدرو وهئدر

 3rd وهيدر دروهي دروهي دروهي دروهي دروهي دروهي دروهي

 
Simple Past  

 1st ودروهئ (ه)ودروهل  ودروهله  ېودروهل ودروهئ (ه)ودروهل  ودروهله  ودروهلې

 2nd ودروهئ (ه)ودروهل  ودروهله ودروهلې ودروهئ (ه)ودروهل  ودروهله ودروهلې

 3rd ودروهئ (ه)ودروهل  ودروهله ودروهلې ودروهئ (ه)ودروهل  ودروهله ودروهلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به و دروهم  (ه)به ودروهم  (ه)به ودروهم  (ه)به ودروهم  و دروهو به به و دروهو به و دروهو هودروبه و 

 2nd به ودروهې به ودروهې ه و دروهېب دروهېبه و  به و دروهئ به و دروهئ ودروهئ به ودروهئ به

 3rd به و دروهي دروهيه وب و دروهيبه  به و دروهي به و دروهي ودروهي به يبه و دروه به و دروهي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به و دروهم (تېر) (ه)(تېر) به ودروهم  (ه)روهم) به ود(تېر   (ه)ودروهم (تېر) به (تېر) به و دروهو و(تېر) به و دروه (تېر) به و دروهو (تېر) به و دروهو

 2nd (تېر) به ودروهې تېر) به ودروهې( (تېر) به و دروهې روهېد(تېر) به و  ېر) به و دروهئ(ت ه و دروهئر) ب(تې ودروهئ (تېر) به ودروهئ ېر) به(ت

 3rd ) به و دروهي(تېر (تېر) به ودروهي (تېر) به و دروهي (تېر) به و دروهي و دروهي(تېر) به  ودروهي (تېر) به (تېر) به و دروهي ي(تېر) به و دروه

 
Present Progressive  

 1st (ه)دروهم (ه)دروهم  (ه)دروهم  (ه)دروهم  دروهو  دروهو  دروهو  هودرو 

 2nd دروهې دروهې دروهې دروهې دروهئ دروهئ دروهئ دروهئ

 3rd دروهي دروهي يدروه هيدرو دروهي دروهي دروهي دروهي
 

Present Perfect  
 1st دروهلی دئ دروهلي دي  دهدروهلې   ي ديدروهل  دروهلی دئ دروهلي دي  لې دهدروه  دروهلي دي 

 2nd دروهلی دئ دروهلي دي  دروهلې ده  دروهلي دي  دروهلی دئ روهلي ديد  دروهلې ده  دروهلي دي 

 3rd دروهلی دئ دروهلي دي  ده دروهلې دروهلي دي  هلی دئدرو دي دروهلي  ده دروهلې دروهلي دي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st وههدروهئ/ در (ه)دروهل وهلهدر دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)لروهد دروهله وهلېدر

 2nd دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې

 3rd دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)وهلدر وهلهدر دروهلې

 
Past Progressive  

 1st دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)دروهل هلهدرو دروهلې

 2nd دروهئ/ دروهه (ه)دروهل هلهدرو دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې

 3rd دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې دروهئ/ دروهه ه)(دروهل دروهله دروهلې

 
Past Perfect  

 1st ی ودروهل دروهلي وه هدروهلې و دروهلي وې ی ودروهل وهدروهلي  هلې ودروه دروهلي وې

 2nd ی ودروهل دروهلي وه دروهلې وه دروهلي وې ی ودروهل دروهلي وه دروهلې وه دروهلي وې

 3rd ی ووهلدر دروهلي وه دروهلې وه دروهلي وې ی ودروهل دروهلي وه وه دروهلې دروهلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)دروهل روهلهد ېدروهل

 2nd دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې وههدروهئ/ در (ه)دروهل دروهله دروهلې

 3rd وهئ/ دروههدر (ه)دروهل دروهله دروهلې دروهئ/ دروهه (ه)دروهل دروهله دروهلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به دروهم  (ه)به دروهم  (ه)مبه دروه  (ه)به دروهم  وبه دروه  به دروهو  به دروهو  وبه دروه 

 2nd دروهېبه  وهېبه در به دروهې به دروهې به دروهئ به دروهئ هئبه درو به دروهئ

 3rd به دروهي دروهيبه  به دروهي به دروهي به دروهي به دروهي به دروهي به دروهي

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبه دروه به دروهلي وي به دروهلې وي به دروهلي وي ی ويبه دروهل به دروهلي وي يبه دروهلې و به دروهلي وي

 2nd ی ويروهلبه د به دروهلي وي به دروهلې وي به دروهلي وي ی ويه دروهلب لي ويبه دروه به دروهلې وي به دروهلي وي

 3rd ی ويبه دروهل لي ويبه دروه به دروهلې وي ويبه دروهلي  ی ويبه دروهل وي هليبه درو لې ويهبه درو به دروهلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وبه دروهل به دروهلي وي به دروهلې وي به دروهلي وي ی ويه دروهلب به دروهلي وي به دروهلې وي به دروهلي وي

 2nd ی ويه دروهلب به دروهلي وي روهلې ويبه د به دروهلي وي ی ويدروهلبه  ه دروهلي ويب به دروهلې وي به دروهلي وي

 3rd ی ويبه دروهل لي ويبه دروه به دروهلې وي به دروهلي وي ی ويبه دروهل ي ويبه دروهل به دروهلې وي به دروهلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st  (ه)(تېر) به دروهم (ه)(تېر) به دروهم  (ه)وهم(تېر) به در  (ه)ه دروهم(تېر) ب  (تېر) به دروهو  هودرو(تېر) به   وه(تېر) به درو  (تېر) به دروهو 

 2nd ېر) به دروهې(ت (تېر) به دروهې (تېر) به دروهې (تېر) به دروهې ه دروهئ(تېر) ب (تېر) به دروهئ (تېر) به دروهئ تېر) به دروهئ(

 3rd (تېر) به دروهي (تېر) به دروهي به دروهي(تېر)  (تېر) به دروهي ي(تېر) به دروه تېر) به دروهي( يتېر) به دروه( (تېر) به دروهي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه دروهل(تېر)  يي وبه دروهلېر) ت( به دروهلې وي(تېر)  به دروهلي وي(تېر)  ی ويبه دروهل(تېر)  به دروهلي وي(تېر)  دروهلې وي بهتېر) ( به دروهلي وي(تېر) 

 2nd ی ويبه دروهل(تېر)  هلي ويبه درو (تېر) به دروهلې وي(تېر)  به دروهلي وي(تېر)  ی ويبه دروهل(تېر)  به دروهلي وي(تېر)  به دروهلې وي (تېر) به دروهلي ويتېر) (

 3rd ی ويبه دروهل(تېر)  دروهلي ويبه (تېر)  به دروهلې وي (تېر) به دروهلي وي(تېر)  ويی لبه دروهتېر) ( به دروهلي وي(تېر)  به دروهلې وي (تېر) به دروهلي وي(تېر) 

 

Conditional (present, past, future) 
ه، به ئ/ دروهدروهم(ه)، دروه (که ...)

 ...(ه)ودروهم
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې ودروهم(ه) )ړي چيغوا  Present Active یدروهونک 

Imperfect Subjunctive )(هزه دې ودروهم )ل يې چيغوښت(  Present Passive دروهېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یدروهل  Past Active یلدروه 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدروهل  Past Passive یروهېدلد 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويباور نه لري چي) ما دي دروهلدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یوهلما در )خوښ وم چي  Continuous دروهه 

 Non-continuous روههود 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 دښمنوو ښمنوو/ دښمنانوود دښمنوو منوو/ دښمنانوودښ
 /(ه)دښمنوم 

 دښمنانوم
 (ه)دښمنوم 

 /(ه)دښمنوم 

 دښمنانوم
 1st (ه)دښمنوم

 2nd دښمنوې دښمنانوې /دښمنوې ښمنوېد دښمنانوې /دښمنوې دښمنوئ دښمنوئ/ دښمنانوئ دښمنوئ نانوئوئ/ دښمدښمن

 3rd دښمنوي دښمنانوي /دښمنوي دښمنوي دښمنانوي /دښمنوي دښمنوي دښمنوي/ دښمنانوي دښمنوي ويناندښمنوي/ دښم
 

Simple Past  
 1st دښمن کئ (ه)کړل-کړه/دښمن  دښمنه کړه ي کړېدښمن کئدښمن  (ه)کړل-کړه/دښمن  دښمنه کړه دښمني کړې

 2nd ښمن کئد (ه)کړل -کړه/دښمن  منه کړهدښ دښمني کړې کئ ندښم (ه)کړل -کړه/دښمن  دښمنه کړه دښمني کړې

 3rd دښمن کئ (ه)کړل -کړه/دښمن  کړهدښمنه  دښمني کړې دښمن کئ (ه)کړل -کړه/دښمن  ښمنه کړهد دښمني کړې

 
Simple Future  

 1st ه)(کمبه دښمن   (ه)مبه دښمن ک (ه)به دښمنه کم (ه)ي کمبه دښمن به دښمن کو به دښمن کو به دښمنه کو به دښمني کو

 2nd به دښمن کې دښمن کېبه  به دښمنه کې به دښمني کې کئ به دښمن به دښمن کئ ه کئبه دښمن به دښمني کئ

 3rd به دښمن کي به دښمن کي به دښمنه کي ه دښمني کيب من کيبه دښ به دښمن کي به دښمنه کي به دښمني کي

 
Simple Future in the Past  

 (تېر) به دښمن کو و(تېر) به دښمن ک به دښمنه کور) (تې دښمني کو ه(تېر) ب
) به دښمني (تېر

 (ه)کم

 دښمنه کم(تېر) به 

 (ه)

 ن کم(تېر) به دښم

 (ه)

 (تېر) به دښمن کم

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به دښمن کې کېمن (تېر) به دښ ېک(تېر) به دښمنه  تېر) به دښمني کې( (تېر) به دښمن کئ (تېر) به دښمن کئ (تېر) به دښمنه کئ ئدښمني ک(تېر) به 

 3rd ) به دښمن کي(تېر کي(تېر) به دښمن  (تېر) به دښمنه کي به دښمني کي(تېر)  (تېر) به دښمن کي دښمن کي(تېر) به  ه دښمنه کي(تېر) ب ېر) به دښمني کي(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)ښمنومد )(هدښمنوم  (ه)مدښمنو  (ه)دښمنوم  دښمنوو دښمنوو دښمنوو دښمنوو

 2nd دښمنوې دښمنوې ښمنوېد دښمنوې دښمنوئ دښمنوئ دښمنوئ دښمنوئ

 3rd دښمنوي دښمنوي دښمنوي دښمنوي يدښمنو دښمنوي دښمنوي دښمنوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئړن کدښم  ن کړي ديمدښ  دښمنه کړې ده  دښمني کړي دي ئی ددښمن کړ  دښمن کړي دي  دښمنه کړې ده  دښمني کړي دي

 2nd ی دئدښمن کړ  ي ديدښمن کړ  دښمنه کړې ده  دښمني کړي دي  ی دئدښمن کړ  يدښمن کړي د  ښمنه کړې دهد  دښمني کړي دي 

 3rd ی دئدښمن کړ  من کړي ديدښ  دښمنه کړې ده  دښمني کړي دي ی دئدښمن کړ  دښمن کړي دي  ړې دهدښمنه ک  دښمني کړي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st دښمنوئ/ دښمناوه (ه)دښمنول دښمنوله ېدښمنول دښمنوئ (ه)دښمنول دښمنوله دښمنولې

 2nd منوئ/ دښمناوهدښ (ه)لدښمنو دښمنوله دښمنولې دښمنوئ (ه)دښمنول منولهدښ دښمنولې

 3rd مناوهښدښمنوئ/ د (ه)دښمنول دښمنوله نولېدښم دښمنوئ (ه)دښمنول دښمنوله دښمنولې

 
Past Progressive  

 1st دښمنوئ/ دښمناوه (ه)دښمنول دښمنوله ښمنولېد دښمنوئ (ه)دښمنول نولهدښم دښمنولې

 2nd دښمنوئ/ دښمناوه ه)(دښمنول دښمنوله دښمنولې دښمنوئ (ه)دښمنول دښمنوله لېدښمنو

 3rd ئ/ دښمناوهودښمن (ه)دښمنول دښمنوله دښمنولې ئدښمنو (ه)دښمنول دښمنوله دښمنولې

 
Past Perfect  

 وهدښمنه کړې  وېدښمني کړي 
ي وه/ دښمن کړ

 دښمنان _
 دښمنه کړې وه دښمني کړي وې کړی ودښمن 

دښمن کړي وه/ 

 دښمنان _
 1st کړی ودښمن 

 دښمنه کړې وه کړي وې دښمني
دښمن کړي وه/ 

 دښمنان _
 دښمنه کړې وه ي وېدښمني کړ کړی ودښمن 

دښمن کړي وه/ 

 منان _ښد
 2nd وړی کدښمن 

 ړې وهدښمنه ک دښمني کړي وې
دښمن کړي وه/ 

 ان _دښمن
 دښمنه کړې وه دښمني کړي وې کړی ودښمن 

وه/ دښمن کړي 

 دښمنان _
 3rd کړی ودښمن 
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Past Perfect Progressive  

 1st همناودښمنوئ/ دښ (ه)دښمنول دښمنوله دښمنولې دښمنوئ/ دښمناوه (ه)دښمنول دښمنوله دښمنولې

 2nd دښمنوئ/ دښمناوه (ه)ښمنولد دښمنوله دښمنولې مناوهدښدښمنوئ/  (ه)دښمنول ښمنولهد ېدښمنول

 3rd وئ/ دښمناوهدښمن ه)(دښمنول دښمنوله دښمنولې دښمنوئ/ دښمناوه (ه)لدښمنو دښمنوله دښمنولې

 
Future Progressive  

 1st (ه)دښمنومبه  (ه)به دښمنوم )(همبه دښمنو (ه)مښمنوبه د به دښمنوو به دښمنوو منووبه دښ به دښمنوو

 2nd به دښمنوې ېبه دښمنو به دښمنوې به دښمنوې دښمنوئبه  دښمنوئبه  وئدښمنبه  دښمنوئبه 

 3rd به دښمنوي به دښمنوي به دښمنوي به دښمنوي ښمنويدبه  ويدښمنبه  دښمنويبه  دښمنويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه دښمن ِکړ به دښمن ِکړي وي منه ِکړې ويبه دښ به دښمني ِکړي وي ی ويدښمن کړبه  دښمن کړي وي به دښمنه کړې وي به يبه دښمني کړي و

 2nd ی ويبه دښمن ِکړ وي به دښمن ِکړي به دښمنه ِکړې وي به دښمني ِکړي وي ی وين کړبه دښم به دښمن کړي وي به دښمنه کړې وي دښمني کړي وي به

 3rd ويی به دښمن ِکړ به دښمن ِکړي وي به دښمنه ِکړې وي ي ويبه دښمني ِکړ ی ويښمن کړبه د دښمن کړي ويبه  کړې وي منهبه دښ کړي وي ښمنيبه د
 

Future Perfect Progressive  
 1st ويی ښمن ِکړه دب ښمن ِکړي ويبه د به دښمنه ِکړې وي مني ِکړي ويبه دښ ی ويبه دښمن کړ به دښمن کړي وي به دښمنه کړې وي وي مني کړيبه دښ

 2nd ی ويبه دښمن کړ به دښمن کړي وي نه کړې ويبه دښم به دښمني کړي وي ی ويبه دښمن کړ ه دښمن کړي ويب به دښمنه کړې وي ړي ويبه دښمني ک

 3rd ی ويدښمن کړبه  وي به دښمن ِکړي ې ويبه دښمنه کړ به دښمني ِکړي وي ی ويبه دښمن کړ به دښمن کړي وي به دښمنه کړې وي ني کړي ويبه دښم

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)(تېر) به دښمنوم (ه)(تېر) به دښمنوم (ه)ومبه دښمن(تېر)  (ه)(تېر) به دښمنوم (تېر) به دښمنوو وو(تېر) به دښمن (تېر) به دښمنوو (تېر) به دښمنوو

 2nd (تېر) به دښمنوې دښمنوې(تېر) به  ېر) به دښمنوې(ت (تېر) به دښمنوې دښمنوئه ) ب(تېر ه دښمنوئر) ب(تې (تېر) به دښمنوئ به دښمنوئ(تېر) 

 3rd (تېر) به دښمنوي (تېر) به دښمنوي (تېر) به دښمنوي ښمنوير) به د(تې (تېر) به دښمنوي (تېر) به دښمنوي ه دښمنوي(تېر) ب (تېر) به دښمنوي

 
Future in the Past Perfect  

کړي  منيدښ(تېر) به 

 وي

(تېر) به دښمنه کړې 

 وي

(تېر) به دښمن کړي 

 وي

ی (تېر) به دښمن کړ

 وي

(تېر) به دښمني کړي 

 وي

ه دښمنه کړې (تېر) ب

 وي

(تېر) به دښمن کړي 

 وي

ی ړدښمن ک (تېر) به

 وي
1st 

(تېر) به دښمني کړي 

 وي

(تېر) به دښمنه کړې 

 وي

(تېر) به دښمن کړي 

 وي

ی ن کړدښم (تېر) به

 وي

ه دښمني کړي ) ب(تېر

 وي

نه کړې (تېر) به دښم

 وي

کړي  (تېر) به دښمن

 وي

ی (تېر) به دښمن کړ

 وي
2nd 

ي (تېر) به دښمني کړ

 وي

(تېر) به دښمنه کړې 

 وي

 (تېر) به دښمن کړي

 وي

ی ر) به دښمن کړ(تې

 وي

(تېر) به دښمني کړي 

 وي

کړې (تېر) به دښمنه 

 وي

(تېر) به دښمن کړي 

 وي

ی دښمن کړبه  تېر)(

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
، دښمنوئ/ دښمناوه، به دښمن  (ه)دښمنوم )(که ...

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم دې دښمنزه  )غواړي چي  Present Active دښمنوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې دښمن کم )غوښتل يې چي  Present Passive دښمنېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ودښمن  Past Active یدښمن کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ودښمن  Past Passive یمن سودښ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدښمن کړ) ما دي دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما دښمن  )وم چي خوښ  Continuous دښمنوه 

 Non-continuous دښمن که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دموم (ه)دموم  (ه)ومدم  (ه)دموم  موود دموو دموو دموو

 2nd دموې دموې دموې وېدم دموئ دموئ دموئ دموئ

 3rd دموي دموي يدمو دموي دموي دموي دموي دموي

 
Simple Past  

 1st دم کئ کړل(ه) -دم کړه/ دم کړه دم کړې دم کئ کړل(ه) -ړه/دم ک ړهدم ک دم کړې

 2nd دم کئ کړل(ه) -دم کړه/ کړه دم دم کړې دم کئ کړل(ه) -دم کړه/ دم کړه دم کړې

 3rd کئدم  کړل(ه) -دم کړه/ دم کړه دم کړې دم کئ کړل(ه) -ړه/دم ک دم کړه دم کړې
 

Simple Future  
 1st ه)(به دم کم (ه)به دم کم  -دمه - /به دم کم -دمي -/به دم کم به دم کو به دم کو  -دمه -/ه دم کوب  -دمي -به دم کو/

 2nd به دم کې به دم کې  -دمه - /به دم کم  -ميد -به دم کې/ به دم کئ ئبه دم ک  -دمه -به دم کئ/  -دمي -به دم کئ/

 3rd به دم کي به دم کي  -دمه - /به دم کم  -دمي -م کي/به د کيبه دم  به دم کي  -دمه -به دم کي/  -دمي -کي/ به دم

 
Simple Future in the Past  

 ) به دم کم/(تېر

 -يدم -

 (تېر) به دم کم/

  -دمه  -

 (تېر) به دم 

 (ه)کم

 ر) به دم (تې

 (ه)کم

 (تېر) به دم کم/

 -دمي -

 کم/(تېر) به دم 

  -دمه  -

 (تېر) به دم

 (ه)کم

 (تېر) به دم

 (ه)مک
1st 

 (تېر) به دم کې/

  -دمي -

 /(تېر) به دم کم

  -دمه - 

 ر) به دم(تې

 کې 

 (تېر) به دم 

 ېک

 ) به دم کې/(تېر

  -يدم -

 /(تېر) به دم کم

  -دمه - 

 (تېر) به دم 

 کې

 به دم  (تېر)

 کې
2nd 

 (تېر) به دم کي/

  -دمي -

 /کم (تېر) به دم

  -دمه - 

 (تېر) به دم 

 کي

 (تېر) به دم 

 يک

 به دم کي/ (تېر)

  -دمي -

 /(تېر) به دم کم

  -دمه - 

  (تېر) به دم

 کي

 (تېر) به دم 

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ومدم (ه)دموم  (ه)دموم  ه)(دموم  دموو دموو دموو دموو

 2nd دموې دموې دموې دموې دموئ دموئ دموئ دموئ

 3rd دموي دموي دموي دموي دموي دموي دموي دموي
 

Present Perfect  
 1st ئی ددم کړ  دي دم کړي  دم کړې ده دم کړي دي ی دئړدم ک  دم کړي دي  دم کړې ده دم کړي دي

 2nd ی دئدم کړ  دم کړي دي  دم کړې ده ړي ديدم ک ی دئدم کړ  کړي دي دم  دم کړې ده دم کړي دي

 3rd ی دئدم کړ  دم کړي دي  دهدم کړې  دم کړي دي ی دئدم کړ  دم کړي دي  دم کړې ده يدم کړي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st دماوه /دموئ (ه)دمول همولد دمولې دماوه /دموئ (ه)دمول دموله دمولې

 2nd دموئ/ دماوه (ه)دمول دموله دمولې ئ/ دماوهدمو (ه)دمول دموله دمولې

 3rd دماوه /دموئ ه)(دمول دموله دمولې دماوه /دموئ (ه)دمول دموله دمولې

 
Past Progressive  

 1st دماوه /وئدم (ه)دمول دموله دمولې دماوه /موئد (ه)دمول دموله دمولې

 2nd دموئ/ دماوه (ه)دمول دموله دمولې اوهدموئ/ دم (ه)دمول دموله مولېد

 3rd دماوه /دموئ (ه)دمول دموله مولېد دماوه /دموئ (ه)دمول دموله دمولې
 

Past Perfect  
 1st کړی ودم  دم کړي وه ړې وهدم ک دم کړي وې کړی ودم  دم کړي وه دم کړې وه دم کړي وې

 2nd کړی ودم  دم کړي وه دم کړې وه وېدم کړي  کړی ودم  دم کړي وه وه دم کړې کړي وېدم 

 3rd کړی ودم  دم کړي وه دم کړې وه دم کړي وې وکړی دم  دم کړي وه دم کړې وه دم کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st اوهدم /دموئ (ه)دمول دموله دمولې دماوه /دموئ (ه)دمول دموله دمولې

 2nd هدماودموئ/  (ه)دمول مولهد دمولې دموئ/ دماوه (ه)دمول لهدمو دمولې

 3rd دماوه /دموئ (ه)دمول دموله دمولې دماوه /دموئ (ه)دمول دموله دمولې
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Future Progressive  

 1st (ه)دمومبه   (ه)دمومه ب  (ه)دمومبه   (ه)دمومبه   ووبه دم ووبه دم ووبه دم وودمبه 

 2nd دموېبه   دموېبه   دموېبه   دموېبه   دموئبه  ئدموبه  دموئبه  ئدموبه 

 3rd دمويبه   دمويبه   دمويبه   دمويبه  دمويبه  دمويبه  دمويبه  دمويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويړبه دم ک يبه دم کړي و دم کړې وي به به دم کړي وي ی ويبه دم کړ به دم کړي وي دم کړې وي به ويدم کړي به 

 2nd ی ويبه دم کړ به دم کړي وي به دم کړې وي دم کړي ويبه  ی ويکړبه دم  کړي ويبه دم  به دم کړې وي کړي وي دم به

 3rd ی ويبه دم کړ به دم کړي وي به دم کړې وي به دم کړي وي وي یدم کړ به به دم کړي وي به دم کړې وي به دم کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه دم کړ به دم کړي وي دم کړې وي به ويبه دم کړي  ويی به دم کړ به دم کړي وي دم کړې وي به وي به دم کړي

 2nd ی ويبه دم کړ به دم کړي وي دم کړې وي به دم کړي ويبه  وي یبه دم کړ به دم کړي وي دم کړې وي به م کړي ويبه د

 3rd وي یبه دم کړ کړي ويبه دم  دم کړې وي به به دم کړي وي يی وبه دم کړ ي ويه دم کړب دم کړې وي به ه دم کړي ويب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)دموم(تېر)به   (ه)دموم(تېر)به    (ه)دموم(تېر)به    (ه)دموم(تېر)به    وبه دمو (تېر)  (تېر) به دموو  (تېر) به دموو  به دموو(تېر)  

 2nd دموې(تېر)به   دموې(تېر)به   دموېېر)به (ت  دموې(تېر)به   دموئ (تېر به  دموئ(تېر) به   موئده (تېر) ب  دموئېر) به (ت 

 3rd يدمو(تېر)به   دموي(تېر)به   دموي(تېر)به   دموي(تېر)به   دمويبه (تېر)  دموي(تېر) به   دموي(تېر) به   دمويبه (تېر)  

 
Future in the Past Perfect  

  دم به (تېر)

 کړي وي

 دم(تېر) به 

 کړې وي

 (تېر) به دم

 کړي وي

 ر) به دم(تې

 ی ويکړ

 به دم  (تېر)

 کړي وي

 (تېر) به دم

 وي کړې

 (تېر) به دم

 کړي وي

 (تېر) به دم

 ی ويکړ
1st 

 به دم  )(تېر

 کړي وي

 (تېر) به دم

 کړې وي

 (تېر) به دم

 کړي وي

 تېر) به دم(

 ی ويکړ

 دم  به (تېر)

 ي ويکړ

 دم (تېر) به

 کړې وي

 دم(تېر) به 

 کړي وي

 (تېر) به دم

 ی ويکړ
2nd 

 به دم  (تېر)

 کړي وي

 (تېر) به دم

 کړې وي

 (تېر) به دم

 کړي وي

 (تېر) به دم

 ی ويکړ

 به دم  (تېر)

 ويکړي 

 ) به دم(تېر

 کړې وي

 (تېر) به دم

 کړي وي

 (تېر) به دم

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) ..(ه)کم دموئ/ دماوه، به دم، (ه)دموم.) (که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې دم کم )غواړي چي  Present Active دموونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې دم کم )چيښتل يې غو  Present Passive دمېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  ړی وکدم  Past Active یدم کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیدم  Past Passive یدم سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی ودی باور نه لري چي) ما دي دم کړ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وما دم  )چيخوښ وم  Continuous دموه 

 Non-continuous دم که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دودوم (ه)دودوم  (ه)دودوم  (ه)دودوم  دودوو دوودو ودوود دودوو

 2nd دودوې دودوې ېدودو وېدود دودوئ دودوئ دودوئ ودوئد

 3rd دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي

 
Simple Past  

 1st دود کئ کړل -/دود کړه دودکړه دود کړې دود کئ کړل -/دود کړه دود کړه دود کړې

 2nd دود کئ کړل -/کړهدود  دود کړه دود کړې دود کئ کړل -/دود کړه دود کړه د کړېدو

 3rd دود کئ کړل -/ود کړهد دود کړه دود کړې دود کئ ړلک -/دود کړه کړه دود کړېدود 
 

Simple Future  
 1st کم(ه)ود به د ه)به دود کم( به دود کم(ه) به دود کم(ه) دود کو به به دود کو به دودکو به دود کو

 2nd ود کېبه د کېدود به  به دود کې ه دود کېب به دود کئ به دود کئ به دود کئ به دود کئ

 3rd به دود کي به دود کي د کيبه دو به دود کي دود کي به به دود کي به دود کي د کيدو به

 
Simple Future in the Past  

 1st کم(ه) دودېر) به (ت )(تېر) به دود کم(ه م(ه)(تېر) به دود ک (تېر) به دود کم(ه) کو (تېر) به دود ود کودر) به (تې (تېر) به دود کو (تېر) به دود کو

 2nd کې (تېر) به دود کې به دود(تېر)  (تېر) به دود کې (تېر) به دود کې کئ ر) به دود(تې (تېر) به دود کئ کئ (تېر) به دود تېر) به دود کئ(

 3rd کيدود(تېر) به  کي به دود تېر)( (تېر) به دود کي د کي(تېر) به دو (تېر) به دود کي کي (تېر) به دود ) به دود کي(تېر کي(تېر) به دود 

 
Present Progressive  

 1st (ه)دودوم (ه)دودوم  (ه)دودوم  (ه)دودوم  دودوو دودوو دودوو دودوو

 2nd وېدود دودوې دودوې دودوې دودوئ دودوئ دودوئ ودوئد

 3rd دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي دودوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئدودکړ  دودکړي دي  دود کړې ده  دود کړي دي ی دئدودکړ  دي کړيدود  د کړې دهدو  دي کړي دود

 2nd دئی دودکړ  دودکړي دي  دود کړې ده  دود کړي دي ی دئودکړد  دودکړي دي  دود کړې ده  دود کړي دي

 3rd ی دئدودکړ  ړي ديدودک  دود کړې ده  د کړي ديدو ی دئدودکړ  دودکړي دي  دود کړې ده  دود کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهدود /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې دوداوه /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې

 2nd دوداوه /دودوئ (ه)دودول دودوله ېدودول هدوداو /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې

 3rd دوداوه /ئدودو (ه)دودول دودوله ولېدود دوداوه /دودوئ (ه)لدودو دودوله دودولې

 
Past Progressive  

 1st وداوهد /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې دوداوه /دودوئ (ه)ولدود دودوله دودولې

 2nd دوداوه /دودوئ (ه)دودول دودوله ولېدود اوهدود /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې

 3rd دوداوه /دوئدو (ه)دودول هدودول ېودولد دوداوه /دودوئ (ه)دولدو دودوله دودولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ودود وهدودکړي  دود کړې وه دود کړي وې کړی ودود دودکړي وه وهدود کړې  دود کړي وې

 2nd کړی ودود دودکړي وه دود کړې وه دود کړي وې کړی وددو ي وهدودکړ دود کړې وه دود کړي وې

 3rd ی وکړدود دودکړي وه دود کړې وه وې دود کړي کړی ودود وه دکړيدو دود کړې وه د کړي وېدو

 
Past Perfect Progressive  

 1st دوداوه /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې دوداوه /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې

 2nd دوداوه /وئدود (ه)دودول دودوله دودولې دوداوه /دودوئ (ه)دودول ودولهد ودولېد

 3rd دوداوه /دودوئ (ه)دودول دودوله دودولې اوهدود /دودوئ (ه)ولدود ولهدود دودولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مدودوبه   (ه)دودومبه   (ه)دودومبه   (ه)دودومبه   دووبه دو به دودوو دودووبه  به دودوو

 2nd ودوېدبه   دودوېبه   دودوېبه   دودوېبه   دودوئبه  دودوئبه  دودوئبه  دودوئبه 

 3rd دودويبه   يدودوبه   دودويبه   ودويدبه  دودويبه  دودويبه  ودويده ب دودويبه 

  
Future Perfect  

 1st ی ويبه دودکړ به دودکړي وي به دود کړې وي کړي وي به دود ی ويبه دودکړ به دودکړي وي دود کړې وي به به دود کړي وي

 2nd ی ويبه دودکړ دودکړي ويبه  به دود کړې وي ود کړي ويه دب ی ويه دودکړب ړي ويبه دودک به دود کړې وي ي ويبه دود کړ

 3rd ی ويدودکړ به ي ويبه دودکړ به دود کړې وي به دود کړي وي ی ويدکړبه دو به دودکړي وي دود کړې ويبه  به دود کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه دودکړ دودکړي وي به به دود کړې وي دود کړي ويبه  ی ويبه دودکړ کړي ويبه دود يبه دود کړې و ړي ويبه دود ک

 2nd ی ويه دودکړب ړي ويبه دودک به دود کړې وي به دود کړي وي ی ويودکړبه د به دودکړي وي به دود کړې وي به دود کړي وي

 3rd ی ويبه دودکړ دکړي ويدو به دود کړې ويبه  وي دود کړي به ی ويبه دودکړ ويبه دودکړي  به دود کړې وي به دود کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)دودومبه تېر) (  (ه)دودومبه تېر) (   (ه)دودومبه ېر) ت(   (ه)دودومبه تېر) (   (تېر) به دودوو ودوو(تېر) به د (تېر) به دودوو (تېر) به دودوو

 2nd دودوېبه تېر) (  دودوې بهتېر) (  دودوېبه تېر) (  دودوېبه تېر) (  دودوئبه ر) (تې دودوئبه  (تېر) ئدودوبه  (تېر) دودوئېر) به (ت

 3rd دودويبه تېر) (  دودويبه تېر) (  دودويبه تېر) (  يدودوبه تېر) (  دودوي(تېر) به  دودوي(تېر) به  دودوي (تېر) به دودوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به دودکړ  (تېر) به دودکړي وي  (تېر) به دودکړې وي  (تېر) به دودکړي وي  ی ويدودکړ (تېر) به  به دودکړي وي (تېر)  (تېر) به دودکړې وي  وي ېر) به دودکړي(ت

 2nd ی وي(تېر) به دودکړ  وي(تېر) به دودکړي   دودکړې ويبه (تېر)   ړي ويبه دودک(تېر)   ی وي(تېر) به دودکړ  (تېر) به دودکړي وي  (تېر) به دودکړې وي  به دودکړي وي (تېر) 

 3rd ی ويدکړ(تېر) به دو  (تېر) به دودکړي وي  (تېر) به دودکړې وي  ويدودکړي (تېر) به   ی وي(تېر) به دودکړ  به دودکړي وي (تېر)  (تېر) به دودکړې وي  (تېر) به دودکړي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)دوداوه، به دودکم /، دودوئ (ه)...) دودوم(که 

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دودکم زه دې )غواړي چي  Present Active دودوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې دودکم )غوښتل يې چي  Present Passive دېدونکیدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و ددو  Past Active یکړ دود 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و دود  Past Passive یسو دود 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويکړ ما دي دود لري چي)دی باوو نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما دود )ښ وم چيخو  Continuous دودوه 

 Non-continuous ود کهد 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دوړوم (ه)دوړوم  (ه)دوړوم  (ه)دوړوم  دوړوو دوړوو دوړوو دوړوو

 2nd دوړوې دوړوې دوړوې دوړوې وئدوړ دوړوئ ړوئدو وړوئد

 3rd دوړوي دوړوي دوړوي دوړوي ويدوړ دوړوي دوړوي دوړوي

 
Simple Past  

 1st ودوړوئ/ ودوړاوه (ه)ودوړول ولهودوړ لېودوړو ودوړوئ/ ودوړاوه (ه)ودوړول ودوړوله ړولېودو

 2nd دوړوئ/ ودوړاوهو )(هودوړول ړولهودو ولېودوړ وړاوهودوړوئ/ ود (ه)ولودوړ ودوړوله ودوړولې

 3rd وهودوړوئ/ ودوړا (ه)ودوړول ودوړوله ودوړولې وئ/ ودوړاوهودوړ (ه)ودوړول ودوړوله ودوړولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به و دوړوم (ه)ومبه و دوړ (ه)به و دوړوم (ه)به و دوړوم دوړووبه و  و دوړووبه  ړووبه و دو به و دوړوو

 2nd به و دوړوې ېبه و دوړو به و دوړوې وېبه و دوړ به و دوړوئ ودوړوئ به به و دوړوئ وئه و دوړب

 3rd يودوړو هب به و دوړوي به و دوړوي به و دوړوي ه و دوړويب به و دوړوي به و دوړوي ودوړوي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به و دوړوم (ه)و دوړوم(تېر) به  (ه)به و دوړوم(تېر)  (ه)(تېر) به و دوړوم ړوو(تېر) به و دو دوړوو (تېر) به و تېر) به و دوړوو( (تېر) به و دوړوو

 2nd ه و دوړوې(تېر)ب (تېر)به و دوړوې (تېر)به و دوړوې (تېر)به و دوړوې و دوړوئ(تېر) به  (تېر) به و دوړوئ ودوړوئ (تېر) به ئ(تېر) به و دوړو

 3rd (تېر)به و دوړوي (تېر)به و دوړوي (تېر)به و دوړوي (تېر)به و دوړوي دوړوي (تېر) به و (تېر) به و دوړوي ويتېر) به و دوړ( دوړويتېر) به و (

 
Present Progressive  

 1st (ه)دوړوم (ه)دوړوم  (ه)دوړوم  (ه)دوړوم  دوړوو دوړوو دوړوو دوړوو

 2nd وېدوړ ړوېدو دوړوې ېدوړو دوړوئ دوړوئ دوړوئ دوړوئ

 3rd دوړوي دوړوي دوړوي دوړوي دوړوي دوړوي ړويدو دوړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلدوړو  دوړولي دي  دوړولې ده  دوړولي دي ی دئولدوړ  دوړولي دي  دوړولې ده  دوړولي دي

 2nd ئی دوړولد  ړولي ديدو  دوړولې ده  يدوړولي د ی دئدوړول  دوړولي دي  دوړولې ده  دوړولي دي

 3rd ی دئدوړول  دوړولي دي  ې دهدوړول  دوړولي دي ی دئولدوړ  دوړولي دي  دوړولې ده  دي دوړولي

 
Present Perfect Progressive  

 1st دوړاوه /دوړوئ (ه)دوړول دوړوله وړولېد وړاوهد /دوړوئ (ه)دوړول دوړوله دوړولې

 2nd وئ/ دوړاوهدوړ (ه)دوړول ولهدوړ ولېدوړ دوړاوهدوړوئ/  (ه)دوړول دوړوله دوړولې

 3rd دوړوئ/ دوړاوه (ه)دوړول دوړوله دوړولې وهدوړوئ/ دوړا (ه)دوړول لهدوړو دوړولې

 
Past Progressive  

 1st دوړاوه /دوړوئ (ه)دوړول دوړوله دوړولې دوړاوه /دوړوئ (ه)دوړول دوړوله دوړولې

 2nd وړوئ/ دوړاوهد )(هدوړول وړولهد وړولېد دوړاوه /دوړوئ (ه)دوړول هدوړول دوړولې

 3rd دوړوئ/ دوړاوه (ه)دوړول دوړوله دوړولې ړاوهدوړوئ/ دو (ه)دوړول ړولهدو دوړولې

 
Past Perfect  

 1st ی ولودوړ لي وهودوړ لې وهودوړ لي وېودوړ ی ولووړد لي وهودوړ لې وهودوړ لي وېودوړ

 2nd ی ولودوړ لي وهودوړ وهلې ودوړ لي وېودوړ و یلودوړ وه ليودوړ لې وهودوړ لي وېودوړ

 3rd ی ولودوړ لي وهودوړ لې وهودوړ لي وېودوړ ی ولودوړ وه ليودوړ لې وهودوړ لي وېودوړ

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهدوړا /دوړوئ (ه)دوړول دوړوله دوړولې دوړاوه /دوړوئ (ه)ړولدو ړولهدو دوړولې

 2nd وړاوهدوړوئ/ د (ه)دوړول دوړوله لېوړود ړوئ/ دوړاوهدو (ه)لدوړو وړولهد دوړولې

 3rd وئ/ دوړاوهدوړ (ه)دوړول دوړوله دوړولې دوړوئ/ دوړاوه (ه)دوړول هدوړول دوړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ړومدوبه   (ه)ړومدوبه   (ه)دوړومبه   (ه)دوړومبه   ووبه دوړ ووبه دوړ وووړبه د ووبه دوړ

 2nd ېدوړوبه   دوړوېبه   وړوېدبه   دوړوېبه   دوړوئبه  وئدوړبه  دوړوئبه  دوړوئه ب

 3rd دوړويبه   دوړويبه   دوړويبه   دوړويبه  دوړويبه  دوړويبه  دوړويبه  دوړويبه 

 
Future Perfect  

 1st وي یلوبه دوړ لي ويوبه دوړ لې ويوبه دوړ لي ويوبه دوړ ی ويبه دوړول به دوړولي وي به دوړولې وي به دوړولي وي

 2nd ی ويلوه دوړب لي ويوبه دوړ لې ويوبه دوړ لي ويوبه دوړ ی ويدوړول به به دوړولي وي ړولې ويبه دو به دوړولي وي

 3rd يی ولوبه دوړ يلي ووبه دوړ لې ويوبه دوړ لي ويوبه دوړ ی ويبه دوړول ي ويه دوړولب به دوړولې وي به دوړولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلوبه دوړ لي ويوبه دوړ لې ويوبه دوړ لي ويوبه دوړ وي یبه دوړول به دوړولي وي به دوړولې وي به دوړولي وي

 2nd ی ويلوړبه دو لي ويوبه دوړ لې ويوبه دوړ لي ويوبه دوړ ی ويدوړول به ي ويبه دوړول به دوړولې وي به دوړولي وي

 3rd ی ويلوبه دوړ ي ويلوبه دوړ لې ويوبه دوړ يلي ووبه دوړ ی ويبه دوړول ويلي به دوړو لې ويبه دوړو به دوړولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وړومدر) به (تې  (ه)دوړوم(تېر) به   ه)(دوړوم(تېر) به   (ه)دوړوم(تېر) به   (تېر) به دوړوو  ړوو) به دو(تېر  (تېر) به دوړوو  (تېر) به دوړوو 

 2nd دوړوې(تېر) به   دوړوېه (تېر) ب  دوړوې(تېر) به   دوړوې(تېر) به   دوړوئ) به (تېر  دوړوئ(تېر) به   ئدوړو(تېر) به   دوړوئېر) به (ت 

 3rd يوړود(تېر) به   يدوړوبه (تېر)   دوړوي(تېر) به   ويدوړ(تېر) به   دوړوي(تېر) به   دوړوي(تېر) به   دوړويبه  (تېر)  دوړوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلو(تېر) به دوړ  لي ويو(تېر) به دوړ  لې ويوبه دوړ(تېر)   لي ويو(تېر) به دوړ  ی ويېر) به دوړول(ت  (تېر) به دوړولي وي  (تېر) به دوړولې وي  ړولي وي(تېر) به دو 

 2nd ی ويلو(تېر) به دوړ  لي ويو(تېر) به دوړ  لې ويوېر) به دوړ(ت  لي ويو(تېر) به دوړ  ی وي(تېر) به دوړول  ولي ويدوړ(تېر) به   ويدوړولې (تېر) به   وير) به دوړولي (تې 

 3rd ی ويلور) به دوړ(تې  لي ويوه دوړ(تېر) ب  لې ويوه دوړ(تېر) ب  ي ويلو(تېر) به دوړ  ی وي(تېر) به دوړول  (تېر) به دوړولي وي  ولې وي(تېر) به دوړ  (تېر) به دوړولي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)موړ، دوړوئ/ دوړاوه، به و دو (ه)مودوړ (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)موزه دې ودوړ )يغواړي چ  Present Active دوړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مودوړزه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive دوړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلودوړ  Past Active یدوړول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یلودوړ  Past Passive یلېددوړ 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويلوچي) ما دي دوړدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلوما دوړ )وم چي خوښ  Continuous دوړوه 

 Non-continuous ودوړوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډاروم (ه)ډاروم  (ه)ارومډ  (ه)ډاروم  رووډا ارووډ ډاروو ډاروو

 2nd ډاروې ډاروې ډاروې ډاروې ډاروئ ډاروئ ډاروئ ډاروئ

 3rd ډاروي ډاروي ډاروي ډاروي ډاروي يډارو ډاروي ډاروي

 
Simple Past  

 1st راوهوډا /وډاروئ (ه)وډارول رولهوډا وډارولې وډاراوه /وډاروئ (ه)وډارول وډاروله وډارولې

 2nd وډاراوه /وډاروئ (ه)لوډارو وډاروله وډارولې هوډاراو /وډاروئ (ه)وډارول لهارووډ وډارولې

 3rd وډاراوه /ډاروئو (ه)وډارول وډاروله وډارولې وډاراوه /وډاروئ (ه)وډارول وډاروله وډارولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به و ډاروم (ه)ه و ډارومب )(هبه و ډاروم (ه)ارومبه و ډ و ډاروو به و ډاروو به به و ډاروو به و ډاروو

 2nd به و ډاروې اروېوډ به وډاروې به وډاروې به به و ډاروئ به و ډاروئ روئبه و ډا به و ډاروئ

 3rd وډاروي به وډاروي به وډاروي به وډاروي به ډارويبه و  ويه و ډارب به و ډاروي به و ډاروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به و ډاروم (ه)وډاروم(تېر) به  (ه)(تېر) به و ډاروم (ه)(تېر) به وډاروم ووبه و ډار (تېر) و ډاروو (تېر) به (تېر) به و ډاروو وارو(تېر) به و ډ

 2nd ر) به و ډاروې(تې وډاروې ر) به(تې روې(تېر) به و ډا ېوډارو ر) به(تې (تېر) به و ډاروئ (تېر) به و ډاروئ (تېر) به و ډاروئ و ډاروئ(تېر) به 

 3rd وډاروي(تېر) به  (تېر) به و ډاروي (تېر) به و ډاروي وډاروي (تېر) به (تېر) به و ډاروي (تېر) به و ډاروي ي(تېر) به و ډارو وډاروي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)ډاروم )(هډاروم  (ه)رومډا  (ه)ارومډ  ډاروو ډاروو ډاروو ډاروو

 2nd ډاروې ډاروې ېډارو ډاروې ډاروئ ډاروئ اروئډ ئډارو

 3rd ډاروي ډاروي ډاروي ډاروي ډاروي ډاروي ډاروي يډارو
 

Present Perfect  
 1st ی دئډارول  ډارولي دي  ډارولې ده  ډارولي دي ی دئډارول  لي ديډارو  ډارولې ده  ډارولي دي

 2nd ی دئډارول  يډارولي د  ډارولې ده  ولي ديډار ی دئډارول  يارولي دډ  ډارولې ده  يډارولي د

 3rd ی دئډارول  ډارولي دي  رولې دهډا  ډارولي دي ی دئډارول  ډارولي دي  ډارولې ده  ي ديډارول

 
Present Perfect Progressive  

 1st هډاراو /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله رولېډا ډاروئ/ ډاراوه (ه)ډارول ډاروله ډارولې

 2nd ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول رولهډا ډارولې

 3rd ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې اراوهډ /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې

 
Past Progressive  

 1st اوهوئ/ ډارډار (ه)ډارول لهډارو ډارولې ډاروئ/ ډاراوه (ه)ډارول ډاروله ډارولې

 2nd ډاراوه /ډاروئ ه)(ډارول ډاروله ډارولې وهډارا /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله لېډارو

 3rd ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې

 
Past Perfect  

 1st ی وولډار وه ډارولي ارولې وهډ ډارولي وې ی وډارول ډارولي وه ډارولې وه ډارولي وې

 2nd ی وډارول ډارولي وه وه ډارولې ډارولي وې ی ورولډا ډارولي وه ډارولې وه ي وېرولډا

 3rd ی وډارول هډارولي و ډارولې وه ډارولي وې ی وډارول ولي وهډار ډارولې وه ډارولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ډاراوه وئ/ډار (ه)ډارول ډاروله ډارولې ډاراوه /ډاروئ (ه)ولډار ډاروله ډارولې

 2nd ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول ډاروله ډارولې

 3rd ډاراوه /ډاروئ (ه)رولډا ډاروله ډارولې ډاراوه /ډاروئ (ه)ډارول رولهډا ډارولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ډارومبه   (ه)ډارومبه   )(هډارومبه   )(هډارومبه   به ډاروو ارووبه ډ رووبه ډا به ډاروو

 2nd اروېډبه   ډاروېبه   ډاروېبه   ډاروېبه   ډاروئبه  ډاروئ به ډاروئبه  ډاروئبه 

 3rd ډارويبه   ډارويبه   ډارويبه   رويډابه  يډاروبه  ډارويبه  ډارويبه  ډارويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويرولبه ډا به ډارولي وي ې ويبه ډارول به ډارولي وي ی ويلاروبه ډ ارولي ويبه ډ ويبه ډارولې  رولي ويبه ډا

 2nd ی ويبه ډارول يارولي وبه ډ به ډارولې وي به ډارولي وي ی ويبه ډارول به ډارولي وي ډارولې ويبه  به ډارولي وي

 3rd ی ويبه ډارول ولي ويډاربه  ډارولې ويبه  وي به ډارولي ی ويارولبه ډ وي به ډارولي به ډارولې وي به ډارولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويرولبه ډا يبه ډارولي و به ډارولې وي به ډارولي وي ی ويولبه ډار به ډارولي وي ډارولې ويبه  به ډارولي وي

 2nd ی ويبه ډارول ويبه ډارولي  ويډارولې به  به ډارولي وي يی وډارولبه  به ډارولي وي به ډارولې وي به ډارولي وي

 3rd ی ويبه ډارول رولي ويبه ډا به ډارولې وي به ډارولي وي ی ويبه ډارول ولي ويبه ډار به ډارولې وي وي به ډارولي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ډارومبه  (تېر)  ه)(ډاروم(تېر) به    (ه)ډاروم به (تېر)   (ه)ومډاربه  (تېر)   ) به ډاروو(تېر  وو(تېر) به ډار  (تېر) به ډاروو  (تېر) به ډاروو 

 2nd ډاروې(تېر) به   ډاروېتېر) به (  اروېډ(تېر) به   ډاروې(تېر) به   ډاروئ(تېر) به   ډاروئ(تېر) به   ډاروئ(تېر) به   ډاروئ(تېر) به  

 3rd ډارويبه (تېر)   ډاروي(تېر) به   ډاروي(تېر) به   ډاروي) به تېر(  ډاروي) به (تېر  يډارو(تېر) به   رويډار) به (تې  ډاروي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st يی و) به ډارول(تېر  ي(تېر) به ډارولي و  رولې وي(تېر) به ډا  (تېر) به ډارولي وي  ی وي(تېر) به ډارول  ويډارولي (تېر) به   (تېر) به ډارولې وي  به ډارولي وي (تېر) 

 2nd ی ويه ډارول(تېر) ب  (تېر) به ډارولي وي  (تېر) به ډارولې وي  وي(تېر) به ډارولي   ی وي(تېر) به ډارول  به ډارولي وي (تېر)  ېر) به ډارولې وي(ت  (تېر) به ډارولي وي 

 3rd ی وي(تېر) به ډارول  وي(تېر) به ډارولي   لې وي(تېر) به ډارو  به ډارولي وير) (تې  ی ويارولر) به ډ(تې  به ډارولي وي (تېر)  ي(تېر) به ډارولې و  (تېر) به ډارولي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ه و ډارومراوه، ب، ډاروئ/ ډا (ه)ډاروم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive ( (هدې وډارومزه  )چي غواړي )  Present Active ډاروونکی 

Imperfect Subjunctive ( (هزه دې وډاروم )يې چيغوښتل  )  Present Passive ډارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یډارول   Past Active یډارول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یډارول   Past Passive یلدېډار 

Present Perfect or Past Subjunctive ( ی وينه لري چي) ما دي ډارول اوردی ب   Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ( و یما ډارول )خوښ وم چي   Continuous ډاروه 

 Non-continuous وډاروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډبوم (ه)ډبوم  (ه)ډبوم  (ه)ډبوم  ډبوو ډبوو بووډ ډبوو

 2nd ډبوې ډبوې ډبوې ډبوې ډبوئ ډبوئ ډبوئ ډبوئ

 3rd ډبوي ډبوي بويډ ډبوي ډبوي ډبوي ډبوي ډبوي

 
Simple Past  

 1st باوهوډ /وډبوئ (ه)بولوډ بولهوډ وډبولې وډباوه /وئوډب ه)(وډبول وډبوله وډبولې

 2nd وډباوه /وډبوئ (ه)وډبول وډبوله ولېوډب وډباوه /وډبوئ (ه)ولوډب وډبوله وډبولې

 3rd بوئ/ وډباوه وډ (ه)لوډبو وډبوله وډبولې وډبوئ/ وډباوه  (ه)وډبول هوډبول وډبولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به و ډبوم (ه)وموډببه  (ه)وډبوم به (ه)مبه وډبو به و ډبوو ووه و ډبب به وډبوو به وډبوو

 2nd به وډبوې به وډبوې به وډبوې به وډبوې به و ډبوئ به وډبوئ به وډبوئ وډبوئبه 

 3rd به و ډبوي به ډبوي ډبويبه و ويوډببه  به و ډبوي به وډبوي به وډبوي به وډبوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به و ډبوم (ه)(تېر) به و ډبوم )(ه(تېر) به و ډبوم (ه)وم(تېر) به و ډب تېر) به وډبوو( و(تېر) به وډبو وډبوو (تېر) به ر) به وډبوو(تې

 2nd ډبوېبه و  (تېر) (تېر) به و ډبوې (تېر) به وډبوې (تېر) به و ډبوې وئ)به وډب(تېر وډبوئ(تېر) به  (تېر) به وډبوئ به و ډبوئ(تېر) 

 3rd (تېر) به و ډبوي (تېر) به و ډبوي وډبوي (تېر) به تېر) به و ډبوي( (تېر)به وډبوي ر) به وډبوي(تې ېر) به وډبوي(ت ډبوي(تېر) به و

 
Present Progressive  

 1st (ه)ډبوم (ه)ډبوم  (ه)ډبوم  )(هډبوم  ډبوو ډبوو ډبوو ډبوو

 2nd ډبوې ډبوې ډبوې ډبوې ډبوئ ډبوئ ډبوئ ډبوئ

 3rd ډبوي يډبو ډبوي ډبوي ويډب ډبوي ډبوي ډبوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئډبول  ډبولي دي  ډبولې ده  ډبولي دي ی دئډبول  ډبولي دي  ډبولې ده  ډبولي دي

 2nd ی دئډبول  ډبولي دي  ډبولې ده  ډبولي دي ئی دډبول  ډبولي دي  ډبولې ده  ډبولي دي

 3rd ی دئډبول  ډبولي دي  دهډبولې   لي ديډبو دئ یډبول  ډبولي دي  ده ډبولې  ډبولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ډباوهډبوئ/  (ه)ډبول ډبوله ډبولې ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله ډبولې

 2nd ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله ډبولې ډباوهډبوئ/  (ه)ډبول ډبوله ډبولې

 3rd وهډبا /ډبوئ (ه)بولډ ډبوله ډبولې ډباوه /ډبوئ )(هډبول ډبوله ډبولې

 
Past Progressive  

 1st ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله ډبولې بوئ/ ډباوهډ (ه)ډبول ډبوله ډبولې

 2nd وئ/ ډباوهډب (ه)لډبو ډبوله ډبولې ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله لېډبو

 3rd ډباوه /ډبوئ (ه)ولډب ولهډب ډبولې ډباوه /ډبوئ (ه)ډبول ډبوله ډبولې

 
Past Perfect  

 1st ی وډبول ډبولي وه ډبولې وه ډبولي وې ی ولډبو ډبولي وه ډبولې وه لي وېډبو

 2nd ی وډبول ډبولي وه ډبولې وه ډبولي وې ی وولډب ډبولي وه ډبولې وه ډبولي وې

 3rd ی وډبول هډبولي و ډبولې وه ډبولي وې ی وډبول ډبولي وه ډبولې وه وې ډبولي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ئ/ ډباوهډبو (ه)ډبول ډبوله ډبولې ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله ولېډب

 2nd ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله ډبولې ډبوئ/ ډباوه (ه)ډبول ډبوله ډبولې

 3rd ډباوه /ډبوئ (ه)ډبول ډبوله ډبولې ډباوه /ډبوئ (ه)ډبول ډبوله ډبولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ډبومبه   (ه)ډبوم به  (ه)ډبومبه   (ه)ډبومبه   ووبه ډب به ډبوو ه ډبووب به ډبوو

 2nd ډبوېبه   ډبوېبه   ېډبوبه   ډبوېبه   ډبوئبه  ډبوئبه  ډبوئبه  ډبوئبه 

 3rd ډبويبه   ډبويبه   ډبويبه   ډبويبه  ډبوي به ډبويبه  ډبويبه  ډبويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويولبه ډب به ډبولي وي لې ويبه ډبو به ډبولي وي ی ويډبولبه  به ډبولي وي بولې ويبه ډ به ډبولي وي

 2nd ی ويلبه ډبو به ډبولي وي به ډبولې وي به ډبولي وي ی ويډبولبه  ډبولي ويبه  به ډبولې وي به ډبولي وي

 3rd ويی لبه ډبو ولي ويبه ډب يبه ډبولې و به ډبولي وي وي یبه ډبول به ډبولي وي به ډبولې وي به ډبولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ډبول به ډبولي وي ډبولې وي به به ډبولي وي ی ويبه ډبول به ډبولي وي به ډبولې وي به ډبولي وي

 2nd ويی به ډبول به ډبولي وي يې وبه ډبول به ډبولي وي ی ويبه ډبول به ډبولي وي به ډبولې وي ولي ويبه ډب

 3rd ی ويبه ډبول به ډبولي وي ولې ويبه ډب به ډبولي وي ی ويلبه ډبو به ډبولي وي ډبولې ويبه  به ډبولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ډبوم) به (تېر   (ه)ډبوم(تېر) به    (ه)مډبو(تېر) به    (ه)ډبوم(تېر) به    (تېر)به ډبوو  ېر)به ډبوو(ت  بوو(تېر)به ډ  (تېر)به ډبوو 

 2nd ډبوې(تېر)به   ډبوې(تېر)به   ډبوې(تېر)به   ډبوې(تېر)به   ډبوئبه (تېر)  ډبوئ(تېر)به   وئډب(تېر)به   ډبوئ(تېر)به  

 3rd ډبوي(تېر)به   ډبويه ر)ب(تې  ډبوي(تېر)به   ډبوي(تېر)به   ډبوي(تېر)به   ډبوي)به (تېر  يډبو(تېر)به   ډبوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ويی ډبول (تېر)به  (تېر)به ډبولي وي  (تېر)به ډبولې وي  (تېر)به ډبولي وي  ی وي(تېر)به ډبول  ېر)به ډبولي وي(ت  (تېر)به ډبولې وي  ي(تېر)به ډبولي و 

 2nd ی وي(تېر)به ډبول  وي(تېر)به ډبولي   به ډبولې ويېر)(ت  ډبولي وي (تېر)به  ی وي(تېر)به ډبول  وي ولي(تېر)به ډب  (تېر)به ډبولې وي  (تېر)به ډبولي وي 

 3rd ی وي(تېر)به ډبول  (تېر)به ډبولي وي  ډبولې ويتېر)به (  (تېر)به ډبولي وي  ی وي(تېر)به ډبول  لي وي(تېر)به ډبو  (تېر)به ډبولې وي  (تېر)به ډبولي وي 

 

Conditional (present, past, future) (.. که) (ه)، ډبوئ/ ډباوه، به وډبوم ه)(ډبوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وډبوم )غواړي چي  Present Active ډبوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)دې وډبوم زه )چي غوښتل يې  Present Passive ډبېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلډبو  Past Active یولډب 

Past Anterior or Preterit Perfect و یډبول  Past Passive یډبول سو /یډبېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی ودی باور نه لري چي) ما دي ډبول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یما ډبول )چيخوښ وم  Continuous ډبوه 

 Non-continuous وډبوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډزوم (ه)ډزوم  ډزومه ډزومه ډزوو ډزوو وډزو ډزوو

 2nd ډزوې ډزوې ډزوې ډزوې وئزډ ډزوئ ډزوئ ډزوئ

 3rd ډزوي ډزوي ډزوي ډزوي ويډز ډزوي ډزوي ډزوي

 
Simple Past  

 1st وډزوئ/ وډزاوه  (ه)وډزول وډزوله وډزولې وډزوئ/ وډزاوه  (ه)وډزول زولهوډ وډزولې

 2nd وډزوئ/ وډزاوه  (ه)وډزول وډزوله وډزولې وډزاوه وډزوئ/  (ه)وډزول وډزوله وډزولې

 3rd وډزوئ/ وډزاوه  (ه)ډزولو هوډزول وډزولې وډزاوه وډزوئ/  (ه)وډزول وډزوله ېلوډزو
 

Simple Future  
 1st (ه)به وډزوم (ه)به وډزوم به وډزومه به وډزومه به وډزوو به وډزوو به وډزوو ډزووبه و

 2nd به وډزوې به وډزوې به وډزوې وډزوېبه  به وډزوئ وډزوئبه  زوئبه وډ به وډزوئ

 3rd به وډزوي به وډزوي وډزويبه  به وډزوي زويبه وډ يبه وډزو به وډزوي به وډزوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وډزوم (ه)تېر) به وډزوم( ډزومه(تېر) به و (تېر) به وډزومه (تېر) به وډزوو وو(تېر) به وډز (تېر) به وډزوو (تېر) به وډزوو

 2nd وډزوې(تېر) به  تېر) به وډزوې( (تېر) به وډزوې ) به وډزوېتېر( ر) به وډزوئ(تې زوئ(تېر) به وډ تېر) به وډزوئ( (تېر) به وډزوئ

 3rd (تېر) به وډزوي وډزويتېر) به ( وډزوي(تېر) به  (تېر) به وډزوي (تېر) به وډزوي ډزوي(تېر) به و (تېر) به وډزوي (تېر) به وډزوي

 
Present Progressive  

 1st ه)(ومډز (ه)ډزوم  هډزوم مهډزو ډزوو ډزوو ډزوو ډزوو

 2nd ډزوې ډزوې ډزوې ډزوې ډزوئ ډزوئ ډزوئ ډزوئ

 3rd ډزوي ډزوي ډزوي ډزوي ډزوي ډزوي ډزوي ډزوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئډزول  ډزولي دي  ډزولې ده  ډزولي دي ی دئډزول  يډزولي د  ډزولې ده  ډزولي دي

 2nd ی دئډزول  ډزولي دي  دهلې ډزو  ډزولي دي ی دئولډز  ډزولي دي  ډزولې ده  يدډزولي 

 3rd ی دئډزول  ډزولي دي  ډزولې ده  ډزولي دي ی دئډزول  ولي ديډز  ډزولې ده  ډزولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول لهډزو ولېډز

 2nd ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول لهډزو ډزولې اوهډز /زوئډ (ه)ډزول ډزوله ډزولې

 3rd ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ولېډز

 
Past Progressive  

 1st ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې هډزاو /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې

 2nd ډزاوه /ډزوئ ه)(ډزول ډزوله ډزولې ډزاوه /ئډزو (ه)ډزول ډزوله ډزولې

 3rd ډزاوه /زوئډ (ه)ډزول ډزوله ډزولې هډزاو /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله لېډزو

 
Past Perfect  

 1st ی وډزول ډزولي وه ډزولې وه ډزولي وې ی وډزول ډزولي وه ډزولې وه ډزولي وې

 2nd ی وډزول ډزولي وه وه ډزولې ډزولي وې ی وډزول ډزولي وه ډزولې وه ډزولي وې

 3rd ی وډزول ډزولي وه وهډزولې  ډزولي وې ی وډزول وه وليډز ډزولې وه ېډزولي و

 
Past Perfect Progressive  

 1st ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې

 2nd ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ډزولې ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ولېډز

 3rd ډزاوه /ډزوئ (ه)ډزول ډزوله ولېډز ډزاوه /زوئډ (ه)ولډز ډزوله ډزولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ډزومبه   (ه)ډزومبه   زومهډبه   ډزومهبه   به ډزوو به ډزوو به ډزوو به ډزوو

 2nd ډزوېبه   ډزوېبه   ډزوېبه   ډزوېبه   ډزوئبه  ډزوئه ب ډزوئ به ډزوئبه 

 3rd ډزويبه   ډزويبه   زويډبه   ډزويبه  ډزويه ب ډزويبه  ډزويبه  ډزويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ډزول به ډزولي وي به ډزولې وي يبه ډزولي و ی ويبه ډزول به ډزولي وي به ډزولې وي ي ويبه ډزول

 2nd ی ويولبه ډز به ډزولي وي ډزولې ويه ب به ډزولي وي ی ويبه ډزول به ډزولي وي به ډزولې وي وي ه ډزوليب

 3rd ی ويبه ډزول به ډزولي وي ه ډزولې ويب به ډزولي وي ی ويډزول به به ډزولي وي به ډزولې وي وي به ډزولي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويډزول به به ډزولي وي به ډزولې وي به ډزولي وي ی ويبه ډزول ي ويبه ډزول به ډزولې وي به ډزولي وي

 2nd ی ويبه ډزول به ډزولي وي ه ډزولې ويب به ډزولي وي ی ويبه ډزول يي وبه ډزول لې ويبه ډزو به ډزولي وي

 3rd ی ويه ډزولب لي ويبه ډزو به ډزولې وي به ډزولي وي ی ويډزولبه  يبه ډزولي و به ډزولې وي به ډزولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ډزوم(تېر) به   (ه)ډزوم(تېر) به    ډزومهر) به (تې  ډزومه(تېر) به   ه ډزوو) ب(تېر  به ډزوو(تېر)   (تېر) به ډزوو  ر) به ډزووتې( 

 2nd ډزوې(تېر) به   ډزوې(تېر)به   ډزوې(تېر) به   زوېډر) به (تې  ډزوئ(تېر) به   ډزوئ(تېر) به   ډزوئ) به (تېر  ډزوئ(تېر) به  

 3rd ډزوي(تېر) به   زويډ(تېر) به   ډزويېر) به (ت  ډزوي(تېر) به   ډزويبه  ېر)(ت  ډزوي) به (تېر  يډزو(تېر) به   ډزويتېر) به ( 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويډزولتېر)به (  (تېر)به ډزولي وي  لې ويزو(تېر)به ډ  (تېر)به ډزولي وي  ی وي(تېر)به ډزول  ولي وير)به ډز(تې  (تېر)به ډزولې وي  (تېر)به ډزولي وي 

 2nd ی وي(تېر)به ډزول  (تېر)به ډزولي وي  ې وي(تېر)به ډزول  (تېر)به ډزولي وي  ی وي(تېر)به ډزول  ي(تېر)به ډزولي و  ولې وي(تېر)به ډز  تېر)به ډزولي وي( 

 3rd ی ويزول(تېر)به ډ  (تېر)به ډزولي وي  يېر)به ډزولې و(ت  وي (تېر)به ډزولي  ی ويبه ډزولر)(تې  (تېر)به ډزولي وي  (تېر)به ډزولې وي  )به ډزولي وي(تېر 

 

Conditional (present, past, future) (.. که) (ه)ډزاوه، به وډزوم ، ډزوئ/ (ه)ډزوم.  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وډزوم )غواړي چي  Present Active ډزوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې وډزوم )يې چي غوښتل  Present Passive ډزېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یډزول  Past Active یډزول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یډزول  Past Passive یډزول سو /یدلډزې 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويباور نه لري چي) ما دي ډزولی د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یزولما ډ )خوښ وم چي  Continuous ډزوه 

 Non-continuous وډزوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډکوم (ه)ډکوم  (ه)ډکوم  (ه)ډکوم  ډکوو ووډک ډکوو ډکوو

 2nd ډکوې ډکوې ډکوې ډکوې ئډکو ډکوئ ډکوئ ډکوئ

 3rd ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي

 
Simple Past  

 1st ډک کئ ل(ه)کړ -ډک کړه/ ډکه کړه ډکي کړې ډک کئ کړل(ه) -ډک کړه/ هډکه کړ ډکي کړې

 2nd ډک کئ ړل(ه)ک -ډک کړه/ ډکه کړه ډکي کړې کئ ډک کړل(ه) -ه/ډک کړ هډکه کړ ډکي کړې

 3rd ډک کئ کړل(ه) -کړه/ډک  ډکه کړه ډکي کړې ډک کئ کړل(ه) -ډک کړه/ ډکه کړه ېډکي کړ
 

Simple Future  
 1st (ه)به ډک کم (ه)به ډک کم (ه)به ډکه کم به ډکي کم(ه) به ډک کو به ډک کو به ډکه کو ډکي کو به

 2nd ډک کېبه  به ډک کې به ډکه کې به ډکي کې به ډک کئ به ډک کئ کئډکه به  کي کئبه ډ

 3rd به ډک کي به ډک کي به ډکه کي ډکي کي به به ډک کي به ډک کي به ډکه کي به ډکي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st )(ه(تېر) به ډک کم (ه)کم (تېر) به ډک (ه)ر) به ډکه کم(تې کم(ه)به ډکي (تېر)  (تېر) به ډک کو ر) به ډک کو(تې (تېر) به ډکه کو (تېر) به ډکي کو

 2nd (تېر) به ډک کې تېر) به ډک کې( که کې(تېر) به ډ (تېر) به ډکي کې (تېر) به ډک کئ کئ(تېر) به ډک  (تېر) به ډکه کئ (تېر) به ډکي کئ

 3rd کي (تېر) به ډک ر) به ډک کي(تې (تېر) به ډکه کي ډکي کي به (تېر) کيه ډک (تېر) ب (تېر) به ډک کي به ډکه کي تېر)( (تېر) به ډکي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ډکوم (ه)ډکوم  (ه)ډکوم  (ه)ډکوم  وډکو ډکوو ډکوو ډکوو

 2nd ډکوې ډکوې ډکوې ډکوې ډکوئ ډکوئ ډکوئ وئډک

 3rd ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي ډکوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئډک کړ  ډک کړي دي  ډکه کړې ده  ديډکي کړي  ی دئډک کړ  دي ډک کړي  ډکه کړې ده  کړي دي ډکي

 2nd ی دئډک کړ  ډک کړي دي  کړې ده ډکه  ديډکي کړي  ی دئډک کړ  ډک کړي دي  ډکه کړې ده  يډکي کړي د

 3rd ی دئډک کړ  ډک کړي دي  هډکه کړې د  ديکي کړي ډ ی دئډک کړ  ډک کړي دي  دهکړې ډکه   ډکي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې

 2nd ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ )(هډکول ډکوله ډکولې

 3rd اوهډک /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول کولهډ ډکولې

 
Past Progressive  

 1st ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې

 2nd ډکاوه /کوئډ (ه)ولډک ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ولېډک

 3rd ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول کولهډ لېډکو ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وډک  ډک کړي وه ډکه کړې وه ډکي کړي وې کړی وډک  وهډک کړي  ډکه کړې وه ي کړي وېډک

 2nd کړی وډک  ړي وهډک ک وهډکه کړې  ډکي کړي وې کړی وډک  ډک کړي وه ړې وهډکه ک ډکي کړي وې

 3rd کړی وډک  ي وهډک کړ هډکه کړې و ډکي کړي وې کړی وډک  ډک کړي وه ډکه کړې وه ډکي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ )(هډکول ډکوله ډکولې

 2nd ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې

 3rd ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله کولېډ ډکاوه /ډکوئ (ه)ډکول ډکوله ډکولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ډکومبه   (ه)ډکومبه   (ه)ډکومبه   (ه)ډکومبه   به ډکوو وبه ډکو به ډکوو به ډکوو

 2nd ډکوې به  کوېډبه   ډکوېبه   ډکوېبه   ډکوئبه  ډکوئبه  ډکوئبه  ډکوئبه 

 3rd ډکويبه   ډکويبه   ډکويبه   ويډکبه  ډکويبه  ډکويبه  ډکويبه  ډکويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ډک کړ به ډک کړي وي به ډکه کړې وي به ډکي کړي وي يی وبه ډک کړ ه ډک کړي ويب به ډکه کړې وي ډکي کړي وي به

 2nd وي یه ډک کړب ړي ويبه ډک ک به ډکه کړې وي به ډکي کړي وي ی ويبه ډک کړ کړي ويبه ډک  به ډکه کړې وي به ډکي کړي وي

 3rd ی ويبه ډک کړ به ډک کړي وي به ډکه کړې وي ي کړي ويبه ډک ی ويبه ډک کړ ک کړي ويه ډب ډکه کړې وي به ي ويبه ډکي کړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړبه ډک  کړي ويبه ډک  به ډکه کړې وي به ډکي کړي وي ی ويبه ډک کړ کړي وي به ډک به ډکه کړې وي به ډکي کړي وي

 2nd ی ويبه ډک کړ به ډک کړي وي به ډکه کړې وي کي کړي ويبه ډ ی ويبه ډک کړ ډک کړي ويبه  ه ډکه کړې ويب ړي ويبه ډکي ک

 3rd ی ويبه ډک کړ به ډک کړي وي ډکه کړې وي به ي ويبه ډکي کړ ی ويبه ډک کړ به ډک کړي وي ه کړې ويبه ډک به ډکي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ډکوم(تېر)به   (ه)ډکوم(تېر)به    (ه)ډکوم(تېر)به    (ه)ډکوم(تېر)به    وو(تېر)به ډک  (تېر)به ډکوو  وډکو(تېر)به   کووېر)به ډ(ت 

 2nd ډکوېېر)به (ت  کوېډ(تېر)به   ډکوې(تېر)به   ډکوې(تېر)به   ډکوئر)به (تې  وئډک(تېر)به   ډکوئ(تېر)به   ډکوئ(تېر)به  

 3rd ډکوي(تېر)به   ډکوي(تېر)به   ډکوي(تېر)به   ډکوير)به (تې  ډکوي(تېر)به   ډکوي)به تېر(  ډکويېر)به (ت  کويډ(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر)به ډکي کړي  

 وي
 ی وي(تېر)به ډک کړ  (تېر)به ډک کړي وي  ويکه کړې (تېر)به ډ 

ړي ه ډکي ک(تېر)ب 

 وي
 1st ی وير)به ډک کړ(تې  ه ډک کړي وي(تېر)ب  (تېر)به ډکه کړې وي 

ه ډکي کړي (تېر)ب 

 وي
 ی ويډک کړ (تېر)به  (تېر)به ډک کړي وي  که کړې وي(تېر)به ډ 

ېر)به ډکي کړي (ت 

 وي
 2nd ی ويډک کړ (تېر)به  ي ويه ډک کړ(تېر)ب  (تېر)به ډکه کړې وي 

(تېر)به ډکي کړي  

 وي
 ويی ړډک ک (تېر)به  کړي وي(تېر)به ډک   به ډکه کړې وي(تېر) 

(تېر)به ډکي کړي  

 وي
 3rd ی ويډک کړ (تېر)به  ه ډک کړي وي(تېر)ب  ر)به ډکه کړې وي(تې 

 

Conditional (present, past, future) (..به) (ه)به ډک کم ډکاوه، ، ډکوئ/(ه)ډکوم..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ډک کم )يغواړي چ   Present Active ډکوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)زه دې ډک کم )چيغوښتل يې  Present Passive ډکېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   کړی وډک  Past Active  یډک کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect   کړی وډک  Past Passive یډک سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويډک کړ ه لري چي) ما دير ندی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وډک  ما )خوښ وم چي  Continuous ډکوه 

 Non-continuous ډک که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډنګوم (ه)ډنګوم  (ه)ډنګوم  (ه)ډنګوم  ډنګوو ډنګوو وډنګو ډنګوو

 2nd ډنګوې ډنګوې ډنګوې ډنګوې ډنګوئ ئډنګو ډنګوئ ډنګوئ

 3rd ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي ګويډن نګويډ ډنګوي

 
Simple Past  

 1st نګاوهوډنګوئ/وډ (ه)وډنګول وډنګوله لېوډنګو وډنګاوهوډنګوئ/ (ه)وډنګول وډنګوله وډنګولې

 2nd وډنګوئ/وډنګاوه (ه)وډنګول وډنګوله وډنګولې وډنګوئ/وډنګاوه (ه)وډنګول ولهوډنګ وډنګولې

 3rd وډنګاوه/وډنګوئ (ه)وډنګول وډنګوله وډنګولې ډنګوئ/وډنګاوهو (ه)ولوډنګ وډنګوله وډنګولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وډنګوم ه)(به وډنګوم (ه)به وډنګوم (ه)به وډنګوم به وډنګوو ګوووډنبه  به وډنګوو وډنګووبه 

 2nd ډنګوېبه و به وډنګوې به وډنګوې به وډنګوې به وډنګوئ به وډنګوئ وډنګوئبه  به وډنګوئ

 3rd ويبه وډنګ به وډنګوي ه وډنګويب وډنګوي به به وډنګوي به وډنګوي به وډنګوي به وډنګوي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(وډنګوم(تېر) به  (ه)(تېر) به وډنګوم (ه)ر) به وډنګوم(تې (ه)(تېر) به وډنګوم (تېر) به وډنګوو ر) به وډنګوو(تې (تېر) به وډنګوو ګوو(تېر) به وډن

 2nd نګوې(تېر) به وډ (تېر) به وډنګوې وې(تېر) به وډنګ وډنګوې(تېر) به  (تېر) به وډنګوئ به وډنګوئ(تېر)  (تېر) به وډنګوئ (تېر) به وډنګوئ

 3rd ر) به وډنګوي(تې ګوي(تېر) به وډن (تېر) به وډنګوي (تېر) به وډنګوي (تېر) به وډنګوي وډنګوي(تېر) به  (تېر) به وډنګوي وي(تېر) به وډنګ

 
Present Progressive  

 1st (ه)ډنګوم (ه)نګومډ  (ه)مډنګو  (ه)ډنګوم  ډنګوو نګووډ ډنګوو وډنګو

 2nd ګوېډن ډنګوې ډنګوې ډنګوې وئډنګ ډنګوئ ډنګوئ ډنګوئ

 3rd ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي ډنګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئډنګول  نګولي ديډ  ډنګولې ده  ډنګولي دي ی دئډنګول  ډنګولي دي  ګولې دهډن  ډنګولي دي

 2nd دئی ډنګول  ډنګولي دي  ده ډنګولې  ډنګولي دي ی دئډنګول  يډنګولي د  ده ډنګولې  ډنګولي دي

 3rd ی دئډنګول  ډنګولي دي  ډنګولې ده  ډنګولي دي ی دئډنګول  ډنګولي دي  ډنګولې ده  ډنګولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هډنګاو /ډنګوئ (ه)نګولډ ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /وئډنګ (ه)ولډنګ ډنګوله ډنګولې

 2nd ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ګولهډن ډنګولې ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ډنګوله ډنګولې

 3rd ګاوهډن /ګوئډن (ه)ډنګول ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /ډنګوئ (ه)لډنګو ډنګوله ډنګولې

 
Past Progressive  

 1st اوهډنګ /ډنګوئ ه)(ډنګول ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /نګوئډ (ه)نګولډ ډنګوله ډنګولې

 2nd ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /ډنګوئ )(هډنګول ډنګوله ډنګولې

 3rd ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ګولډن ډنګوله ډنګولې

 
Past Perfect  

 1st و یولډنګ ډنګولي وه ولې وهډنګ ډنګولي وې ی وډنګول وه ډنګولي وهډنګولې  ډنګولي وې

 2nd ی وډنګول ډنګولي وه ډنګولې وه ولي وېډنګ ی وډنګول ډنګولي وه ډنګولې وه ډنګولي وې

 3rd ی وډنګول ګولي وهډن ې وهډنګول ډنګولي وې ی وډنګول ډنګولي وه ډنګولې وه ډنګولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ګولډن ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ډنګوله لېډنګو

 2nd ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ډنګوله ډنګولې ډنګاوه /نګوئډ (ه)ډنګول ډنګوله نګولېډ

 3rd ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ولهډنګ ولېډنګ ډنګاوه /ډنګوئ (ه)ډنګول ډنګوله ډنګولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ډنګومه ب  (ه)ډنګومبه   (ه)ډنګومبه   )(هډنګومبه   وبه ډنګو به ډنګوو به ډنګوو ه ډنګووب

 2nd ډنګوېبه   ډنګوېه ب  ډنګوېبه   ډنګوېبه   ډنګوئبه  ډنګوئبه  ډنګوئبه  ئډنګوبه 

 3rd ګويډنبه   ډنګويبه   ډنګويبه   ډنګويبه  ډنګويه ب ډنګويبه  ډنګويبه  ډنګويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ډنګول ګولي ويبه ډن ډنګولې ويبه  ي ويبه ډنګول ی ويبه ډنګول لي وينګوبه ډ نګولې ويبه ډ ويبه ډنګولي 

 2nd ی ويبه ډنګول به ډنګولي وي ينګولې وبه ډ به ډنګولي وي ی ويبه ډنګول به ډنګولي وي به ډنګولې وي به ډنګولي وي

 3rd ی ويلبه ډنګو به ډنګولي وي ولې ويډنګبه  ډنګولي ويبه  وي یبه ډنګول به ډنګولي وي وي به ډنګولې ويبه ډنګولي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ډنګول ګولي ويبه ډن يبه ډنګولې و به ډنګولي وي ی ويبه ډنګول ولي ويبه ډنګ به ډنګولې وي به ډنګولي وي

 2nd ی ويبه ډنګول به ډنګولي وي ويبه ډنګولې  ويډنګولي به  ی ويبه ډنګول ډنګولي ويبه  نګولې ويبه ډ به ډنګولي وي

 3rd ی ويبه ډنګول به ډنګولي وي ګولې ويبه ډن به ډنګولي وي ی ويبه ډنګول به ډنګولي وي ولې ويبه ډنګ به ډنګولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مډنګو(تېر) به   (ه)ډنګوم(تېر) به   (ه)ډنګومتېر) به (  (ه)ډنګوم) به (تېر  و(تېر)به ډنګو  تېر)به ډنګوو(  )به ډنګوو(تېر  (تېر)به ډنګوو 

 2nd ډنګوې(تېر) به   ډنګوې(تېر) به   ډنګوې (تېر) به  ډنګوې(تېر) به   ډنګوئ(تېر)به   ګوئډن(تېر)به   ډنګوئ(تېر)به   ډنګوئ(تېر)به  

 3rd ډنګوي (تېر) به  ډنګويتېر) به (  ډنګوي(تېر) به   ډنګويبه ر) (تې  ډنګويبه (تېر)  ډنګوي(تېر)به   ډنګويېر)به (ت  ډنګويبه (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وينګولر) به ډ(تې  (تېر) به ډنګولي وي  يبه ډنګولې و (تېر)  (تېر) به ډنګولي وي  ی ويتېر)به ډنګول(  ي وي(تېر)به ډنګول  (تېر)به ډنګولې وي  ډنګولي وي (تېر)به 

 2nd يی ونګول(تېر) به ډ  (تېر) به ډنګولي وي  به ډنګولې وي(تېر)   (تېر) به ډنګولي وي  ی ويډنګول (تېر)به  ي وي(تېر)به ډنګول  نګولې وي(تېر)به ډ  تېر)به ډنګولي وي( 

 3rd ی وينګول(تېر) به ډ  ه ډنګولي وي(تېر) ب  (تېر) به ډنګولې وي  ي) به ډنګولي و(تېر  يی وډنګول (تېر)به  نګولي وي(تېر)به ډ  ي(تېر)به ډنګولې و  (تېر)به ډنګولي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)، ډنګوئ/ ډنګاوه، به وډنګوم (ه)ډنګوم (که...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ومزه دې و ډنګ )غواړي چي  Present Active ونکیډنګو 

Imperfect Subjunctive )(ه)نګومزه دې وډ )غوښتل يې چي  Present Passive ډنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یډنګول  Past Active  یډنګول  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یډنګول  Past Passive یسوډنګول  /یېدلډنګ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويډنګول نه لري چي) ما دي اوردی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یډنګول ما )خوښ وم چي  Continuous ډنګوه 

 Non-continuous وډنګوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډوبوم (ه)ډوبوم  (ه)ډوبوم  (ه)مډوبو  ډوبوو ډوبوو ډوبوو ډوبوو

 2nd ډوبوې ډوبوې ډوبوې ډوبوې ډوبوئ ډوبوئ ډوبوئ ډوبوئ

 3rd ډوبوي ډوبوي ډوبوي ډوبوي ډوبوي ډوبوي يډوبو ويډوب

 
Simple Past  

 1st ډوب کئ ل(ه)کړ -ډوب کړه/ ډوبه کړه ي کړېډوب ډوب کئ ړل(ه)ک -کړه/ډوب  ډوبه کړه ډوبي کړې

 2nd ډوب کئ کړل(ه) -ډوب کړه/ ړهډوبه ک ډوبي کړې ډوب کئ کړل(ه) -ډوب کړه/ ډوبه کړه ړېډوبي ک

 3rd ډوب کئ ه)کړل( -ډوب کړه/ ډوبه کړه ډوبي کړې ډوب کئ کړل(ه) -وب کړه/ډ ه کړهډوب کړېډوبي 
 

Simple Future  
 1st (ه)به ډوب کم (ه)به ډوب کم (ه)به ډوبه کم (ه)ه ډوبي کمب به ډوب کو به ډوب کو به کوډو به به ډوبي کو

 2nd به ډوب کې ډوب کېبه  کې به ډوبه کېبه ډوبي  به ډوب کئ به ډوب کئ به کئبه ډو به ډوبي کئ

 3rd يب کبه ډو ډوب کي به ه کيبه ډوب به ډوبي کي ه ډوب کيب به ډوب کي کيبه ډوبه  به ډوبي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)مي ک(تېر) به ډوب و(تېر) به ډوب ک (تېر) به ډوب کو (تېر) به ډوبه کو کو (تېر) به ډوبي
 مه کډوب(تېر) به 

 (ه)
 1st (ه)مک (تېر) به ډوب (ه)مک ډوب تېر) به(

 2nd ېک ر) به ډوب(تې ېک (تېر) به ډوب ېک ه(تېر) به ډوب ېي کر) به ډوب(تې ر) به ډوب کئ(تې کئ (تېر) به ډوب ر) به ډوبه کئ(تې به ډوبي کئ(تېر) 

 3rd يک ډوب(تېر) به  يک (تېر) به ډوب يه کتېر) به ډوب( يي کب(تېر) به ډو ډوب کي(تېر) به  (تېر) به ډوب کي (تېر) به ډوبه کي (تېر) به ډوبي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)ډوبوم (ه)ډوبوم  (ه)ډوبوم  (ه)بومډو  ډوبوو ډوبوو ډوبوو وډوبو

 2nd ډوبوې ډوبوې ډوبوې ډوبوې ډوبوئ ډوبوئ وئډوب ډوبوئ

 3rd ډوبوي ډوبوي ډوبوي ډوبوي ډوبوي ډوبوي وبويډ ډوبوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئب کړډو  ډوب کړي دي  کړې ده ډوبه  ډوبي کړي دي ی دئب کړډو  ډوب کړي دي  ډوبه کړې ده  ډوبي کړي دي

 2nd ی دئب کړډو  ډوب کړي دي  ډوبه کړې ده ډوبي کړي دي ی دئډوب کړ  ډوب کړي دي  وبه کړې دهډ ډوبي کړي دي

 3rd دئ یډوب کړ  ړي ديډوب ک  ډوبه کړې ده ډوبي کړي دي ی دئډوب کړ  ړي ديډوب ک  ډوبه کړې ده ډوبي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ډوباوه) /ډوبوئ )(هډوبول ډوبوله ډوبولې هډوباو /ډوبوئ (ه)ډوبول وبولهډ ېډوبول

 2nd )ډوباوه /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې ډوباوه /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې

 3rd ډوباوه) /ډوبوئ (ه)لډوبو ډوبوله لېډوبو ډوباوه /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې
 

Past Progressive  
 1st ډوباوه) /ډوبوئ (ه)بولډو ډوبوله ډوبولې ډوباوه /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ولېډوب

 2nd وباوه)ډ /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې ډوباوه /وبوئډ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې

 3rd ډوباوه) /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې ډوباوه /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وډوب  ډوب کړي وه ډوبه کړې وه ي وېډوبي کړ کړی وډوب  ړي وهډوب ک ډوبه کړې وه بي کړي وېډو

 2nd کړی وډوب  ډوب کړي وه به کړې وهډو ي وېډوبي کړ کړی وډوب  ډوب کړي وه ډوبه کړې وه وې ډوبي کړي

 3rd کړی وډوب  ډوب کړي وه وه ډوبه کړې ي وېډوبي کړ کړی وډوب  ډوب کړي وه ې وهډوبه کړ کړي وېډوبي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st ډوباوه) /ډوبوئ (ه)ډوبول وبولهډ ډوبولې ډوباوه /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ډوبولې

 2nd وه)ډوبا /ډوبوئ ه)(ډوبول ډوبوله ډوبولې ډوباوه /ډوبوئ (ه)بولډو بولهډو ډوبولې

 3rd ډوباوه) /ډوبوئ (ه)ډوبول ډوبوله ولېډوب ډوباوه /وبوئډ (ه)ولډوب ډوبوله ډوبولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مډوبوبه   (ه)ډوبومبه   (ه)ډوبومبه   (ه)ډوبوم به  به ډوبوو ډوبووبه  به ډوبوو به ډوبوو

 2nd ډوبوېبه   ډوبوېبه   بوېډوبه   ډوبوېبه   ډوبوئبه  ډوبوئبه  ډوبوئبه  ډوبوئبه 

 3rd وبويډبه   ډوبويبه   ډوبويه ب  ډوبويبه  ډوبويبه  ډوبوي به ډوبويبه  وبويډبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ډوب کړ به ډوب کړي وي به ډوبه کړې وي کړي ويبه ډوبي  ی ويبه ډوب کړ به ډوب کړي وي کړې وي به ډوبه ډوبي کړي ويبه 

 2nd ی ويوب کړبه ډ به ډوب کړي وي ې ويبه ډوبه کړ به ډوبي کړي وي يی وبه ډوب کړ وي ډوب کړيبه  به ډوبه کړې وي کړي وي به ډوبي

 3rd ی ويبه ډوب کړ به ډوب کړي وي کړې وي به ډوبه به ډوبي کړي وي ی ويبه ډوب کړ کړي وي به ډوب به ډوبه کړې وي به ډوبي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ډوب کړ ه ډوب کړي ويب به ډوبه کړې وي کړي ويبه ډوبي  ی ويبه ډوب کړ ي ويکړ به ډوب کړې ويه ډوبه ب به ډوبي کړي وي

 2nd ی ويکړ به ډوب به ډوب کړي وي به ډوبه کړې وي ويبي کړي به ډو ی ويبه ډوب کړ به ډوب کړي وي وبه کړې ويبه ډ به ډوبي کړي وي

 3rd ی ويه ډوب کړب به ډوب کړي وي کړې وي به ډوبه به ډوبي کړي وي ی ويکړ به ډوب کړي ويبه ډوب  به ډوبه کړې وي وبي کړي ويبه ډ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ومډوب(تېر) به   (ه)ډوبومبه  (تېر)  (ه)ډوبومه (تېر) ب  (ه)ډوبوم(تېر) به   ر)به ډوبوو(تې  وو(تېر)به ډوب  (تېر)به ډوبوو  (تېر)به ډوبوو 

 2nd ډوبوې) به (تېر  ډوبوې(تېر) به   ډوبوې(تېر) به   ډوبوېتېر) به (  ډوبوئ(تېر)به   ډوبوئ(تېر)به   ډوبوئ(تېر)به   وئډوب(تېر)به  

 3rd ډوبويه (تېر) ب  ډوبوي(تېر) به   يډوبو(تېر) به   ويډوب(تېر) به   ډوبوي(تېر)به   ډوبوي)به (تېر  يډوبو(تېر)به   ډوبوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

به ډوبي کړي (تېر) 

 وي

ډوبه کړې  (تېر) به

 وي

(تېر) به ډوب کړي 

 وي

ی (تېر) به ډوب کړ

 يو

(تېر) به ډوبي کړي 

 وي

(تېر) به ډوبه کړې 

 وي

ه ډوب کړي (تېر) ب

 وي

ی (تېر) به ډوب کړ

 وي
1st 

 (تېر) به ډوبي کړي

 وي

(تېر) به ډوبه کړې 

 وي

ډوب کړي  تېر) به(

 وي

ی ) به ډوب کړتېر(

 وي

بي کړي (تېر) به ډو

 وي

کړې  (تېر) به ډوبه

 وي

(تېر) به ډوب کړي 

 وي

ی (تېر) به ډوب کړ

 وي
2nd 

(تېر) به ډوبي کړي 

 وي

(تېر) به ډوبه کړې 

 وي

ه ډوب کړي (تېر) ب

 وي

ی (تېر) به ډوب کړ

 وي

به ډوبي کړي  (تېر)

 وي

تېر) به ډوبه کړې (

 وي

کړي به ډوب (تېر) 

 وي

ی ډوب کړبه (تېر) 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)، ډوبوئ/ ډوباوه، به ډوب کم (ه)ډوبوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)دې ډوب کمزه  )چيغواړي  Present Active ډوبوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(ډوب کمزه دې  )غوښتل يې چي  Present Passive ډوبېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وډوب  Past Active یکړ ډوب 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وډوب  Past Passive یب سوډو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويما دي ډوب کړ ی باور نه لري چي)د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ډوب  )م چيخوښ و  Continuous ډوبوه 

 Non-continuous ډوب که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ډېروم (ه)ډېروم (ه)مېروډ (ه)ډېروم ووډېر رووډې ډېروو ډېروو

 2nd ډېروې ډېروې ډېروې ډېروې ئډېرو ډېروئ ډېروئ ډېروئ

 3rd ډېروي ډېروي ډېروي ډېروي رويډې ډېروي ډېروي ډېروي

 
Simple Past  

 1st ډېرکئ کړل-/رکړهډې ډېره کړه ېري کړېډ ډېر کئ کړل-/ډېرکړه ډېره کړه ري کړېډې

 2nd ډېرکئ کړل-/ډېرکړه ډېره کړه ډېري کړې ډېر کئ لکړ-/ډېرکړه ه کړهډېر کړېډېري 

 3rd ډېرکئ کړل-/ډېرکړه کړهډېره  ډېري کړې ډېر کئ کړل-/ډېرکړه ډېره کړه ډېري کړې
 

Simple Future  
 1st )(هېر کمبه ډ (ه)به ډېر کم (ه)ره کمبه ډې (ه)به ډېري کم به ډېر کو به ډېر کو به ډېره کو ي کوبه ډېر

 2nd به ډېر کې به ډېر کې ره کېبه ډې به ډېري کې ډېر کئبه  به ډېر کئ به ډېره کئ کئي  به ډېر

 3rd به ډېر کي کي به ډېر به ډېره کي به ډېر ي کي به ډېر کي به ډېر کي يبه ډېره ک به ډېري کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)به ډېري کم (تېر) به ډېر کو ېر)(ت به ډېر کو (تېر) و(تېر) به ډېره ک به ډېري کو(تېر) 
 (تېر) به ډېره کم

 )(ه

 (تېر) به ډېر کم

 (ه)

 (تېر) به ډېر کم

 (ه)
1st 

 2nd (تېر) به ډېر کې ډېر کې (تېر) به به ډېره کې(تېر)  (تېر) به ډېري کې  ) به ډېر کئ(تېر کئ(تېر) به ډېر  (تېر) به ډېره کئ ) به ډېر ي کئ(تېر

 3rd ) به ډېر کي(تېر (تېر) به ډېر کي (تېر) به ډېره کي ) به ډېر ي کي(تېر (تېر) به ډېر کي کي(تېر) به ډېر  ر) به ډېره کي(تې ) به ډېري کي(تېر
 

Present Progressive  
 1st (ه)ډېروم (ه)ېرومډ  (ه)ډېروم  (ه)ډېروم  ډېروو ډېروو وډېرو ووډېر

 2nd ېېروډ ډېروې ډېروې ډېروې ډېروئ ډېروئ ډېروئ ډېروئ

 3rd ېرويډ ډېروي ډېروي ډېروي رويډې ډېروي ډېروي ډېروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئډېرکړ ړي ديډېرک دهډېره کړې  ډېري کړي دي ی دئډېرکړ ډېرکړي دي دهډېره کړې  ډېري کړي دي

 2nd ی دئرکړډې ډېرکړي دي کړې ده ډېره ډېري کړي دي ی دئډېرکړ ډېرکړي دي ه کړې دهډېر ډېري کړي دي

 3rd ی دئډېرکړ ډېرکړي دي ډېره کړې ده ډېري کړي دي دئ یډېرکړ ډېرکړي دي کړې دهډېره  ډېري کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هډېراو /ډېروئ (ه)رولډې ډېروله ډېرولې ډېراوه /ډېروئ (ه)ولډېر ولهډېر ډېرولې

 2nd راوهډې /ډېروئ (ه)ډېرول ډېروله ېرولډې ډېراوه /وئډېر (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې

 3rd ډېراوه ئ/ډېرو (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې ډېراوه ډېروئ/ (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې
 

Past Progressive  
 1st اوهډېر /ډېروئ (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې ډېراوه /ډېروئ (ه)ېرولډ ېرولهډ ډېرولې

 2nd ډېراوه /ډېروئ (ه)ډېرول ډېروله ولېډېر ډېراوه /ېروئډ (ه)ولډېر ډېروله ډېرولې

 3rd ډېراوه /روئډې (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې ډېراوه /ډېروئ (ه)ډېرول لهډېرو ډېرولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وډېر ي وهډېرکړ ډېره کړې وه ېډېري کړي و کړی وډېر ډېرکړي وه کړې وهډېره  ېډېري کړي و

 2nd کړی وډېر ډېرکړي وه ره کړې وهډې ډېري کړي وې کړی وډېر وه کړيډېر ره کړې وهډې ي وېډېري کړ

 3rd وکړی ډېر ډېرکړي وه ډېره کړې وه ډېري کړي وې و کړیډېر ډېرکړي وه ډېره کړې وه ډېري کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هډېراو /ډېروئ (ه)ېرولډ ډېروله ډېرولې ډېراوه /وئډېر (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې

 2nd ډېراوه /ډېروئ (ه)ډېرول رولهډې ډېرولې ډېراوه /ډېروئ (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې

 3rd راوهډې روئ/ډې (ه)ډېرول ډېروله ډېرولې ډېراوه ډېروئ/ (ه)لډېرو ډېروله ډېرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)رومډې به  (ه)ډېروم  (ه)رومډې  (ه)ډېروم  به ډېروو رووبه ډې به ډېروو ه ډېرووب

 2nd ډېروېبه   ډېروېبه   ډېروېبه   ډېروېه ب  ډېروئبه  ډېروئبه  وئډېربه  ډېروئبه 

 3rd ډېرويبه   ډېرويبه   ويډېربه   ډېرويبه  ډېرويبه  ډېرويبه  ډېرويبه  ډېرويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ډېرکړ رکړي ويبه ډې به ډېره کړې وي کړي ويري به ډې ی ويرکړبه ډې يبه ډېرکړي و به ډېره کړې وي به ډېري کړي وي

 2nd ی ويډېرکړبه  کړي ويبه ډېر به ډېره کړې وي به ډېري کړي وي ی ويرکړبه ډې به ډېرکړي وي به ډېره کړې وي به ډېري کړي وي

 3rd ی ويبه ډېرکړ به ډېرکړي وي ويبه ډېره کړې  کړي وي به ډېري ی ويبه ډېرکړ ړي ويبه ډېرک به ډېره کړې وي به ډېري کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ډېرکړ ېرکړي ويډبه  ويبه ډېره کړې  به ډېري کړي وي ی ويبه ډېرکړ وي به ډېرکړي به ډېره کړې وي به ډېري کړي وي

 2nd ی ويرکړبه ډې به ډېرکړي وي ه کړې ويډېربه  ري کړي ويبه ډې يی وبه ډېرکړ به ډېرکړي وي يبه ډېره کړې و ي کړي ويبه ډېر

 3rd ی ويکړډېربه  به ډېرکړي وي به ډېره کړې وي ري کړي ويبه ډې ی ويبه ډېرکړ به ډېرکړي وي به ډېره کړې وي ي ويبه ډېري کړ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ډېروم(تېر) به   ه)(ډېروم(تېر) به   (ه)رومډې(تېر) به   (ه)ډېرومر) به (تې  ېر)به ډېروو(ت  روو(تېر)به ډې  (تېر)به ډېروو  (تېر)به ډېروو 

 2nd ډېروې(تېر) به   ډېروې(تېر) به   ډېروې(تېر) به   ډېروېه (تېر) ب  ډېروئ(تېر)به   ډېروئ(تېر)به   ډېروئ(تېر)به   ډېروئ(تېر)به  

 3rd ډېروي(تېر) به   ډېرويه (تېر) ب  ډېروي(تېر) به   ډېروي(تېر) به   ډېروي)به تېر(  ډېروير)به (تې  ويډېر(تېر)به   ډېروي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر)به ډېري کړي 

 وي
 ی وي(تېر)به ډېرکړ ېر)به ډېرکړي وي(ت ې وي(تېر)به ډېره کړ

(تېر) به ډېري کړي 

 وي

(تېر) به ډېره کړې 

 وي
 1st ی ويډېرکړبه (تېر)  کړي ويبه ډېر (تېر)

کړي  (تېر)به ډېري

 وي
 ی ويډېرکړ (تېر)به (تېر)به ډېرکړي وي ې وي(تېر)به ډېره کړ

ېري کړي (تېر) به ډ

 وي

کړې (تېر) به ډېره 

 وي
 2nd ی وي(تېر) به ډېرکړ کړي وي(تېر) به ډېر

ېري کړي (تېر)به ډ

 وي
 ی ويډېرکړ ه(تېر)ب (تېر)به ډېرکړي وي ه کړې وي(تېر)به ډېر

) به ډېري کړي تېر(

 وي

ېره کړې (تېر) به ډ

 وي
 3rd ی وي(تېر) به ډېرکړ کړي وي(تېر) به ډېر

 

Conditional (present, past, future) (ه)به ډېرکمېراوه، ، ډېروئ/ ډ(ه)(که...) ډېروم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ډېرکم )يغواړي چ  Present Active ډېروونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)زه دې ډېر کم )چيغوښتل يې  Present Passive ډېرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وډېر  Past Active یکړ ډېر  

Past Anterior or Preterit Perfect و کړیډېر  Past Passive یوډېر س 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويډېرکړ نه لري چي) ما ديور دی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وکړی ډېر ما )خوښ وم چي  Continuous ډېروه 

 Non-continuous ډېرکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)رټم (ه)رټم  (ه)رټم  (ه)رټم  رټو رټو رټو رټو

 2nd ېرټ رټې رټې رټې رټئ رټئ رټئ رټئ

 3rd رټي رټي رټي رټي رټي رټي رټي رټي

 
Simple Past  

 1st ورټئ/ وراټه  (ه)رټلو ورټله ورټلې ټئ/ وراټه ور (ه)ورټل ورټله ورټلې

 2nd ورټئ/ وراټه  )(هورټل ورټله ورټلې وراټه  /رټئو (ه)ورټل ټلهور رټلېو

 3rd رټئ/ وراټه و (ه)ورټل ورټله ورټلې ورټئ/ وراټه  (ه)ورټل ورټله لېورټ
 

Simple Future  
 1st (ه)و رټم به (ه)به و رټم (ه)و رټم به (ه)به و رټم به و رټو ورټو به ه ورټوب به ورټو

 2nd ورټې هب به و رټې به و رټې ورټې به ټئبه و ر ه ورټئب ورټئ به به و رټئ

 3rd رټي به و به و رټي ورټي به به و رټي به ورټي به ورټي ورټيبه  به ورټي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)) به و رټمتېر( (ه)به و رټم(تېر)  (ه)(تېر) به و رټم (ه)و رټم(تېر) به  (تېر) به و رټو ورټو (تېر) به (تېر) به ورټو ټو) به ور(تېر

 2nd ورټې (تېر) به (تېر) به و رټې رټې (تېر) به و ورټې (تېر) به (تېر) به و رټئ ېر) به ورټئ(ت (تېر) به ورټئ و رټئ (تېر) به

 3rd ي(تېر) به و رټ و رټي (تېر) به ورټي (تېر) به رټي(تېر) به و  تېر) به ورټي( (تېر) به ورټي (تېر) به ورټي يبه ورټ (تېر)

 
Present Progressive  

 1st (ه)رټم (ه)رټم  (ه)رټم  )(هرټم  رټو رټو رټو رټو

 2nd رټې رټې ټېر رټې رټئ رټئ رټئ رټئ

 3rd رټي رټي رټي رټي رټي رټي رټي رټي
 

Present Perfect  
 1st دئ یرټل  يرټلي د  رټلې ده  رټلي دي ئی درټل  رټلي دي  رټلې ده  رټلي دي

 2nd ی دئرټل  دي رټلي  رټلې ده  رټلي دي ی دئرټل  رټلي دي  رټلې ده  دي رټلي

 3rd ی دئرټل  رټلي دي  رټلې ده  رټلي دي ئی درټل  رټلي دي  رټلې ده  رټلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رټئ/ راټه (ه)رټل رټله رټلې رټئ/ راټه (ه)رټل هرټل رټلې

 2nd راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې راټه /ئرټ (ه)رټل ټلهر رټلې

 3rd راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې

 
Past Progressive  

 1st رټئ/ راټه (ه)رټل هرټل ټلېر رټئ/ راټه (ه)رټل رټله رټلې

 2nd راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې راټه /رټئ (ه)رټل لهرټ رټلې

 3rd راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې راټه /ټئر (ه)رټل رټله رټلې

 
Past Perfect  

 1st ی ورټل رټلي وه رټلې وه رټلي وې ی ورټل رټلي وه رټلې وه رټلي وې

 2nd ی ورټل رټلي وه رټلې وه رټلي وې ی ورټل رټلي وه رټلې وه رټلي وې

 3rd ی ورټل وه رټلي وهرټلې  رټلي وې ی ورټل لي وهرټ رټلې وه رټلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st رټئ/ راټه (ه)رټل رټله رټلې راټه رټئ/ (ه)رټل رټله رټلې

 2nd راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې

 3rd راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې راټه /رټئ (ه)رټل رټله رټلې

 
  



161: to reprimand; to scold; to denounce; to censure; to banish لرټ  
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Future Progressive  

 1st (ه)رټمبه   (ه)ټمربه   (ه)رټمبه   (ه)رټمبه   ټوبه ر به رټو وبه رټ وبه رټ

 2nd رټېبه   رټېبه   رټېبه   رټېبه   رټئبه  رټئبه  رټئبه  رټئه ب

 3rd رټيبه   رټيبه   رټي به  رټيبه  رټيبه  رټيبه  رټيبه  رټيبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وبه رټل به رټلي وي ټلې ويه رب رټلي ويبه  ی ويرټلبه  به رټلي وي به رټلې وي به رټلي وي

 2nd ی ويبه رټل ه رټلي ويب به رټلې وي به رټلي وي ی ويبه رټل به رټلي وي لې ويبه رټ به رټلي وي

 3rd ی ويرټلبه  به رټلي وي به رټلې وي يبه رټلي و ی ويبه رټل رټلي ويبه  وي به رټلې به رټلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه رټل به رټلي وي به رټلې وي به رټلي وي ی ويبه رټل به رټلي وي به رټلې وي لي ويرټ به

 2nd ی ويبه رټل به رټلي وي يرټلې و به به رټلي وي ی ويبه رټل به رټلي وي رټلې وي به به رټلي وي

 3rd ی ويبه رټل يي وبه رټل ټلې ويبه ر ويبه رټلي  ی ويبه رټل ټلي ويبه ر به رټلې وي به رټلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)رټم(تېر) به   (ه)رټمبه  (تېر)   (ه)رټم(تېر) به    (ه)رټم(تېر) به    به رټو (تېر)  (تېر) به رټو  (تېر) به رټو  (تېر) به رټو 

 2nd رټې(تېر) به   رټې(تېر) به   رټې(تېر) به   ېرټ(تېر) به   رټئبه  (تېر)  رټئ(تېر) به   رټئه (تېر) ب  رټئ(تېر) به  

 3rd رټيه (تېر) ب  رټي(تېر) به   رټي(تېر) به   رټي(تېر) به   رټي(تېر) به   رټي(تېر) به   رټي(تېر) به   رټير) به (تې 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به رټل  ر) به رټلي وي(تې  (تېر) به رټلې وي  (تېر) به رټلي وي  ی ويه رټل) ب(تېر  رټلي ويېر) به (ت  (تېر) به رټلې وي  ي وي(تېر) به رټل 

 2nd ی وي(تېر) به رټل  لي وي(تېر) به رټ  ېر) به رټلې وي(ت  (تېر) به رټلي وي  ی ويټلر) به ر(تې  (تېر) به رټلي وي  (تېر) به رټلې وي  وي (تېر) به رټلي 

 3rd ی وي(تېر) به رټل  ي وي(تېر) به رټل  (تېر) به رټلې وي  (تېر) به رټلي وي  يی و(تېر) به رټل  ټلي وي(تېر) به ر  تېر) به رټلې وي(  ر) به رټلي وي(تې 

 

Conditional (present, past, future)  (ه)ټه، به ورټما، رټئ/ ر ه)(رټم ...)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې ورټم زه )غواړي چي  Present Active رټونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ورټم )غوښتل يې چي  Present Passive رټل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یرټل  Past Active یرټل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یرټل  Past Passive یورټل س 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويرټلباور نه لري چي) ما دي  دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما رټل )خوښ وم چي  Continuous ټهر 

 Non-continuous ورټه 

 



162: to drop (foliage); to cause to fall رژول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)رژوم (ه)رژوم  (ه)رژوم  (ه)رژوم  رژوو رژوو رژوو رژوو

 2nd رژوې رژوې رژوې رژوې رژوئ رژوئ رژوئ رژوئ

 3rd رژوي رژوي يرژو رژوي رژوي رژوي رژوي ويرژ

 
Simple Past  

 1st هورژوئ/ ورژاو (ه)ورژول رژولهو ېورژول ورژاوه ورژوئ/ (ه)ورژول ورژوله ورژولې

 2nd ورژاوه /ورژوئ (ه)ورژول ورژوله ورژولې ورژاوه /ورژوئ (ه)ژولور ورژوله ورژولې

 3rd ورژاوه /ورژوئ (ه)ورژول ورژوله ژولېور ژاوهور /ورژوئ (ه)ورژول ورژوله ورژولې
 

Simple Future  
 1st (ه)ه ورژومب (ه)به ورژوم (ه)به ورژوم )(همبه ورژو ورژووبه  ژووبه ور به ورژوو به ورژوو

 2nd به ورژوې رژوېبه و به ورژوې به ورژوې به ورژوئ به ورژوئ به ورژوئ ئورژوبه 

 3rd به ورژوي رژويبه و به ورژوي به ورژوي ژويبه ور يبه ورژو به ورژوي به ورژوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ورژوم (تېر) (ه)(تېر) به ورژوم ر) به ورژومه(تې ورژومه(تېر) به  ژوو(تېر) به ور (تېر) به ورژوو ژوو(تېر) به ور وبه ورژو(تېر) 

 2nd تېر) به ورژوې( (تېر) به ورژوې ېر) به ورژوې(ت (تېر) به ورژوې به ورژوئ(تېر)  (تېر) به ورژوئ (تېر) به ورژوئ (تېر) به ورژوئ

 3rd (تېر) به ورژوي (تېر) به ورژوي به ورژوي (تېر) ورژوي(تېر) به  وي(تېر) به ورژ (تېر) به ورژوي وي(تېر) به ورژ ه ورژوي(تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)رژوم (ه)رژوم  (ه)مرژو  ه)(رژوم  رژوو رژوو رژوو رژوو

 2nd رژوې رژوې ېرژو رژوې رژوئ رژوئ رژوئ رژوئ

 3rd رژوي ويرژ رژوي رژوي ژوير رژوي رژوي رژوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئرژول  رژولي دي  رژولې ده  رژولي دي ی دئرژول  رژولي دي  هرژولې د  رژولي دي

 2nd ی دئرژول  لي ديرژو  رژولې ده  رژولي دي دئی رژول  رژولي دي  رژولې ده  رژولي دي

 3rd ی دئرژول  رژولي دي  ده رژولې  ولي ديرژ ی دئرژول  رژولي دي  رژولې ده  رژولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې

 2nd رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې رژاوه /رژوئ )(هرژول رژوله رژولې

 3rd اوهرژ /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې

 
Past Progressive  

 1st رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې

 2nd رژاوه /ژوئر (ه)ولرژ رژوله رژولې رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله ولېرژ

 3rd رژاوه /رژوئ (ه)رژول ژولهر رژولې رژاوه /رژوئ (ه)رژول هرژول رژولې

 
Past Perfect  

 1st ی ورژول رژولي وه رژولې وه رژولي وې ی وولرژ رژولي وه رژولې وه ولي وېرژ

 2nd ی ورژول رژولي وه رژولې وه رژولي وې ی وژولر رژولي وه رژولې وه رژولي وې

 3rd ی ورژول وهرژولي  رژولې وه رژولي وې ی ولرژو رژولي وه رژولې وه ي وېرژول

 
Past Perfect Progressive  

 1st رژاوه /وئرژ (ه)رژول رژوله رژولې رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله ېژولر

 2nd رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله ېرژول رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې

 3rd رژاوه /رژوئ (ه)رژول رژوله رژولې رژاوه /رژوئ )(هرژول رژوله رژولې

 
  



162: to drop (foliage); to cause to fall رژول 
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Future Progressive  

 1st (ه)رژومبه   (ه)رژومه ب  (ه)رژومبه   (ه)رژومبه   ژووربه  به رژوو به رژوو به رژوو

 2nd رژوېبه   رژوېبه   وېرژبه   رژوېبه   رژوئبه  رژوئبه  رژوئبه  رژوئبه 

 3rd رژويبه   رژويبه   رژويبه   رژويبه  رژويه ب رژوي به رژويبه  رژويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويژولبه ر به رژولي وي ولې ويبه رژ به رژولي وي ی ويرژول به رژولي ويبه  يرژولې وبه  به رژولي وي

 2nd ی ويولبه رژ يبه رژولي و به رژولې وي به رژولي وي ی ويرژول به به رژولي وي به رژولې وي به رژولي وي

 3rd وي یولبه رژ ژولي ويربه  ويبه رژولې  به رژولي وي ی ويبه رژول به رژولي وي به رژولې وي به رژولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه رژول به رژولي وي ه رژولې ويب به رژولي وي ی ويبه رژول به رژولي وي به رژولې وي يبه رژولي و

 2nd وي یبه رژول به رژولي وي لې ويبه رژو به رژولي وي ی ويبه رژول يبه رژولي و به رژولې وي ژولي ويبه ر

 3rd ی ويبه رژول به رژولي وي ژولې ويبه ر به رژولي وي ی ويولبه رژ به رژولي وي رژولې وي به به رژولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)رژوم) به (تېر  )(هرژوم(تېر) به    (ه)رژوم (تېر) به   (ه)رژوم(تېر) به    وو(تېر)به رژ  تېر)به رژوو(  رژوو(تېر)به   (تېر)به رژوو 

 2nd رژوې(تېر) به   ېرژو(تېر) به   رژوې(تېر) به   رژوې(تېر) به   رژوئبه (تېر)  رژوئ(تېر)به   وئرژ(تېر)به   رژوئ(تېر)به  

 3rd رژوي (تېر) به  رژوي(تېر) به   يرژو(تېر) به   رژوي(تېر) به   ژوير(تېر)به   رژوي(تېر)به   رژوي (تېر)به  رژوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويه رژول(تېر)ب  (تېر)به رژولي وي  (تېر)به رژولې وي  ژولي وي(تېر)به ر  ی وي(تېر)به رژول  (تېر)به رژولي وي  ې وي(تېر)به رژول  رژولي وي (تېر)به 

 2nd ی ويل(تېر)به رژو  ه رژولي ويب(تېر)  (تېر)به رژولې وي  يي و(تېر)به رژول  ی ويول(تېر)به رژ  ېر)به رژولي وي(ت  (تېر)به رژولې وي  ه رژولي وي(تېر)ب 

 3rd ی وي(تېر)به رژول  به رژولي وي(تېر)  (تېر)به رژولې وي  لي وي(تېر)به رژو  ی وي(تېر)به رژول  ر)به رژولي وي(تې  (تېر)به رژولې وي  (تېر)به رژولي وي 

 

Conditional (present, past, future) ..(ه)رژوم، رژوئ/ رژاوه، به و  (ه)ژومر )(که..  Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې ورژوم(ه) )غواړي چي  Present Active رژوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې ورژوم(ه) )چيښتل يې غو  Present Passive رژېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یرژول  Past Active یرژول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یرژول  Past Passive یرژېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي رژول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما رژول )خوښ وم چي  Continuous هرژو 

 Non-continuous هرژوو 

 



163: to open/turn (the eyes); to turn; to roll; to gargle; to delude رغړول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)رغړوم (ه)رغړوم  )(هرغړوم  (ه)رغړوم  غړوور رغړوو رغړوو رغړوو

 2nd رغړوې وېرغړ ړوېرغ رغړوې رغړوئ رغړوئ رغړوئ رغړوئ

 3rd رغړوي رغړوي رغړوي رغړوي رغړوي رغړوي رغړوي ړويرغ

 
Simple Past  

 1st غړاوهروورغړوئ/  (ه)ورغړول ورغړوله ورغړولې ورغړاوهورغړوئ/  (ه)ورغړول ورغړوله ورغړولې

 2nd رغړاوهورغړوئ/ و (ه)ورغړول رغړولهو ورغړولې ورغړوئ/ ورغړاوه (ه)ړولرغو ورغړوله ورغړولې

 3rd ورغړوئ/ ورغړاوه (ه)ړولورغ ورغړوله ورغړولې اوهورغړوئ/ ورغړ (ه)ورغړول ړولهورغ ورغړولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ورغړوم )(هبه ورغړوم (ه)ورغړومبه  (ه)به ورغړوم به ورغړوو به ورغړوو به ورغړوو غړووبه ور

 2nd به ورغړوې ورغړوېبه  به ورغړوې وېبه ورغړ به ورغړوئ به ورغړوئ رغړوئبه و به ورغړوئ

 3rd به ورغړوي ورغړويبه  به ورغړوي به ورغړوي به ورغړوي يبه ورغړو به ورغړوي غړويبه ور

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ورغړوم )(همتېر) به ورغړو( (ه)وم(تېر) به ورغړ (ه)به ورغړوم(تېر)  (تېر) به ورغړوو به ورغړوو) (تېر (تېر) به ورغړوو ورغړوو (تېر) به

 2nd ېه ورغړو(تېر) ب (تېر) به ورغړوې (تېر) به ورغړوې غړوې(تېر) به ور ورغړوئ(تېر) به  (تېر) به ورغړوئ ورغړوئ (تېر) به تېر) به ورغړوئ(

 3rd غړوي(تېر) به و ر تېر) به ورغړوي( يتېر) به ورغړو( رغړوي(تېر) به و (تېر) به ورغړوي (تېر) به ورغړوي (تېر) به ورغړوي ي(تېر) به ورغړو

 
Present Progressive  

 1st (ه)رغړوم (ه)رغړوم  (ه)رغړوم  (ه)رغړوم  رغړوو رغړوو رغړوو رغړوو

 2nd ېړورغ رغړوې رغړوې رغړوې رغړوئ ئرغړو رغړوئ رغړوئ

 3rd رغړوي رغړوي رغړوي غړوير رغړوي رغړوي رغړوي رغړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئرغړول  رغړولي دي  رغړولې ده  يرغړولي د ی دئرغړول  دي رغړولي  رغړولې ده  غړولي دير

 2nd دئی رغړول  رغړولي دي  هغړولې در  رغړولي دي ی دئرغړول  رغړولي دي  رغړولې ده  رغړولي دي

 3rd ی دئرغړول  ديرغړولي   ې دهرغړول  رغړولي دي ی دئرغړول  لي ديرغړو  رغړولې ده  رغړولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رغړاوه /رغړوئ (ه)ړولرغ رغړوله رغړولې رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله ړولېرغ

 2nd رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول لهړورغ رغړولې رغړاوه /ړوئرغ (ه)لرغړو رغړوله رغړولې

 3rd رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول ولهرغړ رغړولې وهرغړا /ئرغړو (ه)رغړول رغړوله غړولېر

 
Past Progressive  

 1st رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله رغړولې رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله رغړولې

 2nd رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول ړولهرغ رغړولې رغړاوه /رغړوئ (ه)ړولرغ رغړوله رغړولې

 3rd رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول لهغړور رغړولې ړاوهرغ /ړوئرغ (ه)رغړول رغړوله رغړولې

 
Past Perfect  

 1st ی ورغړول رغړولي وه لې وهرغړو رغړولي وې ی ورغړول رغړولي وه رغړولې وه ړولي وېرغ

 2nd وی رغړول رغړولي وه رغړولې وه ي وېولرغړ ی ورغړول غړولي وهر لې وهرغړو رغړولي وې

 3rd ی ورغړول رغړولي وه رغړولې وه ولي وېرغړ ی ورغړول وه رغړولي رغړولې وه رغړولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله رغړولې ړاوهرغ /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله رغړولې

 2nd رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله رغړولې رغړاوه /ئرغړو (ه)رغړول رغړوله لېرغړو

 3rd رغړاوه /رغړوئ (ه)رغړول رغړوله رغړولې رغړاوه /وئرغړ (ه)رغړول رغړوله رغړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)رغړومبه   ه)(رغړومبه   (ه)رغړومبه   (ه)رغړومبه   ه رغړووب به رغړوو به رغړوو به رغړوو

 2nd ېرغړوبه   رغړوېبه   رغړوېبه   غړوېربه   رغړوئبه  رغړوئبه  رغړوئبه  رغړوئبه 

 3rd رغړويبه   رغړويبه   رغړويبه   رغړويبه  رغړويبه  رغړويبه  رغړويبه  ويرغړبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه رغړول لي ويه رغړوب به رغړولې وي ويرغړولي به  ی ويبه رغړول به رغړولي وي به رغړولې وي يبه رغړولي و

 2nd ی ويبه رغړول ولي ويبه رغړ رغړولې ويبه  ړولي ويرغ به ی ويرغړول به ي ويبه رغړول به رغړولې وي ي ويبه رغړول

 3rd وي یرغړول به به رغړولي وي به رغړولې وي به رغړولي وي ويی به رغړول به رغړولي وي به رغړولې وي به رغړولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه رغړول به رغړولي وي رغړولې ويبه  وي به رغړولي وي یرغړول به به رغړولي وي رغړولې وي به به رغړولي وي

 2nd وي یبه رغړول به رغړولي وي به رغړولې وي غړولي ويبه ر ی ويبه رغړول به رغړولي وي به رغړولې وي ړولي ويبه رغ

 3rd يی وبه رغړول ي ويه رغړولب به رغړولې وي ه رغړولي ويب ی ويبه رغړول به رغړولي وي ې ويرغړول به به رغړولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ومرغړ(تېر)به   (ه)مرغړوبه (تېر)   (ه)رغړوم(تېر)به   (ه)رغړوم(تېر)به   (تېر)به رغړوو  (تېر)به رغړوو  (تېر)به رغړوو  رغړوو (تېر)به 

 2nd رغړوې(تېر)به   ېرغړو(تېر)به   رغړوې(تېر)به   ېرغړو(تېر)به   رغړوئ (تېر)به  رغړوئ(تېر)به   وئرغړ(تېر)به   رغړوئ(تېر)به  

 3rd رغړوي(تېر)به   يرغړوبه (تېر)  رغړوي(تېر)به   رغړوي(تېر)به   رغړويه (تېر)ب  رغړوي(تېر)به   رغړوي(تېر)به   رغړوي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به رغړول  (تېر)به رغړولي وي  به رغړولې وي(تېر)  تېر)به رغړولي وي(  ی وي(تېر)به رغړول  لي ويغړو(تېر)به ر  ويرغړولې (تېر)به   تېر)به رغړولي وي( 

 2nd يی و(تېر)به رغړول  لي وي(تېر)به رغړو  به رغړولې وي(تېر)  (تېر)به رغړولي وي  ی ويولبه رغړ(تېر)  رغړولي وي (تېر)به  (تېر)به رغړولې وي  (تېر)به رغړولي وي 

 3rd ی ويول)به رغړ(تېر  (تېر)به رغړولي وي  (تېر)به رغړولې وي  (تېر)به رغړولي وي  ی وي(تېر)به رغړول  )به رغړولي وي(تېر  (تېر)به رغړولې وي  (تېر)به رغړولي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ورغړوموه، به ، رغړوئ/ رغړا (ه)رغړوم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ړومزه دې ورغ )غواړي چي  Present Active رغړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ورغړوم )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیول کرغړ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یړولرغ  Past Active یرغړول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یرغړول  Past Passive یرغړېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (ی ويما دي رغړولدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما رغړول )م چيخوښ و  Continuous ړوهرغ 

 Non-continuous هورغړو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مرنګو (ه)رنګوم   ګوم(ه)رن (ه)رنګوم رنګوو رنګوو رنګوو رنګوو

 2nd رنګوې رنګوې رنګوې رنګوې رنګوئ رنګوئ رنګوئ رنګوئ

 3rd رنګوي رنګوي رنګوي ګويرن رنګوي رنګوي يرنګو ويرنګ

 
Simple Past  

 1st رنګ کئ کړل -رنګ کړه/  ِ◌رنګ(ه) کړه ِ◌رنګ (ي)کړې رنګ کئ کړل -کړه/ رنګ  ِ◌رنګ(ه) کړه )کړېِ◌رنګ (ي

 2nd رنګ کئ کړل -رنګ کړه/  ړهِ◌رنګ(ه) ک ِ◌رنګ(ي) کړې رنګ کئ کړل -کړه/  رنګ ِ◌رنګ(ه) کړه ي) کړېِ◌رنګ(

 3rd کئرنګ  کړل -نګ کړه/ ر کړه(ه)ِ◌رنګ رنګ (ي)کړېِ◌  رنګ کئ کړل -رنګ کړه/  کړه(ه)ِ◌رنګ ګ (ي)کړېِ◌رن
 

Simple Future  
 1st (ه)به رنګ کم به رنګ کم(ه) )کم(ه (ه)به ِرِ◌نګ کم(ه) ِرنګ(ي)به  به رنګ کو به رنګ کو کو (ه)به ِرنګ (ي) کوبه ِرنګ

 2nd به رنګ کې به رنګ کې کې(ه)به ِرنګ به رِنګ(ي) کې کئبه رنګ  نګ کئبه ر کئبه ِرنګ(ه)  به ِرنګ(ي) کئ

 3rd يبه رنګ ک به رنګ کي کي(ه)به ِرنګ ه رِنګ (ي)کيب به رنګ کي به رنګ کي به ِرنګ(ه) کي ِرنګ(ي) کيبه 

 
Simple Future in the Past  

 کو (ه)به ِرنګ (تېر) (تېر) به ِرنګ(ي) کو
 ګ (تېر) به رن

 کو

 تېر) به رنګ (

 کو

(تېر) به ِرنګ(ي) 

 کم(ه)

) به ِرنګ(ه) (تېر

 کم(ه)

 ) به رنګ (تېر

 کم(ه)

 (تېر) به رنګ 

 (ه)کم
1st 

نګ(ي) (تېر) به رِ 

 کئ
 (تېر) به ِرنګ(ه) کئ

 (تېر) به رنګ 

 کئ

 ) به رنګ (تېر

 کئ

 ي)(ِنګ ېر) به ر(ت

 کې
 کې (ه)(تېر) به ِرنګ

 تېر) به رنګ (

 کې

 نګ (تېر) به ر

 کې
2nd 

نګ(ي) رِ  (تېر) به

 کي
 ي(تېر) به ِرنګ(ه) ک

 (تېر) به رنګ 

 کي

 ) به رنګ (تېر

 کي

(تېر) به رِنګ(ي) 

 کي
 ي(تېر) به رِنګ(ه) ک

 (تېر) به رنګ 

 کي

 (تېر) به رنګ 

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)رنګوم (ه)رنګوم  (ه)رنګوم (ه)رنګوم رنګوو رنګوو وورنګ نګوور

 2nd رنګوې رنګوې رنګوې رنګوې وئرنګ رنګوئ ګوئرن نګوئر

 3rd رنګوي رنګوي رنګوي رنګوي ويرنګ رنګوي رنګوي رنګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئرنګ کړ دي رنګ کړي رنګ کړې ده ي ديرنګ کړ ی دئرنګ کړ رنګ کړي دي رنګ کړې ده رنګ کړي دي

 2nd دئ یرنګ کړ رنګ کړي دي ې دهکړ رنګ نګ کړي دير ی دئړرنګ ک رنګ کړي دي نګ کړې دهر رنګ کړي دي

 3rd ی دئرنګ کړ کړي دي رنګ رنګ کړې ده رنګ کړي دي ی دئرنګ کړ رنګ کړي دي ده رنګ کړې رنګ کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رنګوئ/ رنګاوه (ه)رنګول رنګوله رنګولې رنګوئ/ رنګاوه (ه)لرنګو ولهرنګ رنګولې

 2nd اوهرنګ /رنګوئ (ه)رنګول ولهرنګ رنګولې رنګاوه /رنګوئ ه)(ولرنګ رنګوله لېرنګو

 3rd رنګاوه /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله ېرنګول رنګاوه /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله رنګولې

 
Past Progressive  

 1st رنګوئ/ رنګاوه (ه)رنګول لهرنګو رنګولې رنګوئ/ رنګاوه (ه)ګولرن نګولهر رنګولې

 2nd نګاوهر /رنګوئ (ه)رنګول نګولهر رنګولې رنګاوه /رنګوئ (ه)لنګور رنګوله ګولېرن

 3rd رنګاوه /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله ولېرنګ رنګاوه /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله رنګولې
 

Past Perfect  
 1st و کړیرنګ  رنګ کړي وه رنګ کړې وه وې رنګ کړي کړی ورنګ  رنګ کړي وه وه رنګ کړې رنګ کړي وې

 2nd کړی ورنګ  رنګ کړي وه کړې وهرنګ  رنګ کړي وې کړی وګ رن رنګ کړي وه کړې وهرنګ  وېړي رنګ ک

 3rd وکړی رنګ  کړي وهرنګ  وهرنګ کړې  رنګ کړي وې کړی ورنګ  رنګ کړي وه وه رنګ کړې رنګ کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st رنګاوه /رنګوئ (ه)ولرنګ رنګوله نګولېر نګاوهر /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله ېرنګول

 2nd رنګاوه /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله رنګولې رنګاوه /ګوئرن (ه)رنګول رنګوله ګولېرن

 3rd وهرنګا /نګوئر (ه)رنګول لهرنګو لېرنګو رنګاوه /رنګوئ (ه)رنګول رنګوله رنګولې
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Future Progressive  

 1st (ه)رنګومه ب  (ه)رنګومبه   (ه)رنګومبه   )(هرنګومبه   وبه رنګو به رنګوو به رنګوو ه رنګووب

 2nd رنګوېبه   رنګوېه ب  رنګوېبه   رنګوېبه   رنګوئبه  رنګوئبه  رنګوئبه  ئرنګوبه 

 3rd رنګويبه   رنګويبه   ګويرنبه   نګويربه  رنګويه ب رنګويبه  رنګويبه  رنګويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه رنګ کړ به رنګ کړي وي به رنګ کړې وي نګ کړي ويبه ر ی ويبه رنګ کړ ګ کړي ويرن به رنګ کړې ويبه  وي به رنګ کړي

 2nd ی ويبه رنګ کړ کړي ويبه رنګ  وي به رنګ کړې يګ کړي وبه رن ی ويبه رنګ کړ به رنګ کړي وي رنګ کړې ويبه  به رنګ کړي وي

 3rd ی ويکړبه رنګ  به رنګ کړي وي يبه رنګ کړې و به رنګ کړي وي وي یبه رنګ کړ وينګ کړي به ر به رنګ کړې وي کړي وي به رنګ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه رنګ کړ به رنګ کړي وي يه رنګ کړې وب رنګ کړي ويبه  وي یبه رنګ کړ به رنګ کړي وي به رنګ کړې وي ړي ويبه رنګ ک

 2nd ی ويبه رنګ کړ يبه رنګ کړي و رنګ کړې ويبه  به رنګ کړي وي ی وينګ کړه رب رنګ کړي وي به ې ويبه رنګ کړ به رنګ کړي وي

 3rd ی ويکړ به رنګ ي ويبه رنګ کړ وينګ کړې به ر به رنګ کړي وي ی ويبه رنګ کړ رنګ کړي وي به به رنګ کړې وي به رنګ کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
نګوو(تېر)به ر  تېر)به رنګوو(   ېر)به رنګوو(ت   (تېر)به رنګوو   (هرنګوم(تېر) به    (هرنګومر) به (تې  ( (هرنګوم(تېر) به   ( (هرنګوم(تېر) به   ( ) 1st 

رنګوئ(تېر)به   رنګوئ(تېر)به    رنګوئه (تېر)ب   ګوئرن(تېر)به    رنګوېبه (تېر)    رنګوې(تېر) به    رنګوېبه (تېر)    رنګوې(تېر) به     2nd 

رنګويېر)به (ت  رنګوير)به (تې   رنګوي(تېر)به    رنګوي(تېر)به    رنګوي (تېر) به   رنګوي(تېر) به    رنګوي(تېر) به    ګويرن(تېر) به     3rd 

 
Future in the Past Perfect  

ګ کړي ) به رن(تېر

 وي

ړې ر) به رنګ ک(تې

 وي

(تېر) به رنګ کړي 

 وي

ی به رنګ کړ(تېر) 

 وي

کړي  (تېر) به رنګ

 وي

ې کړ (تېر) به رنګ

 وي

(تېر) به رنګ کړي 

 وي

ی ېر) به رنګ کړ(ت

 وي
1st 

(تېر) به رنګ کړي 

 وي

(تېر) به رنګ کړې 

 وي

ګ کړي (تېر) به رن

 وي

ی (تېر) به رنګ کړ

 وي

ي (تېر) به رنګ کړ

 وي

ړې ېر) به رنګ ک(ت

 وي

به رنګ کړي  (تېر)

 وي

ی (تېر) به رنګ کړ

 وي
2nd 

(تېر) به رنګ کړي 

يو  

به رنګ کړې  (تېر)

يو  

تېر) به رنګ کړي (

 وي

ی رنګ کړ (تېر) به

 وي

ګ کړي (تېر) به رن

 وي

(تېر) به رنګ کړې 

 وي

(تېر) به رنګ کړي 

 وي

ی ېر) به رنګ کړ(ت

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
، رنګوئ/ رنګاوه، به رنګ  (ه)رنګوم ه...)(ک

 ... )(هکم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې رنګ کم )يغواړي چ  Present Active رنګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې رنګ کم )غوښتل يې چي  Present Passive رنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ورنګ  Past Active یرنګ کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیرنګ  Past Passive یسو رنګ 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي  یرنګ کړ لري چي) ما دي دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وکړی نګ ر ما )خوښ وم چي  Continuous رنګوه 

 Non-continuous رنګ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)رو(د)م (ه)رو(د)م (ه)رو(د) م (ه)(د) مرو رو(د)و رو(د)و رو(د)و رو(د)و

 2nd رو(د)ې رو(د)ې رو(د)ې و(د)ېر رو(د)ئ (د)ئرو رو(د)ئ رو(د)ئ

 3rd رو(د)ي )يرو(د رو(د)ي يرو(د) يرو(د) رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي

 
Simple Past  

 1st ورودئ/ وروده (ه)ورودل ورودله ورودلې ورودئ/ وروده (ه)ورودل ورودله ورودلې

 2nd هورودئ/ ورود )(هورودل لهورود لېورود ورودهورودئ/  (ه)ورودل ورودله ورودلې

 3rd وروده /ورودئ (ه)رودلو ورودله ورودلې ودئ/ ورودهور (ه)ورودل ورودله ورودلې
 

Simple Future  
 1st (ه)دمبه و رو (ه)به و رودم (ه)به ورودم (ه)به ورودم ورودو به به ورودو به ورودو دوبه ورو

 2nd به و رودې به ورودې ودېبه ور رودېبه و دئبه ورو ورودئبه  به ورودئ به ورودئ

 3rd وروديبه  به ورودي وديبه ور يبه ورود به ورودي به ورودي به ورودي به ورودي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به و رودم(تېر)  (ه)و رودم (تېر) به (ه)ورودم(تېر) به  (ه)(تېر) به ورودم (تېر) به ورودو (تېر) به ورودو (تېر) به ورودو ورودو(تېر) به 

 2nd (تېر) به و رودې ې(تېر) به ورود تېر) به ورودې( ې(تېر) به ورود ورودئ (تېر) به (تېر) به ورودئ دئ(تېر) به ورو (تېر) به ورودئ

 3rd ه ورودي(تېر) ب ديبه ورو (تېر) (تېر) به ورودي ورودي(تېر) به  به ورودي(تېر)  (تېر) به ورودي (تېر) به ورودي (تېر) به ورودي

 
Present Progressive  

 1st (ه)رو(د)م (ه)د)مرو(  (ه)(د) مرو (ه)مرو(د)  رو(د)و رو(د)و و(د)ور رو(د)و

 2nd رو(د)ې رو(د)ې رو(د)ې د)ېرو( رو(د)ئ رو(د)ئ و(د)ئر رو(د)ئ

 3rd رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي رو(د)ي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلرود  رودلي دي  رودلې ده  يرودلي د ی دئرودل  رودلي دي  ې دهرودل  ودلي دير

 2nd ی دئرودل  لي ديرود  رودلې ده  رودلي دي ی دئرودل  رودلي دي  دلې دهرو  رودلي دي

 3rd دئ یرودل  رودلي دي  رودلې ده  رودلي دي ی دئرودل  رودلي دي  رودلې ده  رودلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st روده /ئرود (ه)رودل رودله رودلې روده /ودئر (ه)رودل رودله رودلې

 2nd دئ/ رودهرو (ه)رودل رودله رودلې رودئ/ روده (ه)رودل رودله لېرود

 3rd رودئ/ روده (ه)رودل رودله رودلې رودئ/ روده (ه)رودل رودله رودلې

 
Past Progressive  

 1st روده /رودئ (ه)رودل رودله رودلې روده /ئرود (ه)رودل هرودل رودلې

 2nd رودئ/ روده (ه)رودل رودله لېرود ودئ/ رودهر (ه)دلرو رودله رودلې

 3rd رودئ/ روده (ه)رودل رودله رودلې رودئ/ روده (ه)رودل رودله رودلې

 
Past Perfect  

 1st ی ورودل رودلي وه ې وهرودل لي وېرود ی ورودل رودلي وه رودلې وه رودلي وې

 2nd و یدلرو رودلي وه هرودلې و رودلي وې ی ورودل رودلي وه رودلې وه رودلي وې

 3rd ی ورودل رودلي وه رودلې وه ېرودلي و ی ورودل ودلي وهر رودلې وه رودلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st روده /رودئ (ه)رودل لهرود دلېرو روده /رودئ (ه)رودل رودله رودلې

 2nd ئ/ رودهرود (ه)رودل رودله رودلې دهرودئ/ رو (ه)رودل رودله رودلې

 3rd هرودئ/ رود (ه)رودل رودله رودلې رودئ/ روده (ه)رودل هودلر رودلې
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Future Progressive  

 1st (ه)ودمربه   )(هرودمبه   (ه)رودمبه   (ه)رودمبه   به رودو وبه رود به رودو به رودو

 2nd رودېبه   رودېبه   رودېه ب  رودېبه   رودئبه  رودئبه  رودئبه  رودئبه 

 3rd روديبه   روديبه   ديروبه   روديبه  روديبه  روديبه  روديبه  روديبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويرودلبه  وي ه رودليب به رودلې وي به رودلي وي ی ويبه رودل دلي ويبه رو به رودلې وي به رودلي وي

 2nd ی ويبه رودل وي به رودلي ې ويبه رودل به رودلي وي ی ويبه رودل يبه رودلي و به رودلې وي رودلي وي به

 3rd ی ويبه رودل به رودلي وي به رودلې وي به رودلي وي ی ويبه رودل وي به رودلي به رودلې وي ويبه رودلي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه رود به رودلي وي به رودلې وي ويبه رودلي  ی ويبه رودل ه رودلي ويب به رودلې وي ويرودلي  به

 2nd ی ويبه رودل به رودلي وي به رودلې وي ي ويرودلبه  ی ويبه رودل وي به رودلي به رودلې وي دلي ويرو به

 3rd ی ويبه رودل ي ويبه رودل رودلې ويبه  وي ه رودليب ی ويبه رودل به رودلي وي به رودلې وي دلي ويبه رو
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(رودم(تېر) به   (ه)رودم(تېر) به   (ه)رودم(تېر) به   (ه)رودم(تېر) به   رودو(تېر)به   (تېر)به رودو  ودوه ر(تېر)ب  رودو (تېر)به 

 2nd رودې(تېر) به   دېرو(تېر) به   رودې(تېر) به   رودې(تېر) به   رودئ (تېر)به  رودئ (تېر)به  رودئ(تېر)به   رودئ(تېر)به  

 3rd رودي(تېر) به   رودي(تېر) به   رودي) به (تېر  رودي(تېر) به   ديرو(تېر)به   رودي(تېر)به   يرود(تېر)به   وديرېر)به (ت 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وير)به رودل(تې  به رودلي وي(تېر)  (تېر)به رودلې وي  رودلي وي(تېر)به   ی وي(تېر)به رودل  ي وي(تېر)به رودل  ويرودلې  (تېر)به  (تېر)به رودلي وي 

 2nd وي یه رودل(تېر)ب  (تېر)به رودلي وي  (تېر)به رودلې وي  ودلي وي(تېر)به ر  ی وي(تېر)به رودل  (تېر)به رودلي وي  ې وي(تېر)به رودل  رودلي وي (تېر)به 

 3rd ی ويل(تېر)به رود  ه رودلي وي(تېر)ب  (تېر)به رودلې وي  يي و(تېر)به رودل  ی ويدل(تېر)به رو  ېر)به رودلي وي(ت  (تېر)به رودلې وي  ه رودلي وي(تېر)ب 

 

Conditional (present, past, future) (ه)، رودئ/ روده، به ورودم (ه)رودم ه...)(ک..  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ورودم )غواړي چي   Present Active رودونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ورودم )يې چيتل غوښ  Present Passive یرودل کېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یرودل  Past Active یرودل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یرودل  Past Passive یرودل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی ما دي رودل لري چي)دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما رودل )خوښ وم چي  Continuous روده/ روه 

 Non-continuous وروده/ وروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(روزم (ه)روزم (ه)روزم )(هروزم روزو روزو روزو روزو

 2nd روزې روزې روزې روزې روزئ روزئ روزئ روزئ

 3rd روزي روزي روزي روزي روزي روزي روزي روزي

 
Simple Past  

 1st وروزئ (ه)وروزل وروزله وروزلې وروزئ (ه)وروزل لهوروز وروزلې

 2nd ئوروز (ه)وروزل وروزله وروزلې زئورو (ه)وروزل وروزله وروزلې

 3rd وروزئ (ه)وروزل وروزله وروزلې وروزئ (ه)وزلور وروزله وروزلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وروزم (ه)به وروزم (ه)به وروزم (ه)زمه وروب وروزوبه  وروزوبه  به وروزو به وروزو

 2nd به وروزې به وروزې ېروزبه و به وروزې وروزئ به به وروزئ به وروزئ وروزئبه 

 3rd به وروزي به وروزي به وروزي به وروزي به وروزي يبه وروز به وروزي وروزي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)روزمه و(تېر) ب (ه)زمبه ورو (تېر) (ه)(تېر) به وروزم ه)((تېر) به وروزم (تېر) به وروزو و(تېر) به وروز روزوبه و (تېر) و(تېر) به وروز

 2nd وروزې(تېر) به  (تېر) به وروزې ې(تېر) به وروز (تېر) به وروزې (تېر) به وروزئ ه وروزئ(تېر) ب (تېر) به وروزئ (تېر) به وروزئ

 3rd يروز(تېر) به و زيبه ورو (تېر) (تېر) به وروزي وروزي(تېر) به  (تېر) به وروزي ه وروزي(تېر) ب ) به وروزي(تېر ه وروزي(تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)روزم (ه)روزم  (ه)روزم  (ه)روزم  روزو روزو روزو روزو

 2nd روزې روزې روزې روزې روزئ روزئ روزئ روزئ

 3rd روزي روزي روزي وزير وزير روزي روزي روزي
 

Present Perfect  
 1st ی دئروزل  روزلي دي  دهلې روز  روزلي دي ی دئزلرو  روزلي دي  روزلې ده  ديروزلي 

 2nd ی دئروزل  روزلي دي  روزلې ده  روزلي دي ی دئروزل  زلي ديرو  روزلې ده  روزلي دي

 3rd ی دئروزل  دي روزلي  روزلې ده  يزلي درو ی دئروزل  روزلي دي  روزلې ده  روزلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st روزهروزئ/  (ه)روزل روزله روزلې وزهروزئ/ ر (ه)زلرو وزلهر روزلې

 2nd روزئ/ روزه (ه)روزل روزله روزلې روزئ/ روزه (ه)وزلر روزله روزلې

 3rd زئ/ روزهرو ه)(روزل هروزل روزلې روزئ/ روزه (ه)روزل روزله روزلې

 
Past Progressive  

 1st ه روزئ/ روز (ه)روزل لهروز روزلې روزئ/ روزه  (ه)لروز روزله روزلې

 2nd روزئ/ روزه  (ه)وزلر روزله روزلې زئ/ روزه رو (ه)روزل روزله روزلې

 3rd روزئ/ روزه  (ه)روزل روزله روزلې وزه روزئ/ ر (ه)روزل روزله روزلې

 
Past Perfect  

 1st ی وروزل روزلي وه لې وهروز روزلي وې ی وروزل روزلي وه وهروزلې  روزلي وې

 2nd ی وروزل روزلي وه ې وهروزل روزلي وې ی وروزل لي وهروز روزلې وه وې روزلي

 3rd ی وروزل روزلي وه لې وهروز روزلي وې ی وروزل روزلي وه روزلې وه روزلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st روزئ/ روزه  ه)(روزل روزله روزلې روزئ/ روزه  ه)(روزل روزله روزلې

 2nd روزه  /روزئ (ه)روزل روزله روزلې ه روزروزئ/  (ه)وزلر روزله روزلې

 3rd ه روزئ/ روز (ه)روزل روزله روزلې روزئ/ روزه  (ه)روزل هروزل روزلې
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Future Progressive  

 1st (ه)روزمبه   (ه)روزمبه   (ه)روزمبه   (ه)روزمبه   به روزو زوبه رو وبه روز به روزو

 2nd روزېبه   روزېبه   روزېبه   وزېربه   روزئبه  روزئه ب روزئبه  روزئبه 

 3rd روزيبه   روزيبه   روزيبه   روزيبه  روزيبه  روزيه ب روزيبه  روزيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه روزل به روزلي وي به روزلې وي روزلي ويبه  ی ويبه روزل لي ويوزبه ر ويبه روزلې  به روزلي وي

 2nd ی ويبه روزل ويبه روزلي  به روزلې وي يبه روزلي و ی ويبه روزل ي ويوزلبه ر روزلې ويبه  وي به روزلي

 3rd ی ويبه روزل يروزلي وبه  به روزلې وي به روزلي وي ی ويبه روزل ي ويبه روزل روزلې ويبه  به روزلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه روزل ويبه روزلي  به روزلې وي لي ويروزبه  ی ويروزل به ي ويبه روزل به روزلې وي زلي ويبه رو

 2nd ی ويبه روزل به روزلي وي به روزلې وي لي ويبه روز ی ويبه روزل به روزلي وي به روزلې وي روزلي ويبه 

 3rd وي یه روزلب به روزلي وي به روزلې وي به روزلي وي ی ويبه روزل روزلي ويبه  به روزلې وي لي ويوزبه ر
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)موزرر) به (تې  (ه)روزم(تېر) به    (ه)روزم(تېر) به    )(هروزم(تېر) به    (تېر)به روزو  (تېر)به روزو  روزو (تېر)به  (تېر)به روزو 

 2nd روزې(تېر) به   روزېبه ر) (تې  روزېبه  (تېر)  روزېبه (تېر)  روزئ(تېر)به   روزئ(تېر)به   روزئ(تېر)به   زئرو(تېر)به  

 3rd روزي(تېر) به   روزي(تېر) به   روزيېر) به (ت  روزي(تېر)به   روزي(تېر)به   روزي(تېر)به   روزي (تېر)به  روزي(تېر)به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر)به روزل  (تېر)به روزلي وي  وي (تېر)به روزلې  )به روزلي ويتېر(  ی ويه روزل(تېر)ب  (تېر)به روزلي وي  وزلې وي(تېر)به ر  (تېر)به روزلي وي 

 2nd ی ويروزل(تېر)به   (تېر)به روزلي وي  ې وي(تېر)به روزل  وزلي وير (تېر)به  ی وي(تېر)به روزل  (تېر)به روزلي وي  زلې وي(تېر)به رو  (تېر)به روزلي وي 

 3rd ی ويوزل(تېر)به ر  (تېر)به روزلي وي  (تېر)به روزلې وي  ي وي(تېر)به روزل  ی ويروزل (تېر)به  (تېر)به روزلي وي  وي (تېر)به روزلې  لي وي(تېر)به روز 

 

Conditional (present, past, future) (ه)روزه، به وروزم ، روزئ/ (ه)روزم ه...)(ک...  Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې وروزم )ړي چيغوا(  Present Active روزونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وروزم )تل يې چيغوښ  Present Passive نکیروزل کېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یوزلر  Past Active یروزل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یوزلر  Past Passive  یسوروزل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی نه لري چي) ما دي روزلدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما روزل )خوښ وم چي  Continuous روزه 

 Non-continuous وروزه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)روښانوم (ه)وښانومر  (ه)روښانوم  (ه)روښانوم  روښانوو روښانوو روښانوو روښانوو

 2nd روښانوې روښانوې روښانوې روښانوې وښانوئر ښانوئرو روښانوئ روښانوئ

 3rd نويوښار روښانوي نويروښا ويروښان روښانوي روښانوي انويروښ روښانوي

 
Simple Past  

ښانه کړې/ روښاني رو

_ 
 روښانه کئ کړل -روښانه کړه/  کړله -نه کړه/روښا

ې/ روښاني روښانه کړ

_ 
 1st انه کئروښ کړل -روښانه کړه/  کړله -روښانه کړه/

روښاني  /روښانه کړې

_ 
 روښانه کئ کړل -نه کړه/ روښا کړله -روښانه کړه/

روښاني  /ېښانه کړرو

_ 
 2nd روښانه کئ کړل -روښانه کړه/  کړله -نه کړه/وښار

روښاني  /انه کړېروښ

_ 
 روښانه کئ ړلک -روښانه کړه/  کړله -روښانه کړه/

روښاني  /روښانه کړې

_ 
 3rd نه کئروښا کړل -روښانه کړه/  کړله -/کړهروښانه 

 
Simple Future  

 /کو روښانهبه 

  - روښاني - 
 به روښانه کو کو به روښانه کو روښانه به

 ښانيرو /به روښانه

 کم(ه)
 1st به روښانه کم(ه) به روښانه کم(ه) (ه)به روښانه کم

 کو/به روښانه 

  -روښاني  - 
 ه کئه روښانب روښانه کئبه  به روښانه کئ

به روښانه/ روښاني 

 کې
 2nd روښانه کېبه  به روښانه کې به روښانه کې

 و/به روښانه ک

  -وښاني ر - 
 ه کيبه روښان به روښانه کي نه کيوښابه ر

به روښانه/ روښاني 

 کي
 3rd به روښانه کي به روښانه کي به روښانه کي

 
Simple Future in the Past  

 /کو به روښانه (تېر)

  - انيروښ -
 وښانه کو(تېر) به ر (تېر) به روښانه کو کو(تېر) به روښانه 

 /(تېر) به روښانه

 کم(ه)روښاني 

وښانه ه ر(تېر) ب

 کم(ه)

 (تېر) به روښانه

 کم(ه)

(تېر) به روښانه 

 کم(ه)
1st 

به روښانه کو/  (تېر)

  -روښاني  -
 ه کئ(تېر) به روښان روښانه کئ(تېر) به  روښانه کئ (تېر) به

 /ېر) به روښانه(ت

 ېک روښاني
 2nd (تېر) به روښانه کې ښانه کې(تېر) به رو (تېر) به روښانه کې

و/ ه کبه روښان تېر)(

  -روښاني  -
 (تېر) به روښانه کي کي(تېر) به روښانه  انه کي(تېر) به روښ

 /(تېر) به روښانه

 روښاني کي
 3rd کي روښانه (تېر) به (تېر) به روښانه کي ېر) به روښانه کي(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)انومروښ (ه)روښانوم  (ه)انومروښ  (ه)روښانوم  روښانوو وروښانو روښانوو روښانوو

 2nd روښانوې روښانوې روښانوې وېروښان روښانوئ روښانوئ ئروښانو روښانوئ

 3rd روښانوي روښانوي روښانوي روښانوي روښانوي انويروښ روښانوي روښانوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئړروښانه ک  روښانه کړي دي  دهړې روښانه ک  دي اني کړيروښ ی دئروښانه کړ  کړي دي روښانه  روښانه کړې ده  ني کړي ديروښا

 2nd دئ یانه کړروښ  روښانه کړي دي  روښانه کړې ده  ني کړي ديروښا ی دئروښانه کړ  روښانه کړي دي  روښانه کړې ده  يروښاني کړي د

 3rd ی دئروښانه کړ  کړي دي انهروښ  ه کړې دهروښان  روښاني کړي دي ی دئوښانه کړر  روښانه کړي دي  روښانه کړې ده  روښاني کړي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st هروښاناوروښانوئ/  (ه)روښانول روښانوله روښانولې اناوهروښانوئ/ روښ (ه)روښانول روښانوله روښانولې

 2nd وئ/ روښاناوهروښان )(هروښانول روښانوله وښانولېر روښانوئ/ روښاناوه (ه)روښانول هروښانول روښانولې

 3rd روښانوئ/ روښاناوه (ه)روښانول روښانوله وښانولېر روښانوئ/ روښاناوه (ه)روښانول روښانوله روښانولې

 
Past Progressive  

 1st روښاناوهروښانوئ/  (ه)روښانول روښانوله لېروښانو وښانوئ/ روښاناوهر (ه)ولروښان روښانوله روښانولې

 2nd روښاناوهروښانوئ/  (ه)روښانول لهروښانو روښانولې ئ/ روښاناوهانوروښ (ه)وښانولر انولهروښ روښانولې

 3rd اناوهوئ/ روښروښان (ه)روښانول روښانوله روښانولې روښاناوه روښانوئ/ (ه)روښانول روښانوله روښانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی و روښانه روښانه کړي وه کړې وهنه روښا ي کړي وېروښان وکړی روښانه  روښانه کړي وه روښانه کړې وه روښاني کړي وې

 2nd ی وکړروښانه  روښانه کړي وه روښانه کړې وه کړي وېروښاني  کړی وروښانه  روښانه کړي وه روښانه کړې وه وېروښاني کړي 

 3rd کړی وه ښانرو انه کړي وهروښ وه روښانه کړې روښاني کړي وې وکړی روښانه  روښانه کړي وه کړې وهروښانه  روښاني کړي وې
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Past Perfect Progressive  

 1st روښانوئ/ روښاناوه (ه)روښانول نولهروښا روښانولې روښانوئ/ روښاناوه (ه)روښانول روښانوله روښانولې

 2nd روښانوئ/ روښاناوه (ه)ښانولرو روښانوله روښانولې ئ/ روښاناوهروښانو (ه)روښانول انولهروښ ولېروښان

 3rd روښانوئ/ روښاناوه (ه)ښانولرو روښانوله روښانولې وهروښانوئ/ روښانا (ه)روښانول ولهروښان وښانولېر

 
Future Progressive  

 1st )(هروښانومبه   (ه)روښانومبه   (ه)روښانومبه   (ه)روښانوم به  نووبه روښا به روښانوو به روښانوو به روښانوو

 2nd روښانوېبه   روښانوېبه   روښانوېبه   روښانوېبه   ئانوروښبه  وښانوئربه  وئروښانبه  روښانوئبه 

 3rd روښانويبه   روښانويبه   روښانويبه   روښانوي به روښانويبه  روښانويبه  روښانويبه  روښانويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه روښانه کړ ړي ويبه روښانه ک ه روښانه کړې ويب يروښاني کړي و به ی ويبه روښانه کړ روښانه کړي ويبه  به روښانه کړې وي ښاني کړي ويبه رو

 2nd ی ويه روښانه کړب به روښانه کړي وي ې ويښانه کړبه رو به روښاني کړي وي ی ويبه روښانه کړ ي ويبه روښانه کړ به روښانه کړې وي به روښاني کړي وي

 3rd ی ويبه روښانه کړ ه کړي ويبه روښان روښانه کړې وي به روښاني کړي ويبه  ی ويکړ انهبه روښ کړي ويروښانه به  به روښانه کړې وي ړي ويبه روښاني ک
 

Future Perfect Progressive  
 1st ی ويکړ روښانه به به روښانه کړي وي کړې ويبه روښانه  به روښاني کړي وي ی ويبه روښانه کړ انه کړي ويبه روښ به روښانه کړې وي به روښاني کړي وي

 2nd ی ويبه روښانه کړ روښانه کړي وي به به روښانه کړې وي به روښاني کړي وي ی ويروښانه کړ به به روښانه کړي وي وي به روښانه کړې روښاني کړي ويبه 

 3rd ی ويبه روښانه کړ وي به روښانه کړي کړې ويبه روښانه  ه روښاني کړي ويب ی ويبه روښانه کړ روښانه کړي ويبه  به روښانه کړې وي ويني کړي به روښا

 
Future in the Past Progressive  

 (تېر)به روښانوو  روښانوو(تېر)به   (تېر)به روښانوو  (تېر)به روښانوو 
(تېر) به   

 ه)(روښانوم

ېر) به (ت  

 (ه)روښانوم

ر) به (تې  

 (ه)روښانوم

(تېر) به   

 (ه)نومروښا
1st 

 2nd ېروښانو(تېر) به   روښانوې(تېر) به   روښانوې(تېر) به   روښانوې(تېر) به   نوئروښا(تېر)به   روښانوئېر)به (ت  روښانوئر)به (تې  وئروښان(تېر)به  

 3rd روښانويېر) به (ت  روښانوي(تېر) به   انويروښ(تېر) به   روښانوي(تېر) به   روښانوي(تېر)به   وښانويرېر)به (ت  روښانوي(تېر)به   روښانوي(تېر)به  
 

Future in the Past Perfect  
(تېر)به روښاني کړي 

 وي

(تېر)به روښانه کړې 

 وي

(تېر)به روښانه کړي 

 وي

ی روښانه کړ (تېر)به

 وي

(تېر)به روښاني کړي 

 وي

کړې  روښانه (تېر)به

 وي

کړي (تېر)به روښانه 

 وي

ی (تېر)به روښانه کړ

 وي
1st 

(تېر)به روښاني کړي 

 وي

وښانه کړې ېر)به ر(ت

 وي

ر)به روښانه کړي (تې

 وي

ی روښانه کړ(تېر)به 

 وي

وښاني کړي (تېر)به ر

 وي

(تېر)به روښانه کړې 

 وي

ړي (تېر)به روښانه ک

 وي

ی (تېر)به روښانه کړ

 وي
2nd 

 اني کړي(تېر)به روښ

 وي

(تېر)به روښانه کړې 

 وي

(تېر)به روښانه کړي 

 وي

ی روښانه کړ (تېر)به

 وي

 اني کړي(تېر)به روښ

 وي

نه کړې وښا(تېر)به ر

 وي

ي (تېر)به روښانه کړ

 وي

 ی(تېر)به روښانه کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
، روښانوئ/ روښاناوه، به  (ه)روښانوم ...)(که 

 ...)(هنه کمروښا
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وښانه کمزه دې ر )غواړي چي  Present Active وونکیروښان 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې روښانه) کم )غوښتل يې چي  Present Passive روښانېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وروښانه  Past Active ینه کړروښا 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وروښانه  Past Passive یروښانه سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويا دي روښانه کړدی باور نه لري چي) م  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما روښانه  )ښ وم چيخو  Continuous روښانوه 

 Non-continuous روښانه که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغرو (ه)روغوم (ه)روغوم (ه)روغوم روغوو روغوو روغوو غوورو

 2nd روغوې روغوې ېروغو روغوې روغوئ روغوئ روغوئ روغوئ

 3rd روغوي غويرو روغوي روغوي روغوي روغوي روغوي روغوي

 
Simple Past  

 1st روغ کئ (ه)کړل-کړه/روغ  روغه کړه کړې روغي روغ کئ (ه)کړل-کړه/روغ  ړهروغه ک غي کړېرو

 2nd وغ کئر (ه)کړل-کړه/روغ  روغه کړه روغي کړې روغ کئ )(هکړل-کړه/روغ  روغه کړه روغي کړې

 3rd غ کئرو (ه)کړل-کړه/روغ  وغه کړهر روغي کړې روغ کئ (ه)کړل-کړه/وغ ر روغه کړه روغي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به روغ کم (ه)به روغ کم (ه)به روغه کم (ه)روغي کمبه  به روغ کو به روغ کو به روغه کو به روغي کو

 2nd به روغ کې غ کېبه رو به روغه کې وغي کېر به کئبه روغ  به روغ کئ به روغه کئ روغي کئبه 

 3rd به روغ کي به روغ کي کيغه به رو روغي کيبه  کي به روغ به روغ کي ه روغه کيب به روغي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به روغ کم ه)((تېر) به روغ کم وغه کمر ر) به(تې (تېر) به روغي کم (تېر) به روغ کو  روغ کو(تېر) به  (تېر) به روغه کو (تېر) به روغي کو

 2nd (تېر) به روغ کې ) به روغ کې(تېر (تېر) به روغه کې ې(تېر) به روغي ک ) به روغ کئتېر( ) به روغ کئ(تېر کئ(تېر) به روغه  به روغي کئ (تېر)

 3rd روغ کي (تېر) به (تېر) به روغ کي روغه کي(تېر) به  ر) به روغي کيتې( کي (تېر) به روغ (تېر) به روغ کي تېر) به روغه کي( (تېر) به روغي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)روغوم (ه)روغوم  (ه)مروغو  (ه)روغوم  روغوو روغوو ووروغ روغوو

 2nd وېروغ روغوې روغوې روغوې روغوئ روغوئ روغوئ روغوئ

 3rd وغوير روغوي روغوي روغوي روغوي روغوي روغوي روغوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئروغ کړ  روغ کړي دي  دهروغه کړې   ديغي کړي رو ی دئروغ کړ  روغ کړي دي  روغه کړې ده  روغي کړي دي

 2nd ی دئروغ کړ  روغ کړي دي  هروغه کړې د  روغي کړي دي ی دئروغ کړ  روغ کړي دي  ده روغه کړې  روغي کړي دي

 3rd ی دئروغ کړ  روغ کړي دي  روغه کړې ده  روغي کړي دي ی دئړروغ ک  روغ کړي دي  ې دهکړروغه   روغي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st روغاوه  /روغوئ (ه)روغول روغوله غولېرو روغاوه /روغوئ (ه)غولرو روغوله روغولې

 2nd روغاوه /وغوئر (ه)ولروغ روغوله روغولې روغاوه /روغوئ (ه)روغول ولهروغ روغولې

 3rd اوهروغ /وئروغ (ه)روغول روغوله روغولې روغاوه /روغوئ (ه)روغول روغوله ېروغول

 
Past Progressive  

 1st روغاوه /روغوئ (ه)روغول روغوله روغولې روغاوه /روغوئ (ه)روغول روغوله روغولې

 2nd روغاوه /روغوئ ه)(وغولر روغوله روغولې روغاوه /روغوئ (ه)روغول وغولهر روغولې

 3rd وغاوهر /وغوئر (ه)روغول روغوله روغولې هروغاو /روغوئ (ه)روغول روغوله ولېروغ

 
Past Perfect  

 1st کړی وروغ  روغ کړي وه روغه کړې وه روغي کړي وې کړی و روغ روغ کړي وه ه کړې وهروغ روغي کړي وې

 2nd کړی وروغ  روغ کړي وه روغه کړې وه روغي کړي وې وکړی  روغ روغ کړي وه روغه کړې وه روغي کړي وې

 3rd کړی ووغ ر روغ کړي وه روغه کړې وه وېړي روغي ک کړی و روغ وه روغ کړي روغه کړې وه کړي وېروغي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st روغاوه /روغوئ (ه)روغول روغوله روغولې وغاوهر /روغوئ (ه)روغول روغوله روغولې

 2nd روغاوه /روغوئ )(هروغول روغوله روغولې روغاوه /وئروغ (ه)روغول روغوله ولېوغر

 3rd روغاوه /روغوئ (ه)لروغو روغوله روغولې روغاوه /غوئرو (ه)روغول هروغول ېروغول

 
  



168: to heal; to reconcile; to make; to sew ولروغول/ رغ  
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Future Progressive  

 1st (ه)روغومبه   ه)(روغومبه   (ه)روغومبه   (ه)روغومبه   ه روغووب به روغوو به روغوو به روغوو

 2nd ېروغوبه   روغوېبه   روغوېبه   وغوېربه   روغوئبه  روغوئبه  روغوئبه  روغوئبه 

 3rd روغويبه   روغويبه   روغويبه   روغويبه  روغويبه  روغويبه  روغويبه  ويروغبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه روغ کړ به روغ کړي وي ويبه روغه کړې  وغي کړي ويبه ر ويی به روغ کړ به روغ کړي وي به روغه کړې وي وي به روغي کړي

 2nd ی ويبه روغ کړ کړي ويروغ به  به روغه کړې وي به روغي کړي وي ی ويه روغ کړب يبه روغ کړي و کړې وي به روغه به روغي کړي وي

 3rd ی ويبه روغ کړ ويبه روغ کړي  روغه کړې ويبه  يو به روغي کړي ی ويبه روغ کړ به روغ کړي وي ې ويبه روغه کړ به روغي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه روغ کړ به روغ کړي وي غه کړې ويبه رو به روغي کړي وي ويی به روغ کړ به روغ کړي وي يې وبه روغه کړ ويغي کړي به رو

 2nd يی وبه روغ کړ به روغ کړي وي ړې ويبه روغه ک ه روغي کړي ويب وي یړبه روغ ک به روغ کړي وي به روغه کړې وي کړي ويبه روغي 

 3rd ی ويبه روغ کړ وغ کړي ويبه ر ويبه روغه کړې  وي به روغي کړي ی ويبه روغ کړ يي وبه روغ کړ وي وغه کړېبه ر به روغي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مروغوبه (تېر)  (ه)روغوم(تېر) به  )(هروغوم(تېر) به  (ه)روغومېر) به (ت به روغوو(تېر) روغوو ر) بهتې( (تېر) به روغوو (تېر) به روغوو

 2nd روغوې(تېر) به   وغوېر(تېر) به   روغوې(تېر) به   روغوې(تېر) به   روغوئه (تېر) ب  روغوئ(تېر) به   روغوئ(تېر) به   روغوئبه  ېر)(ت 

 3rd يروغو(تېر) به   روغوي(تېر) به   روغوي(تېر) به   روغوي(تېر) به   روغوي(تېر) به   روغوي(تېر) به   روغوي ر) بهتې(  روغوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

ړي (تېر) به روغي ک

 وي

 (تېر) به روغه 

 کړې وي

 (تېر) به روغ 

 کړي وي

 ېر) به روغ (ت

 ی ويکړ

(تېر) به روغي کړي 

 وي

 غه به رو) (تېر

 کړې وي

  (تېر) به روغ

 کړي وي

 (تېر) به روغ 

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به روغي کړي 

 وي

 روغه ېر) به (ت

 کړې وي

 ر) به روغ (تې

 کړي وي

 روغ (تېر) به 

 ی ويکړ

غي کړي (تېر) به رو

 وي

 (تېر) به روغه 

 کړې وي

 (تېر) به روغ 

 يکړي و

 (تېر) به روغ 

 ی ويکړ
2nd 

ي (تېر) به روغي کړ

 وي

 ېر) به روغه (ت

 کړې وي

 ر) به روغ (تې

 کړي وي

 (تېر) به روغ 

 ی ويکړ

(تېر) به روغي کړي 

 يو

 به روغه  (تېر)

 وي کړې

 (تېر) به روغ 

 کړي وي

 به روغ  (تېر)

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)،روغوئ/ روغاوه، به روغ کمروغوم  (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې روغ کم(ه) )غواړي چي  Present Active روغوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه دې روغ کم(ه)ز )غوښتل يې چي  Present Passive روغېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وروغ  Past Active یروغ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وروغ  Past Passive یسو روغ 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويروغ کړ ديچي) ما دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وروغ  ما )خوښ وم چي  Continuous روغوه 

 Non-continuous روغ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومرنګروڼ (ه)روڼوم  مهروڼو روڼومه روڼوو روڼوو ڼوورو روڼوو

 2nd ڼوېرو روڼوې روڼوې روڼوې روڼوئ روڼوئ روڼوئ روڼوئ

 3rd روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي

 
Simple Past  

 /-وڼه ر /روڼ کړه روڼه کړه روڼي کړې

  -راڼه
 روڼ کئ

 /-وڼه ر /روڼ کړه ه کړهروڼ کړېروڼي 

  -راڼه
 1st روڼ کئ

 /-روڼه  /هروڼ کړ روڼه کړه وڼي کړېر

  -راڼه

 /-روڼه  /روڼ کړه روڼه کړه روڼي کړې روڼ کئ

  -راڼه

 روڼ کئ
2nd 

 /-روڼه  /ړهروڼ ک هروڼه کړ روڼي کړې

  -راڼه

 /-ڼه رو /روڼ کړه روڼه کړه روڼي کړې کئروڼ 

  -راڼه

 روڼ کئ
3rd 

 
Simple Future  

 1st (ه)به روڼ کم (ه)به روڼ(ه) کم (ه)وڼه کمبه رِ  (ه)موڼي کبه رِ  به روڼ کو کو(ه)به روڼ وڼه کوبه رِ  ڼي کوورِ به 

 2nd به روڼ کې کې(ه)ه روڼب وڼه کېبه رِ  وڼي کېرِ  به ڼ کئبه رو کئ(ه)به روڼ وڼه کئبه رِ  وڼي کئبه رِ 

 3rd به روڼ کي يبه روڼ(ه) ک وڼه کيبه رِ  کي وڼيبه رِ  روڼ کي به ) کيبه روڼ(ه وڼه کيبه رِ  ڼي کيوبه رِ 

 
Simple Future in the Past  

 (ه)روڼي کم تېر) به( (تېر) به روڼ کو  کو (ه)(تېر) به روڼ وڼه کو(تېر) به ر (تېر) به روڼي کو
 ڼه کم (تېر) به رو

 (ه)

 (تېر) به روڼ(ه)

 (ه)کم

 (تېر) به روڼ کم 

 (ه)
1st 

 2nd ېر) به روڼ کې(ت کې(ه)روڼ(تېر) به  (تېر) به روڼه کې ر) به روڼي کې(تې (تېر) به روڼ کئ ئک (تېر) به روڼ(ه) به روڼه کئ ېر)(ت به روڼي کئ(تېر) 

 3rd يڼ ک(تېر) به رو يوڼ(ه) ک(تېر) به ر تېر) به روڼه کي( (تېر) به روڼي کي ېر) به روڼ کي(ت (تېر) به روڼ(ه) کي يروڼه ک (تېر) به (تېر) به روڼي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)روڼوم (ه)روڼوم  (ه)روڼوم  (ه)روڼوم  وڼوور روڼوو روڼوو روڼوو

 2nd ېروڼو روڼوې روڼوې روڼوې روڼوئ روڼوئ روڼوئ ڼوئرو

 3rd روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي روڼوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئروڼ کړ  ي ديروڼ کړ  روڼه کړې ده  ديروڼي کړي  ی دئروڼ کړ  ړي ديڼ کرو  ڼه کړې دهرو  دي روڼي کړي

 2nd ی دئروڼ کړ  ړي ديروڼ ک  روڼه کړې ده  روڼي کړي دي ی دئروڼ کړ  کړي دي روڼ  روڼه کړې ده  روڼي کړي دي

 3rd ی دئروڼ کړ  ي ديکړ روڼ  ه کړې دهروڼ  ديروڼي کړي  ی دئروڼ کړ  ي ديروڼ کړ  روڼه کړې ده  روڼي کړي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول ولهروڼ روڼولې روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله روڼولې

 2nd روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله ېروڼول روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول هروڼول روڼولې

 3rd وهروڼا /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله لېروڼو روڼاوه /روڼوئ )(هروڼول روڼوله روڼولې

 
Past Progressive  

 1st روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول وڼولهر روڼولې روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله روڼولې

 2nd هروڼاو /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله ولېروڼ روڼاوه /روڼوئ (ه)ولروڼ ولهروڼ روڼولې

 3rd ڼاوهرو /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله ېڼولرو روڼاوه /وئروڼ (ه)روڼول روڼوله روڼولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وروڼ  روڼ کړي وه روڼه کړې وه ڼي کړي وېرو کړی وروڼ  روڼ کړي وه روڼه کړې وه روڼي کړي وې

 2nd کړی وروڼ  روڼ کړي وه وڼه کړې وهر روڼي کړي وې کړی وروڼ  ڼ کړي وهرو روڼه کړې وه ي کړي وېروڼ

 3rd کړی وروڼ  کړي وهروڼ  کړې وهروڼه  روڼي کړي وې کړی وروڼ  روڼ کړي وه روڼه کړې وه وېروڼي کړي 
  

Past Perfect Progressive  
 1st روڼاوه /ئروڼو (ه)روڼول روڼوله لېروڼو وهڼارو /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله روڼولې

 2nd روڼاوه /وئروڼ (ه)روڼول روڼوله روڼولې روڼاوه /روڼوئ (ه)ولروڼ روڼوله روڼولې

 3rd روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله روڼولې روڼاوه /روڼوئ (ه)روڼول روڼوله روڼولې
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Future Progressive  

 1st (ه)روڼومبه   (ه)روڼومبه   )(هروڼومبه   (ه)روڼومبه   روڼوو به به روڼوو به روڼوو به روڼوو

 2nd روڼوېبه   روڼوېبه   روڼوېه ب  روڼوېبه   ڼوئروبه  ئروڼوبه  روڼوئبه  روڼوئبه 

 3rd روڼوي به  روڼويبه   روڼويبه   روڼويبه  روڼويبه  روڼويبه  روڼويبه  روڼويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ به روڼ به روڼ کړي وي روڼه کړې وي به به روڼي کړي وي ی ويبه روڼ کړ به روڼ کړي وي ڼه کړې ويبه رو يوبه روڼي کړي 

 2nd ی ويروڼ کړ به به روڼ کړي وي به روڼه کړې وي به روڼي کړي وي ی ويروڼ کړبه  به روڼ کړي وي به روڼه کړې وي روڼي کړي ويبه 

 3rd ی ويبه روڼ کړ ه روڼ کړي ويب به روڼه کړې وي به روڼي کړي وي ی ويبه روڼ کړ وڼ کړي ويبه ر وي به روڼه کړې به روڼي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه روڼ کړ به روڼ کړي وي به روڼه کړې وي به روڼي کړي وي ی ويبه روڼ کړ کړي وي به روڼ ويبه روڼه کړې  يبه روڼي کړي و

 2nd ی ويروڼ کړبه  وي به روڼ کړي به روڼه کړې وي به روڼي کړي وي ی ويبه روڼ کړ وي به روڼ کړي روڼه کړې وي به ي ويړبه روڼي ک

 3rd ی ويبه روڼ کړ به روڼ کړي وي به روڼه کړې وي به روڼي کړي وي ی ويکړ به روڼ کړي ويبه روڼ  ويبه روڼه کړې  به روڼي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)روڼومر) به (تې  (ه)روڼوم(تېر) به    ه)(ومروڼ(تېر) به    (ه)ومروڼ(تېر) به    به روڼووېر)(ت  (تېر) به روڼوو  ېر) به روڼوو(ت  (تېر) به روڼوو 

 2nd روڼوې(تېر) به   روڼوې تېر) به(  روڼوې(تېر) به   روڼوې(تېر) به   روڼوئبه  (تېر)  روڼوئ(تېر) به   روڼوئ(تېر) به   روڼوئېر) به (ت 

 3rd يروڼو(تېر) به   روڼويبه (تېر)   روڼوي(تېر) به   ڼويرو (تېر) به  ڼويرو) به (تېر  روڼوي(تېر) به   وڼوير(تېر) به   روڼوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

ي کړي (تېر) به روڼ 

 وي

 (تېر) به روڼه 

 کړې وي

 ڼ(تېر) به رو 

 کړي وي

 (تېر) به روڼ 

 ی ويکړ

(تېر) به روڼي کړي  

 وي

 وڼه(تېر) به ر 

 کړې وي

 (تېر) به روڼ 

 ړي ويک

 (تېر) به روڼ 

 وي یکړ
1st 

 (تېر) به روڼي کړي 

 وي

 (تېر) به روڼه 

 ويکړې 

 (تېر) به روڼ 

 کړي وي

 (تېر) به روڼ 

 ی ويکړ

به روڼي کړي  (تېر) 

 وي

 (تېر) به روڼه 

 کړې وي

 به روڼ )(تېر 

 کړي وي

 (تېر) به روڼ 

 ی ويړک
2nd 

(تېر) به روڼي کړي  

 وي

 (تېر) به روڼه 

 کړې وي

 روڼېر) به (ت 

 کړي وي

 ) به روڼتېر( 

 ی ويکړ

وڼي کړي (تېر) به ر 

 وي

 ڼه(تېر) به رو 

 کړې وي

 (تېر) به روڼ 

 کړي وي

 (تېر) به روڼ 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (...که)  ،(ه)به روڼ کمروڼوم ،روڼوئ/ روڼاوه.  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ڼ کمه دې روز )غواړي چي  Present Active روڼوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)زه دې روڼ کم )چيغوښتل يې  Present Passive روڼېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  وکړی روڼ  Past Active یروڼ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وروڼ  Past Passive یروڼ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی روڼ کړ لري چي) ما دي دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وروڼ  ما )خوښ وم چي  Continuous وهڼرو 

 Non-continuous روڼ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)رېبم (ه)رېبم  (ه)رېبم  (ه)رېبم  رېبو رېبو رېبو ورېب

 2nd ېبرې رېبې رېبې رېبې رېبئ رېبئ رېبئ رېبئ

 3rd رېبي رېبي رېبي يرېب رېبي رېبي رېبي رېبي

 
Simple Past  

 1st ورېبئ (ه)ورېبل  بلهورې ورېبلې بئورې (ه)ورېبل ورېبله  ورېبلې

 2nd ورېبئ (ه)ورېبل ورېبله ورېبلې ورېبئ (ه)ورېبل ورېبله ېورېبل

 3rd ورېبئ (ه)ورېبل ورېبله ورېبلې ورېبئ (ه)ېبلور ورېبله ورېبلې
 

Simple Future  
 1st (ه)ورېبم به (ه)مبه ورېب (ه)به ورېبم (ه)ېبمبه ور به ورېبو به ورېبو به ورېبو به ورېبو

 2nd به ورېبې به ورېبې بېبه ورې به ورېبې ه ورېبئب به ورېبئ به ورېبئ ه ورېبئب

 3rd ېبيرو به به ورېبي به ورېبي به ورېبي  به ورېبي يبه ورېب به ورېبي به ورېبي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ه ورېبم(تېر) ب (ه)ېر) به ورېبم(ت (ه)(تېر) به ورېبم (ه)ېبمور (تېر) به رېبور) به و(تې  (تېر) به ورېبو ورېبو (تېر) به (تېر) به ورېبو

 2nd ) به ورېبې(تېر (تېر) به ورېبې ېبې) به وررتې( (تېر) به ورېبې (تېر) به ورېبئ ورېبئبه  (تېر) (تېر) به ورېبئ (تېر) به ورېبئ

 3rd رېبي(تېر) به و ېر) به ورېبي(ت (تېر) به ورېبي به ورېبي ېر)(ت ) به ورېبي(تېر بي(تېر) به ورې تېر) به ورېبي( (تېر) به ورېبي

 
Present Progressive  

 1st (ه)رېبم (ه)رېبم  (ه)رېبم  (ه)رېبم  بورې رېبو رېبو رېبو

 2nd رېبې ېبېر رېبې رېبې رېبئ رېبئ ئرېب ېبئر

 3rd رېبي رېبي رېبي رېبي يرېب رېبي رېبي رېبي
 

Present Perfect  
 1st ی دئرېبل  رېبلي دي  لې دهرېب  رېبلي دي ی دئرېبل  رېبلي دي  رېبلې ده  بلي ديرې

 2nd ی دئبلرې  دي يبلرې  رېبلې ده  رېبلي دي ی دئرېبل  رېبلي دي  رېبلې ده  رېبلي دي

 3rd ئی درېبل  رېبلي دي  رېبلې ده  ي ديرېبل ی دئرېبل  رېبلي دي  ېبلې دهر  رېبلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رېبه /رېبئ (ه)رېبل رېبله رېبلې ېبهر /رېبئ (ه)رېبل رېبله ېرېبل

 2nd رېبه /ئېبر (ه)رېبل رېبله رېبلې رېبه /رېبئ (ه)رېبل رېبله رېبلې

 3rd رېبه /رېبئ (ه)رېبل رېبله رېبلې رېبه /رېبئ )(هرېبل رېبله رېبلې

 
Past Progressive  

 1st رېبه /رېبئ (ه)رېبل ېبلهر رېبلې رېبه /رېبئ (ه)رېبل بلهرې رېبلې

 2nd رېبه /رېبئ (ه)بلرې رېبله رېبلې رېبه /رېبئ (ه)رېبل رېبله رېبلې

 3rd رېبه /ېبئر (ه)رېبل رېبله رېبلې هرېب /بئېر (ه)رېبل رېبله رېبلې

 
Past Perfect  

 1st ی ورېبل رېبلي وه وه بلېرې رېبلي وې وی رېبل رېبلي وه رېبلې وه رېبلي وې

 2nd ی ورېبل رېبلي وه رېبلې وه رېبلي وې ی ورېبل وهرېبلي  رېبلې وه ېبلي وېر

 3rd ی ورېبل رېبلي وه هرېبلې و وېرېبلي  ی ورېبل رېبلي وه رېبلې وه رېبلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st رېبه /رېبئ ه)(رېبل رېبله ېرېبل بهرې /رېبئ (ه)رېبل رېبله بلېرې

 2nd رېبه /رېبئ (ه)رېبل رېبله لېرېب رېبه /رېبئ (ه)رېبل رېبله رېبلې

 3rd بهرې /رېبئ (ه)رېبل رېبله رېبلې رېبه /رېبئ )(هرېبل رېبله رېبلې
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Future Progressive  

 1st (ه)رېبمبه   (ه)ېبمربه   (ه)رېبمبه   (ه)رېبم به  به رېبو به رېبو به رېبو رېبوبه 

 2nd رېبېبه   رېبېبه   رېبېبه   رېبېبه   رېبئ به رېبئبه  رېبئبه  رېبئبه 

 3rd يرېببه   رېبيبه   رېبيبه   رېبيبه  رېبيبه  رېبيبه  رېبيبه  رېبيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويېبلبه ر رېبلي ويبه  وي به رېبلې به رېبلي وي ی ويلبه رېب به رېبلي وي به رېبلې وي يبه رېبلي و

 2nd ی ويبه رېبل به رېبلي وي به رېبلې وي رېبلي ويبه  ی ويېبلبه ر به رېبلي وي بلې ويبه رې به رېبلي وي

 3rd ی ويبه رېبل به رېبلي وي ېبلې ويبه ر به رېبلي وي ی ويبلبه رې يوېبلي به ر به رېبلې وي به رېبلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه رېبل به رېبلي وي رېبلې ويبه  به رېبلي وي ی ويېبلبه ر به رېبلي وي ه رېبلې ويب يبه رېبلي و

 2nd ی ويرېبلبه  به رېبلي وي ېبلې ويبه ر وي رېبليبه  ی ويبه رېبل به رېبلي وي ه رېبلې ويب به رېبلي وي

 3rd يی وبه رېبل به رېبلي وي ې ويېبلبه ر رېبلي ويبه  وي یبه رېبل به رېبلي وي لې ويبه رېب به رېبلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)رېبم(تېر) به   (ه)رېبمبه (تېر)    (ه)رېبمېر) به (ت   ه)(رېبم (تېر) به   به رېبو (تېر)  تېر) به رېبو(  (تېر) به رېبو  (تېر) به رېبو 

 2nd رېبې(تېر) به   رېبېبه (تېر)   رېبې(تېر) به   رېبې(تېر) به   رېبئتېر) به (  رېبئ(تېر) به   رېبئ (تېر) به  رېبئ(تېر) به  

 3rd رېبي(تېر) به   رېبيبه (تېر)   رېبي(تېر) به   رېبيبه  (تېر)  رېبي(تېر) به   رېبي(تېر) به   رېبيه (تېر) ب  رېبي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به رېبل  رېبلي وي (تېر) به  (تېر) به رېبلې وي  (تېر) به رېبلي وي  وي ی(تېر) به رېبل  ېبلي وي(تېر) به ر  ېر) به رېبلې وي(ت  به رېبلي وي (تېر) 

 2nd وي ی(تېر) به رېبل  به رېبلي وير) (تې  رېبلې ويېر) به (ت  (تېر) به رېبلي وي  وي ی(تېر) به رېبل  تېر) به رېبلي وي(  (تېر) به رېبلې وي  يرېبلي و ر) به(تې 

 3rd ی ويبه رېبل (تېر)  تېر) به رېبلي وي(  ې ويله رېب(تېر) ب  (تېر) به رېبلي وي  ی ويه رېبل(تېر) ب  (تېر) به رېبلي وي  (تېر) به رېبلې وي  ي وي(تېر) به رېبل 

 

Conditional (present, past, future) (ه)، به ورېبمېبه،رېبئ/ ررېبم  ه ...)(ک ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې و رېبم )غواړي چي  Present Active رېبونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)رېبموه دې ز )غوښتل يې چي  Present Passive  کېدونکیرېبل 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یرېبل  Past Active یرېبل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یرېبل  Past Passive یرېبل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويرېبل باور نه لري چي) ما ديدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یرېبل ما )خوښ وم چي  Continuous رېبه 

 Non-continuous ورېبه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګرېږد (ه)ومرېږد  (ه)رېږدوم (ه)ږدومرې ږدووېر ېږدوور رېږدوو رېږدوو

 2nd ېرېږدو رېږدوې رېږدوې رېږدوې رېږدوئ رېږدوئ ېږدوئر رېږدوئ

 3rd رېږدوي ويرېږد رېږدوي رېږدوي ږدويرې رېږدوي رېږدوي رېږدوي

 
Simple Past  

 1st ورېږداوه /ورېږدوئ (ه)لورېږدو هورېږدول ورېږدولې ورېږداوه /ورېږدوئ (ه)ېږدولور ورېږدوله ورېږدولې

 2nd ورېږداوه /ورېږدوئ ه)(ورېږدول دولهورېږ لېورېږدو ورېږداوه /ورېږدوئ )(هورېږدول ورېږدوله ورېږدولې

 3rd ورېږداوه /ېږدوئور (ه)ورېږدول ورېږدوله ورېږدولې ورېږداوه /ورېږدوئ )(هورېږدول ورېږدوله دولېورېږ
 

Simple Future  
 1st (ه)دومبه ورېږ (ه)به ورېږدوم (ه)مبه ورېږدو (ه)به ورېږدوم ورېږدوو به به ورېږدوو ورېږدووه ب ېږدووربه و

 2nd به ورېږدوې به ورېږدوې ېږدوېبه ور به ورېږدوې رېږدوئبه و  به ورېږدوئ به ورېږدوئ وئبه ورېږد

 3rd به ورېږدوي ورېږدوي به ږدويېوربه  يبه ورېږدو به و رېږدوي به ورېږدوي دويبه ورېږ به ورېږدوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ورېږدوم (ه)(تېر) به ورېږدوم (ه)ېږدوم(تېر) به ور (ه)ورېږدوم (تېر) به (تېر) به ورېږدوو وږدو(تېر) به ورې ورېږدوو(تېر) به  (تېر) به ورېږدوو

 2nd ورېږدوې(تېر) به  (تېر) به ورېږدوې (تېر) به ورېږدوې ېر) به ورېږدوې(ت (تېر) به و رېږدوئ وئه ورېږدب(تېر)  ورېږدوئ(تېر) به  (تېر) به ورېږدوئ

 3rd ورېږدوي(تېر) به  ورېږدوي (تېر) به (تېر) به ورېږدوي (تېر) به ورېږدوي و رېږدوي(تېر) به  ر) به ورېږدوي(تې (تېر) به ورېږدوي رېږدويه و(تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)ومرنګرېږد (ه)ږدومرې  (ه)رېږدوم (ه)رېږدوم رېږدوو ورېږدو رېږدوو رېږدوو

 2nd ېږدوېر رېږدوې رېږدوې رېږدوې ږدوئرې رېږدوئ رېږدوئ رېږدوئ

 3rd رېږدوي رېږدوي رېږدوي رېږدوي رېږدوي رېږدوي يرېږدو رېږدوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلرېږدو  رېږدولي دي  رېږدولې ده  يرېږدولي د ی دئرېږدول  يږدولي دېر  ې دهرېږدول  رېږدولي دي

 2nd ی دئلرېږدو  رېږدولي دي  ې دهرېږدول  رېږدولي دي ی دئږدولرې  رېږدولي دي  دولې دهرېږ  رېږدولي دي

 3rd دئی ېږدولر  لي ديرېږدو  رېږدولې ده  رېږدولي دي ی دئولرېږد  رېږدولي دي  رېږدولې ده  رېږدولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رېږداوه /رېږدوئ (ه)دولرېږ رېږدوله ېرېږدول رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله رېږدولې

 2nd رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله رېږدولې رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله ږدولېرې

 3rd رېږداوه /رېږدوئ (ه)دولرېږ رېږدوله رېږدولې اوهرېږد /ئورېږد ه)(رېږدول رېږدوله رېږدولې

 
Past Progressive  

 1st هرېږداو /رېږدوئ (ه)ېږدولر رېږدوله رېږدولې رېږداوه /دوئرېږ (ه)رېږدول ېږدولهر رېږدولې

 2nd اوهرېږد /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله ږدولېرې رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله رېږدولې

 3rd رېږداوه /رېږدوئ (ه)دولرېږ رېږدوله رېږدولې رېږداوه /دوئرېږ (ه)رېږدول رېږدوله ېرېږدول

 
Past Perfect  

 1st ی ورېږدول رېږدولي وه رېږدولې وه رېږدولي وې ی ورېږدول هرېږدولي و رېږدولې وه ولي وېېږدر

 2nd ی ورېږدول رېږدولي وه ولې وهدرېږ وې رېږدولي ی ورېږدول رېږدولي وه دولې وهرېږ رېږدولي وې

 3rd ی وږدولرې رېږدولي وه وهېږدولې ر رېږدولي وې ی ورېږدول وه رېږدولي رېږدولې وه رېږدولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st رېږداوه /رېږدوئ (ه)ږدولرې رېږدوله رېږدولې رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول ېږدولهر رېږدولې

 2nd ېږداوهر /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله دولېرېږ رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول هرېږدول لېرېږدو

 3rd رېږداوه /رېږدوئ (ه)رېږدول رېږدوله رېږدولې داوهرېږ /رېږدوئ (ه)لرېږدو هرېږدول رېږدولې
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Future Progressive  

 1st (ه)رېږدومبه   (ه)مرېږدوه ب  (ه)رېږدومبه   (ه)رېږدومبه   به رېږدوو دووبه رېږ به رېږدوو به رېږدوو

 2nd دوېرېږبه   رېږدوېه ب  ږدوېرېبه   رېږدوېبه   رېږدوئه ب رېږدوئبه  رېږدوئبه  رېږدوئبه 

 3rd رېږدويبه   رېږدويبه   رېږدويبه   رېږدويه ب رېږدويبه  رېږدويبه  يرېږدوبه  رېږدويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه رېږدول ولي ويبه رېږد به رېږدولې وي رېږدولي ويبه  ی ويبه رېږدول لي ويه رېږدوب رېږدولې ويبه  به رېږدولي وي

 2nd ی ويبه رېږدول به رېږدولي وي رېږدولې ويبه  به رېږدولي وي ی ويلبه رېږدو به رېږدولي وي ې ويدولبه رېږ ولي ويبه رېږد

 3rd ی ويبه رېږدول به رېږدولي وي ويبه رېږدولې  رېږدولي وي به ی ويلبه رېږدو ويبه رېږدولي  به رېږدولې وي ولي ويبه رېږد

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه رېږدول به رېږدولي وي به رېږدولې وي لي ويرېږدوبه  ی ويبه رېږدول به رېږدولي وي به رېږدولې وي ويبه رېږدولي 

 2nd ی ويدولبه رېږ به رېږدولي وي رېږدولې وي به به رېږدولي وي ی ويولبه رېږد رېږدولي وي به به رېږدولې وي به رېږدولي وي

 3rd ی ويبه رېږدول رېږدولي وي به رېږدولې ويبه  ولي ويبه رېږد ی ويبه رېږدول لي ويږدوبه رې دولې ويبه رېږ به رېږدولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)رېږدوم به (تېر)  (ه)دومرېږبه  (تېر)   (ه)رېږدوم(تېر) به    (ه)رېږدوم(تېر) به    ه رېږدوو(تېر) ب  تېر) به رېږدوو(  ږدووې(تېر) به ر  (تېر) به رېږدوو 

 2nd رېږدوې (تېر) به  ېرېږدو(تېر) به   رېږدوې(تېر) به   رېږدوې(تېر) به   رېږدوئ(تېر) به   رېږدوئ(تېر) به   رېږدوئ(تېر) به   ېږدوئر(تېر) به  

 3rd رېږدويبه (تېر)   رېږدوي(تېر) به   ويېږدر(تېر) به   يرېږدوه (تېر) ب  رېږدوي(تېر) به   رېږدوي(تېر) به   رېږدوي(تېر) به   رېږدوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويدول(تېر) به رېږ  ه رېږدولي وي(تېر) ب  (تېر) به رېږدولې وي  وي(تېر) به رېږدولي   ی ويرېږدول ه(تېر) ب  وي(تېر) به رېږدولي   به رېږدولې وي(تېر)   (تېر) به رېږدولي وي 

 2nd ی ويله رېږدوب(تېر)   وي (تېر) به رېږدولي  به رېږدولې وي (تېر)  (تېر) به رېږدولي وي  ی وي(تېر) به رېږدول  وي(تېر) به رېږدولي   ې وي(تېر) به رېږدول  رېږدولي ويبه (تېر)  

 3rd ی وي(تېر) به رېږدول  وي (تېر) به رېږدولي  لې وي(تېر) به رېږدو  رېږدولي وي به (تېر)  ی ويولبه رېږد(تېر)   تېر) به رېږدولي وي(  (تېر) به رېږدولې وي  ږدولي وي(تېر) به رې 

 

Conditional (present, past, future) 
ه، به رېږداو /، رېږدوئ(ه)رېږدوم (که ...)

 ... (ه)ورېږدوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې و رېږدوم )واړي چيغ  Present Active نکیدوورېږ 

Imperfect Subjunctive )(ه)ږدومزه دې ورې )غوښتل يې چي  Present Passive رېږدېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یرېږدول  Past Active  یږدولرې  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یرېږدول  Past Passive یرېږدېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويرېږدول ) ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یرېږدول ما )ښ وم چيخو  Continuous رېږدوه 

 Non-continuous ورېږدوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومګرنړند (ه)ړندوم  (ه)ړندوم  (ه)ړندوم  ړندوو ړندوو دووړن ړندوو

 2nd ړندوې وېړند دوېنړ ړندوې ړندوئ ړندوئ ړندوئ ړندوئ

 3rd ړندوي ړندوي ړندوي ړندوي ړندوي ړندوي ويړند ړندوي

 
Simple Past  

 1st ړوندکئ (ه)کړل-کړه/ړانده  ړنده کړه کړېړندې  ړوندکئ (ه)کړل-کړه/ده ړان ړنده کړه کړېړندې 

 2nd ړوندکئ کړل-نده کړه/ ړا ړنده کړه ړندې کړې ړوندکئ ړلک-ړانده کړه/  ړنده کړه ړندې کړې

 3rd کئړوند ه)(کړل-کړه/ړانده  ړنده کړه ېړندې کړ ړوندکئ (ه)کړل-کړه/ړانده  ړنده کړه ړندې کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ړوندکمبه  (ه)به ړانده کم (ه)به ړنده کم (ه)به ړندې کم د کوبه ړون به ړانده کو ه کوبه ړند به ړندې کو

 2nd به ړوندکې به ړانده کې ړنده کېبه  به ړندې کې ړوند کئ به ه کئدبه ړان نده کئبه ړ به ړندې کئ

 3rd به ړوندکي ده کيبه ړان به ړنده کي ه ړندې کيب يبه ړوند ک کي ه ړاندهب به ړنده کي به ړندې کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)به ړندې کم (تېر) وک(تېر) به ړوند  ړانده کو(تېر) به  به ړنده کو(تېر)  (تېر) به ړندې کو
 ړنده کم (تېر) به

 (ه)
 )(ه(تېر) به ړانده کم

 (تېر) به ړوندکم

 (ه)
1st 

 2nd ر) به ړوندکې(تې (تېر) به ړانده کې (تېر) به ړنده کې ) به ړندې کې(تېر (تېر) به ړوندکئ کئ(تېر) به ړانده  به ړنده کئ ېر)(ت به ړندې کئ(تېر) 

 3rd يتېر) به ړوندک( ده کي(تېر) به ړان ر) به ړنده کي(تې (تېر) به ړندې کي ) به ړوندکي(تېر (تېر) به ړانده کي ړنده کي (تېر) به ې کي(تېر) به ړند
 

Present Progressive  
 1st (ه)ړندوم (ه)ړندوم  (ه)ړندوم  (ه)ړندوم  وړندو ړندوو ړندوو ړندوو

 2nd ړندوې ړندوې ړندوې ړندوې ړندوئ ړندوئ ړندوئ ړندوئ

 3rd ړندوي ړندوي ړندوي دويړن ړندوي ړندوي ړندوي ويړند

 
Present Perfect  

 1st ی دئړوندکړ  دي ړانده کړي ړنده کړې ده  ړندې کړي دي ی دئړوندکړ  دي کړيړانده  کړې دهړنده   ړندې کړي دي

 2nd ی دئړوندکړ  ه کړي ديړاند  هدړنده کړې   ديړندې کړي  ی دئړوندکړ  ه کړي ديړاند  ړنده کړې ده  ړندې کړي دي

 3rd ی دئړوندکړ  ده کړي ديړان ړنده کړې ده  کړي ديړندې  ی دئړوندکړ  ه کړي ديړاند ړنده کړې ده  ړندې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هړنداو /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ېړندول ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې

 2nd داوهړن /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې

 3rd ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله دولېړن ړنداوه /ړندوئ (ه)دولړن ړندوله ړندولې
 

Past Progressive  
 1st اوهړند /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ولېړند ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې

 2nd ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې هړنداو /ړندوئ (ه)ړندول هړندول ېلړندو

 3rd ړنداوه /ئړندو (ه)ړندول ړندوله ړندولې وهړندا /ړندوئ )(هړندول ړندوله ړندولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وندوړ انده کړي وهړ ړنده کړې وه ړندې کړي وې ړی وکړوند ړانده کړي وه ړنده کړې وه ړندې کړي وې

 2nd کړی وړوند هه کړي وړاند ړنده کړې وه دې کړي وېړن کړی وړوند ړانده کړي وه کړې وهړنده  ړندې کړي وې

 3rd کړی وړوند کړي وهړانده  ړنده کړې وه دې کړي وېړن کړی وړوند نده کړي وهړا ړنده کړې وه ړندې کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول دولهړن ړندولې ړنداوه /ړندوئ (ه)دولنړ ړندوله دولېړن

 2nd ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول لهندوړ ړندولې داوهړن /دوئړن (ه)ړندول ړندوله ړندولې

 3rd اوهړند /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې ړنداوه /ړندوئ (ه)ړندول ړندوله ړندولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ړندومبه   (ه)ړندومبه   (ه)ړندومبه   (ه)ومړندبه   به ړندوو ړندوو به ندووړبه  به ړندوو

 2nd ړندوېبه   ړندوېه ب  ړندوېبه   ړندوېبه   ندوئړه ب ړندوئبه  وئړندبه  ړندوئبه 

 3rd ړندويبه   ړندويبه   دويړنبه   ړندويبه  ړندويبه  ړندويبه  ړندويبه  ړندويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويه ړوندکړب يه ړانده کړي وب ړې ويبه ړنده ک به ړندې کړي وي يی وبه ړوندکړ به ړانده کړي وي وي به ړنده کړې ړندې کړي ويبه 

 2nd ی ويوندکړبه ړ به ړانده کړي وي کړې ويبه ړنده  به ړندې کړي وي ی ويبه ړوندکړ کړي ويړانده  به به ړنده کړې وي ړي ويبه ړندې ک

 3rd ی ويکړوندبه ړ ه کړي ويبه ړاند به ړنده کړې وي ندې کړي ويبه ړ ی ويبه ړوندکړ ړانده کړي وي به به ړنده کړې وي ړي ويړندې ک هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويړوندکړبه  وي يبه ړانده کړ ې ويبه ړنده کړ به ړندې کړي وي يی وبه ړوندکړ به ړانده کړي وي به ړنده کړې وي ويکړي  به ړندې

 2nd ی ويبه ړوندکړ به ړانده کړي وي يې وبه ړنده کړ ويدې کړي به ړن ی ويبه ړوندکړ کړي ويبه ړانده  به ړنده کړې وي کړي وي به ړندې

 3rd ی ويړوندکړ هب ه ړانده کړي ويب به ړنده کړې وي ندې کړي ويبه ړ ی ويبه ړوندکړ به ړانده کړي وي به ړنده کړې وي يبه ړندې کړي و
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ړندوم(تېر) به   (ه)ړندومبه (تېر)   (ه)ړندومېر) به (ت  (ه)ړندوم(تېر) به   ندووه ړ(تېر) ب  ندوور) به ړ(تې  (تېر) به ړندوو  ړندوو(تېر) به  

 2nd ړندوې (تېر) به  ړندوې(تېر) به   ړندوې (تېر) به  ړندوېتېر) به (  ندوئړ(تېر) به   ړندوئ(تېر) به   ړندوئ(تېر) به   ړندوئ(تېر) به  

 3rd ړندوي(تېر) به   ړندوي(تېر) به   ړندويبه (تېر)   ړندوي(تېر) به   ړندوي(تېر) به   ړندوي) به تېر(  ړندوي) به (تېر  يړندو(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 ي(تېر) به ړندې کړ 

 وي

 ېر) به ړنده(ت 

 کړې وي

ر) به ړانده کړي (تې 

 وي

 د(تېر) به ړون 

 ی ويکړ

ي (تېر) به ړندې کړ 

 وي

 تېر) به ړنده( 

 وي کړې

(تېر) به ړانده کړي  

 وي

 (تېر) به ړوند 

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به ړندې کړي  

 وي

 (تېر) به ړنده 

 کړې وي

ېر) به ړانده کړي (ت 

 وي

 به ړوند(تېر)  

 ی ويکړ

ړندې کړي  تېر) به( 

 وي

 ړنده(تېر) به  

 کړې وي

(تېر) به ړانده کړي  

 وي

 (تېر) به ړوند 

 ی ويکړ
2nd 

ړي ېر) به ړندې ک(ت 

 وي

 (تېر) به ړنده 

 کړې وي

تېر) به ړانده کړي ( 

 وي

 تېر) به ړوند( 

 ی ويکړ

(تېر) به ړندې کړي  

 وي

 ړنده (تېر) به 

 کړې وي

ه کړي (تېر) به ړاند 

 وي

 ه ړوندب(تېر)  

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ندکم، به ړوړنداوه،ړندوئ/ (ه)ړندوم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم زه دې ړوند )غواړي چي  Present Active ړندوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم زه دې ړوند )غوښتل يې چي  Present Passive ړندېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative ړی وک ړوند  Past Active یکړ ړوند  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و ړوند  Past Passive یسو ړوند 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويکړ ړوند چي) ما ديدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ړوند ما )خوښ وم چي  Continuous ړندوه 

 Non-continuous کهړوند 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګړنګ (ه)ړنګوم  (ه)ړنګوم  (ه)ګومنړ  ړنګوو ړنګوو ګووړن ړنګوو

 2nd ګوېړن ړنګوې ړنګوې ړنګوې ړنګوئ ړنګوئ ړنګوئ ړنګوئ

 3rd ړنګوي ړنګوي ړنګوي ړنګوي ړنګوي ګويړن ړنګوي ړنګوي

 
Simple Past  

 1st ړنګ کئ (ه)کړل-کړه/ړنګ  ړنګه کړه کړېړنګي  ړنګ کئ (ه)کړل-کړه/ړنګ  ړنګه کړه ړنګي کړې

 2nd ړنګ کئ (ه)کړل-ه/کړړنګ  ړنګه کړه ړنګي کړې ړنګ کئ (ه)کړل-کړه/ړنګ  نګه کړهړ ي کړېګړن

 3rd ګ کئړن (ه)کړل-کړه/ړنګ  کړه ړنګه ړنګي کړې ړنګ کئ (ه)کړل-ه/کړړنګ  ګه کړهړن کړې ړنګي
 

Simple Future  
 1st (ه)به ړنګ کم (ه)نګ کمبه ړ ه)(به ړنګه کم (ه)ي کمبه ړنګ به ړنګ کو ه ړنګ کوب به ړنګه کو به ړنګي کو

 2nd ړنګ کېبه  به ړنګ کې کېه ړنګه ب به ړنګي کې به ړنګ کئ کئ به ړنګ به ړنګه کئ به ړنګي کئ

 3rd به ړنګ کي به ړنګ کي به ړنګه کي به ړنګي کي کي به ړنګ به ړنګ کي نګه کيبه ړ به ړنګي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ړنګ کم (ه)ېر) به ړنګ کم(ت (ه)م(تېر) به ړنګه ک (ه)ړنګي کم(تېر) به  (تېر) به ړنګ کو  نګ کو(تېر) به ړ ) به ړنګه کو(تېر کو (تېر) به ړنګي

 2nd ګ کې) به ړنر(تې تېر) به ړنګ کې( (تېر) به ړنګه کې نګي کې(تېر) به ړ (تېر) به ړنګ کئ (تېر) به ړنګ کئ ړنګه کئ (تېر) به ېر) به ړنګي کئ(ت

 3rd به ړنګ کي (تېر) (تېر) به ړنګ کي ګه کيړن (تېر) به ي کيبه ړنګ (تېر) (تېر) به ړنګ کي ګ کي(تېر) به ړن (تېر) به ړنګه کي کي (تېر) به ړنګي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ړنګوم (ه)ړنګوم  (ه)ړنګوم  (ه)ړنګوم  ړنګوو ړنګوو ړنګوو ړنګوو

 2nd ړنګوې ېړنګو ړنګوې ړنګوې ړنګوئ ړنګوئ ئوړنګ ړنګوئ

 3rd ويړنګ ړنګوي ړنګوي ړنګوي نګويړ ړنګوي ړنګوي ړنګوي
 

Present Perfect  
 1st ئی دړنګ کړ  ړنګ کړي دي  ړنګه کړې ده  ړنګي کړي دي دئ یړنګ کړ  ړنګ کړي دي  دهړنګه کړې   ړنګي کړي دي

 2nd ی دئړنګ کړ  ړنګ کړي دي  کړې دهړنګه   ړنګي کړي دي ی دئړنګ کړ  ړنګ کړي دي  کړې دهړنګه   ړنګي کړي دي

 3rd دئی ړنګ کړ  ړنګ کړي دي  هړنګه کړې د  ړنګي کړي دي دئ یکړړنګ   کړي دي ړنګ  دهړنګه کړې   ړنګي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ړنګاوه /ګوئړن (ه)لوړنګ ړنګوله ړنګولې ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول لهړنګو ړنګولې

 2nd وهړنګا /ئړنګو (ه)ړنګول ړنګوله نګولېړ ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې

 3rd ړنګاوه /ړنګوئ )(هړنګول ړنګوله ړنګولې هړنګاو /ړنګوئ (ه)ړنګول نګولهړ ېړنګول

 
Past Progressive  

 1st ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ګولنړ ړنګوله ړنګولې وهړنګا /ړنګوئ (ه)ړنګول ګولهړن ړنګولې

 2nd ګاوهړن /ګوئړن (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله لېړنګو

 3rd ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې اوهړنګ /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ولېړنګ

 
Past Perfect  

 1st ړی وکړنګ  ړنګ کړي وه کړې وهړنګه  ېوړنګي کړي  کړی ونګ ړ ړنګ کړي وه ړنګه کړې وه ړنګي کړي وې

 2nd کړی وړنګ  ګ کړي وهړن ړنګه کړې وه ېي کړي وړنګ کړی وړنګ  ړنګ کړي وه هړنګه کړې و ړنګي کړي وې

 3rd کړی وړنګ  وهکړي ړنګ  ړنګه کړې وه ړنګي کړي وې کړی وړنګ  ګ کړي وهړن ړنګه کړې وه ي کړي وېړنګ

 
Past Perfect Progressive  

 1st ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې ړنګاوه /ئړنګو (ه)ړنګول ړنګوله لېړنګو

 2nd ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې ړنګاوه /وئړنګ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې

 3rd ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې ړنګاوه /ړنګوئ (ه)ړنګول ړنګوله ړنګولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ومړنګبه   (ه)ړنګومبه   (ه)ومړنګبه   (ه)ړنګومبه   به ړنګوو ووبه ړنګ به ړنګوو ه ړنګووب

 2nd ړنګوېبه   ګوېړنبه   ړنګوېبه   ړنګوې به  ړنګوئبه  ړنګوئبه  ړنګوئبه  ړنګوئبه 

 3rd ړنګويبه   ړنګويبه   ړنګويبه   ړنګويبه  ګويړنبه  ړنګويبه  ړنګويبه  ړنګويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ړنګ کړ به ړنګ کړي وي ويبه ړنګه کړې  کړي وي به ړنګي ی ويبه ړنګ کړ ي ويبه ړنګ کړ به ړنګه کړې وي کړي وي به ړنګي

 2nd وي یبه ړنګ کړ ړنګ کړي وي به به ړنګه کړې وي ي ويبه ړنګي کړ ی ويړنګ کړبه  به ړنګ کړي وي ړنګه کړې وي به به ړنګي کړي وي

 3rd ی ويبه ړنګ کړ ويبه ړنګ کړي  يه کړې وبه ړنګ به ړنګي کړي وي ی ويبه ړنګ کړ به ړنګ کړي وي ه کړې ويبه ړنګ به ړنګي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ړنګ کړ کړي وي به ړنګ به ړنګه کړې وي به ړنګي کړي وي ی ويکړبه ړنګ  به ړنګ کړي وي ويبه ړنګه کړې  به ړنګي کړي وي

 2nd وي یبه ړنګ کړ به ړنګ کړي وي ويړې به ړنګه ک وي نګي کړيبه ړ ی ويبه ړنګ کړ کړي وي به ړنګ به ړنګه کړې وي نګي کړي ويبه ړ

 3rd ی ويکړ به ړنګ به ړنګ کړي وي به ړنګه کړې وي کړي وي به ړنګي ی ويبه ړنګ کړ کړي ويبه ړنګ  به ړنګه کړې وي به ړنګي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ړنګوم(تېر) به   (ه)ګومړن(تېر) به   (ه)ړنګومه (تېر) ب  (ه)ړنګوم(تېر) به   وو(تېر) به ړنګ  ړنګوو (تېر) به  (تېر) به ړنګوو  (تېر) به ړنګوو 

 2nd ېړنګو(تېر) به   ړنګوې(تېر) به   ېړنګو(تېر) به   ړنګوېبه (تېر)   ړنګوئ(تېر) به   ړنګوئ(تېر) به   ړنګوئر) به (تې  ړنګوئ(تېر) به  

 3rd ړنګوي(تېر) به   ړنګوي(تېر) به   ګويړن(تېر) به   ړنګوي) به (تېر  ړنګوي(تېر) به   ړنګويبه (تېر)   ړنګويېر) به (ت  ړنګوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ړنګي کړي  

 وي

 ه ړنګه(تېر) ب 

 کړې وي

 ړنګ  (تېر) به 

 کړي وي

 (تېر) به ړنګ 

 يی وکړ

(تېر) به ړنګي کړي  

 وي

 ړنګه تېر) به( 

 کړې وي

 ېر) به ړنګ (ت 

 کړي وي

 ه ړنګ(تېر) ب 

 ی ويکړ
1st 

) به ړنګي کړي (تېر 

 وي

 (تېر) به ړنګه 

 کړې وي

 ګ (تېر) به ړن 

 کړي وي

 ګ(تېر) به ړن 

 ی ويکړ

ي کړي ګ(تېر) به ړن 

 يو

 (تېر) به ړنګه 

 کړې وي

 (تېر) به ړنګ  

 کړي وي

 ړنګ (تېر) به 

 ی ويکړ
2nd 

ړي ړنګي ک (تېر) به 

 وي

 ړنګهبه (تېر)  

 کړې وي

 (تېر) به ړنګ  

 کړي وي

 (تېر) به ړنګ 

 ی ويکړ

(تېر) به ړنګي کړي  

 وي

 (تېر) به ړنګه 

 کړې وي

 تېر) به ړنګ ( 

 کړي وي

 تېر) به ړنګ( 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
وئ/ ړنګاوه ، به ړنګ ،ړنګ (ه)ړنګوم (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )دې ړنګ کم(ه)زه  )غواړي چي  Present Active ړنګوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې ړنګ کم(ه) )غوښتل يې چي  Present Passive ړنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   کړی وړنګ  Past Active  یړنګ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وګ ړن  Past Passive یوړنګ س 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی ړنګ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وړنګ  ما )خوښ وم چي  Continuous ړنګوه 

 Non-continuous ړنګ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)زبېښم (ه)ېښمبز  (ه)زبېښم  (ه)زبېښم  زبېښو زبېښو زبېښو ښوزبې

 2nd زبېښې زبېښې زبېښې زبېښې زبېښئ زبېښئ ښئزبې زبېښئ

 3rd زبېښي بېښيز يزبېښ زبېښي ښيزبې ېښيزب زبېښي زبېښي

 
Simple Past  

 1st وزبېښئ (ه)وزبېښل وزبېښله  وزبېښلې وزبېښئ (ه)زبېښلو وزبېښله  وزبېښلې

 2nd وزبېښئ (ه)وزبېښل له وزبېښ ېلوزبېښ وزبېښئ (ه)وزبېښل وزبېښله  وزبېښلې

 3rd زبېښئو (ه)ښلوزبې وزبېښله  وزبېښلې بېښئوز (ه)وزبېښل وزبېښله  وزبېښلې
 

Simple Future  
 1st (ه)ېښمبه و زب (ه)به و زبېښم (ه)به و زبېښم (ه)به وزبېښم ښوبه وزبې به وزبېښو زبېښوبه و به وزبېښو

 2nd به وزبېښې وزبېښې به وزبېښې به به وزبېښې وزبېښئ هب به وزبېښئ به وزبېښئ ئبه وزبېښ

 3rd به وزبېښي به و زبېښي يبېښبه وز وزبېښي به بېښيبه وز به وزبېښي به وزبېښي به وزبېښي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به و زبېښم (ه)ښمزبې(تېر) به و  (ه)زبېښم) به و ر(تې (ه)(تېر) به وزبېښم (تېر) به وزبېښو بېښو(تېر) به وز (تېر) به وزبېښو (تېر) به وزبېښو

 2nd (تېر) به وزبېښې وزبېښې ) به(تېر وزبېښې (تېر) به ښې(تېر) به وزبې ېر) به وزبېښئ(ت ېر) به وزبېښئ(ت بېښئ(تېر) به وز تېر) به وزبېښئ(

 3rd بېښي(تېر) به وز (تېر) به و زبېښي ېښي(تېر) به وزب به وزبېښي (تېر) يښ(تېر) به وزبې به وزبېښي(تېر)  ېر) به وزبېښي(ت (تېر) به وزبېښي

 
Present Progressive  

 1st (ه)زبېښم (ه)زبېښم  )(هزبېښم  (ه)زبېښم  زبېښو ښوزبې زبېښو زبېښو

 2nd زبېښې زبېښې زبېښې زبېښې زبېښئ زبېښئ زبېښئ زبېښئ

 3rd يزبېښ ښيېزب زبېښي زبېښي زبېښي ښيزبې زبېښي زبېښي
 

Present Perfect  
 1st ی دئبېښلز  زبېښلي دي  دهزبېښلې   زبېښلي دي ی دئزبېښل  دي زبېښلي  زبېښلې ده  زبېښلي دي

 2nd ی دئزبېښل  زبېښلي دي  زبېښلې ده  زبېښلي دي ی دئښلزبې  زبېښلي دي  ېښلې دهزب  زبېښلي دي

 3rd ی دئزبېښل  ي ديزبېښل  زبېښلې ده  لي ديزبېښ دئ یزبېښل  زبېښلي دي  ې دهزبېښل  زبېښلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ېښئ زب (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې  ېښئزب (ه)زبېښل هزبېښل ېزبېښل

 2nd زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې

 3rd زبېښئ  ه)(زبېښل هزبېښل زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې

 
Past Progressive  

 1st زبېښئ  (ه)بېښلز زبېښله زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې

 2nd زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله ښلېزبې

 3rd زبېښئ  (ه)زبېښل ېښلهزب زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې

 
Past Perfect  

 1st ی وزبېښل لي وهزبېښ زبېښلې وه زبېښلي وې ی وبېښلز زبېښلي وه زبېښلې وه ېبېښلي وز

 2nd ی وزبېښل زبېښلي وه وهزبېښلې  زبېښلي وې ی وزبېښل وه زبېښلي ښلې وهزبې وې زبېښلي

 3rd ی وزبېښل هزبېښلي و زبېښلې وه ېزبېښلي و ی وزبېښل زبېښلي وه زبېښلې وه زبېښلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st زبېښئ  (ه)زبېښل لهزبېښ زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل ېښلهزب زبېښلې

 2nd زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې ېښئ زب (ه)زبېښل ېښلهزب ېښلېزب

 3rd زبېښئ  (ه)زبېښل زبېښله زبېښلې زبېښئ  (ه)زبېښل ښلهزبې زبېښلې
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Future Progressive  

 1st (ه)بېښمزبه   (ه)زبېښمبه   (ه)زبېښمبه   (ه)زبېښمبه   به زبېښو وبه زبېښ به زبېښو زبېښوبه 

 2nd زبېښېبه   ښېزبېبه   زبېښېبه   زبېښېبه   ښئزبېبه  زبېښئ به بېښئزبه  زبېښئبه 

 3rd يزبېښبه   زبېښيبه   زبېښيبه   زبېښيبه  زبېښيبه  زبېښيبه  زبېښيبه  ېښيزببه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويېښلبه زب يبه زبېښلي و به زبېښلې وي يبه زبېښلي و ی ويبه زبېښل ېښلي ويبه زب به زبېښلې وي ي ويه زبېښلب

 2nd ی ويبه زبېښل به زبېښلي وي به زبېښلې وي ه زبېښلي ويب ی ويبه زبېښل بېښلي ويبه ز به زبېښلې وي زبېښلي ويبه 

 3rd ويی به زبېښل به زبېښلي وي بېښلې ويبه ز به زبېښلي وي ی ويلبه زبېښ به زبېښلي وي زبېښلې ويبه  به زبېښلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه زبېښل به زبېښلي وي به زبېښلې وي ي ويبه زبېښل ی ويبه زبېښل يبه زبېښلي و به زبېښلې وي ويلي به زبېښ

 2nd ی ويبه زبېښل به زبېښلي وي يبه زبېښلې و ه زبېښلي ويب ی ويلښبه زبې به زبېښلي وي ښلې ويزبېبه  زبېښلي وي به

 3rd ی ويلبه زبېښ به زبېښلي وي ويبه زبېښلې  به زبېښلي وي وي یښلبه زبې ښلي ويبه زبې به زبېښلې وي به زبېښلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(زبېښم(تېر) به   (ه)زبېښم (تېر) به  (ه)زبېښم(تېر) به   (ه)زبېښم(تېر) به   ه زبېښو(تېر) ب  (تېر) به زبېښو  به زبېښو (تېر)  ) به زبېښو(تېر 

 2nd زبېښېر) به (تې  زبېښې(تېر) به   زبېښې(تېر) به   زبېښې(تېر) به   زبېښئ(تېر) به   زبېښئ(تېر) به   زبېښئ(تېر) به   ېښئزب(تېر) به  

 3rd زبېښيېر) به (ت  زبېښي(تېر) به   زبېښي (تېر) به  زبېښي(تېر) به   زبېښي (تېر) به  زبېښيتېر) به (  بېښيز(تېر) به   زبېښي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويزبېښل (تېر) به  به زبېښلي وي (تېر)  ي(تېر) به زبېښلې و  ېښلي وي(تېر) به زب  ی وي(تېر) به زبېښل  (تېر) به زبېښلي وي  ر) به زبېښلې وي(تې  (تېر) به زبېښلي وي 

 2nd ی وي(تېر) به زبېښل  (تېر) به زبېښلي وي  ې وي(تېر) به زبېښل  ېښلي وي(تېر) به زب  ی وي) به زبېښلتېر(  زبېښلي وي تېر) به(  (تېر) به زبېښلې وي  وي (تېر) به زبېښلي 

 3rd وي یښل(تېر) به زبې  ښلي وي(تېر) به زبې  به زبېښلې وي(تېر)   (تېر) به زبېښلي وي  ی وي(تېر) به زبېښل  ېښلي وي) به زبر(تې  (تېر) به زبېښلې وي  ي(تېر) به زبېښلي و 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)،زبېښئ/ زبېښه ، به و زبېښم (ه)زبېښم ...) (که

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )ېښم(ه)دې و زب زه )غواړي چي  Present Active زبېښونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وزبېښم )غوښتل يې چي  Present Passive کېدونکیېښل زب 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یزبېښل  Past Active یزبېښل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یښلزبې  Past Passive  یوسزبېښل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويزبېښل دي دی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یزبېښل ما )خوښ وم چي  Continuous زبېښه 

 Non-continuous وزبېښه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 زدويوو/ زدو وو/ زدويوزد دويوزدوو/ ز زدوو/ زدويو
 زدوومه/ زدويم

 (ه)

 ومه/ زدويمزدو

 (ه)
 (ه)زدويم /(ه)زدووم

 /(ه)ومرنګزدو

 (ه)زدويم
1st 

 2nd زدووې/ زدويې دووې/ زدويېز زدووې/ زدويې ې/ زدويېزدوو ستازدووئ/ زدوي زدووئ/ زدوياست تزدووئ/ زدوياس تزدووئ/ زدوياس

 3rd ييزدووي/ زدو زدووي/ زدويي زدووي/ زدويي زدووي/ زدويي وييزدووي/ زد وييووي/ زدزد زدووي/ زدويي ووي/ زدوييزد
 

Simple Past  
 1st ويهوئ/ وزدووزد (ه)وزدوول وزدووله زدوولېو زدووئ/ وزدويهو (ه)وزدوول وزدووله وزدوولې

 2nd يهئ/ وزدووزدوو (ه)وزدوول وزدووله لېوزدوو وزدووئ/ وزدويه (ه)وزدوول هوزدوول وزدوولې

 3rd وزدووئ/ وزدويه (ه)زدوولو وزدووله وزدوولې زدويهوزدووئ/ و (ه)وزدوول وزدووله لېوزدوو

 
Simple Future  

 1st (ه)وزدووم به (ه)به وزدووم (ه)دووموزبه  )ه(به وزدووم به وزدوو به وزدوو به و زدوو زدووبه و

 2nd به وزدووې زدووېه وب به وزدووې ېه وزدووب به وزدووئ به وزدووئ و وئبه وزد به وزدووئ

 3rd به وزدووي به وزدووي به وزدووي به وزدووي به وزدووي به وزدووي به وزدووي وويبه وزد

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)) به وزدوومتېر( (ه)ه وزدووم(تېر)ب (ه)(تېر) به وزدووم (ه)دووم(تېر)به وز (تېر) به وزدوو وزدوو (تېر) به تېر) به و زدوو( وزدوو (تېر) به

 2nd ووېدوز(تېر) به  (تېر) به وزدووې (تېر) به وزدووې (تېر) به وزدووې (تېر) به وزدووئ (تېر) به وزدووئ وئ(تېر) به وزدو  ه وزدووئ(تېر) ب

 3rd (تېر) به وزدووي به وزدووي ېر)(ت به وزدووي (تېر)  (تېر) به وزدووي به وزدووي (تېر) (تېر) به وزدووي به وزدووي (تېر) (تېر) به وزدووي
 

Present Progressive  

 يوزدوو/ زدو زدوو/ زدويو زدوو/ زدويو زدوو/ زدويو
 مزدوومه/ زدوي

 (ه)

 زدوومه/ زدويم

 (ه)
 (ه)دويمز /(ه)موزدو 

 /(ه)ومرنګزدو

 (ه)ويمزد
1st 

 2nd زدووې/ زدويې يېزدووې/ زدو زدووې/ زدويې ويېزد زدووې/ دوياستدووئ/ زز زدووئ/ زدوياست زدوياست /زدووئ زدووئ/ زدوياست

 3rd زدويي /زدووي زدوييزدووي/  وي/ زدوييزدو دووي/ زدوييز زدووي/ زدويي زدووي/ زدويي زدووي/ زدويي ووي/ زدوييزد

 
Present Perfect  

 1st ی دئولزدو  زدوولي دي  وولې دهزد  زدوولي دي ی دئزدوول  يزدوولي د  زدوولې ده  زدوولي دي

 2nd ی دئزدوول  زدوولي دي  زدوولې ده  زدوولي دي ی دئزدوول  زدوولي دي  لې دهزدوو  زدوولي دي

 3rd ی دئزدوول  ديزدوولي   زدوولې ده  دي زدوولي ئی دزدوول  زدوولي دي  وولې دهزد  زدوولي دي
 

Present Perfect Progressive  
 1st زدووه /زدووئ (ه)زدوول زدووله دوولېز ئزدوو (ه)زدوول زدووله زدوولې

 2nd ووهزد /زدووئ (ه)زدوول زدووله زدوولې زدووئ (ه)زدوول ولهزدو زدوولې

 3rd  زدووئ/ زدووه (ه)زدوول هزدوول ېلزدوو زدووئ  (ه)زدوول زدووله زدوولې

 
Past Progressive  

 1st دووئ/ زدووهز )(هزدوول دوولهز دوولېز زدووئ (ه)زدوول زدووله لېزدوو

 2nd زدووئ/ زدووه  (ه)زدوول زدووله لېزدوو زدووئ (ه)زدوول ولهزدو زدوولې

 3rd ه ئ/ زدوووزدو (ه)زدوول زدووله زدوولې  زدووئ (ه)زدوول زدووله زدوولې

 
Past Perfect  

 1st وی زدوول لي وهزدوو وهزدوولې  زدوولي وې ی وزدوول زدوولي وه زدوولې وه زدوولي وې

 2nd ی وزدوول زدوولي وه زدوولې وه وېزدوولي  ی وزدوول ولي وهزدو زدوولې وه زدوولي وې

 3rd ی وزدوول وه زدوولي هزدوولې و زدوولي وې ی وزدوول زدوولي وه لې وهزدوو زدوولي وې
  

Past Perfect Progressive  
 1st زدووه وئ/زدو (ه)زدوول زدووله زدوولې زدووئ (ه)زدوول وولهزد زدوولې

 2nd زدووئ/ زدووه (ه)زدوول وولهزد زدوولې زدووئ (ه)دوولز زدووله زدوولې

 3rd هوزدووئ/ زدو (ه)زدوول زدووله ولېزدو زدووئ (ه)زدوول زدووله زدوولې
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Future Progressive  

 1st ه)(ومزدوبه   (ه)ومزدوبه   (ه)زدوومبه   (ه)زدوومبه   به زدوو به زدوو به زدوو به زدوو

 2nd زدووېبه   زدووېبه   زدووېبه   ووېزدبه   زدووئبه  زدووئه ب زدووئبه  زدووئبه 

 3rd زدوويبه   يزدووبه   زدوويبه   زدوويبه  زدوويبه  وويزدبه  زدوويبه  زدوويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويدوولبه ز به زدوولي وي زدوولې ويبه  به زدوولي وي ی ويولبه زدو به زدوولي وي ولې ويبه زدو به زدوولي وي

 2nd ی ويبه زدوول به زدوولي وي ولې ويبه زدو ي ويزدوولبه  ی ويبه زدوول به زدوولي وي به زدوولې وي وي به زدوولي

 3rd ی ويبه زدوول وولي ويبه زد به زدوولې وي وولي ويبه زد ی ويبه زدوول به زدوولي وي به زدوولې وي زدوولي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه زدوول به زدوولي وي زدوولې وي به زدوولي ويبه  ی ويبه زدوول به زدوولي وي زدوولې ويبه  به زدوولي وي

 2nd ی ويولبه زدو به زدوولي وي به زدوولې وي به زدوولي وي ی ويبه زدوول ولي ويبه زدو به زدوولې وي وي زدوولي هب

 3rd ی ويبه زدوول به زدوولي وي به زدوولې وي زدوولي وي به ی ويبه زدوول وولي ويبه زد به زدوولې وي دوولي ويه زب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)زدووم(تېر) به   (ه)زدوومتېر) به (  (ه)مزدوو(تېر) به   (ه)زدوومبه (تېر)   (تېر) به زدوو  ) به زدوو(تېر  (تېر) به زدوو  وو) به زدر(تې 

 2nd زدووېه ب(تېر)   زدووې(تېر) به   زدووېبه (تېر)   ووېزد(تېر) به   زدووئ(تېر) به   زدووئ(تېر) به   زدووئ (تېر) به  زدووئتېر) به ( 

 3rd ويزدو(تېر) به   زدوويتېر) به (  زدوويتېر) به (  دوويز(تېر) به   زدووي(تېر) به   زدووي(تېر) به   زدووي(تېر) به   زدووي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به زدوول  (تېر) به زدوولي وي  زدوولې وي (تېر) به  به زدوولي وي (تېر)  يی و(تېر) به زدوول  به زدوولي وي (تېر)  ې وي(تېر) به زدوول  (تېر) به زدوولي وي 

 2nd ی وي(تېر) به زدوول  زدوولي وي(تېر) به   (تېر) به زدوولې وي زدوولي وي(تېر) به  ويی (تېر) به زدوول  لي وي(تېر) به زدوو  به زدوولې وير) (تې زدوولي ويېر) به (ت

 3rd ی ويدوول(تېر) به ز  ر) به زدوولي وي(تې  ه زدوولې وي(تېر) ب (تېر) به زدوولي وي ی ويول(تېر) به زدو  (تېر) به زدوولي وي  (تېر) به زدوولې وي ويزدوولي  (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)به وزدووم وئ/ زدووه ،،زدو (ه)زدووم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )دې وزدووم(ه) زه )غواړي چي  Present Active وونکیزد 

Imperfect Subjunctive )وزدووم(ه)دې زه  )تل يې چيغوښ  Present Passive  کېدونکیزدوول 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یزدوول  Past Active یزدوول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یدوولز  Past Passive یزدوول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )(ی ويزدوول ما دي دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یزدوول ما )وم چي خوښ  Continuous زدووه 

 Non-continuous وزدوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)زغمم ه)(زغمم (ه)زغمم (ه)زغمم زغمو غموز زغمو زغمو

 2nd زغمې زغمې زغمې زغمې زغمئ زغمئ مئزغ زغمئ

 3rd زغمي زغمي زغمي ميزغ زغمي يزغم زغمي زغمي

 
Simple Past  

 1st وزغمئ/ وزغامه )(هوزغمل وزغمله وزغملې مئ/ وزغامهوزغ (ه)وزغمل وزغمله ملېوزغ

 2nd وزغمئ/ وزغامه (ه)لوزغم وزغمله وزغملې وزغامه /غمئوز (ه)وزغمل هوزغمل ېوزغمل

 3rd وزغمئ/ وزغامه (ه)وزغمل وزغمله وزغملې وزغمئ/ وزغامه (ه)وزغمل وزغمله وزغملې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وزغمم (ه)به وزغمم (ه)به وزغمم (ه)وزغممبه  به وزغمو به وزغمو به وزغمو زغموبه و

 2nd مېبه وزغ به وزغمې ه وزغمېب به وزغمې به وزغمئ ه وزغمئب ئبه وزغم وزغمئبه 

 3rd به وزغمي به وزغمي يبه وزغم يبه وزغم به وزغمي به وزغمي به وزغمي به وزغمي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ر) به وزغمم(تې (ه)(تېر) به وزغمم (ه)مموزغ(تېر) به  (ه)ه وزغمم(تېر) ب (تېر) به وزغمو غمو(تېر) به وز (تېر) به وزغمو وزغمو(تېر) به  

 2nd وزغمې(تېر) به  ه وزغمېب(تېر)  (تېر) به وزغمې ېر) به وزغمې(ت وزغمئ (تېر) به (تېر) به وزغمئ (تېر) به وزغمئ  ر) به وزغمئ(تې

 3rd به وزغمي (تېر) (تېر) به وزغمي وزغمي به (تېر) ه وزغمي(تېر) ب (تېر) به وزغمي ) به وزغمي(تېر (تېر) به وزغمي ېر) به وزغمي(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)زغمم (ه)زغمم (ه)زغمم (ه)زغمم زغمو زغمو زغمو زغمو

 2nd زغمې زغمې زغمې مېغز زغمئ زغمئ زغمئ زغمئ

 3rd زغمي زغمي زغمي زغمي زغمي زغمي ميزغ زغمي
 

Present Perfect  
 1st ی دئزغمل زغملي دي ده زغملې زغملي دي ی دئزغمل دي مليزغ زغملې ده يزغملي د

 2nd ی دئزغمل ملي ديزغ ملې دهزغ زغملي دي ی دئزغمل زغملي دي زغملې ده زغملي دي

 3rd ی دئزغمل زغملي دي زغملې ده زغملي دي ی دئزغمل لي ديزغم ده ېزغمل زغملي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st زغمئ/ زغامه (ه)زغمل زغمله زغملې زغمئ/ زغامه (ه)غملز زغمله زغملې

 2nd زغامه زغمئ/ (ه)زغمل زغمله زغملې زغمئ/ زغامه (ه)زغمل زغمله زغملې

 3rd غمئ/ زغامهز (ه)زغمل زغمله زغملې هئ/ زغاممزغ (ه)زغمل زغمله زغملې

 
Past Progressive  

 1st زغمئ/ زغامه (ه)زغمل لهزغم زغملې امهغمئ/ زغز (ه)زغمل زغمله زغملې

 2nd زغمئ/ زغامه (ه)زغمل زغمله زغملې زغامه زغمئ/ (ه)زغمل زغمله ملېزغ

 3rd زغامهزغمئ/  )(هزغمل زغمله زغملې زغمئ/ زغامه (ه)زغمل غملهز زغملې

 
Past Perfect  

 1st ی وزغمل هزغملي و زغملې وه زغملي وې ی وزغمل زغملي وه زغملې وه زغملي وې

 2nd ی وزغمل زغملي وه هزغملې و زغملي وې ی وغملز زغملي وه زغملې وه غملي وېز

 3rd ی وزغمل زغملي وه زغملې وه غملي وېز ی وزغمل زغملي وه زغملې وه زغملي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هئ/ زغامزغم (ه)زغمل زغمله زغملې مهزغمئ/ زغا (ه)زغمل زغمله زغملې

 2nd غامهزغمئ/ ز (ه)زغمل زغمله ېزغمل زغمئ/ زغامه (ه)زغمل لهزغم زغملې

 3rd زغمئ/ زغامه )(هزغمل لهزغم زغملې زغمئ/ زغامه (ه)زغمل زغمله زغملې
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Future Progressive  

 1st (ه)به زغمم (ه)زغمم به (ه)به زغمم (ه)به زغمم به زغمو به زغمو به زغمو ه زغموب

 2nd به زغمې زغمېبه  به زغمې به زغمې به زغمئ مئبه زغ به زغمئ ه زغمئب

 3rd يبه زغم به زغمي به زغمي به زغمي به زغمي به زغمي به زغمي ميبه زغ

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه زغمل زغملي وي به به زغملې وي به زغملي وي ی ويلبه زغم به زغملي وي ې ويبه زغمل به زغملي وي

 2nd ی ويبه زغمل به زغملي وي به زغملې وي ه زغملي ويب ی ويبه زغمل به زغملي وي يې وبه زغمل لي ويبه زغم

 3rd ی ويبه زغمل ه زغملي ويب لې ويمبه زغ به زغملي وي ی ويزغملبه  غملي ويبه ز يبه زغملې و به زغملي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه زغمل به زغملي وي به زغملې وي به زغملي وي ويی لبه زغم ملي ويبه زغ يبه زغملې و به زغملي وي

 2nd ی ويملغبه ز به زغملي وي به زغملې وي زغملي ويبه  ويی به زغمل به زغملي وي به زغملې وي به زغملي وي

 3rd ی ويبه زغمل غملي ويبه ز به زغملې وي زغملي وي به ی ويبه زغمل به زغملي وي لې ويبه زغم به زغملي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)زغمم تېر) به( (ه)(تېر) به زغمم (ه)(تېر) به زغمم ه)(زغمم (تېر) به (تېر) به زغمو (تېر) به زغمو (تېر) به زغمو (تېر) به زغمو

 2nd (تېر) به زغمې به زغمېر) (تې ) به زغمې(تېر مې(تېر) به زغ (تېر) به زغمئ (تېر) به زغمئ (تېر) به زغمئ زغمئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به زغمي (تېر) به زغمي غميز) به (تېر (تېر) به زغمي (تېر) به زغمي (تېر) به زغمي زغمي(تېر) به  (تېر) به زغمي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه زغمل (تېر) (تېر) به زغملي وي (تېر) به زغملې وي زغملي ويبه (تېر)  ی ويمل) به زغ(تېر (تېر) به زغملي وي وي (تېر) به زغملې (تېر) به زغملي وي

 2nd ی وي(تېر) به زغمل (تېر) به زغملي وي (تېر) به زغملې وي لي ويبه زغم )(تېر ی وي(تېر) به زغمل ر) به زغملي وي(تې وي(تېر) به زغملې  (تېر) به زغملي وي

 3rd وي ی(تېر) به زغمل (تېر) به زغملي وي (تېر) به زغملې وي (تېر) به زغملي وي ی ويل(تېر) به زغم ر) به زغملي وي(تې به زغملې وي (تېر) ي(تېر) به زغملي و

 

Conditional (present, past, future)  (ه)مه، به وزغمم...) زغمم(ه)، زغمئ/ زغا(که...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)دې وزغممزه  )چيغواړي  Present Active زغمونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)زه دې وزغمم )يې چيغوښتل  Present Passive زغمېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یزغمل  Past Active یزغمل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یزغمل  Past Passive یزغمېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويچي) ما دي زغملدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما زغمل )يښ وم چخو  Continuous زغمه 

 Non-continuous وزغمه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)زنګوم (ه)زنګوم (ه)زنګوم (ه)زنګوم زنګوو ګووزن زنګوو زنګوو

 2nd ګوېنز زنګوې زنګوې زنګوې زنګوئ زنګوئ زنګوئ ئزنګو

 3rd زنګوي زنګوي زنګوي زنګوي ويزنګ زنګوي زنګوي زنګوي

 
Simple Past  

 (ه)زنګولو نګولهوز وزنګولې
 /وئوزنګ

 وزنګاوه
 1st وزنګاوه /وزنګوئ (ه)نګولوز وزنګوله وزنګولې

 2nd وزنګاوه /وزنګوئ (ه)وزنګول وزنګوله ګولېوزن وزنګاوه /وزنګوئ (ه)وزنګول وزنګوله وزنګولې

 3rd وزنګاوه /وزنګوئ (ه)ولوزنګ وزنګوله وزنګولې وزنګاوه /وئوزنګ (ه)وزنګول وزنګوله وزنګولې

 
Simple Future  

 1st (ه)به وزنګوم (ه)به وزنګوم (ه)ه وزنګومب (ه)به وزنګوم ه وزنګووب به وزنګوو به وزنګوو زنګوووه ب

 2nd به وزنګوې به وزنګوې وزنګوې هب به وزنګوې به وزنګوئ به وزنګوئ وزنګوئ به ئبه وزنګو

 3rd ينګووزبه  وزنګوي به نګويبه وز به وزنګوي به وزنګوي به وزنګوي به وزنګوي به وزنګوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر)به وزنګوم ه)(وزنګوم (تېر)به (ه)(تېر)به وزنګوم (ه))به وزنګوم(تېر (تېر) به وزنګوو (تېر) به وزنګوو (تېر) به وزنګوو وو(تېر) به وزنګ

 2nd (تېر)به وزنګوې ګوې(تېر)به وزن (تېر)به وزنګوې ګوې(تېر)به وزن ئه وزنګو(تېر) ب (تېر) به وزنګوئ وئ(تېر) به وزنګ (تېر) به وزنګوئ

 3rd (تېر)به وزنګوي وزنګوي (تېر)به (تېر)به وزنګوي (تېر)به وزنګوي به وزنګويېر) (ت وزنګوي (تېر) به (تېر) به وزنګوي (تېر) به وزنګوي
 

Present Progressive  
 1st (ه)نګومز )(هزنګوم (ه)ومزنګ (ه)زنګوم زنګوو زنګوو زنګوو ووزنګ

 2nd زنګوې نګوېز زنګوې زنګوې زنګوئ ګوئزن زنګوئ زنګوئ

 3rd زنګوي ويزنګ زنګوي زنګوي زنګوي زنګوي زنګوي زنګوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئزنګول يزنګولي د زنګولې ده زنګولي دي دئ یزنګول زنګولي دي ولې دهزنګ دي يزنګول

 2nd ی دئزنګول زنګولي دي زنګولې ده زنګولي دي ی دئګولزن زنګولي دي ده زنګولې زنګولي دي

 3rd ی دئزنګول زنګولي دي ګولې دهزن يزنګولي د ی دئزنګول زنګولي دي زنګولې ده زنګولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهزنګ /وئزنګ (ه)زنګول زنګوله زنګولې زنګاوه /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله ېزنګول

 2nd زنګاوه /زنګوئ ه)(زنګول زنګوله زنګولې وهزنګا /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله لېزنګو

 3rd هزنګاو /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله زنګولې اوهزنګ /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله زنګولې
 

Past Progressive  
 1st نګاوهز /نګوئز (ه)زنګول زنګوله زنګولې هزنګاو /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله ولېزنګ

 2nd زنګاوه /زنګوئ (ه)لزنګو زنګوله زنګولې ګاوهزن /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله ېګولزن

 3rd وهازنګ /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله زنګولې نګاوهز /ئزنګو (ه)زنګول زنګوله زنګولې

 
Past Perfect  

 1st ی ونګولز لي وهزنګو زنګولې وه زنګولي وې وی زنګول زنګولي وه زنګولې وه ي وېزنګول

 2nd ی وزنګول زنګولي وه لې وهزنګو زنګولي وې ی وزنګول زنګولي وه زنګولې وه ولي وېزنګ

 3rd ی وولزنګ وه يزنګول زنګولې وه زنګولي وې ی وزنګول ي وهنګولز زنګولې وه زنګولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st زنګاوه /ګوئزن (ه)زنګول هزنګول ېزنګول زنګاوه /زنګوئ (ه)ګولزن زنګوله زنګولې

 2nd زنګاوه /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله زنګولې زنګاوه /زنګوئ (ه)زنګول زنګوله زنګولې

 3rd زنګاوه /زنګوئ (ه)نګولز زنګوله زنګولې زنګاوه /زنګوئ (ه)زنګول ولهنګز زنګولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به زنګوم (ه)ه زنګومب )(هبه زنګوم ه)(زنګوم به به زنګوو به زنګوو زنګووبه  به زنګوو

 2nd به زنګوې به زنګوې به زنګوې به زنګوې به زنګوئ نګوئبه ز به زنګوئ به زنګوئ

 3rd يبه زنګو به زنګوي زنګوي به نګويزبه  به زنګوي به زنګوي به زنګوي به زنګوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه زنګول نګولي ويبه ز به زنګولې وي زنګولي ويبه  ی ويبه زنګول ولي ويبه زنګ به زنګولې وي ولي ويزنګبه 

 2nd ی ويګولبه زن يوبه زنګولي  به زنګولې وي به زنګولي وي  ی ويلبه زنګو به زنګولي وي به زنګولې وي به زنګولي وي 

 3rd ی ويبه زنګول ويبه زنګولي  ويزنګولې به  به زنګولي وي ی ويزنګولبه  زنګولي ويبه  به زنګولې وي ويبه زنګولي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويګولنبه ز به زنګولي وي به زنګولې وي به زنګولي وي ی ويبه زنګول به زنګولي وي به زنګولې وي ه زنګولي ويب

 2nd ی ويګولزن به زنګولي وي به ې ويبه زنګول به زنګولي وي  وي یبه زنګول زنګولي ويبه  زنګولې ويبه  به زنګولي وي 

 3rd ی ويبه زنګول ويبه زنګولي  به زنګولې وي به زنګولي وي ی ويبه زنګول يبه زنګولي و ه زنګولې ويب به زنګولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وم(تېر) به زنګ (ه)ر) به زنګوم(تې (ه)به زنګوم (تېر) )(ه(تېر) به زنګوم به زنګوو (تېر) (تېر) به زنګوو زنګوور) به (تې (تېر) به زنګوو

 2nd زنګوېېر) به ت( (تېر) به زنګوې (تېر) به زنګوې ر) به زنګوې(تې (تېر) به زنګوئ (تېر) به زنګوئ (تېر) به زنګوئ وئ(تېر) به زنګ

 3rd (تېر) به زنګوي ر) به زنګوي(تې ېر) به زنګوي(ت نګوي(تېر) به ز (تېر) به زنګوي (تېر) به زنګوي (تېر) به زنګوي ويزنګ(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويګول(تېر) به زن (تېر) به زنګولي وي يزنګولې و(تېر) به  لي ويبه زنګو (تېر) ی وي(تېر) به زنګول (تېر) به زنګولي وي (تېر) به زنګولې وي (تېر) به زنګولي وي

 2nd ی وير) به زنګول(تې (تېر) به زنګولي وي (تېر) به زنګولې وي زنګولي وي(تېر) به   ی ويبه زنګول(تېر)  (تېر) به زنګولي وي يې وتېر) به زنګول( لي وي(تېر) به زنګو

 3rd ی ويتېر) به زنګول( ي) به زنګولي و(تېر وي(تېر) به زنګولې  زنګولي وي(تېر) به  ی وي(تېر) به زنګول وي (تېر) به زنګولي ګولې وي) به زنر(تې (تېر) به زنګولي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ګوم،زنګوئ/ زنګاوه، به وزن (ه)زنګوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وزنګوم )يغواړي چ  Present Active زنګوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زنګوم زه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive زنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یزنګول  Past Active یزنګول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یزنګول  Past Passive یلزنګېد 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويچي) ما دي زنګول دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما زنګول )ښ وم چيخو  Continuous زنګوه 

 Non-continuous وزنګوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)زوروم (ه)زوروم (ه)رومزو (ه)زوروم ورووز زوروو زوروو زوروو

 2nd زوروې زوروې زوروې زوروې روئزو زوروئ زوروئ زوروئ

 3rd زوروي زوروي زوروي زوروي زوروي يزورو زوروي زوروي

 
Simple Past  

 1st وهوزوروئ/ وزورا وزورول(ه) لهوزورو وزورولې وزوروئ/ وزوراوه ه)وزورول( وزوروله وزورولې

 2nd وزوروئ/ وزوراوه ه)وزورول( وزوروله وزورولې وزوروئ/ وزوراوه وزورول(ه) ولهوزور وزورولې

 3rd وراوهروئ/ وزووز وزورول(ه) وزوروله وزورولې زوروئ/ وزوراوهو وزورول(ه) وزوروله وزورولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وزوروم (ه)رومبه وزو (ه)رومبه وزو (ه)به وزوروم به وزوروو رووبه وزو به وزوروو به وزوروو

 2nd وېبه وزور به وزوروې وزوروېبه  به وزوروې به وزوروئ ئبه وزورو به وزوروئ وروئبه وز

 3rd به وزوروي يبه وزورو به وزوروي ورويبه وز يوبه وزور به وزوروي به وزوروي به وزوروي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مرو(تېر) به وزو (ه)(تېر) به وزوروم (ه)تېر) به وزوروم( (ه)(تېر) به وزوروم وو(تېر) به وزور ېر) به وزوروو(ت ېر) به وزوروو(ت وروو(تېر) به وز

 2nd زوروې(تېر) به و (تېر) به وزوروې (تېر) به وزوروې (تېر) به وزوروې (تېر) به وزوروئ وزوروئېر) به ت( (تېر) به وزوروئ (تېر) به وزوروئ

 3rd تېر) به وزوروي( (تېر) به وزوروي (تېر) به وزوروي وزوروي(تېر) به  ي(تېر) به وزورو ه وزوروي(تېر) ب (تېر) به وزوروي رويوزو(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)زوروم (ه)زوروم  (ه)زوروم ه)(زوروم زوروو زوروو ورووز زوروو

 2nd وېزور زوروې زوروې زوروې ئزورو زوروئ زوروئ زوروئ

 3rd زوروي زوروي زوروي زوروي ورويز زوروي زوروي زوروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئورولز لي ديوزور زورولې ده زورولي دي ی دئزورول زورولي دي هزورولې د زورولي دي

 2nd ی دئلزورو ديزورولي  زورولې ده ورولي ديز ی دئزورول زورولي دي زورولې ده زورولي دي

 3rd ی دئزورول زورولي دي ې دهزورول زورولي دي ی دئرولزو زورولي دي زورولې ده ي ديرولزو

 
Present Perfect Progressive  

 1st زوراوه /وئزور (ه)زورول زوروله ولېزور اوهرزو /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې

 2nd زوراوه /روئزو (ه)زورول هزورول ېزورول زوراوه /زوروئ (ه)رولزو زوروله زورولې

 3rd زوراوه /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې زوراوه /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې

 
Past Progressive  

 1st زوراوه /وروئز (ه)زورول زوروله ورولېز وراوهز /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې

 2nd زوراوه /وئزور (ه)زورول ولهزور ولېزور زوراوه /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې

 3rd زوراوه /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې وهزورا /زوروئ (ه)زورول لهزورو زورولې

 
Past Perfect  

 1st ی وزورول لي وهزورو زورولې وه ورولي وېز ی وولرزو زورولي وه زورولې وه زورولي وې

 2nd ی وزورول رولي وهزو زورولې وه وې زورولي ی وزورول زورولي وه رولې وهزو زورولي وې

 3rd ی وزورول زورولي وه زورولې وه زورولي وې ی وزورول هزورولي و زورولې وه ي وېزورول

 
Past Perfect Progressive  

 1st زوراوه /زوروئ (ه)زورول زوروله لېزورو زوراوه /زوروئ (ه)لزورو لهوزور زورولې

 2nd اوهزور /زوروئ (ه)زورول زوروله ولېزور زوراوه /ئزورو ه)(زورول زوروله زورولې

 3rd زوراوه /وئزور (ه)زورول زوروله زورولې زوراوه /زوروئ (ه)زورول زوروله زورولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به زوروم )(هبه زوروم (ه)به زوروم (ه)زوروم به به زوروو به زوروو ووبه زور وبه زورو

 2nd به زوروې زوروېبه  به زوروې زوروېبه  زوروئبه  به زوروئ روئبه زو ئبه زورو

 3rd به زوروي به زوروي ورويبه ز به زوروي به زوروي به زوروي به زوروي زورويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويولبه زور به زورولي وي به زورولې وي به زورولي وي ی ويبه زورول ولي ويبه زور به زورولې وي وي زورولي هب

 2nd وي یبه زورول به زورولي وي به زورولې وي زورولي وي به ی ويبه زورول رولي ويبه زو به زورولې وي ورولي ويزه ب

 3rd يی وبه زورول به زورولي وي رولې ويبه زو به زورولي وي ی ويه زورولب به زورولي وي به زورولې وي به زورولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه زورول به زورولي وي به زورولې وي وي به زورولي ی ويبه زورول به زورولي وي به زورولې وي يي وزورولبه 

 2nd ی ويبه زورول به زورولي وي به زورولې وي زورولي وي به ی ويلبه زورو به زورولي وي به زورولې وي زورولي ويبه 

 3rd ی ويبه زورول به زورولي وي يبه زورولې و به زورولي وي ويی لبه زورو لي ويبه زورو به زورولې وي به زورولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به زوروم )(ه(تېر) به زوروم (ه)ېر) به زوروم(ت (ه)(تېر) به زوروم ووبه زور )(تېر (تېر) به زوروو (تېر) به زوروو به زورووتېر) (

 2nd (تېر) به زوروې (تېر) به زوروې (تېر) به زوروې ې(تېر) به زورو به زوروئ (تېر)  (تېر) به زوروئ زوروئبه (تېر)  زوروئ (تېر)به 

 3rd (تېر) به زوروي (تېر) به زوروي (تېر) به زوروي ي(تېر) به زورو به زوروي (تېر) يو(تېر) به زور (تېر) به زوروي (تېر) به زوروي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ويی زورول (تېر) به (تېر) به زورولي وي ر) به زورولې وي(تې ي(تېر) به زورولي و  ی وي(تېر) به زورول ورولي وي(تېر) به ز به زورولې وي(تېر)  (تېر) به زورولي وي

 2nd ی ويل(تېر) به زورو زورولي وي(تېر) به  تېر) به زورولې وي( ي) به زورولي و(تېر ويی زورول(تېر) به  زورولي وي(تېر) به  (تېر) به زورولې وي وي (تېر) به زورولي

 3rd ی ويرول(تېر) به زو (تېر) به زورولي وي  (تېر) به زورولې وي  وي زورولي ه(تېر) ب ی وي(تېر) به زورول ېر) به زورولي وي(ت وي(تېر) به زورولې  (تېر) به زورولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)زوراوه،به وزوروم ، زوروئ/(ه)زوروم  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وموزور زه دې )غواړي چي  Present Active زوروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وزورومزه دې  )غوښتل يې چي  Present Passive ونکیزورېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یرولزو  Past Active یزورول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یزورول  Past Passive یزورېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويزورول ) ما دييدی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یولما زور )خوښ وم چي  Continuous روهزو 

 Non-continuous وزوروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)زياتوم (ه)تومزيا (ه)زياتوم (ه)زياتوم زياتوو وزياتو زياتوو زياتوو

 2nd ېزياتو زياتوې زياتوې زياتوې توئزيا زياتوئ وئزيات وئزيات

 3rd زياتوي زياتوي زياتوي زياتوي زياتوي اتويزي زياتوي زياتوي

 
Simple Past  

 1st زيات کئ (ه)کړل-کړه/زيات  کړله -زياته کړه/ کړلې-کړې/زياتي  زيات کئ (ه)کړل-/يات کړهز کړله -زياته کړه/ کړلې-کړې/زياتي 

 2nd زيات کئ (ه)کړل-زيات کړه/ کړله -زياته کړه/ کړلې-زياتي کړې/ يات کئز (ه)کړل-زيات کړه/ کړله -ه/کړ زياته کړلې-ې/ياتي کړز

 3rd ات کئزي (ه)کړل-زيات کړه/ کړله -ه کړه/زيات کړلې-زياتي کړې/ کئزيات  )ه(کړل-زيات کړه/ کړله -زياته کړه/ کړلې-کړې/ي زيات
 

Simple Future  
 1st (ه)به زيات کم (ه)به زيات کم (ه)کمبه زياته  (ه)ه زياتي کمب به زيات کو به زيات کو کو اتهبه زي ياتي کوبه ز

 2nd ات کېبه زي به زيات کې اته کېبه زي ېکبه زياتي  به زيات کئ به زيات کئ به زياته کئ اتي کئبه زي

 3rd به زيات کي به زيات کي کيبه زياته  کي ه زياتيب به زيات کي به زيات کي کيبه زياته  به زياتي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st )(ه(تېر) به زيات کم (ه)به زيات کم(تېر)  (ه)) به زياته کم(تېر ه)((تېر) به زياتي کم (تېر) به زيات کو زيات کو تېر) به( (تېر) به زياته کو (تېر) به زياتي کو

 2nd کې زيات(تېر) به  (تېر) به زيات کې ) به زياته کې(تېر (تېر) به زياتي کې (تېر) به زيات کئ به زيات کئر) (تې زياته کئ تېر) به( (تېر) به زياتي کئ

 3rd کيه زيات (تېر) ب (تېر) به زيات کي ي(تېر) به زياته ک ېر) به زياتي کي(ت (تېر) به زيات کي کي به زيات (تېر) (تېر) به زياته کي (تېر) به زياتي کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)زياتوم (ه)زياتوم (ه)زياتوم (ه)زياتوم زياتوو زياتوو ووزيات زياتوو

 2nd زياتوې زياتوې زياتوې زياتوې زياتوئ زياتوئ ئزياتو ئزياتو

 3rd زياتوي زياتوي زياتوي زياتوي ويزيات زياتوي زياتوي اتويزي
 

Present Perfect  
 1st ی دئزيات کړ زيات کړي دي زياته کړې ده اتي کړي ديزي ی دئزيات کړ زيات کړي دي ده زياته کړې دي اتي کړيزي

 2nd ی دئزيات کړ زيات کړي دي ده اته کړېيز زياتي کړي دي ی دئزيات کړ زيات کړي دي ې دهياته کړز زياتي کړي دي

 3rd ئی دزيات کړ زيات کړي دي ې دهکړ زياته کړي دي زياتي ئی دزيات کړ زيات کړي دي ده زياته کړې زياتي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st تاوهازياتوئ/ زي زياتول(ه) زياتوله زياتولې ياتاوهاتوئ/ ززي زياتول(ه) زياتوله زياتولې

 2nd اتاوهزياتوئ/ زي زياتول(ه) اتولهزي زياتولې زياتوئ/ زياتاوه ول(ه)زيات زياتوله زياتولې

 3rd زياتاوهزياتوئ/  ول(ه)زيات زياتوله زياتولې وهزياتوئ/ زياتا زياتول(ه) ولهياتز زياتولې

 
Past Progressive  

 1st ياتاوهزياتوئ/ ز زياتول(ه) ولهزيات لېوزيات زياتوئ/ زياتاوه زياتول(ه) زياتوله تولېزيا

 2nd ياتوئ/ زياتاوهز )زياتول(ه تولهزيا ولېزيات زياتوئ/ زياتاوه ول(ه)زيات زياتوله زياتولې

 3rd وهزياتا /زياتوئ زياتول(ه) زياتوله زياتولې زياتاوهوئ/ زيات زياتول(ه) زياتوله زياتولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وزيات  ړي وهزيات ک زياته کړې وه زياتي کړي وې کړی وزيات  زيات کړي وه کړې وه زياته زياتي کړي وې

 2nd کړی وزيات  ات کړي وهزي زياته کړې وه کړي وې زياتي کړی وزيات  يات کړي وهز هزياته کړې و ېي کړي وزيات

 3rd کړی وزيات  يات کړي وهز ړې وهکزياته  زياتي کړي وې کړی وزيات  زيات کړي وه کړې وه زياته زياتي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st زياتاوه زياتوئ/ زياتول(ه) زياتوله ېتولزيا زياتاوه /زياتوئ زياتول(ه) زياتوله زياتولې

 2nd زياتوئ/ زياتاوه اتول(ه)زي تولهزيا زياتولې زياتوئ/ زياتاوه زياتول(ه) ياتولهز زياتولې

 3rd ياتاوهزياتوئ/ ز زياتول(ه) زياتوله تولېزيا زياتوئ/ زياتاوه (ه)زياتول هزياتول زياتولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به زياتوم (ه)به زياتوم (ه)به زياتوم (ه)زياتوم به به زياتوو به زياتوو اتووزي به به زياتوو

 2nd به زياتوې زياتوې به به زياتوې به زياتوې به زياتوئ به زياتوئ به زياتوئ به زياتوئ

 3rd زياتويبه  تويبه زيا به زياتوي به زياتوي به زياتوي به زياتوي به زياتوي يبه زياتو

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه زيات کړ به زيات کړي وي کړې وي به زياته يبه زياتي کړي و ی ويبه زيات کړ زيات کړي ويبه  کړې وي زياتهبه  وي به زياتي کړي

 2nd ی ويزيات کړ به زيات کړي وي به ې ويزياته کړ به کړي وي ه زياتيب ی ويزيات کړ به به زيات کړي وي زياته کړې وي به کړي وي ه زياتيب

 3rd ی ويزيات کړ به به زيات کړي وي ته کړې ويبه زيا وي به زياتي کړي ی ويزيات کړ به ه زيات کړي ويب به زياته کړې وي ړي ويبه زياتي ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه زيات کړ ويبه زيات کړي  کړې وي ه زياتهب يه زياتي کړي وب ی ويړبه زيات ک به زيات کړي وي يکړې و به زياته به زياتي کړي وي

 2nd ی ويزيات کړ به کړي ويه زيات ب زياته کړې وي به کړي وي به زياتي ی وييات کړز به ړي ويبه زيات ک زياته کړې وي به کړي وي به زياتي

 3rd ی ويزيات کړ به ي ويکړبه زيات  به زياته کړې وي وي به زياتي کړي ی ويکړ زيات به به زيات کړي وي وي به زياته کړې به زياتي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به زياتوم (ه)(تېر) به زياتوم (ه)به زياتوم (تېر) (ه)تېر) به زياتوم( ياتووز(تېر) به  (تېر) به زياتوو (تېر) به زياتوو و) به زياتو(تېر

 2nd وېر) به زيات(تې (تېر) به زياتوې (تېر) به زياتوې ياتوې(تېر) به ز ر) به زياتوئ(تې زياتوئ(تېر) به  زياتوئ به (تېر) زياتوئ تېر) به(

 3rd توي(تېر) به زيا ېر) به زياتوي(ت (تېر) به زياتوي ېر) به زياتوي(ت (تېر) به زياتوي اتوي) به زير(تې (تېر) به زياتوي (تېر) به زياتوي

 
Future in the Past Perfect  

ياتي کړي (تېر) به ز

 وي

کړې  اته(تېر) به زي

 وي

 (تېر) به زيات 

 کړي وي

 زيات  (تېر) به

 وي یکړ

(تېر) به زياتي کړي 

 وي

 ېکړ (تېر) به زياته

 وي

 ر) به زيات (تې

 کړي وي

 ) به زيات (تېر

 ی ويکړ
1st 

زياتي کړي (تېر) به 

 وي

کړې  ه(تېر) به زيات

 يو

 ات (تېر) به زي

 کړي وي

 (تېر) به زيات 

 ويی کړ

(تېر) به زياتي کړي 

 يو

کړې  (تېر) به زياته

 وي

 (تېر) به زيات 

 ي ويکړ

 به زيات  (تېر)

 ی ويکړ
2nd 

(تېر) به زياتي کړي 

 وي

کړې  ه زياته(تېر) ب

 وي

 زيات  (تېر) به

 کړي وي

 (تېر) به زيات 

 وي یکړ

(تېر) به زياتي کړي 

 وي

کړې  ه زياته(تېر) ب

 يو

 تېر) به زيات (

 کړي وي

 به زيات (تېر) 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
، زياتوئ/ زياتاوه،به زيات (ه)زياتوم ..)(که .

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې زيات کم(ه) )ړي چيغوا  Present Active زياتوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې زيات کم )ې چيل يغوښت  Present Passive زياتېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی ويات ز  Past Active یزيات کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و زيات  Past Passive یزيات سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی وييات کړي زلري چي) ما د باور نهدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما زيات  )خوښ وم چي  Continuous زياتوه 

 Non-continuous زيات که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)زېږوم (ه)زېږوم (ه)زېږوم (ه)زېږوم ېږووز زېږوو زېږوو زېږوو

 2nd زېږوې زېږوې زېږوې ېزېږو زېږوئ ئزېږو زېږوئ زېږوئ

 3rd زېږوي زېږوي زېږوي ږويزې ېږويز زېږوي زېږوي زېږوي

 
Simple Past  

 1st وزېږوئ/ وزېږاوه ږول(ه)وزې وزېږوله ږولېوزې اوهوزېږوئ/ وزېږ وزېږول(ه) ولهوزېږ وزېږولې

 2nd ئ/ وزېږاوهوزېږو ږول(ه)وزې وزېږوله وزېږولې وزېږوئ/ وزېږاوه (ه)وزېږول وزېږوله وزېږولې

 3rd وزېږوئ/ وزېږاوه وزېږول(ه) وزېږوله وزېږولې زېږاوهېږوئ/ وزو وزېږول(ه) وزېږوله وزېږولې
 

Simple Future  
 1st (ه)وزېږومبه  (ه)به وزېږوم (ه)ږومبه وزې (ه)به وزېږوم وزېږوو به به وزېږوو ږووبه وزې به وزېږوو

 2nd وزېږوېبه  به وزېږوې به وزېږوې به وزېږوې ږوئبه وزې زېږوئبه و به وزېږوئ به وزېږوئ

 3rd به وزېږوي به وزېږوي ويبه وزېږ به وزېږوي به وزېږوي ېږويبه وز به وزېږوي وزېږوي به

 
Simple Future in the Past  

 1st )ه(وزېږوم(تېر) به  (ه)(تېر) به وزېږوم (ه)ېږوم(تېر) به وز (ه)(تېر) به وزېږوم (تېر) به وزېږوو ېږوو(تېر) به وز ) به وزېږوو(تېر (تېر) وزېږوو 

 2nd (تېر) به وزېږوې وزېږوې به (تېر) وزېږوې تېر) به( (تېر) به وزېږوې ه وزېږوئ(تېر) ب (تېر) به وزېږوئ ه وزېږوئ(تېر) ب (تېر) به وزېږوئ

 3rd ويبه وزېږ (تېر) وزېږوي(تېر) به  (تېر) به وزېږوي زېږوي(تېر) به و ي(تېر) به وزېږو (تېر) به وزېږوي ) وزېږوي(تېر  (تېر) به وزېږوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)زېږوم )(هزېږوم (ه)زېږوم (ه)زېږوم زېږوو زېږوو زېږوو زېږوو

 2nd زېږوې زېږوې ېزېږو زېږوې زېږوئ زېږوئ ېږوئز ئزېږو

 3rd ېږويز زېږوي زېږوي زېږوي زېږوي زېږوي زېږوي يزېږو
 

Present Perfect  
 1st ی دئزېږول زېږولي دي ده زېږولې زېږولي دي ی دئولزېږ دي يزېږول زېږولې ده زېږولي دي

 2nd ی دئزېږول زېږولي دي ږولې دهزې زېږولي دي دئ یزېږول زېږولي دي زېږولې ده ولي ديزېږ

 3rd ی دئزېږول يزېږولي د ده زېږولې زېږولي دي ی دئزېږول زېږولي دي دهزېږولې  زېږولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st زېږوئ/ زېږاوه ه)(زېږول زېږوله زېږولې ږوئ/ زېږاوهزې (ه)زېږول زېږوله ږولېزې

 2nd زېږوئ/ زېږاوه (ه)ولزېږ زېږوله زېږولې ئ/ زېږاوهېږوز (ه)زېږول لهزېږو لېزېږو

 3rd زېږوئ/ زېږاوه (ه)زېږول هزېږول زېږولې زېږوئ/ زېږاوه (ه)زېږول زېږوله زېږولې

 
Past Progressive  

 1st زېږوئ/ زېږاوه (ه)لزېږو زېږوله زېږولې زېږوئ/ زېږاوه (ه)زېږول زېږوله زېږولې

 2nd زېږوئ/ زېږاوه (ه)ېږولز زېږوله زېږولې ږوئ/ زېږاوهزې (ه)زېږول ږولهزې ږولېزې

 3rd زېږوئ/ زېږاوه (ه)زېږول ولهزېږ زېږولې هزېږوئ/ زېږاو (ه)زېږول زېږوله زېږولې

 
Past Perfect  

 1st ی وزېږول زېږولي وه هزېږولې و زېږولي وې ی وزېږول ي وهزېږول زېږولې وه ږولي وېزې

 2nd ی ولزېږو زېږولي وه ېږولې وهز زېږولي وې ی وزېږول ولي وهزېږ زېږولې وه وېزېږولي 

 3rd ی وزېږول زېږولي وه زېږولې وه ږولي وېزې ی وزېږول زېږولي وه زېږولې وه زېږولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ېږاوهېږوئ/ زز (ه)زېږول زېږوله زېږولې هزېږوئ/ زېږاو (ه)زېږول زېږوله ولېزېږ

 2nd زېږوئ/ زېږاوه (ه)لزېږو زېږوله زېږولې ږاوهزېږوئ/ زې (ه)زېږول زېږوله ېږولزې

 3rd وهازېږوئ/ زېږ (ه)زېږول زېږوله زېږولې ئ/ زېږاوهزېږو (ه)ېږولز زېږوله زېږولې
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Future Progressive  

 1st ه)(ومبه زېږ (ه)ږومبه زې )(هبه زېږوم (ه)به زېږوم ږووبه زې به زېږوو به زېږوو به زېږوو

 2nd به زېږوې به زېږوې به زېږوې وېبه زېږ به زېږوئ ه زېږوئب به زېږوئ به زېږوئ

 3rd ېږويبه ز ويږبه زې به زېږوي به زېږوي به زېږوي به زېږوي يبه زېږو زېږويه ب

 
Future Perfect  

 1st يی وبه زېږول به زېږولي وي ويلې به زېږو لي ويبه زېږو ی ويبه زېږول به زېږولي وي به زېږولې وي به زېږولي وي

 2nd ی ويبه زېږول به زېږولي وي زېږولې وي به به زېږولي وي ی ويبه زېږول به زېږولي وي زېږولې ويبه  به زېږولي وي

 3rd ی ويولبه زېږ به زېږولي وي به زېږولې وي به زېږولي وي ی ويبه زېږول ولي ويبه زېږ به زېږولې وي وي زېږولي هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه زېږول به زېږولي وي وي به زېږولې لي ويزېږوبه  ی ويبه زېږول به زېږولي وي ويبه زېږولې  به زېږولي وي

 2nd ی ويولبه زېږ به زېږولي وي ولې ويبه زېږ به زېږولي وي ی ويبه زېږول به زېږولي وي زېږولې ويبه  وي يبه زېږول

 3rd ی ويولبه زېږ به زېږولي وي به زېږولې وي وي به زېږولي ی ويبه زېږول به زېږولي وي به زېږولې وي يي وبه زېږول
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)زېږومبه (تېر)  (ه)ږوم) به زې(تېر (ه)(تېر) به زېږوم (ه)(تېر) به زېږوم (تېر) به زېږوو وو(تېر) به زېږ ) به زېږوو(تېر ووږ(تېر) به زې

 2nd (تېر) به زېږوې (تېر) به زېږوې وې(تېر) به زېږ وې(تېر) به زېږ (تېر) به زېږوئ به زېږوئ(تېر)  (تېر) به زېږوئ ئ(تېر) به زېږو

 3rd ويزېږ(تېر) به  ږوي) به زې(تېر (تېر) به زېږوي زېږوي (تېر) به (تېر) به زېږوي به زېږوي(تېر)  (تېر) به زېږوي يبه زېږو (تېر)

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وير) به زېږول(تې (تېر) به زېږولي وي ږولې ويې(تېر) به ز (تېر) به زېږولي وي ی ويبه زېږول (تېر) زېږولي وي(تېر) به  زېږولې وي(تېر) به  ږولي وي(تېر) به زې

 2nd ی ويل(تېر) به زېږو زېږولي وي(تېر) به  وي (تېر) به زېږولې ږولي وي(تېر) به زې ی وير) به زېږول(تې به زېږولي وي(تېر)  (تېر) به زېږولې وي ږولي وي(تېر) به زې

 3rd ی ويېږولر) به ز(تې (تېر) به زېږولي وي وي (تېر) به زېږولې ېر) به زېږولي وي(ت ی وي(تېر) به زېږول يېږولي وز(تېر) به  (تېر) به زېږولې وي ) به زېږولي وي(تېر

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)زېږوئ/ زېږاوه،به وزېږوم، (ه)زېږوم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې و زېږوم )غواړي چي  Present Active زېږوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وزېږوم )غوښتل يې چي  Present Passive زېږېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یزېږول  Past Active یزېږول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یلزېږو  Past Passive یزېږېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويه لري چي) ما دي زېږولدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما زېږول )ښ وم چيخو  Continuous زېږوه 

 Non-continuous وزېږوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ژباړم (ه)مژباړ ه)(ژباړم (ه)ژباړم ژباړو باړوژ ژباړو ژباړو

 2nd ژباړې ژباړې ژباړې ژباړې ژباړئ ژباړئ ژباړئ ژباړئ

 3rd ړيژبا ژباړي ژباړي يژباړ ژباړي ژباړي ژباړي ژباړي

 
Simple Past  

 1st وژباړه /وژباړئ (ه)وژباړل ژباړلهو وژباړلې وژباړه /ژباړئو (ه)ړلاوژب وژباړله وژباړلې

 2nd وژباړه /ړئوژبا (ه)وژباړل وژباړله اړلېوژب وژباړه /باړئوژ (ه)لوژباړ وژباړله وژباړلې

 3rd وژباړه /وژباړئ (ه)ژباړلو وژباړله باړلېوژ وژباړه /وژباړئ (ه)وژباړل وژباړله وژباړلې
 

Simple Future  
 1st (ه)اړمبه وژب (ه)وژباړمبه  (ه)اړمبه وژب (ه)به وژباړم به وژباړو ړوبه وژبا به وژباړو ژباړوبه و

 2nd به وژباړې ه وژباړېب به وژباړې به وژباړې ئبه وژباړ به وژباړئ ه وژباړئب ئبه وژباړ

 3rd يه وژباړب به وژباړي به وژباړي به وژباړي به وژباړي ړيبه وژبا وژباړي به به وژباړي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وژباړم (ه)(تېر) به وژباړم (ه)باړم(تېر) به وژ (ه)ر) به وژباړم(تې ر) به وژباړو(تې اړو(تېر) به وژب وژباړوېر) به (ت (تېر) به وژباړو

 2nd (تېر) به وژباړې تېر) به وژباړې( (تېر) به وژباړې ژباړېر) به وې(ت (تېر) به وژباړئ (تېر) به وژباړئ ه وژباړئ(تېر) ب وژباړئ به(تېر) 

 3rd (تېر) به وژباړي (تېر) به وژباړي (تېر) به وژباړي وژباړي (تېر) به (تېر) به وژباړي ړيژبا(تېر) به و ړيبه وژبا(تېر)  (تېر) به وژباړي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ژباړم (ه)ژباړم )(هژباړم (ه)ژباړم ژباړو ژباړو ژباړو ژباړو

 2nd ژباړې ژباړې ژباړې ژباړې ژباړئ ژباړئ ژباړئ ژباړئ

 3rd ژباړي ژباړي ژباړي اړيژب ژباړي ژباړي يژباړ ړيژبا
 

Present Perfect  
 1st ی دئژباړل ژباړلي دي لې دهژباړ ژباړلي دي دئی ژباړل ژباړلي دي ژباړلې ده ړلي ديژبا

 2nd ی دئژباړل ژباړلي دي ژباړلې ده ړلي ديژبا ی دئژباړل ژباړلي دي ړلې دهاژب ژباړلي دي

 3rd ی دئژباړل دي ژباړلي ژباړلې ده ژباړلي دي دئ یژباړل ړلي ديژبا ده ژباړلې ژباړلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ژبِاړه ژباړئ/ (ه)ژباړل ژباړله ژباړلې ژباړئ/ ژبِاړه (ه)ژباړل باړلهژ ژباړلې

 2nd ژباړئ/ ژبِاِ◌ړه (ه)ژباړل هژباړل ژباړلې ژباړئ/ ژبِاِ◌ړه (ه)لژباړ ژباړله ژباړلې

 3rd بِاړهژباړئ/ ژ (ه)ژباړل باړلهژ ژباړلې ژباړئ/ ژبِاړه (ه)لباړژ ژباړله اړلېژب

 
Past Progressive  

 1st ړهړئ/ ژباِ اژب (ه)ژباړل ژباړله ژباړلې ژباړئ/ ژبِاړه (ه)ژباړل ژباړله لېاړژب

 2nd ِ◌ړهژباړئ/ ژباِ  (ه)ژباړل باړلهژ ژباړلې ژباړئ/ ژبِاِ◌ړه (ه)ژباړل ژباړله ژباړلې

 3rd ئ/ ژبِاړهژباړ (ه)ژباړل ژباړله لېژباړ ژباړئ/ ژبِاړه (ه)ژباړل لهژباړ ژباړلې

 
Past Perfect  

 1st ی وباړلژ لي وهړژبا ژباړلې وه ژباړلي وې ی وژباړل ژباړلي وه ژباړلې وه لي وېاړژب

 2nd و یژباړل ژباړلي وه ژباړلې وه ړلي وېژبا ی وژباړل ژباړلي وه ژباړلې وه ژباړلي وې

 3rd ی وژباړل ژباړلي وه ژباړلې وه ژباړلي وې ی وژباړل ژباړلي وه ژباړلې وه ېي وژباړل

 
Past Perfect Progressive  

 1st ړهژباړئ/ ژباِ  (ه)ژباړل لهژباړ لېړژبا ژباړئ/ ژبِاړه (ه)ژباړل ژباړله ژباړلې

 2nd ړهِاِ◌ ژباړئ/ ژب (ه)ژباړل هژباړل ژباړلې باړئ/ ژبِاِ◌ړهژ (ه)ژباړل ژباړله ژباړلې

 3rd ژباړئ/ ژبِاړه (ه)ژباړل ژباړله ېژباړل ژباړئ/ ژبِاړه (ه)ژباړل ژباړله ژباړلې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ژباړم (ه)ړمبه ژبا (ه)ژباړمبه  (ه)مبه ژباړ به ژباړو به ژباړو به ژباړو به ژباړو

 2nd به ژباړې باړېه ژب به ژباړې ړېبه ژبا به ژباړئ به ژباړئ به ژباړئ به ژباړئ

 3rd باړيبه ژ به ژباړي به ژباړي به ژباړي باړيبه ژ به ژباړي به ژباړي به ژباړي

 
Future Perfect  

 1st ی ويه ژباړلب به ژباړلي وي به ژباړلې وي ي ويبه ژباړل ی ويژباړلبه  يباړلي وژبه  به ژباړلې وي به ژباړلي وي

 2nd ی ويبه ژباړل باړلي ويبه ژ به ژباړلې وي لي ويبه ژباړ ی ويبه ژباړل ړلي ويژبابه  ژباړلې ويبه  وي به ژباړلي

 3rd ی ويلبه ژباړ به ژباړلي وي ويژباړلې  به به ژباړلي وي ی ويبه ژباړل به ژباړلي وي يبه ژباړلې و وي باړليبه ژ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ژباړل يبه ژباړلي و ه ژباړلې ويب به ژباړلي وي ی ويبه ژباړل ويبه ژباړلي  ويژباړلې به  به ژباړلي وي

 2nd ی ويبه ژباړل باړلي ويژبه  وي به ژباړلې به ژباړلي وي ی ويبه ژباړل اړلي ويبه ژب ژباړلې ويبه  يبه ژباړلي و

 3rd ی ويبه ژباړل به ژباړلي وي وي به ژباړلې وي ژباړلي به ی ويبه ژباړل ژباړلي وي به به ژباړلې وي به ژباړلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)(تېر) به ژباړم (ه)ړم(تېر) به ژبا (ه)ه ژباړم(تېر) ب (ه)(تېر) به ژباړم (تېر) به ژباړو ) به ژباړو(تېر ) به ژباړو(تېر (تېر) به ژباړو

 2nd (تېر) به ژباړې ړې(تېر) به ژبا ) به ژباړې(تېر (تېر) به ژباړې ه ژباړئ) ب(تېر به ژباړئ(تېر)  (تېر) به ژباړئ ر) به ژباړئ(تې

 3rd (تېر) به ژباړي ړي(تېر) به ژبا ) به ژباړي(تېر ړياژب(تېر) به  (تېر) به ژباړي (تېر) به ژباړي ي(تېر) به ژباړ يژباړ (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ژباړل لي وي(تېر) به ژباړ يړلې و(تېر) به ژبا (تېر) به ژباړلي وي  ی وي(تېر) به ژباړل وي(تېر) به ژباړلي  ژباړلې وي به (تېر) اړلي وي) به ژب(تېر

 2nd ی وي(تېر) به ژباړل اړلي ويژب (تېر) به ې ويه ژباړل(تېر) ب (تېر) به ژباړلي وي ی وي(تېر) به ژباړل به ژباړلي وي(تېر)  ېر) به ژباړلې وي(ت ي ويلژباړ(تېر) به 

 3rd ی ويباړل(تېر) به ژ به ژباړلي وي(تېر)  يژباړلې و(تېر) به  (تېر) به ژباړلي وي ی ويړل(تېر) به ژبا وياړلي (تېر) به ژب (تېر) به ژباړلې وي (تېر) به ژباړلي وي

 

Conditional (present, past, future) .. (ه)ړه،به وژباړمژبا، ژباړئ/ (ه)مژباړ .)(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وژباړم )غواړي چي  Present Active یژباړونک 

Imperfect Subjunctive )(ه)وژباړم ېزه د )غوښتل يې چي  Present Passive اړل کېدونکیژب 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یژباړل  Past Active یژباړل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یژباړل  Past Passive یژباړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (ی ويما دي ژباړلدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یژباړلما  )خوښ وم چي  Continuous ژباړه 

 Non-continuous هباړوژ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ژړوم )(هژړوم (ه)ژړوم (ه)ژړوم ژړوو ووړژ ژړوو ژړوو

 2nd ژړوې ژړوې ژړوې ژړوې وئژړ ژړوئ ژړوئ ژړوئ

 3rd ژړوي ژړوي ژړوي ړويژ يژړو ژړوي ژړوي ژړوي

 
Simple Past  

 1st وژړوئ ول(ه)وژړ ولهوژړ وژړولې وژړوئ وژړول(ه) ولهوژړ وژړولې

 2nd وژړوئ ه)وژړول( هوژړول وژړولې وژړوئ وژړول(ه) وژړوله وژړولې

 3rd وژړوئ وژړول(ه) هوژړول وژړولې وژړوئ وژړول(ه) ړولهوژ وژړولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وژړوم (ه)به وژړوم (ه)به وژړوم (ه)وژړومبه  به وژړوو به وژړوو به وژړوو ووبه وژړ

 2nd وژړوې هب به وژړوې به وژړوې به وژړوې به وژړوئ وژړوئبه  به وژړوئ وئبه وژړ

 3rd به وژړوي به وژړوي ړويبه وژ به وژړوي به وژړوي به وژړوي به وژړوي به وژړوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وژړوم (ه)(تېر) به وژړوم ه)((تېر) به وژړوم (ه)ړوم(تېر) به وژ (تېر) به وژړوو وو(تېر) به وژړ ) به وژړوو(تېر (تېر) به وژړوو

 2nd به وژړوېر) (تې به وژړوې (تېر) ې(تېر) به وژړو ېر) به وژړوې(ت (تېر) به وژړوئ (تېر) به وژړوئ (تېر) به وژړوئ ه وژړوئ(تېر) ب

 3rd (تېر) به وژړوي (تېر) به وژړوي وي(تېر) به وژړ ويبه وژړ (تېر) (تېر) به وژړوي به وژړوي(تېر)  (تېر) به وژړوي ي(تېر) به وژړو

 
Present Progressive  

 1st (ه)ژړوم (ه)ژړوم (ه)ژړوم (ه)ژړوم ژړوو ووژړ ژړوو ژړوو

 2nd ړوېژ ېژړو ژړوې ژړوې ژړوئ ئژړو ژړوئ ژړوئ

 3rd ژړوي ژړوي ژړوي ژړوي يژړو ژړوي ژړوي ژړوي
 

Present Perfect  
 1st ئی دژړول ژړولي دي ژړولې ده ژړولي دي ی دئژړول ژړولي دي لې دهژړو دي ژړولي

 2nd ی دئژړول ژړولي دي  ژړولې ده ژړولي دي ی دئژړول دي ژړولي  ژړولې ده ړولي ديژ

 3rd ی دئژړول ژړولي دي ژړولې ده ژړولي دي دئی ژړول دي ژړولي ړولې دهژ لي ديژړو

 
Present Perfect Progressive  

 1st هوژړا /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې ژړاوه /ژړوئ )(هژړول ژړوله لېژړو

 2nd ژړاوه /ئژړو (ه)ژړول ژړوله ژړولې ژړاوه /ئژړو (ه)ژړول ژړوله ژړولې

 3rd هژړاو /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله لېژړو ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې

 
Past Progressive  

 1st ژړاوه /ژړوئ (ه)ولژړ ژړوله ژړولې ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې

 2nd ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې اوهژړ /ړوئژ (ه)ژړول ژړوله ژړولې

 3rd اوهژړ /ژړوئ (ه)لژړو ولهژړ ژړولې ژړاوه /ژړوئ (ه)ولژړ ژړوله ژړولې

 
Past Perfect  

 1st ی وړولژ لي وهژړو ژړولې وه ژړولي وې ی وژړول ژړولي وه ژړولې وه ي وېژړول

 2nd ی وژړول ړولي وهژ لې وهوژړ ژړولي وې ی وژړول ژړولي وه ژړولې وه لي وېژړو

 3rd و یژړول هژړولي و ژړولې وه ژړولي وې ی وژړول ژړولي وه ژړولې وه ولي وېژړ

 
Past Perfect Progressive  

 1st ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې وهژړا /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې

 2nd هژړاو /ئوژړ (ه)ژړول ژړوله ژړولې ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې

 3rd ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې ژړاوه /ژړوئ (ه)ژړول ژړوله ژړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ژړوم (ه)ژړوم به (ه)به ژړوم (ه)ه ژړومب به ژړوو به ژړوو به ژړوو وژړوبه 

 2nd به ژړوې به ژړوې به ژړوې به ژړوې ژړوئ به به ژړوئ ژړوئبه  ه ژړوئب

 3rd به ژړوي به ژړوي به ژړوي به ژړوي به ژړوي به ژړوي به ژړوي ه ژړويب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ژړول ژړولي وي به به ژړولې وي ژړولي ويبه  ی ويبه ژړول به ژړولي وي ويبه ژړولې  وي ژړوليه ب

 2nd ی ويبه ژړول ژړولي ويبه  وي ېبه ژړول به ژړولي وي ی ويبه ژړول به ژړولي وي به ژړولې وي ويبه ژړولي 

 3rd ی ويبه ژړول لي ويژړوبه  ژړولې وي به ي ويژړولبه  ی ويبه ژړول ولي ويبه ژړ به ژړولې وي به ژړولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه ژړو به ژړولي وي به ژړولې وي به ژړولي وي ی ويبه ژړول وي به ژړولي يبه ژړولې و به ژړولي وي

 2nd ی ويه ژړولب لي ويبه ژړو به ژړولې وي ړولي ويبه ژ ی ويبه ژړول به ژړولي وي وي به ژړولې به ژړولي وي

 3rd ی ويژړول به ړولي ويبه ژ به ژړولې وي ژړولي وي به ی ويبه ژړول ژړولي ويبه  به ژړولې وي به ژړولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ړوم(تېر) به ژ ه)(ه ژړوم(تېر) ب (ه)(تېر) به ژړوم )(ه(تېر) به ژړوم (تېر) به ژړوو وو(تېر) به ژړ ېر) به ژړوو(ت ژړوو (تېر) به

 2nd (تېر) به ژړوې ژړوې (تېر) به ه ژړوې(تېر) ب وې(تېر) به ژړ (تېر) به ژړوئ (تېر) به ژړوئ ) به ژړوئ(تېر (تېر) به ژړوئ

 3rd ژړوي(تېر) به  ژړوي(تېر) به  وي(تېر) به ژړ (تېر) به ژړوي ه ژړوي(تېر) ب (تېر) به ژړوي يبه ژړو )(تېر (تېر) به ژړوي

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويژړول تېر) به( (تېر) به ژړولي وي (تېر) به ژړولې وي ولي وي(تېر) به ژړ وي ی) به ژړول(تېر (تېر) به ژړولي وي وي (تېر) به ژړولې ژړولي وي(تېر) به 

 2nd ی وي(تېر) به ژړول ژړولي وي (تېر) به (تېر) به ژړولې وي وي تېر) به ژړولي( ی ويل(تېر) به ژړو ژړولي وي) به (تېر (تېر) به ژړولې وي ژړولي وي (تېر) به

 3rd ی وي(تېر) به ژړول ه ژړولي وي(تېر) ب ېر) به ژړولې وي(ت ي ويل(تېر) به ژړو ی وي(تېر) به ژړول به ژړولي وي (تېر) ژړولې وي (تېر) به ي(تېر) به ژړولي و

 

Conditional (present, past, future) .. (ه)م،ژړوئ/ ژړاوه،به وژړو(ه)ژړوم .)(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ړومزه دې وژ )غواړي چي  Present Active ژړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وژړوم )ل يې چيتغوښ  Present Passive ژړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یژړول  Past Active یړولژ 

Past Anterior or Preterit Perfect و یژړول  Past Passive یژړېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويدی باور نه لري چي) ما دي ژړول  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یژړول ما )خوښ وم چي  Continuous ژړوه 

 Non-continuous وهوژړ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ژغورم (ه)ورمژغ (ه)ژغورم (ه)ژغورم روژغو وروغژ ژغورو ژغورو

 2nd ورېژغ غورېژ ژغورې ژغورې ژغورئ ژغورئ ژغورئ ژغورئ

 3rd ژغوري ژغوري يژغور ژغوري ژغوري ژغوري غوريژ يژغور

 
Simple Past  

 1st وژغورئ (ه)وژغورل وژغورله ېوژغورل وژغورئ )(هوژغورل رلهوژغو وژغورلې

 2nd وژغورئ (ه)وژغورل ژغورلهو وژغورلې وژغورئ (ه)ورلوژغ رلهووژغ وژغورلې

 3rd وژغورئ (ه)ورلوژغ وژغورله ورلېوژغ ورئوژغ (ه)وژغورل وژغورله ورلېوژغ
 

Simple Future  
 1st (ه)به وژغورم (ه)به وژغورم )(هوژغورمبه  (ه)به وژغورم روبه وژغو به وژغورو وژغوروبه  به وژغورو

 2nd وژغورېبه  به وژغورې به وژغورې ه وژغورېب به وژغورئ به وژغورئ ئه وژغورب به وژغورئ

 3rd به وژغوري ژغوريبه و به وژغوري به وژغوري ريژغوبه و ه وژغوريب ژغوريبه و به وژغوري

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)وژغورم (تېر) به (ه)(تېر) به وژغورم (ه)م(تېر) به وژغور (ه)ژغورمر) به وې(ت (تېر) به وژغورو (تېر) به وژغورو ه وژغورو(تېر) ب وژغورو (تېر) به

 2nd ه وژغورې(تېر) ب غورې(تېر) به وژ ر) به وژغورې(تې (تېر) به وژغورې ورئ(تېر) به وژغ تېر) به وژغورئ( ئتېر) به وژغور( ژغورئ(تېر) به و

 3rd (تېر) به وژغوري غوري(تېر) به وژ (تېر) به وژغوري غوري(تېر) به وژ ) به وژغوري(تېر ريو(تېر) به وژغ (تېر) به وژغوري تېر) به وژغوري(

 
Present Progressive  

 1st (ه)ژغورم )(هژغورم (ه)ژغورم (ه)ورمژغ ژغورو ژغورو ژغورو ژغورو

 2nd ژغورې ژغورې ژغورې ژغورې ورئژغ ژغورئ ورئژغ ژغورئ

 3rd ژغوري ژغوري ريژغو وريغژ ژغوري ژغوري ژغوري ژغوري
 

Present Perfect  
 1st ی دئژغورل لي ديغورژ ژغورلې ده يغورلي دژ ی دئژغورل ژغورلي دي ې دهژغورل ژغورلي دي

 2nd ی دئژغورل ي ديژغورل رلې دهژغو ژغورلي دي ی دئژغورل ژغورلي دي ژغورلې ده دي ژغورلي

 3rd ی دئژغورل ژغورلي دي ژغورلې ده دي ژغورلي ئی دژغورل ژغورلي دي ژغورلې ده ژغورلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غورئ/ ژغورهژ (ه)ژغورل ژغورله ژغورلې رهژغوژغورئ/  (ه)رلژغو رلهژغو ژغورلې

 2nd ژغورئ/ ژغوره )(هژغورل ژغورله ژغورلې ژغورهژغورئ/  (ه)ژغورل ژغورله ژغورلې

 3rd ژغورئ/ ژغوره (ه)لژغور ژغورله ژغورلې غورهغورئ/ ژژ (ه)ژغورل ژغورله ژغورلې

 
Past Progressive  

 1st ژغوره /ژغورئ (ه)ژغورل ژغورله غورلېژ هژغورئ/ ژغور )(هژغورل ژغورله ژغورلې

 2nd ورئ/ ژغورهژغ (ه)ژغورل رلهژغو ژغورلې هژغورئ/ ژغور (ه)ژغورل رلهژغو ژغورلې

 3rd ژغورئ/ ژغوره (ه)ژغورل ژغورله ژغورلې ژغوره /ئژغور (ه)ژغورل ژغورله ژغورلې

 
Past Perfect  

 1st ی ورلژغو ژغورلي وه ژغورلې وه وې رليژغو ی وژغورل ورلي وهژغ ژغورلې وه ژغورلي وې

 2nd ی وژغورل لي وهژغور ژغورلې وه ژغورلي وې و یژغورل ژغورلي وه ورلې وهژغ ژغورلي وې

 3rd ی وژغورل ژغورلي وه ې وهژغورل ژغورلي وې ی وغورلژ لي وهرژغو ژغورلې وه ژغورلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ژغورئ/ ژغوره (ه)ژغورل ژغورله ژغورلې ژغورئ/ ژغوره ه)(ژغورل ژغورله ژغورلې

 2nd ژغورئ/ ژغوره (ه)ژغورل لهژغور ژغورلې ورهژغورئ/ ژغ ه)(ژغورل ژغورله ژغورلې

 3rd ژغورئ/ ژغوره (ه)ژغورل غورلهژ ژغورلې ژغورئ/ ژغوره )(هژغورل ژغورله ژغورلې
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Future Progressive  

 1st (ه)غورمبه ژ (ه)به ژغورم (ه)ورمبه ژغ (ه)به ژغورم به ژغورو وروبه ژغ ه ژغوروب ژغوروبه 

 2nd به ژغورې به ژغورې به ژغورې ژغورې به به ژغورئ ورئبه ژغ به ژغورئ به ژغورئ

 3rd غوريبه ژ به ژغوري به ژغوري به ژغوري به ژغوري به ژغوري ژغوريبه  وريغبه ژ

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ژغورل به ژغورلي وي ورلې ويبه ژغ به ژغورلي وي ی ويبه ژغورل به ژغورلي وي لې ويغوربه ژ غورلي ويبه ژ

 2nd ی ويبه ژغورل ي ويبه ژغورل وي به ژغورلې يغورلي وژبه  ی ويبه ژغورل به ژغورلي وي وي به ژغورلې به ژغورلي وي

 3rd ی ويبه ژغورل لي ويژغوربه  به ژغورلې وي رلي ويژغوبه  ی ويژغورلبه  وي به ژغورلي به ژغورلې وي وي به ژغورلي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويژغورل به به ژغورلي وي ورلې ويبه ژغ يوبه ژغورلي  ی ويبه ژغورل به ژغورلي وي رلې ويبه ژغو غورلي ويبه ژ

 2nd ی ويه ژغورلب ژغورلي ويبه  وي به ژغورلې ويبه ژغورلي  ويی ژغورلبه  به ژغورلي وي وي ژغورلېبه  به ژغورلي وي

 3rd وي یبه ژغورل به ژغورلي وي به ژغورلې وي ورلي ويبه ژغ ی ويژغورلبه  ه ژغورلي ويب به ژغورلې وي رلي ويبه ژغو
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)) به ژغورم(تېر (ه)(تېر) به ژغورم (ه)(تېر) به ژغورم (ه)ژغورم به (تېر) ه ژغورو(تېر) ب (تېر) به ژغورو ) به ژغورو(تېر (تېر) به ژغورو

 2nd تېر) به ژغورې( (تېر) به ژغورې ژغورې تېر) به( (تېر) به ژغورې (تېر) به ژغورئ ېر) به ژغورئ(ت ېر) به ژغورئ(ت ېر) به ژغورئ(ت

 3rd ه ژغوري(تېر) ب (تېر) به ژغوري (تېر) به ژغوري ژغوريېر) به (ت تېر) به ژغوري( ژغوري(تېر) به  (تېر) به ژغوري ي(تېر) به ژغور

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلبه ژغور(تېر)  (تېر) به ژغورلي وي (تېر) به ژغورلې وي به ژغورلي وي (تېر) ی ويتېر) به ژغورل( لي وير(تېر) به ژغو (تېر) به ژغورلې وي ه ژغورلي وي(تېر) ب

 2nd يوی (تېر) به ژغورل (تېر) به ژغورلي وي وي ورلې(تېر) به ژغ وي (تېر) به ژغورلي ی وي(تېر) به ژغورل ي(تېر) به ژغورلي و وي لې(تېر) به ژغور ژغورلي ويبه  ېر)(ت

 3rd ی وي(تېر) به ژغورل ي(تېر) به ژغورلي و ژغورلې وي به(تېر)  رلي ويبه ژغو (تېر) ی وي(تېر) به ژغورل ي(تېر) به ژغورلي و ژغورلې وي ) به(تېر (تېر) به ژغورلي وي

 

Conditional (present, past, future) 
،ژغورئ/ ژغوره، به (ه)غورمژ (که ...)

 ...(ه)وژغورم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وژغورم )ړي چيغوا  Present Active ژغورونکی 

Imperfect Subjunctive ) زه دې وژغورم(ه) )چييې غوښتل  Present Passive ژغورل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یژغورل  Past Active یژغورل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یژغورل  Past Passive یژغورل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) وي یرلما دي ژغوچي) نه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یژغورلما  )خوښ وم چي  Continuous ژغوره 

 Non-continuous وژغوره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ژويم (ه)ژويم (ه)يمژو (ه)ژويم ژويو ژويو ژويو وژوي

 2nd ژويې ژويې ژويې ژويې ژوياست وياستژ ژوياست ژوياست

 3rd ييژو ژويي ژويي ژويي ژويي ژويي ژويي ژويي

 
Simple Past  

 1st وژووئ (ه)وژوول ولهوژو وژوولې وژووئ (ه)وژوول وژووله وژوولې

 2nd وژووئ )(هوژوول  وژووله وژوولې ژووئو )(هوژوول  وولهوژ وولېوژ

 3rd وژووئ (ه)ولوژو وژووله وژوولې وژووئ (ه)وژوول ولهوژو وژوولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وژويم (ه)به وژويم (ه)يمبه وژو (ه)وژويمبه  ژويوبه و يووبه وژ به وژويو به وژويو

 2nd وژويې به به وژويې به وژويې وژويې به به وژوياست سته وژوياب به وژوياست به وژوياست

 3rd به وژويي به وژويي وژويي به به وژويي وژوييبه  به وژويي وژويي به به وژويي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وژويم (ه)ويم(تېر) به وژ )(هوژويم(تېر) به  (ه)تېر) به وژويم( (تېر) به وژويو (تېر) به وژويو وژويو (تېر) به وژويوبه (تېر) 

 2nd يېوژوبه  )(تېر (تېر) به وژويې (تېر) به وژويې به وژويې(تېر)  وژوياست (تېر) به وژوياست (تېر) به به وژوياست(تېر)  (تېر) به وژوياست

 3rd (تېر) به وژويي به وژويير) (تې به وژويي (تېر) ي(تېر) به وژوي ېر) به وژويي(ت (تېر) به وژويي (تېر) به وژويي (تېر) به وژويي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ژويم (ه)ژويم ه)(ژويم (ه)ژويم ويوژ ژويو ژويو ژويو

 2nd ژويې ژويې يېوژ ژويې ژوياست ژوياست ژوياست ژوياست

 3rd ژويي ژويي ژويي ژويي ژويي ييژو ژويي ژويي
 

Present Perfect  
 1st ی دئژوول وولي ديژ ژوولې ده ژوولي دي ی دئوولژ يژوولي د لې دهژوو دي ژوولي

 2nd ی دئژوول ژوولي دي هژوولې د وولي ديژ ی دئژوول ولي ديژو ژوولې ده وولي ديژ

 3rd ی دئژوول ژوولي دي ې دهژوول ژوولي دي ی دئژوول وولي ديژ ژوولې ده ژوولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ئژوو (ه)ژوول ژووله ژوولې ووئژ )(هژوول ژووله ژوولې

 2nd ژووئ (ه)ژوول هژوول ژوولې ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې

 3rd ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې

 
Past Progressive  

 1st ژووئ ه)(ژوول ژووله ژوولې ژووئ (ه)ژوول هژوول ژوولې

 2nd ژووئ (ه)ژوول ولهژو ژوولې ژووئ (ه)وولژ ژووله ژوولې

 3rd ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې ژووئ (ه)ژوول ولهژو ژوولې

 
Past Perfect  

 1st ی وژوول وولي وهژ ژوولې وه ژوولي وې ی وژوول ژوولي وه وولې وهژ ژوولي وې

 2nd و یژوول ژوولي وه ژوولې وه وېژوولي  ی وژوول ژوولي وه ژوولې وه ژوولي وې

 3rd ی ولژوو ژوولي وه ژوولې وه ېژوولي و ی وژوول ژوولي وه وهلې ژوو ژوولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې

 2nd ژووئ (ه)ژوول ژووله ژوولې ژووئ (ه)ژوول ولهژو وولېژ

 3rd ژووئ (ه)ژوول لهژوو ژوولې ژووئ (ه)ژوول ولهژو ژوولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ه ژويمب (ه)به ژويم (ه)ژويمبه  (ه)به ژويم وبه ژوي به ژويو به ژويو به ژويو

 2nd به ژويې به ژويې ژويېبه  ويېژبه  به ژوياست به ژوياست ژوياستبه  به ژوياست

 3rd ژويي به  وييبه ژ  به ژويي  به ژويي  ييبه ژو به ژويي به ژويي به ژويي

 
Future Perfect  

 1st ی ويژوولبه  به ژوولي وي به ژوولې وي وولي ويبه ژ ی ويبه ژوول به ژوولي وي ه ژوولې ويب به ژوولي وي

 2nd وي یبه ژوول به ژوولي وي به ژوولې وي به ژوولي وي ی ويه ژوولب لي ويوبه ژو به ژوولې وي به ژوولي وي

 3rd ی ويلبه ژوو به ژوولي وي ې ويبه ژوول به ژوولي وي ی ويووله ژب به ژوولي وي ولې ويبه ژو به ژوولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ژوول به ژوولي وي به ژوولې وي ولي ويوبه ژ ی ويبه ژوول به ژوولي وي ژوولې ويبه  ويبه ژوولي 

 2nd ی ويلبه ژوو به ژوولي وي ژوولې ويبه  به ژوولي وي ی ويوولبه ژ به ژوولي وي ژوولې وي به به ژوولي وي

 3rd ی ويبه ژوول به ژوولي وي ژوولې ويبه  به ژوولي وي ی ويبه ژوول وولي ويبه ژ به ژوولې وي به ژوولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ېر) به ژويم(ت (ه)(تېر) به ژويم (ه)ژويمبه (تېر)  (ه)ويمر) به ژ(تې (تېر) به ژويو به ژويو (تېر) (تېر) به ژويو تېر) به ژويو(

 2nd (تېر) به ژويې به ژويې (تېر) (تېر) به ژويې (تېر) به ژويې به ژوياست(تېر)  ه ژوياست(تېر) ب ر) به ژوياست(تې ر) به ژوياست(تې

 3rd ژويي(تېر) به   (تېر) به ژويي  يژوي(تېر) به   يي) به ژو(تېر  (تېر) به ژويي ه ژويي(تېر) ب (تېر) به ژويي ر) به ژويي(تې

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويل(تېر) به ژوو (تېر) به ژوولي وي  (تېر) به ژوولې وي لي ويبه ژوو )(تېر ی وي(تېر) به ژوول (تېر) به ژوولي وي وي(تېر) به ژوولې  (تېر) به ژوولي وي

 2nd ی وي(تېر) به ژوول يژوولي و(تېر) به  وي (تېر) به ژوولې ي(تېر) به ژوولي و ی ويول(تېر) به ژو ېر) به ژوولي وي(ت ) به ژوولې وي(تېر وي(تېر) به ژوولي 

 3rd يی ور) به ژوول(تې وي (تېر) به ژوولي به ژوولې وي(تېر)  (تېر) به ژوولي وي ی ويوول(تېر) به ژ به ژوولي وي (تېر) يو(تېر) به ژوولې  (تېر) به ژوولي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)به وژويم،ژووئ،  (ه)ژويم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وژويم )غواړي چي  Present Active ژوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ويمزه دې وژ )غوښتل يې چي  Present Passive نکیول کېدوژو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یژوول  Past Active یولژو 

Past Anterior or Preterit Perfect و یژوول  Past Passive  یژوول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويي) ما دي ژوولدی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یما ژوول )چيخوښ وم  Continuous هژوي 

 Non-continuous هوژوي 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هږغوم (ه)ږغوم (ه)ږغوم (ه)ږغوم ږغوو ږغوو ږغوو ږغوو

 2nd ږغوې ږغوې ږغوې ږغوې غوئږ ئږغو ږغوئ ږغوئ

 3rd ږغوي ږغوي ږغوي غويږ ږغوي ږغوي ږغوي ږغوي

 
Simple Past  

 1st وږغاوه /غوئوږ (ه)لووږغ وږغوله وږغولې وږغاوه /وږغوئ (ه)وږغول لهوږغو وږغولې

 2nd وهوږغا /ئوږغو (ه)وږغول وږغوله ږغولېو وږغاوه /وږغوئ (ه)وږغول وږغوله وږغولې

 3rd هوږغاو /وږغوئ )(هوږغول وږغوله وږغولې هوږغاو /وږغوئ (ه)وږغول ږغولهو ېوږغول
 

Simple Future  
 1st به وږغوم(ه) وږغوم(ه)به  (ه)مبه وږغو (ه)به وږغوم به وږغوو به وږغوو وږغووبه  به وږغوو

 2nd به وږغوې ه وږغوېب به وږغوې وږغوېبه  وږغوئ به به وږغوئ به وږغوئ به وږغوئ

 3rd وږغوي به به وږغوي ويبه وږغ به وږغوي ه وږغويب به وږغوي به وږغوي ه وږغويب

 
Simple Future in the Past  

 1st م(ه)(تېر) به وږغو وږغوم(ه)به  (تېر) (ه)(تېر) به وږغوم (ه)وږغوم(تېر) به  تېر) به وږغوو( وږغوو (تېر) به (تېر) به وږغوو (تېر) به وږغوو

 2nd وږغوې(تېر) به  وږغوې(تېر) به  ېر) به وږغوې(ت ر) به وږغوې(تې (تېر) به وږغوئ ږغوئ(تېر) به و (تېر) به وږغوئ ئږغو(تېر) به و

 3rd (تېر) به وږغوي به وږغوي (تېر) (تېر) به وږغوي ر) به وږغوي(تې (تېر) به وږغوي ږغوير) به وې(ت (تېر) به وږغوي (تېر) به وږغوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)غومږ (ه)ږغوم (ه)ږغوم (ه)ومږغ ږغوو ږغوو ږغوو ږغوو

 2nd ږغوې ږغوې ږغوې ږغوې ږغوئ ږغوئ ږغوئ وئږغ

 3rd يوږغ ږغوي ږغوي ږغوي ږغوي ږغوي ږغوي ږغوي
 

Present Perfect  
 1st دئ یږغول يږغولي د ږغولې ده ږغولي دي ی دئږغول ږغولي دي ږغولې ده لي ديږغو

 2nd ی دئږغول لي ديږغو ږغولې ده ږغولي دي ئی دږغول ږغولي دي ږغولې ده يي دږغول

 3rd ی دئږغول ږغولي دي ږغولې ده ږغولي دي ی دئږغول ږغولي دي هږغولې د ږغولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st وهوئ/ ږغاږغ (ه)ږغول ږغوله ږغولې اوهږغوئ/ ږغ (ه)ږغول ږغوله ږغولې

 2nd ږغاوهږغوئ/  (ه)ږغول ږغوله لېږغو ږغوئ/ ږغاوه (ه)ږغول ولهږغ ږغولې

 3rd ږغوئ/ ږغاوه (ه)ږغول ولهږغ ږغولې ږغاوه ږغوئ/ (ه)ږغول ږغوله لېږغو

 
Past Progressive  

 1st ږغاوه /ږغوئ (ه)ږغول ږغوله ږغولې ږغاوه /ږغوئ (ه)ږغول ږغوله غولېږ

 2nd ږغوئ/ ږغاوه (ه)ږغول ږغوله ېغولږ ږغوئ/ ږغاوه (ه)غولږ ږغوله ږغولې

 3rd غوئ/ ږغاوهږ (ه)ږغول ږغوله ږغولې ږغوئ/ ږغاوه ه)(ږغول ږغوله ږغولې

 
Past Perfect  

 1st ی وږغول لي وهږغو ږغولې وه ږغولي وې وی ږغول هږغولي و ږغولې وه ږغولي وې

 2nd ی وږغول وهږغولي  ولې وهږغ ي وېږغول ی وږغول ږغولي وه ې وهږغول ږغولي وې

 3rd ی وږغول ږغولي وه هږغولې و ولي وېږغ ی وږغول ږغولي وه وه ږغولې ږغولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ږغاوهږغوئ/  (ه)ږغول ږغوله لېږغو اوهغږغوئ/ ږ (ه)ږغول ږغوله ږغولې

 2nd وئ/ ږغاوهږغ (ه)لږغو ږغوله ږغولې غوئ/ ږغاوهږ (ه)ږغول ږغوله ږغولې

 3rd ږغوئ/ ږغاوه (ه)ږغول ږغوله ږغولې اوهږغوئ/ ږغ (ه)ږغول ږغوله غولېږ
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Future Progressive  

 1st (ه)به ږغوم ه)(ه ږغومب (ه)به ږغوم (ه)به ږغوم به ږغوو به ږغوو ږغووبه  به ږغوو

 2nd ېبه ږغو به ږغوې به ږغوې غوېبه ږ به ږغوئ به ږغوئ ږغوئبه  غوئبه ږ

 3rd به ږغوي به ږغوي ږغويبه  به ږغوي به ږغوي به ږغوي ويبه ږغ به ږغوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ږغول وي ه ږغوليب به ږغولې وي به ږغولي وي ی ويبه ږغول ولي ويبه ږغ ږغولې وي به به ږغولي وي

 2nd ی ويبه ږغول وي به ږغولي ې ويبه ږغول به ږغولي وي ی ويبه ږغول يبه ږغولي و به ږغولې وي ږغولي وي به

 3rd ی ويبه ږغول به ږغولي وي وي به ږغولې به ږغولي وي ی ويبه ږغول وي به ږغولي به ږغولې وي ويبه ږغولي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st (ه)(تېر) به ږغوم (ه)(تېر) به ږغوم (ه)غوم(تېر) به ږ (ه)تېر) به ږغوم( (تېر) به ږغوو (تېر) به ږغوو ووږغ(تېر) به  ېر) به ږغوو(ت

 2nd (تېر) به ږغوې (تېر) به ږغوې ږغوې (تېر) به ه ږغوې(تېر) ب (تېر) به ږغوئ غوئ(تېر) به ږ (تېر) به ږغوئ ) به ږغوئ(تېر

 3rd ېر) به ږغوي(ت ږغوي(تېر) به  (تېر) به ږغوي وي(تېر) به ږغ (تېر) به ږغوي ه ږغوي(تېر) ب (تېر) به ږغوي يبه ږغو )(تېر
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ږغومېر) به ت( (ه)(تېر) به ږغوم (ه)(تېر) به ږغوم (ه)ږغوم(تېر) به  ږغوو (تېر) به (تېر) به ږغوو وو(تېر) به ږغ (تېر) به ږغوو

 2nd (تېر) به ږغوې ه ږغوې) ب(تېر به ږغوې (تېر) ې(تېر) به ږغو (تېر) به ږغوئ (تېر) به ږغوئ (تېر) به ږغوئ غوئ(تېر) به ږ

 3rd (تېر) به ږغوي (تېر) به ږغوي به ږغوي (تېر) ) به ږغوي(تېر (تېر) به ږغوي ه ږغوي(تېر) ب غوي(تېر) به ږ تېر) به ږغوي(

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه ږغول(تېر)  تېر) به ږغولي وي( (تېر) به ږغولې وي غولي ويه ږ(تېر) ب ی ويلبه ږغو (تېر) (تېر) به ږغولي وي وي(تېر) به ږغولې  تېر) به ږغولي وي(

 2nd وي ی(تېر) به ږغول (تېر) به ږغولي وي (تېر) به ږغولې وي ي ويبه ږغول (تېر) ی وي(تېر) به ږغول (تېر) به ږغولي وي يتېر) به ږغولې و( (تېر) به ږغولي وي

 3rd ويی (تېر) به ږغول (تېر) به ږغولي وي ولې وي(تېر) به ږغ (تېر) به ږغولي وي ی وي(تېر) به ږغول ) به ږغولي ويتېر( به ږغولې وي(تېر)  (تېر) به ږغولي وي

 

Conditional (present, past, future)  (ه)،به وږغوم،ږغوئ/ ږغاوه(ه)ږغوم ..).(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وږغومزه دې  )غواړي چي  Present Active ږغوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)ږغومزه دې و )چيغوښتل يې  Present Passive ږغېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یږغول  Past Active یږغول 

Past Anterior or Preterit Perfect و یږغول  Past Passive یږغېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويا دي ږغولم )دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یما ږغول )چيخوښ وم  Continuous ږغوه 

 Non-continuous غوهوږ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومږمونځ (ه)مونځومږ (ه)ږمونځوم (ه)ږمونځوم ځووږمون نځووږمو ږمونځوو ږمونځوو

 2nd ږمونځوې ږمونځوې ږمونځوې مونځوېږ ږمونځوئ ږمونځوئ ږمونځوئ ږمونځوئ

 3rd نځويږمو ځويږمون ږمونځوي ږمونځوي ونځويږم ږمونځوي ږمونځوي ږمونځوي

 
Simple Past  

 1st ځ کئږمون کړل(ه) -ه/ږمونځ کړ ږمونځ کړه مونځ کړېږ مونځ کئږ کړل(ه) -ږمونځ کړه/ ړهږمونځ ک ږمونځ کړې

 2nd ږمونځ کئ کړل(ه) -ږمونځ کړه/ کړه ږمونځ ږمونځ کړې ونځ کئږم ل(ه)ړک -ږمونځ کړه/ کړه ږمونځ ږمونځ کړې

 3rd ئږمونځ ک کړل(ه) -نځ کړه/ږمو ږمونځ کړه ږمونځ کړې کئ ونځږم کړل(ه) -ه/مونځ کړږ ږمونځ کړه ږمونځ کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ځ کمبه ږمون (ه)به ږمونځ کم (ه)ځ کمنبه ږمو (ه)به ږمونځ کم به ږمونځ کو ږمونځ کو به به ږمونځ کو به ږمونځ کو

 2nd به ږمونځ کې به ږمونځ کې کې ونځبه ږم مونځ کېبه ږ کئبه ږمونځ  به ږمونځ کئ ځ کئبه ږمون به ږمونځ کئ

 3rd به ږمونځ کي به ږمونځ کي کي به ږمونځ ونځ کيبه ږم به ږمونځ کي ږمونځ کي به ونځ کيبه ږم ږمونځ کيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مه ږمونځ ک(تېر) ب (ه)ږمونځ کمبه  (تېر) (ه)(تېر) به ږمونځ کم (ه)) به ږمونځ کم(تېر کو(تېر) به ږمونځ  ه ږمونځ کو(تېر) ب (تېر) به ږمونځ کو ونځ کو(تېر) به ږم

 2nd نځ کې(تېر) به ږمو (تېر) به ږمونځ کې ې(تېر) به ږمونځ ک ونځ کې) به ږمر(تې (تېر) به ږمونځ کئ (تېر) به ږمونځ کئ کئ (تېر) به ږمونځ (تېر) به ږمونځ کئ

 3rd ځ کي(تېر) به ږمون ي(تېر) به ږمونځ ک ه ږمونځ کي(تېر) ب ي(تېر) به ږمونځ ک ونځ کيږم(تېر) به  ېر) به ږمونځ کي(ت ) به ږمونځ کي(تېر کي(تېر) به ږمونځ 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ږمونځوم (ه)ږمونځوم (ه)ږمونځوم ه)(ږمونځوم ږمونځوو مونځووږ ونځوومږ ږمونځوو

 2nd ږمونځوې ږمونځوې ږمونځوې وېږمونځ ږمونځوئ مونځوئږ ږمونځوئ ږمونځوئ

 3rd مونځويږ ږمونځوي ږمونځوي ږمونځوي يږمونځو ويږمونځ ږمونځوي ږمونځوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئږمونځ کړ يږمونځ کړي د ږمونځ کړې ده کړي دي ږمونځ ی دئږمونځ کړ ي ديمونځ کړږ ږمونځ کړې ده ږمونځ کړي دي

 2nd ی دئږمونځ کړ ديمونځ کړي ږ ږمونځ کړې ده ځ کړي ديږمون ی دئږمونځ کړ نځ کړي ديږمو ږمونځ کړې ده کړي ديږمونځ 

 3rd ی دئځ کړږمون ږمونځ کړي دي ړې دهږمونځ ک ږمونځ کړي دي ی دئږمونځ کړ ږمونځ کړي دي ې دهږمونځ کړ کړي ديږمونځ 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ږمونځاوه /ږمونځوئ (ه)ږمونځول لهږمونځو ږمونځولې ږمونځاوه /ئنځوږمو (ه)مونځولږ نځولهږمو ږمونځولې

 2nd نځاوهږمو /وئځږمون (ه)ږمونځول ږمونځوله ږمونځولې ږمونځاوه /ږمونځوئ (ه)ځولږمون ږمونځوله ږمونځولې

 3rd اوهږمونځ /مونځوئږ (ه)ولږمونځ ږمونځوله ږمونځولې وهږمونځا /ږمونځوئ (ه)ږمونځول نځولهږمو ږمونځولې

 
Past Progressive  

 1st ږمونځوئ/ ږمونځاوه )(هږمونځول نځولهږمو ږمونځولې نځوئ/ ږمونځاوهږمو (ه)ولږمونځ ږمونځوله ږمونځولې

 2nd وئ/ ږمونځاوهږمونځ (ه)ږمونځول ږمونځوله ونځولېږم ږمونځوئ/ ږمونځاوه ه)(مونځولږ ږمونځوله ږمونځولې

 3rd اوهوئ/ ږمونځږمونځ (ه)ږمونځول ونځولهږم ږمونځولې ونځوئ/ ږمونځاوهږم (ه)ږمونځول لهږمونځو ږمونځولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وږمونځ  ږمونځ کړي وه نځ کړې وهږمو وې يږمونځ کړ کړی وږمونځ  ږمونځ کړي وه نځ کړې وهږمو مونځ کړي وېږ

 2nd کړی ومونځ ږ ږمونځ کړي وه ږمونځ کړې وه وېږمونځ کړي  و کړیونځ ږم ږمونځ کړي وه ونځ کړې وهږم ږمونځ کړي وې

 3rd کړی وږمونځ  ږمونځ کړي وه ږمونځ کړې وه ړي وېږمونځ ک کړی وځ ږمون ږمونځ کړي وه نځ کړې وهږمو ړي وېږمونځ ک

  
Past Perfect Progressive  

 1st ونځوئ/ ږمونځاوهږم (ه)ږمونځول لهږمونځو ږمونځولې ږمونځاوهږمونځوئ/  (ه)ږمونځول ږمونځوله ږمونځولې

 2nd ځوئ/ ږمونځاوهږمون (ه)ږمونځول ږمونځوله ږمونځولې ږمونځاوه /ږمونځوئ (ه)ږمونځول ږمونځوله لېږمونځو

 3rd ونځاوهږمږمونځوئ/  (ه)ږمونځول ږمونځوله ږمونځولې نځوئ/ ږمونځاوهږمو (ه)لږمونځو ږمونځوله ږمونځولې
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Future Progressive  

 1st (ه)به ږمونځوم (ه)به ږمونځوم ه)(نځومبه ږمو (ه)به ږمونځوم ووبه ږمونځ به ږمونځوو ږمونځووبه  به ږمونځوو

 2nd ځوېبه ږمون به ږمونځوې نځوېبه ږمو ېبه ږمونځو به ږمونځوئ به ږمونځوئ به ږمونځوئ به ږمونځوئ

 3rd به ږمونځوي نځويږموبه  ه ږمونځويب ونځويبه ږم به ږمونځوي ه ږمونځويب ږمونځويبه  به ږمونځوي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ږمونځ کړ يځ کړي ونبه ږمو به ږمونځ کړې وي  کړي وي به ږمونځ وي یبه ږمونځ کړ ويبه ږمونځ کړي  به ږمونځ کړې وي  ړي ويک به ږمونځ

 2nd ی ويبه ږمونځ کړ وي به ږمونځ کړي ه ږمونځ کړې ويب يکړي و ه ږمونځب ی ويړبه ږمونځ ک به ږمونځ کړي وي ږمونځ کړې ويبه  کړي وي به ږمونځ

 3rd ی ويبه ږمونځ کړ مونځ کړي ويبه ږ وي به ږمونځ کړې به ږمونځ کړي وي ی ويه ږمونځ کړب ږمونځ کړي وي به به ږمونځ کړې وي ږمونځ کړي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یبه ږمونځ کړ به ږمونځ کړي وي ي کړې وبه ږمونځ  ږمونځ کړي وي به ی ويبه ږمونځ کړ ځ کړي ويمونبه ږ کړې وي  ه ږمونځب به ږمونځ کړي وي

 2nd ی ويبه ږمونځ کړ به ږمونځ کړي وي کړې وي ږمونځبه  کړي وي به ږمونځ ی ويکړږمونځ  هب به ږمونځ کړي وي کړې وي به ږمونځ کړي وي نځبه ږمو

 3rd ی ويږمونځ کړ به به ږمونځ کړي وي کړې وي ږمونځبه  يکړي و به ږمونځ ی ويځ کړبه ږمون به ږمونځ کړي وي وي کړې به ږمونځ وي کړي ونځبه ږم
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)م(تېر) به ږمونځو (ه)ږمونځوم به (تېر) (ه)نځومبه ږمو (تېر) (ه)(تېر) به ږمونځوم (تېر) به ږمونځوو تېر) به ږمونځوو( ږمونځوو(تېر) به  نځووبه ږمو )(تېر

 2nd ږمونځوې(تېر) به  ځوېبه ږمون (تېر) (تېر) به ږمونځوې (تېر) به ږمونځوې ځوئ(تېر) به ږمون ئ(تېر) به ږمونځو تېر) به ږمونځوئ( ځوئ(تېر) به ږمون

 3rd ويږمونځ(تېر) به  ر) به ږمونځوي(تې (تېر) به ږمونځوي مونځويه ږ(تېر) ب ونځوي) به ږم(تېر (تېر) به ږمونځوي نځوي(تېر) به ږمو (تېر) به ږمونځوي

 
Future in the Past Perfect  

کړي  ه ږمونځ(تېر) ب

 وي

(تېر) به ږمونځ کړې 

 وي 

ځ کړي به ږمون (تېر)

 وي

ی کړ (تېر) به ږمونځ

 وي

کړي  (تېر) به ږمونځ

 وي

ېر) به ږمونځ کړې (ت

 وي 

نځ کړي به ږمو (تېر)

 وي

ی به ږمونځ کړر) (تې

 وي
1st 

به ږمونځ کړي (تېر) 

 وي

کړې  نځه ږمو(تېر) ب

 وي

(تېر) به ږمونځ کړي 

 وي

ی کړ (تېر) به ږمونځ

 وي

(تېر) به ږمونځ کړي 

 وي

کړې  ځ(تېر) به ږمون

 وي

(تېر) به ږمونځ کړي 

 وي

ی (تېر) به ږمونځ کړ

 وي
2nd 

کړي  به ږمونځ (تېر)

 وي

ړې ک ږمونځ(تېر) به 

 وي

مونځ کړي ه ږ(تېر) ب

 وي

ی کړ(تېر) به ږمونځ 

 وي

ړي ک (تېر) به ږمونځ

 وي

کړې  (تېر) به ږمونځ

 وي

ږمونځ کړي  (تېر) به

 وي

ی تېر) به ږمونځ کړ(

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
، ږمونځوئ/ ږمونځاوه،به (ه)مونځومږ (که ...)

 ...(ه)ږمونځ کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )زه دې ږمونځ کم(ه) )واړي چيغ  Present Active نکیږمونځوو 

Imperfect Subjunctive )(ه)ځ کمزه دې ږمون )چي غوښتل يې  Present Passive ږمونځېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وږمونځ  Past Active یکړ ږمونځ 

Past Anterior or Preterit Perfect و کړی ږمونځ  Past Passive یږمونځ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی ودي ږمونځ کړ ما )دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما ږمونځ )خوښ وم چي  Continuous ږمونځوه 

 Non-continuous ږمونځ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(ساتم )ه(ساتم (ه)ساتم (ه)ساتم ساتو ساتو ساتو ساتو

 2nd ساتې ساتې ساتې ساتې ساتئ ساتئ ساتئ ساتئ

 3rd ساتي ساتي يسات ساتي ساتي ساتي ساتي تيسا

 
Simple Past  

 1st وساتئ (ه)وساتل لهوسات وساتلې وساتئ (ه)تلوسا وساتله وساتلې

 2nd وساتئ (ه)وساتل وساتله وساتلې وساتئ (ه)وساتل وساتله وساتلې

 3rd وساتئ (ه)وساتل تلهوسا وساتلې وساتئ (ه)اتلوس اتلهسو وساتلې
 

Simple Future  
 1st (ه)وساتمبه  (ه)تمبه وسا (ه)به وساتم (ه)وساتمبه  به وساتو اتوبه وس وبه وسات به وساتو

 2nd به وساتې به وساتې تېبه وسا به وساتې به وساتئ به وساتئ به وساتئ وساتئبه 

 3rd به وساتي به وساتي وساتيبه  به وساتي به وساتي يبه وسات به وساتي به وساتي

 
Simple Future in the Past  

 1st  (ه)وساتم(تېر) به  (ه)تم(تېر) به وسا (ه)(تېر) به وساتم ه)(تم(تېر) به وسا وساتو) به (تېر (تېر) به وساتو ه وساتو) ب(تېر به وساتو(تېر) 

 2nd تې(تېر) به وسا تېر) به وساتې( (تېر) به وساتې (تېر) به وساتې (تېر) به وساتئ به وساتئ(تېر)  ئ(تېر) به وسات (تېر) به وساتئ

 3rd اتي(تېر) به وس اتي(تېر) به وس (تېر) به وساتي وساتي به (تېر) (تېر) به وساتي تيوسا(تېر) به  (تېر) به وساتي تي(تېر) به وسا

 
Present Progressive  

 1st (ه)ساتم ه)(ساتم (ه)ساتم (ه)ساتم وسات اتوس ساتو ساتو

 2nd ساتې ساتې ساتې ساتې اتئس ساتئ ساتئ ساتئ

 3rd ساتي ساتي ساتي ساتي تيسا ساتي ساتي ساتي
 

Present Perfect  
 1st ی دئساتل تلي ديسا ساتلې ده دي ساتلي ی دئساتل ساتلي دي ساتلې ده دي ساتلي

 2nd ی دئساتل ساتلي دي ساتلې ده ساتلي دي ی دئلسات دي يساتل ساتلې ده ساتلي دي

 3rd ی دئساتل لي ديسات ساتلې ده دي ساتلي ئی دساتل ساتلي دي ساتلې ده ساتلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ساته /ساتئ (ه)ساتل ساتله تلې سا ساته /ساتئ (ه)ساتل ساتله اتلې س

 2nd ساته /اتئس (ه)ساتل ساتله ساتلې  ساته /ئتسا (ه)ساتل ساتله ساتلې 

 3rd ساته /ساتئ ه)(ساتل هساتل ساتلې  ساته /ساتئ (ه)ساتل ساتله ساتلې 

 
Past Progressive  

 1st هسات /ساتئ (ه)ساتل ساتله ساتلې  تهسا /ساتئ (ه)ساتل ساتله لې سات

 2nd ساته /ساتئ )(هساتل ساتله ساتلې  ساته /ساتئ (ه)ساتل اتلهس ساتلې 

 3rd ساته /ساتئ (ه)ساتل ساتله ساتلې  ساته /ساتئ (ه)ساتل ساتله ساتلې 

 
Past Perfect  

 1st و یساتل وه ساتلي ساتلې وه ساتلي وې و یساتل ساتلي وه ساتلې وه وې ساتلي

 2nd و یساتل ساتلي وه ساتلې وه ساتلي وې و یساتل اتلي وهس ساتلې وه ساتلي وې

 3rd و یلسات ساتلي وه ساتلې وه ساتلي وې و یساتل ساتلي وه اتلې وهس لي وېتسا

 
Past Perfect Progressive  

 1st اتهس /ساتئ (ه)ساتل ساتله  ساتلې ساته /ساتئ (ه)ساتل لهسات ساتلې 

 2nd ساته /ساتئ (ه)ساتل لهسات ساتلې  ساته /ساتئ (ه)ساتل ساتله ساتلې 

 3rd ساته /ساتئ (ه)تلسا ساتله ساتلې  ساته /ئسات (ه)لسات ساتله ساتلې 
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Future Progressive  

 1st (ه)به ساتم (ه)به ساتم (ه)به ساتم (ه)تمسا به به ساتو توبه سا وبه سات به ساتو

 2nd ه ساتېب به ساتې ساتې به به ساتې به ساتئ به ساتئ به ساتئ ئبه سات

 3rd يبه سات به ساتي به ساتي به ساتي به ساتي به ساتي به ساتي به ساتي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ساتل يبه ساتلي و به ساتلې وي ي وياتلبه س ی ويساتلبه  وي به ساتلي به ساتلې وي لي ويبه سات

 2nd ی ويبه ساتل به ساتلي وي به ساتلې وي ي ويبه ساتل ی وياتلبه س به ساتلي وي به ساتلې وي اتلي ويبه س

 3rd ويی ساتل به به ساتلي وي به ساتلې وي به ساتلي وي ی ويبه ساتل اتلي ويبه س به ساتلې وي تلي ويبه سا

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ساتل لي ويبه سات ساتلې ويبه  به ساتلي وي ی ويبه ساتل ساتلي ويبه  به ساتلې وي اتلي ويبه س

 2nd ی ويبه ساتل به ساتلي وي به ساتلې وي ساتلي ويبه  ی ويبه ساتل اتلي ويبه س وي به ساتلې به ساتلي وي

 3rd ی ويبه ساتل ويبه ساتلي  به ساتلې وي يبه ساتلي و ی ويبه ساتل ي وياتلبه س ساتلې ويبه  وي ساتليبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ساتم(تېر) به  (ه)م(تېر) به سات (ه)(تېر) به ساتم ه)((تېر) به ساتم به ساتو (تېر) وت(تېر) به سا (تېر) به ساتو (تېر) به ساتو

 2nd اتې(تېر) به س (تېر) به ساتې ېر) به ساتې(ت (تېر) به ساتې ه ساتئ(تېر) ب (تېر) به ساتئ ساتئ به (تېر) به ساتئ(تېر) 

 3rd (تېر) به ساتي (تېر) به ساتي اتي(تېر) به س تېر) به ساتي( ساتي ه(تېر) ب (تېر) به ساتي (تېر) به ساتي به ساتي(تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ساتل به ساتلي وي(تېر)  ساتلې وي(تېر) به  (تېر) به ساتلي وي ی ويساتل(تېر) به  ) به ساتلي وي(تېر (تېر) به ساتلې وي ي وياتل(تېر) به س

 2nd ی وي(تېر) به ساتل لي ويسات(تېر) به  وي ه ساتلې(تېر) ب (تېر) به ساتلي وي ی وي(تېر) به ساتل ر) به ساتلي وي(تې (تېر) به ساتلې وي يساتلي و (تېر) به

 3rd ی وي(تېر) به ساتل ويساتلي  ه(تېر) ب (تېر) به ساتلې وي (تېر) به ساتلي وي ی وير) به ساتل(تې (تېر) به ساتلي وي ر) به ساتلې وي(تې (تېر) به ساتلي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)اته، به وساتمساتئ/ س،(ه)ساتم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې وساتمزه  )غواړي چي  Present Active ساتونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وساتم )غوښتل يې چي  Present Passive ساتل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یساتل  Past Active یساتل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یساتل  Past Passive یساتل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويما دي ساتلاور نه لري چي) دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما ساتل )چي خوښ وم  Continuous ساته 

 Non-continuous وساته 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st سپارم(ه) (ه)مسپار ه)(سپارم (ه)سپارم سپارو سپارو سپارو سپارو

 2nd سپارې سپارې سپارې سپارې سپارئ سپارئ سپارئ ئسپار

 3rd سپاري سپاري اريسپ سپاري سپاري يسپار ريسپا سپاري

 
Simple Past  

 1st ئوسپار (ه)وسپارل وسپارله وسپارلې وسپارئ (ه)وسپارل لهاروسپ وسپارلې

 2nd وسپارئ (ه)وسپارل ارلهوسپ رلېاوسپ وسپارئ (ه)وسپارل وسپارله وسپارلې

 3rd پارئوس (ه)لوسپار وسپارله وسپارلې پارئوس (ه)وسپارل وسپارله وسپارلې
 

Simple Future  
 1st ه)(به وسپارم (ه)موسپاربه  (ه)به وسپارم (ه)به وسپارم واربه وسپ به وسپارو پاروبه وس به وسپارو

 2nd به وسپارې ارېبه وسپ به وسپارې وسپارېبه  ارئپبه وس به وسپارئ به وسپارئ به وسپارئ

 3rd به وسپاري وسپاري به به وسپاري اريبه وسپ به وسپاري به وسپاري وسپاريبه  به وسپاري

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر) به وسپارم( (ه)(تېر) به وسپارم ه)(وسپارم (تېر) به (ه)(تېر) به وسپارم (تېر) به وسپارو تېر) به وسپارو( وسپارو(تېر) به  (تېر) به وسپارو

 2nd (تېر) به وسپارې ارېسپ(تېر) به و به وسپارې (تېر) (تېر) به وسپارې سپارئه و(تېر) ب سپارئر) به و(تې (تېر) به وسپارئ وسپارئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به وسپاري ) به وسپاري(تېر (تېر) به وسپاري ريبه وسپا (تېر) (تېر) به وسپاري (تېر) به وسپاري سپاري(تېر) به و پاري(تېر) به وس

 
Present Progressive  

 1st م(ه)سپار (ه)سپارم سپارمه سپارمه روسپا سپارو اروسپ پاروس

 2nd سپارې سپارې سپارې سپارې سپارئ پارئس سپارئ سپارئ

 3rd سپاري سپاري سپاري سپاري سپاري سپاري سپاري سپاري
 

Present Perfect  
 1st دئی سپارل سپارلي دي سپارلې ده لي ديسپار ی دئسپارل سپارلي دي ارلې دهسپ سپارلي دي

 2nd ی دئسپارل سپارلي دي هد سپارلې سپارلي دي ی دئسپارل سپارلي دي سپارلې ده يي دسپارل

 3rd ی دئسپارل يدسپارلي  سپارلې ده سپارلي دي ی دئسپارل لي ديسپار سپارلې ده سپارلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st رئ/ سپارهسپا (ه)سپارل رلهسپا رلېسپا سپارئ/ سپاره (ه)سپارل سپارله سپارلې

 2nd سپارئ/ سپاره (ه)سپارل سپارله سپارلې رهسپارئ/ سپا (ه)سپارل هسپارل سپارلې

 3rd پارئ/ سپارهس (ه)رلاسپ سپارله سپارلې سپارئ/ سپاره (ه)سپارل ارلهسپ سپارلې

 
Past Progressive  

 1st سپارهئ/ سپار (ه)سپارل سپارله سپارلې سپارئ/ سپاره (ه)رلسپا سپارله سپارلې

 2nd سپارئ/ سپاره (ه)سپارل سپارله رلېپاس سپارئ/ سپاره (ه)ارلسپ سپارله سپارلې

 3rd سپاره /سپارئ )ه(سپارل سپارله سپارلې سپارئ/ سپاره (ه)سپارل سپارله سپارلې

 
Past Perfect  

 1st و یارلسپ سپارلي وه ارلې وهسپ سپارلي وې و یسپارل ي وهسپارل سپارلې وه سپارلي وې

 2nd و یسپارل سپارلي وه سپارلې وه ارلي وېسپ و یسپارل سپارلي وه هسپارلې و سپارلي وې

 3rd و یسپارل پارلي وهس لې وهرسپا سپارلي وې و یسپارل سپارلي وه سپارلې وه سپارلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st سپارئ/ سپاره (ه)ارلسپ سپارله سپارلې سپاره سپارئ/ (ه)سپارل سپارله رلېسپا

 2nd ارئ/ سپارهسپ (ه)سپارل سپارله سپارلې ارئ/ سپارهسپ (ه)سپارل سپارله ارلېسپ

 3rd سپارئ/ سپاره (ه)سپارل سپارله سپارلې سپارئ/ سپاره (ه)سپارل سپارله سپارلې
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Future Progressive  

 1st )(هبه سپارم (ه)به سپارم (ه)مپاربه س (ه)سپارمبه  اروبه سپ به سپارو به سپارو روبه سپا

 2nd پارېبه س به سپارې ېبه سپار به سپارې به سپارئ به سپارئ ئسپار به به سپارئ

 3rd ه سپاريب به سپاري به سپاري اريبه سپ يربه سپا به سپاري به سپاري به سپاري

 
Future Perfect  

 1st ی ويسپارلبه  به سپارلي وي يسپارلې وبه  به سپارلي وي ويی لبه سپار لي ويبه سپار به سپارلې وي به سپارلي وي

 2nd ی ويه سپارلب لي ويربه سپا به سپارلې وي به سپارلي وي ی ويسپارل به به سپارلي وي به سپارلې وي به سپارلي وي

 3rd ی ويبه سپارل وي رليبه سپا رلې ويبه سپا به سپارلي وي ی ويبه سپارل به سپارلي وي به سپارلې وي رلي ويبه سپا

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويه سپارلب به سپارلي وي به سپارلې وي به سپارلي وي وي یبه سپارل لي ويبه سپار به سپارلې وي به سپارلي وي

 2nd ی ويسپارلبه  به سپارلي وي رلې ويبه سپا به سپارلي وي ی ويرلبه سپا به سپارلي وي به سپارلې وي به سپارلي وي

 3rd ی ويبه سپارل ي ويبه سپارل رلې ويبه سپا به سپارلي وي ی ويبه سپارل وي پارليبه س به سپارلې وي به سپارلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پارم(تېر) به س (ه)سپارمتېر) به ( )(هر) به سپارم(تې (ه)(تېر) به سپارم ر) به سپارو(تې (تېر) به سپارو سپارو تېر) به( (تېر) به سپارو

 2nd ه سپارې(تېر) ب (تېر) به سپارې (تېر) به سپارې تېر) به سپارې( تېر) به سپارئ( (تېر) به سپارئ (تېر) به سپارئ پارئبه س (تېر)

 3rd ي(تېر) به سپار تېر) به سپاري( ي(تېر) به سپار سپاري (تېر) به سپاري (تېر) به ري(تېر) به سپا (تېر) به سپاري پاري(تېر) به س

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويسپارل(تېر) به  (تېر) به سپارلي وي وي (تېر) به سپارلې ارلي وي) به سپر(تې ی وي(تېر) به سپارل (تېر) به سپارلي وي يېر) به سپارلې و(ت (تېر) به سپارلي وي

 2nd ی ويېر) به سپارل(ت به سپارلي وي(تېر)  (تېر) به سپارلې وي سپارلي وي ر) به(تې ی وي) به سپارل(تېر (تېر) به سپارلي وي وي رلېسپا(تېر) به  ارلي وي(تېر) به سپ

 3rd ی وي(تېر) به سپارل ويسپارلي ر) به (تې وي (تېر) به سپارلې سپارلي وي (تېر) به ی وي(تېر) به سپارل ي وي(تېر) به سپارل پارلې وير) به سې(ت (تېر) به سپارلي وي

 

Conditional (present, past, future) 
سپاره، به  /سپارم(ه)، سپارئ (که ...)

 ...(ه)ارموسپ
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وسپارم )واړي چيغ  Present Active سپارونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)پارمه دې وسز )غوښتل يې چي  Present Passive سپارل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یسپارل  Past Active یارلسپ 

Past Anterior or Preterit Perfect و یسپارل  Past Passive یرل سوسپا 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسپارللري چي) ما دي  دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یارلما سپ )خوښ وم چي  Continuous سپاره 

 Non-continuous وسپاره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هسپروم (ه)سپروم (ه)سپروم )(همسپرو سپروو ووسپر رووسپ سپروو

 2nd سپروې سپروې سپروې سپروې سپروئ ئسپرو وئسپر سپروئ

 3rd سپروي سپروي سپروي سپروي سپروي رويسپ سپروي سپروي

 
Simple Past  

 1st ور کئسپ (ه)لکړ -سپاره کړه/ سپره کړه ړېسپرې ک سپور کئ (ه)کړل -پاره کړه/س سپره کړه سپرې کړې

 2nd سپور کئ (ه)کړل -سپاره کړه/ پره کړهس ې کړېسپر سپور کئ (ه)لکړ -سپاره کړه/ سپره کړه کړېرې سپ

 3rd ر کئسپو (ه)کړل -سپاره کړه/ پره کړهس سپرې کړې سپور کئ (ه)کړل -سپاره کړه/ ره کړهسپ سپرې کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمبه سپور  (ه)ه کمبه سپار (ه)به سپره کم (ه)کمرې به سپ سپور کوبه  کو به سپاره به سپره کو پرې کوبه س

 2nd به سپور کې به سپاره کې به سپره کې سپرې کې به به سپور کئ ئبه سپاره ک به سپره کئ به سپرې کئ

 3rd ور کيبه سپ به سپاره کي سپره کي به به سپرې کي به سپور کي پاره کيبه س به سپره کي سپرې کيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به سپور کم (تېر) )ه((تېر) به سپاره کم (ه)(تېر) به سپره کم (ه)مسپرې ک(تېر) به  (تېر) به سپور کو (تېر) به سپاره کو سپره کو(تېر) به  پرې کو(تېر)به س

 2nd سپور کې(تېر) به  اره کې(تېر) به سپ تېر) به سپره کې( ېېر) به سپرې ک(ت ر کئ(تېر) به سپو ) به سپاره کئ(تېر سپره کئ (تېر) ر) به سپرې کئ(تې

 3rd (تېر) به سپور کي ي(تېر) به سپاره ک پره کير) به سې(ت (تېر) به سپرې کي (تېر) به سپور کي اره کي(تېر) به سپ کي (تېر) به سپره (تېر) به سپرې کي

 
Present Progressive  

 1st (ه)سپروم (ه)سپروم (ه)سپروم ه)(سپروم سپروو سپروو وسپرو سپروو

 2nd سپروې سپروې سپروې سپروې سپروئ سپروئ سپروئ سپروئ

 3rd سپروي سپروي سپروي سپروي سپروي يسپرو سپروي پرويس
 

Present Perfect  
 1st دئی سپور کړ دي اره کړيسپ سپره کړې ده سپرې کړي دي ی دئسپور کړ سپاره کړي دي کړې دهسپره  سپرې کړي دي

 2nd ئی دسپور کړ ي ديسپاره کړ سپره کړې ده سپرې کړي دي دئ یپور کړس سپاره کړي دي هسپره کړې د سپرې کړي دي

 3rd ی دئسپور کړ سپاره کړي دي ړې دهسپره ک سپرې کړي دي ی دئسپور کړ سپاره کړي دي سپره کړې ده سپرې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st وئ/ سپراوهسپر (ه)سپرول سپروله ولېسپر سپروئ/ سپراوه (ه)سپرول ولهسپر سپرولې

 2nd سپروئ/ سپراوه (ه)سپرول سپروله سپرولې هسپروئ/ سپراو ه)(سپرول سپروله سپرولې

 3rd روئ/ سپراوهسپ (ه)سپرول سپروله سپرولې سپراوهسپروئ/  (ه)سپرول سپروله سپرولې

 
Past Progressive  

 1st پروئ/ سپراوهس (ه)ولسپر سپروله پرولېس سپروئ/ سپراوه (ه)سپرول لهپروس سپرولې

 2nd سپروئ/ سپراوه (ه)سپرول سپروله سپرولې اوهسپروئ/ سپر (ه)لسپرو سپروله سپرولې

 3rd سپروئ/ سپراوه (ه)سپرول سپروله سپرولې سپراوه /سپروئ (ه)سپرول سپروله ېسپرول

 
Past Perfect  

 1st کړی وسپور  سپاره کړي وه ه کړې وهسپر وې سپرې کړي کړی ور سپو سپاره کړي وه پره کړې وهس ېسپرې کړي و

 2nd کړی وور سپ سپاره کړي وه کړې وه سپره وې سپرې کړي کړی وسپور  سپاره کړي وه پره کړې وهس سپرې کړي وې

 3rd وکړی سپور  سپاره کړي وه ې وهکړ سپره ې کړي وېسپر ی وکړسپور  سپاره کړي وه ړې وهسپره ک سپرې کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st سپروئ/ سپراوه (ه)سپرول سپروله رولېسپ پروئ/ سپراوهس (ه)سپرول سپروله سپرولې

 2nd سپراوه سپروئ/ (ه)سپرول سپروله سپرولې وهسپروئ/ سپرا (ه)سپرول لهسپرو لېوسپر

 3rd وئ/ سپراوهسپر (ه)سپرول سپروله سپرولې اوهسپروئ/ سپر ه)(سپرول سپروله سپرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)موبه سپر (ه)به سپروم (ه)به سپروم (ه)به سپروم به سپروو سپروو به به سپروو به سپروو

 2nd به سپروې به سپروې ېبه سپرو به سپروې به سپروئ سپروئ به به سپروئ به سپروئ

 3rd سپرويبه  به سپروي ويبه سپر به سپروي به سپروي ويسپربه  به سپروي ه سپرويب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه سپور کړ وي به سپاره کړي پره کړې ويبه س وي به سپرې کړي ی ويبه سپور کړ به سپاره کړي وي به سپره کړې وي به سپرې کړي وي

 2nd ی ويبه سپور کړ اره کړي ويسپبه  کړې ويبه سپره  به سپرې کړي وي وي یکړبه سپور  ي ويپاره کړبه س به سپره کړې وي کړي ويبه سپرې 

 3rd ی ويبه سپور کړ يبه سپاره کړي و ه کړې ويبه سپر يبه سپرې کړي و ی ويبه سپور کړ ه سپاره کړي ويب ه سپره کړې ويب به سپرې کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ به سپور به سپاره کړي وي سپره کړې وي به ې کړي ويسپربه  ی ويړبه سپور ک به سپاره کړي وي يې وبه سپره کړ ويرې کړي به سپ

 2nd ی ويه سپور کړب به سپاره کړي وي به سپره کړې وي به سپرې کړي وي ی ويکړ به سپور به سپاره کړي وي به سپره کړې وي سپرې کړي وي به

 3rd ی ويړبه سپور ک به سپاره کړي وي پره کړې ويبه س کړي ويسپرې به  وي یبه سپور کړ به سپاره کړي وي ويبه سپره کړې  کړي وي به سپرې
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)پرومه س(تېر) ب (ه)ومبه سپر (تېر) (ه)(تېر) به سپروم ه)((تېر) به سپروم (تېر) به سپروو و(تېر) به سپرو به سپروو (تېر) وو(تېر) به سپر

 2nd (تېر) به سپروې (تېر) به سپروې ې(تېر) به سپرو ې(تېر) به سپرو (تېر) به سپروئ ه سپروئ(تېر) ب روئ(تېر) به سپ (تېر) به سپروئ

 3rd ويسپر(تېر) به  روي) به سپ(تېر (تېر) به سپروي سپروي (تېر) به (تېر) به سپروي به سپروي(تېر)  (تېر) به سپروي  ه سپرويب(تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

رې کړي (تېر) به سپ

 وي

 (تېر) به سپره 

 کړې وي

) به سپاره کړي (تېر

 وي

ی (تېر) به سپور کړ

 وي

(تېر) به سپرې کړي 

 يو

 به سپره (تېر) 

 کړې وي

ه سپاره کړي (تېر) ب

 وي

 ی(تېر) به سپور کړ

 وي
1st 

 (تېر) به سپرې کړي

 وي

 ر) به سپره (تې

 ويړې ک

(تېر) به سپاره کړي 

 وي

ی کړېر) به سپور (ت

 وي

) به سپرې کړي (تېر

 وي

 (تېر) به سپره 

 ويکړې 

ره کړي (تېر) به سپا

 وي

ی (تېر) به سپور کړ

 وي
2nd 

ړي سپرې ک ه(تېر) ب

 وي

 (تېر) به سپره 

 ې ويکړ

(تېر) به سپاره کړي 

 وي

ی به سپور کړ (تېر)

 وي

 پرې کړي(تېر) به س

 وي

 ه سپر(تېر) به 

 کړې وي

ي سپاره کړ(تېر) به 

 وي

ی ه سپور کړ(تېر) ب

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)، سپروئ/ سپراوه، به سپور کم(ه)سپروم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې سپور کم )غواړي چي  Present Active سپروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې سپور کم )غوښتل يې چي  Present Passive رېدونکیسپ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و سپور  Past Active یکړ سپور 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وسپور  Past Passive یسپور سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويکړ سپورما دي ي) باور نه لري چدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وپور ما س )خوښ وم چي  Continuous سپروه 

 Non-continuous سپور که 

 



190: to insult; to make light ولسپک  
 

 380 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)سپکوم (ه)سپکوم (ه)ومسپک (ه)سپکوم سپکوو پکووس سپکوو سپکوو

 2nd سپکوې سپکوې سپکوې سپکوې ئسپکو سپکوئ پکوئس سپکوئ

 3rd پکويس سپکوي سپکوي سپکوي کويسپ پکويس سپکوي سپکوي

 
Simple Past  

 1st ئسپک ک (ه)کړل -سپک کړه/ کړه پکهس سپکي کړې کئسپک  ه)(کړل -سپک کړه/ سپکه کړه ړېسپکي ک

 2nd سپک کئ (ه)کړل -/سپک کړه پکه کړهس سپکي کړې سپک کئ (ه)کړل -سپک کړه/ هسپکه کړ ي کړېسپک

 3rd سپک کئ (ه)کړل -سپک کړه/ پکه کړهس سپکي کړې سپک کئ (ه)ړلک -کړه/ سپک سپکه کړه سپکي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به سپک کم (ه)کم به سپک (ه)کم به سپکه ه)(به سپکي کم به سپک کو پک کوه سب به سپکه کو سپکي کوبه 

 2nd سپک کېبه  کې کبه سپ به سپکه کې به سپکي کې به سپک کئ پک کئبه س به سپکه کئ به سپکي کئ

 3rd سپک کي به ک کيبه سپ به سپکه کي ه سپکي کيب به سپک کي به سپک کي به سپکه کي به سپکي کي

 
Simple Future in the Past  

 سپک کو(تېر) به  (تېر) به سپک کو به سپکه کو(تېر)  پکي کو(تېر) به س
سپکي  (تېر) به

 (ه)کم
 1st (ه)سپک کم(تېر) به  (ه)کم ک(تېر) به سپ (ه)(تېر) به سپکه کم

 2nd ېتېر) به سپک ک( ه سپک کې(تېر) ب (تېر) به سپکه کې کېکي (تېر) به سپ ئه سپک ک(تېر) ب (تېر) به سپک کئ کئ(تېر) به سپکه  (تېر) به سپکي کئ

 3rd ېر) به سپک کي(ت (تېر) به سپک کي ه کيبه سپک )(تېر (تېر) به سپکي کي (تېر) به سپک کي پک کي(تېر) به س ه کي(تېر) به سپک (تېر) به سپکي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)سپکوم (ه)سپکوم (ه)کومسپ (ه)سپکوم وسپکو ووسپک سپکوو سپکوو

 2nd سپکوې سپکوې سپکوې سپکوې سپکوئ سپکوئ ئسپکو سپکوئ

 3rd سپکوي سپکوي سپکوي سپکوي ويسپک سپکوي سپکوي سپکوي

 
Present Perfect  

هسپکه کړې د سپکي کړي دي ی دئسپک کړ سپک کړي دي  دي سپکي کړي  ی دئسپک کړ سپک کړي دي سپکه کړې ده   1st 

ړي ديي کسپک يسپک کړي د سپکه کړې ده  دئی سپک کړ  يسپکي کړي د  ی دئسپک کړ سپک کړي دي سپکه کړې ده   2nd 

يسپکي کړي د ی دئسپک کړ سپک کړي دي سپکه کړې ده  دي يسپکي کړ  ه کړې دهسپک  ی دئکړ سپک سپک کړي دي   3rd 

 
Present Perfect Progressive  

 1st سپکاوه /وئسپک (ه)سپکول سپکوله سپکولې اوهسپک /سپکوئ ه)(سپکول سپکوله سپکولې

 2nd سپکاوه /سپکوئ )(هسپکول سپکوله سپکولې سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله سپکولې

 3rd سپکاوه /سپکوئ (ه)کولسپ سپکوله سپکولې سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله سپکولې
 

Past Progressive  
 1st وهسپکا /پکوئس (ه)سپکول سپکوله سپکولې وهپکاس /سپکوئ (ه)لسپکو لهسپکو سپکولې

 2nd سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله لېسپکو سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله ېسپکول

 3rd سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله سپکولې سپکاوه /سپکوئ )ه(سپکول سپکوله سپکولې

 
Past Perfect  

 1st ی وکړسپک  کړي وهسپک  ړې وهسپکه ک سپکي کړي وې کړی وپک س هسپک کړي و وه پکه کړېس سپکي کړي وې

 2nd ی وړکسپک  وهسپک کړي  سپکه کړې وه سپکي کړي وې و کړیسپک  کړي وه سپک سپکه کړې وه سپکي کړي وې

 3rd ی وکړسپک  سپک کړي وه سپکه کړې وه وې سپکي کړي کړی وسپک  سپک کړي وه وهسپکه کړې  سپکي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st سپکاوه /ئسپکو (ه)سپکول سپکوله سپکولې سپکاوه /سپکوئ (ه)پکولس سپکوله ېسپکول

 2nd سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله سپکولې سپکاوه /سپکوئ (ه)سپکول سپکوله سپکولې

 3rd سپکاوه /سپکوئ (ه)کولسپ سپکوله سپکولې سپکاوه /ئسپکو (ه)سپکول سپکوله سپکولې
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Future Progressive  

 1st (ه)سپکومبه  (ه)به سپکوم (ه)به سپکوم (ه)به سپکوم به سپکوو ووبه سپک به سپکوو ه سپکووب

 2nd به سپکوې وېبه سپک به سپکوې ه سپکوېب سپکوئ به به سپکوئ سپکوئبه  به سپکوئ

 3rd ه سپکويب يبه سپکو سپکويبه  کويبه سپ به سپکوي به سپکوي ويبه سپک به سپکوي

  
Future Perfect  

 1st يوی به سپک کړ سپک کړي ويبه  به سپکه کړې وي ويبه سپکي کړي  ويی به سپک کړ به سپک کړي وي پکه کړې ويبه س سپکي کړي وي به

 2nd ی ويسپک کړ به به سپک کړي وي کړې ويبه سپکه  به سپکي کړي وي ويی به سپک کړ به سپک کړي وي کړې ويبه سپکه  به سپکي کړي وي

 3rd ی ويبه سپک کړ به سپک کړي وي وي به سپکه کړې وي به سپکي کړي ی ويبه سپک کړ سپک کړي ويبه  ه سپکه کړې ويب ي ويبه سپکي کړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وبه سپک کړ به سپک کړي وي وي به سپکه کړې يي کړي وبه سپک ی ويبه سپک کړ ړي ويبه سپک ک به سپکه کړې وي ي کړي ويبه سپک

 2nd ی ويړبه سپک ک به سپک کړي وي کړې ويبه سپکه  ړي ويبه سپکي ک ی ويړبه سپک ک به سپک کړي وي ه سپکه کړې ويب به سپکي کړي وي

 3rd ی ويبه سپک کړ وي به سپک کړي ويکه کړې به سپ به سپکي کړي وي ی ويړبه سپک ک به سپک کړي وي که کړې ويبه سپ به سپکي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)به سپکوم(تېر)  (ه)تېر) به سپکوم( (ه)ومک(تېر) به سپ (ه)(تېر) به سپکوم سپکووتېر) به ( تېر) به سپکوو( (تېر) به سپکوو (تېر) به سپکوو

 2nd سپکوې (تېر) به به سپکوې(تېر)  (تېر) به سپکوې ر) به سپکوې(تې ېر) به سپکوئ(ت پکوئ(تېر) به س (تېر) به سپکوئ  (تېر) به سپکوئ

 3rd ه سپکوي(تېر) ب (تېر) به سپکوي ه سپکويب(تېر)  (تېر) به سپکوي (تېر) به سپکوي سپکوي (تېر) به سپکوي (تېر) به (تېر) به سپکوي 

 
Future in the Past Perfect  

کړي (تېر) به سپکي 

 وي

ې کړ (تېر) به سپکه

 وي

(تېر) به سپک کړي 

 وي

ی سپک کړ ېر) به(ت

 وي

به سپکي کړي  (تېر)

 وي

(تېر) به سپکه کړې 

 وي

ړي ک(تېر) به سپک 

 وي

ی (تېر) به سپک کړ

 وي
1st 

کړي  ي(تېر) به سپک

 وي

(تېر) به سپکه کړې 

 وي

تېر) به سپک کړي (

 وي

ی کړ(تېر) به سپک 

 وي

(تېر) به سپکي کړي 

 يو

به سپکه کړې  (تېر)

 وي

(تېر) به سپک کړي 

 وي

ی کړه سپک (تېر) ب

 وي
2nd 

به سپکي کړي  (تېر)

 وي

(تېر) به سپکه کړې 

 وي

ړي سپک ک(تېر) به 

 وي

ی (تېر) به سپک کړ

 وي

 (تېر) به سپکي کړي

 وي

) به سپکه کړې (تېر

 وي

به سپک کړي (تېر) 

 وي

ی (تېر) به سپک کړ

 يو
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
سپک ه، به ، سپکوئ/ سپکاو(ه)...) سپکومکه (

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې سپک کم )يغواړي چ  Present Active سپکوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ک کمزه دې سپ )غوښتل يې چي  Present Passive کیسپکېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و کړیسپک  Past Active یسپک کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وسپک  Past Passive یسو سپک 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويي سپک کړي) ما دچدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وکړی پک ما س )خوښ وم چي  Continuous کوهسپ 

 Non-continuous سپک که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګسپم (ه)ومسپم  (ه)سپموم  (ه)سپموم  سپموو وسپمو سپموو سپموو

 2nd سپموې سپموې سپموې موېسپ سپموئ سپموئ ئسپمو وئسپم

 3rd سپموي سپموي سپموي سپموي سپموي سپموي سپموي يسپمو

 
Simple Past  

 1st وسپموئ ه)(وسپمول وسپموله وسپمولې وسپموئ (ه)وسپمول وسپموله لېوسپمو

 2nd وسپموئ (ه)وسپمول وسپموله وسپمولې وسپموئ (ه)وسپمول وسپموله وسپمولې

 3rd وسپموئ (ه)وسپمول ولهوسپم وسپمولې وسپموئ (ه)پمولوس وسپموله پمولېوس
 

Simple Future  
 1st (ه)وسپموم به (ه)موبه وسپم (ه)به وسپموم (ه)به وسپموم به وسپموو به وسپموو پمووبه وس به وسپموو

 2nd وسپموې به پموېبه وس به وسپموې به وسپموې به وسپموئ به وسپموئ به وسپموئ وئبه وسپم

 3rd به وسپموي به وسپموي وسپمويبه  به وسپموي سپمويبه و به وسپموي به وسپموي وسپمويبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(وسپمومر) به (تې (ه)(تېر) به وسپموم (ه)وسپموم (تېر) به (ه)(تېر) به وسپموم پموو(تېر) به وس  به وسپموو (تېر)  و(تېر) به وسپمو  (تېر) به وسپموو 

 2nd (تېر) به وسپموې (تېر) به وسپموې تېر) به وسپموې( (تېر) به وسپموې (تېر) به وسپموئ وئ(تېر) به وسپم سپموئبه و(تېر)  (تېر) به وسپموئ

 3rd به وسپموير) (تې وسپمويبه (تېر)  (تېر) به وسپموي به وسپموي (تېر) (تېر) به وسپموي به وسپموي (تېر) (تېر) به وسپموي يه وسپموب(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)سپموم (ه)مومسپ  (ه)سپموم  (ه)سپموم  سپموو سپموو سپموو سپموو

 2nd وېسپم موېپس سپموې سپموې سپموئ سپموئ سپموئ سپموئ

 3rd سپموي سپموي سپموي سپموي سپموي ويسپم سپموي سپموي
 

Present Perfect  
 1st ی دئولسپم سپمولي دي لې دهسپمو سپمولي دي ی دئسپمول ولي ديسپم سپمولې ده ديسپمولي 

 2nd ی دئسپمول سپمولي دي سپمولې ده سپمولي دي ی دئسپمول لي ديسپمو سپمولې ده سپمولي دي

 3rd ی دئسپمول سپمولي دي سپمولې ده سپمولي دي ی دئسپمول يسپمولي د سپمولې ده ي ديسپمول

 
Present Perfect Progressive  

 1st سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله ېسپمول سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې

 2nd سپماوه /سپموئ )ه(سپمول سپموله سپمولې سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې

 3rd سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله لېسپمو سپماوه /سپموئ (ه)سپمول مولهسپ سپمولې

 
Past Progressive  

 1st سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله ولېسپم سپماوه /سپموئ )(هولسپم سپموله سپمولې

 2nd سپماوه /وئسپم (ه)لسپمو سپموله سپمولې سپماوه /سپموئ (ه)سپمول هسپمول سپمولې

 3rd هسپماو /سپموئ (ه)سپمول سپموله مولېسپ سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې

 
Past Perfect  

 1st ی وسپمول سپمولي وه سپمولې وه ولي وېسپم ی وسپمول ولي وهسپم سپمولې وه سپمولي وې

 2nd ی وسپمول مولي وهسپ ې وهلسپمو سپمولي وې ی وسپمول سپمولي وه سپمولې وه سپمولي وې

 3rd ی وسپمول وهسپمولي  سپمولې وه سپمولي وې ی وولسپم سپمولي وه سپمولې وه پمولي وېس

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهسپما /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې سپماوه /سپموئ ه)(سپمول سپموله پمولېس

 2nd سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې هسپماو /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې

 3rd پماوهس /سپموئ (ه)پمولس پمولهس سپمولې سپماوه /سپموئ (ه)سپمول سپموله سپمولې
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Future Progressive  

 1st (ه)سپمومبه   (ه)مومسپبه   (ه)سپمومبه   (ه)سپمومبه   به سپموو به سپموو به سپموو به سپموو

 2nd سپموېبه   سپموېبه   سپموې به  سپموېبه   سپموئبه  سپموئه ب سپموئبه  سپموئبه 

 3rd سپمويبه   سپمويبه   سپمويبه   سپمويبه  ويسپمبه  سپمويبه  سپمويبه  سپمويبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وپمولسبه  به سپمولي وي به سپمولې وي به سپمولي وي ی ويبه سپمول ويبه سپمولي  به سپمولې وي به سپمولي وي

 2nd ی ويولسپمبه  سپمولي ويبه  وي به سپمولې به سپمولي وي وي یسپمولبه  به سپمولي وي سپمولې ويبه  به سپمولي وي

 3rd ی ويبه سپمول يبه سپمولي و وي به سپمولې به سپمولي وي ی ويبه سپمول به سپمولي وي سپمولې وي به به سپمولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به سپمول ويسپمولي به  به سپمولې وي سپمولي ويبه  ی ويسپمولبه  به سپمولي وي ويبه سپمولې  به سپمولي وي

 2nd ی ويمولبه سپ سپمولي ويبه  به سپمولې وي به سپمولي وي ی ويولبه سپم به سپمولي وي وي به سپمولې به سپمولي وي

 3rd ی ويسپمول به به سپمولي وي به سپمولې وي وي به سپمولي ی ويبه سپمول مولي ويپبه س به سپمولې وي به سپمولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سپموم(تېر) به  (ه)سپموم(تېر) به  (ه)سپمومېر) به (ت (ه)سپموم(تېر) به  (تېر) به سپموو  (تېر) به سپموو  سپموو (تېر) به  (تېر) به سپموو 

 2nd سپموې(تېر) به   ېسپمو(تېر) به   سپموې(تېر) به   سپموې(تېر) به   سپموئ(تېر) به   سپموئ(تېر) به   سپموئ(تېر) به   سپموئ تېر) به( 

 3rd ويمسپ(تېر) به   سپموي(تېر) به   سپموي(تېر) به   سپمويتېر) به (  سپموي(تېر) به   سپموي(تېر) به   يسپمو(تېر) به   سپمويه ب(تېر)  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به سپمول سپمولي وي (تېر) به به سپمولې وي )(تېر (تېر) به سپمولي وي وي یول(تېر) به سپم مولي وي(تېر) به سپ ) به سپمولې وي(تېر (تېر) به سپمولي وي

 2nd وي ی(تېر) به سپمول سپمولي وي (تېر) به (تېر) به سپمولې وي ي وي(تېر) به سپمول ی ويپمولر) به سې(ت (تېر) به سپمولي وي (تېر) به سپمولې وي ويتېر) به سپمولي (

 3rd ی وي(تېر) به سپمول تېر) به سپمولي وي( به سپمولې وي (تېر) (تېر) به سپمولي وي ی ويه سپمول(تېر) ب ) به سپمولي وير(تې (تېر) به سپمولې وي ي ويمول(تېر) به سپ

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ماوه ، به وسپمومسپموئ/ سپ سپموم ، (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وممزه دې وسپ )غواړي چي  Present Active سپموونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وسپموم زه دې )تل يې چيغوښ  Present Passive سپمېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یسپمول  Past Active یسپمول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یسپمول  Past Passive یېدلسپم 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسپمول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یسپمول ما )يوښ وم چخ  Continuous سپموه 

 Non-continuous هوسپمو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګينپس (ه)سپينوم  (ه)سپينوم (ه)سپينوم سپينوو نووسپي سپينوو ينووسپ

 2nd سپينوې وېسپين سپينوې سپينوې سپينوئ سپينوئ سپينوئ سپينوئ

 3rd سپينوي سپينوي سپينوي نويسپي سپينوي ويسپين ويسپين سپينوي

 
Simple Past  

 1st سپين کئ (ه)کړل -کړه/سپين  کړه ينهسپ کړې سپيني کئسپين  (ه)کړل -کړه/سپين  کړه سپينه ړېک سپيني

 2nd سپين کئ (ه)کړل- /پين کړهس کړه سپينه کړې سپيني سپين کئ ه)(کړل- /سپين کړه کړه ينهسپ کړې يسپين

 3rd سپين کئ (ه)کړل- /ن کړهسپي کړه سپينه کړې سپيني سپين کئ (ه)کړل- /سپين کړه کړه سپينه کړې نيسپي
 

Simple Future  
 1st (ه)سپين کم به (ه)سپين کم به (ه)سپينه کم به (ه)مسپيني ک به سپين کو به سپين کو به به سپينه کو يني کوبه سپ

 2nd سپين کې به کې سپين به سپينه کې به يني کېسپ به سپين کئ به پين کئس به به سپينه کئ سپيني کئ به

 3rd سپين کي به سپين کي به کي سپينه به کيسپيني  به ين کيسپ به سپين کي به به سپينه کي پيني کيبه س

 
Simple Future in the Past  

 کو سپين به(تېر)   سپين کو (تېر) به وسپينه ک (تېر) به سپيني کو ېر) به(ت
ني سپي (تېر) به

 (ه)کم

  سپينه کم (تېر) به

 (ه)

 سپين کم  (تېر) به

 (ه)

 سپين کم  (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd سپين کې ر) به(تې سپين کې (تېر) به سپينه کې به(تېر)  سپيني کې تېر) به( ين کئپس (تېر) به سپين کئ (تېر) به سپينه کئ ېر) به(ت سپيني کئ به (تېر)

 3rd سپين کي (تېر) به پين کيس (تېر) به سپينه کي (تېر) به پيني کيس (تېر) به سپين کي ) بهر(تې سپين کي (تېر) به نه کيسپي (تېر) به کي سپيني ه(تېر) ب
 

Present Progressive  
 1st (ه)سپينوم (ه)سپينوم  (ه)سپينوم )(هسپينوم سپينوو سپينوو سپينوو وسپينو

 2nd سپينوې پينوېس ېسپينو سپينوې سپينوئ سپينوئ سپينوئ سپينوئ

 3rd سپينوي سپينوي سپينوي ويسپين سپينوي سپينوي ينويپس سپينوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئسپين کړ  سپين کړي دي  ده سپينه کړې  سپيني کړي دي ی دئکړ سپين  سپين کړي دي  سپينه کړې ده  يني کړي ديسپ

 2nd ی دئين کړسپ  سپين کړي دي  کړې ده سپينه  سپيني کړي دي ی دئکړين سپ  ين کړي ديسپ  ده سپينه کړې  سپيني کړي دي

 3rd ی دئسپين کړ  ړي ديسپين ک  سپينه کړې ده  سپيني کړي دي ی دئسپين کړ  دي سپين کړي  ړې دهسپينه ک  سپيني کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول سپينوله ېنولسپي سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول سپينوله سپينولې

 2nd سپيناوه /سپينوئ (ه)ينولسپ سپينوله نولېسپي سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول پينولهس سپينولې

 3rd پيناوهس /سپينوئ (ه)سپينول سپينوله نولېسپي سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول هسپينول سپينولې
 

Past Progressive  
 1st سپيناوه /سپينوئ )(هسپينول سپينوله پينولېس سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول لهسپينو سپينولې

 2nd ناوهسپي /وئنسپي (ه)سپينول سپينوله سپينولې سپيناوه /ينوئسپ (ه)سپينول لهسپينو سپينولې

 3rd يناوهسپ /نوئسپي (ه)سپينول سپينوله نولېسپي سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول لهسپينو سپينولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وين سپ سپين کړي وه سپينه کړې وه سپيني کړي وې کړی وسپين  سپين کړي وه ينه کړې وهپس سپيني کړي وې

 2nd کړی وسپين  سپين کړي وه سپينه کړې وه ېسپيني کړي و کړی وسپين  کړي وه نسپي سپينه کړې وه سپيني کړي وې

 3rd کړی وپين س سپين کړي وه نه کړې وهيسپ سپيني کړي وې کړی وسپين  وهکړي سپين  وه ينه کړېسپ سپيني کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهسپينا /سپينوئ (ه)سپينول پينولهس سپينولې سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول سپينوله سپينولې

 2nd سپيناوه /ئينوسپ (ه)سپينول سپينوله سپينولې سپيناوه /سپينوئ )(هسپينول سپينوله سپينولې

 3rd سپيناوه /ينوئسپ (ه)سپينول سپينوله سپينولې سپيناوه /سپينوئ (ه)سپينول نولهيسپ سپينولې
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Future Progressive  

 1st (ه)سپينوم به  ه)(سپينوم به  (ه)سپينوم به  (ه)نومسپي به  سپينوو به پينووس به وونسپي به سپينوو به

 2nd سپينوې به  سپينوې به  سپينوې به  سپينوې به  سپينوئ به وئپينس به سپينوئ هب پينوئس به

 3rd سپينوي به  سپينوي به  سپينوي به  سپينوي به سپينوي به پينويس به سپينوي به سپينوي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويکړ سپين هب سپين کړي وي به ې ويکړ سپينه به ي ويپيني کړس به ی ويسپين کړ به کړي ويسپين  به سپينه کړې وي به کړي وي به سپيني

 2nd ی ويسپين کړ به وي يسپين کړ به سپينه کړې وي به سپيني کړي وي به ی ويسپين کړ به سپين کړي وي به سپينه کړې وي به ړي ويبه سپيني ک

 3rd ی ويين کړسپ به سپين کړي وي به کړې وينه سپي به کړي ويسپيني  به ويی سپين کړ به ن کړي ويسپي به سپينه کړې وي به ني کړي ويبه سپي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويسپين کړ به کړي ويسپين  به سپينه کړې وي هب ړي ويکسپيني  به ی ويسپين کړ به سپين کړي وي به وي به سپينه کړې ويبه سپيني کړي 

 2nd ی ويسپين کړ به ي ويسپين کړ به سپينه کړې وي به ويسپيني کړي  به ی ويکړ پينس به ن کړي ويسپي به سپينه کړې ويبه  يني کړي ويبه سپ

 3rd ی ويسپين کړ به ن کړي ويسپي به سپينه کړې وي به کړي وي يسپين به ی ويسپين کړ به سپين کړي وي به ړې ويبه سپينه ک ي ويبه سپيني کړ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سپينوم (تېر) به  (ه)سپينوم (تېر) به   (ه)مسپينو (تېر) به  (ه)سپينوم (تېر) به  سپينوو به (تېر)  سپينوو ر) به(تې  سپينوو (تېر) به  ووسپين (تېر) به 

 2nd سپينوې (تېر) به  وېسپين (تېر) به  پينوېس (تېر) به  سپينوې تېر) به(  سپينوئ (تېر) به  سپينوئ ر) به(تې  سپينوئ (تېر) به  ئسپينو هب(تېر)  

 3rd پينويس ر) بهې(ت  سپينوي (تېر) به  سپينوي (تېر) به  پينويس (تېر) به  نويسپي (تېر) به  سپينوي (تېر) به  پينويس (تېر) به  سپينوي ) به(تېر 

 
Future in the Past Perfect  

کړي ني سپي (تېر) به 

 وي

کړې سپينه  (تېر) به 

 وي

ړي ن کسپي (تېر) به 

 وي

ی کړسپين  (تېر) به 

 وي

(تېر) به سپيني کړي  

 وي

سپينه کړې  (تېر) به 

 وي

ين کړي سپ (تېر) به 

 وي

ی سپين کړ ) به(تېر 

 وي
1st 

سپيني کړي  (تېر) به 

 يو

سپينه کړې  به (تېر) 

 وي

سپين کړي  به (تېر) 

 وي

 یړسپين ک (تېر) به 

 وي

(تېر) به سپيني کړي  

 وي

ړې سپينه ک ر) به(تې 

 وي

 سپين کړي (تېر) به 

 وي

ی سپين کړ تېر) به( 

 وي
2nd 

سپيني کړي  (تېر) به 

 وي

پينه کړې س (تېر) به 

 وي

سپين کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی سپين کړ (تېر) به 

 وي

سپيني کړي ېر) به ت( 

 وي

سپينه کړې  (تېر) به 

 وي

سپين کړي  (تېر) به 

 وي

ی سپين کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
سپين  ناوه، بهسپي /، سپينوئ(ه)سپينوم ه ...)(ک

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)سپين کم زه دې )غواړي چي  Present Active ينوونکیسپ 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم سپين زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive یينېدونکسپ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وين سپ  Past Active یپين کړس  

Past Anterior or Preterit Perfect  ی وکړسپين  Past Passive یسپين سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسپين کړ ه لري چي) ما ديدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وکړسپين  ما )خوښ وم چي  Continuous سپينوه 

 Non-continuous سپين که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګتومانس (ه)ستومانوم   (ه)نومستوما (ه)انومستوم ووستومان ستومانوو ستومانوو وستومانو

 2nd ستومانوې ستومانوې مانوېستو ستومانوې ستومانوئ ستومانوئ مانوئستو ستومانوئ

 3rd ستومانوي ويستومان ستومانوي تومانويس مانويوست ستومانوي ستومانوي ستومانوي
 

Simple Past  

 کړه ستومانه ستوماني کړې
 -کړه/ تومانهس

 (ه)کړل
 1st کئ ستومانه )(هکړل-کړه/ ستومانه کړه ستومانه ستوماني کړې کئ مانهستو

 کړه هستومان کړې ستوماني
- /ړهک ستومانه

 (ه)کړل
 ړهک ستومانه کړې ستوماني کئ ستومانه

- /کړه انهستوم

 (ه)کړل
 2nd کئ هستومان

 هکړ ستومانه کړې ستوماني
- /کړه ستومانه

 (ه)کړل
 کړه مانهستو کړې ستوماني کئ مانهستو

- /هکړ ستومانه

 ه)(کړل
 3rd کئ ستومانه

 
Simple Future  

 1st (ه)کم تومانهس به (ه)کم ستومانه به )(هنه کماستوم به (ه)ستوماني کم به کو ستومانه به کو هستومان به نه کوبه ستوما ستوماني کوبه 

 2nd کې ستومانه به کې مانهستو به ېستومانه ک به اني کېتومس به کئ ومانهست به ئک ستومانه به به ستومانه کئ به ستوماني کئ

 3rd کي ستومانه به کي انهمستو به کي ستومانه به ستوماني کي به کي ومانهست به کي تومانهس به به ستومانه کي ستوماني کيبه 
 

Simple Future in the Past  

 ستوماني کو به(تېر) 
 مانه ستو (تېر) به

 وک

 نه وماست (تېر) به

 کو 
 وک تومانهس (تېر) به 

ستوماني  (تېر) به

 )(هکم

ستومانه  (تېر) به

 (ه)کم

 ومانهست (تېر) به

 (ه)کم

 ستومانه ر) به(تې

 (ه)کم
1st 

 ئستوماني ک (تېر) به
 ستومانه  به(تېر) 

 کئ
 ستوماني کې (تېر) به کئ ستومانه (تېر) به کئ ستومانه (تېر) به

 انه ستوم به(تېر) 

 کې
 2nd کې هستومان ه(تېر) ب کې ستومانه به (تېر)

 اني کيستوم (تېر) به
 ستومانه  (تېر) به

 کي
 ستوماني کي (تېر) به کي ستومانه ر) به(تې کي ستومانه (تېر) به

 نه ستوما هب(تېر) 

 کي
 3rd کي ستومانه (تېر) به کي ستومانه (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)نومستوما (ه)ستومانوم  (ه)مستومانو (ه)ستومانوم تومانووس وستومانو مانووستو نووستوما

 2nd ستومانوې ستومانوې ستومانوې مانوېستو ستومانوئ وئستومان ستومانوئ ستومانوئ

 3rd نويستوما ستومانوي ستومانوي ستومانوي ستومانوي ستومانوي انويستوم وينستوما
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړ ستومانه  دي کړي ستومانه  ستومانه کړې ده  کړي دي ستوماني ی دئکړ ستومانه  کړي دي ستومانه  انه کړې دهتومس  اني کړي ديستوم

 2nd دئ یکړ ستومانه  کړي دي تومانهس  ستومانه کړې ده  توماني کړي ديس ی دئکړ ستومانه  ړي ديک ومانهتس  ستومانه کړې ده  ستوماني کړي دي

 3rd ی دئکړ انهستوم  کړي دي نهستوما  ستومانه کړې ده  توماني کړي ديس ی دئکړ ستومانه  ړي ديک تومانهس  ستومانه کړې ده  دي ستوماني کړي
 

Present Perfect Progressive  
 1st ستوماناوه /ئستومانو (ه)ستومانول ستومانوله ولېستومان ستوماناوه /ستومانوئ (ه)ولستومان ستومانوله مانولېستو

 2nd ناوهستوما /ستومانوئ (ه)ستومانول ستومانوله ستومانولې اوهستومان /ستومانوئ (ه)نولستوما لهستومانو ستومانولې

 3rd وماناوهست /ستومانوئ (ه)ستومانول ومانولهست ستومانولې ستوماناوه /ومانوئتس (ه)ستومانول ستومانوله ستومانولې
 

Past Progressive  
 1st وهستومانا /ستومانوئ (ه)ستومانول مانولهستو ستومانولې ستوماناوه /ومانوئست (ه)ستومانول نولهوماست ستومانولې

 2nd ستوماناوه /ستومانوئ ه)(ستومانول ستومانوله ولېستومان هستوماناو /ستومانوئ (ه)ستومانول ستومانوله لېستومانو

 3rd ستوماناوه /ستومانوئ (ه)ستومانول ستومانوله تومانولېس هستوماناو /نوئستوما )(هستومانول ستومانوله انولېستوم
 

Past Perfect  
 1st کړی و ستومانه هکړي و ستومانه نه کړې وهستوما ېوستوماني کړي  کړی و ستومانه کړي وه ستومانه هستومانه کړې و ېستوماني کړي و

 2nd کړی و هستومان کړي وه ستومانه هنه کړې وستوما توماني کړي وېس وکړی  ستومانه کړي وه ستومانه ستومانه کړې وه وې ستوماني کړي

 3rd کړی و ستومانه کړي وه ستومانه کړې وه ستومانه ستوماني کړي وې کړی و ستومانه کړي وه ستومانه کړې وهستومانه  ستوماني کړي وې
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Past Perfect Progressive  

 1st ستوماناوه /ستومانوئ (ه)ستومانول هستومانول ولېستومان توماناوهس /ستومانوئ (ه)لستومانو ستومانوله ستومانولې

 2nd ستوماناوه /ومانوئست (ه)لوستومان ستومانوله ستومانولې ستوماناوه /مانوئستو (ه)ستومانول ستومانوله ستومانولې

 3rd وماناوهست /ستومانوئ ه)(ولستومان مانولهستو ولېستومان ستوماناوه /ستومانوئ (ه)ستومانول ستومانوله ستومانولې

 
Future Progressive  

 1st (ه)تومانومس به  )ه(ستومانوم به  (ه)ستومانوم به  (ه)ستومانوم هب  ستومانوو به ستومانوو به ستومانوو به ستومانوو به

 2nd ستومانوې به  ېستومانو به  ېستومانو به  ستومانوې به  ستومانوئ به ستومانوئ به ستومانوئ به انوئستوم به

 3rd ستومانوي به  يستومانو به  نويستوما به  ستومانوي به ستومانوي به ويستومان به ستومانوي به يستومانو به

 
Future Perfect  

 ړي وماني کتبه س

 وي

 ستومانه کړې  به

 وي
 ستوماني کړي وي به ی ويکړ ستومانه به کړي وي ستومانه به

 نه کړې ستوما هب

 وي
 1st وي یکړ ستومانه به کړي وي ومانهست به

  به ستوماني کړي

 وي

 ستومانه کړې  به

 وي
 ستوماني کړي وي به ی ويکړ هستومان به ړي ويک ستومانه به

 ستومانه کړې  به

 يو
 2nd ی ويکړ ستومانه به کړي وي ومانهست به

 به ستوماني کړي 

 وي

 ستومانه کړې  به

 وي
 ي کړي ويستومان به ی ويړک هستومان به وي کړي انهستوم به

 ستومانه کړې  به

 وي
 3rd ی ويکړ ستومانه به کړي وي انهستوم به

 
Future Perfect Progressive  

 به ستوماني کړي 

 وي

 کړې  به ستومانه

 وي
 ستوماني کړي وي به ی ويکړ تومانهس به کړي وي ستومانه به

 ستومانه کړې  به

 وي
 1st ی ويړک هستومان به وي کړي انهستوم به

 توماني کړي به س

 وي

 به ستومانه کړې 

 وي
 يستوماني کړي و هب ی ويکړ ستومانه به کړي وي ستومانه هب

 ستومانه کړې  به

 وي
 2nd ی ويړک ومانهتس به کړي وي ستومانه به

 ړي به ستوماني ک

 وي

 به ستومانه کړې 

 وي
 يستوماني کړي و به وي یکړ ستومانه به کړي وي مانهستو به

 ستومانه کړې  هب

 وي
 3rd وي یکړ ستومانه به کړي وي هستومان به

 
Future in the Past Progressive  

 ستومانوو به (تېر)  مانوووست (تېر) به  ستومانوو (تېر) به  ستومانوو به(تېر)  
 ) به(تېر 

 (ه)ستومانوم

 (تېر) به 

 (ه)نومستوما

 (تېر) به  

 (ه)ستومانوم

 ېر) به(ت 

 ه)(ومستومان
1st 

 2nd تومانوېس ر) بهې(ت  ستومانوې (تېر) به  ستومانوې (تېر) به  ېستومانو تېر) به(  ستومانوئ (تېر) به  ستومانوئ ر) به(تې  ستومانوئ (تېر) به  ستومانوئ به(تېر)  

 3rd ستومانوي ه(تېر) ب  ستومانوي ر) به(تې  تومانويس (تېر) به  نويوماست (تېر) به  تومانويس (تېر) به  ستومانوي ر) به(تې  ستومانوي (تېر) به  ستومانوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ر) به ستوماني (تې 

 کړي وي

(تېر) به ستومانه  

 يوکړې 

) به ستومانه (تېر 

 کړي وي

ېر) به ستومانه (ت 

 ی ويکړ

ستوماني (تېر) به  

 کړي وي

تومانه (تېر) به س 

 کړې وي

ستومانه  به (تېر) 

 کړي وي

تومانه (تېر) به س 

 ی ويکړ
1st 

ر) به ستوماني (تې 

 کړي وي

نه (تېر) به ستوما 

 کړې وي

) به ستومانه (تېر 

 کړي وي

(تېر) به ستومانه  

 يی وکړ

به ستوماني  (تېر) 

 کړي وي

ر) به ستومانه (تې 

 کړې وي

تومانه (تېر) به س 

 کړي وي

ومانه (تېر) به ست 

 ی ويړک
2nd 

) به ستوماني تېر( 

 ي ويکړ

به ستومانه (تېر)  

 کړې وي

) به ستومانه (تېر 

 کړي وي

ه (تېر) به ستومان 

 ی ويکړ

به ستوماني  (تېر) 

 کړي وي

(تېر) به ستومانه  

 کړې وي

به ستومانه (تېر)  

 کړي وي

) به ستومانه (تېر 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 توماناوه، بهس /، ستومانوئه)(ومستومان ه ...)(ک

 ...(ه)ستومانه کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم ستومانه زه دې )غواړي چي  Present Active ستومانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم ستومانه دې زه )غوښتل يې چي  Present Passive ستومانېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی و ستومانه  Past Active  یکړ ستومانه  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی و ومانهست  Past Passive یسو ستومانه 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ ستومانه ي چي) ما ديدی باور نه لر  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ومانهست ما )وښ وم چيخ  Continuous ستومانوه 

 Non-continuous که ستومانه 

 



194: to make hard; to harden ولتسخ  
 

 388 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومرنګسخت ه)(ومسخت  (ه)سختوم (ه)تومسخ سختوو سختوو سختوو سختوو

 2nd سختوې سختوې سختوې سختوې سختوئ سختوئ ختوئس سختوئ

 3rd سختوي سختوي سختوي يسختو سختوي ختويس سختوي سختوي

 
Simple Past  

 1st سخت کئ (ه)کړل -ړه/کسخت  کړه سخته کړې سختي سخت کئ )(هکړل -کړه/سخت  کړه ختهس کړې يتسخ

 2nd سخت کئ (ه)کړل-کړه/سخت  کړه تهسخ کړې سختي کئسخت  (ه)کړل-/کړهسخت  کړه سخته کړې تيسخ

 3rd ئسخت ک (ه)کړل -کړه/سخت  کړه سخته کړې سختي کئسخت  (ه)کړل -ه/کړسخت  کړه سخته کړې سختي
 

Simple Future  
 1st (ه)خت کمس هب (ه)سخت کم هب (ه)کمسخته  به (ه)سختي کم به کو سخت به سخت کو به به سخته کو ي کوبه سخت

 2nd سخت کې به ېسخت ک به سخته کې به سختي کې به خت کئس به سخت کئ به سخته کئ به به سختي کئ

 3rd سخت کي به يسخت ک به کي سخته به کي سختي به سخت کي به سخت کي به به سخته کي به سختي کي

 
Simple Future in the Past  

 خت کوس (تېر) به  کوسخت  (تېر) به کوسخته  تېر) به( تي کوسخ (تېر) به
(تېر) به سختي 

 ه)(کم
 1st (ه)سخت کم (تېر) به (ه)کمسخت  (تېر) به (ه)سخته کم (تېر) به

 2nd سخت کې تېر) به( سخت کې (تېر) به سخته کې (تېر) به سختي کې (تېر) به سخت کئ (تېر) به سخت کئ ېر) به(ت ه کئتسخ (تېر) به سختي کئ (تېر) به

 3rd سخت کي (تېر) به سخت کي ) به(تېر سخته کي به(تېر)  سختي کي (تېر) به سخت کي ر) به(تې سخت کي (تېر) به کي سخته (تېر) به سختي کي ر) به(تې
 

Present Progressive  
 1st (ه)سختوم ه)(سختوم  (ه)سختوم (ه)سختوم سختوو سختوو سختوو سختوو

 2nd وېسخت سختوې توېسخ سختوې سختوئ ئسختو وئسخت سختوئ

 3rd سختوي سختوي سختوي سختوي سختوي سختوي سختوي سختوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئسخت کړ  ي ديسخت کړ  سخته کړې ده  ديتي کړي خس ی دئسخت کړ  سخت کړي دي  سخته کړې ده  ي ديسختي کړ

 2nd ی دئسخت کړ  سخت کړي دي  هسخته کړې د  يي دسختي کړ ی دئړسخت ک  سخت کړي دي  سخته کړې ده  يسختي کړي د

 3rd ی دئسخت کړ  سخت کړي دي  سخته کړې ده  دي سختي کړي ی دئکړسخت   سخت کړي دي  سخته کړې ده  ړي ديسختي ک

 
Present Perfect Progressive  

 1st سختاوه /ختوئس (ه)ولسخت سختوله سختولې سختاوه /سختوئ (ه)سختول سختوله سختولې

 2nd سختاوه /سختوئ (ه)سختول لهسختو سختولې سختاوه /توئسخ (ه)سختول لهسختو سختولې

 3rd وهسختا /ئوسخت (ه)سختول سختوله سختولې سختاوه /سختوئ ه)(سختول سختوله ېسختول
 

Past Progressive  
 1st هسختاو /سختوئ (ه)ختولس سختوله سختولې سختاوه /وئسخت (ه)سختول سختوله سختولې

 2nd سختاوه /سختوئ (ه)سختول تولهسخ سختولې سختاوه /سختوئ (ه)سختول تولهسخ سختولې

 3rd تاوهسخ /توئخس (ه)سختول سختوله سختولې سختاوه /سختوئ (ه)لسختو سختوله ولېسخت

 
Past Perfect  

 1st کړی وسخت  وهړي سخت ک کړې وه سخته وېسختي کړي  کړی وسخت  کړي وهسخت  سخته کړې وه سختي کړي وې

 2nd کړی و سخت سخت کړي وه سخته کړې وه سختي کړي وې کړی وسخت  وهسخت کړي  سخته کړې وه وېسختي کړي 

 3rd کړی وسخت  سخت کړي وه کړې وهسخته  سختي کړي وې کړی وسخت  وه سخت کړي سخته کړې وه سختي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st تاوهسخ /سختوئ (ه)سختول تولهسخ سختولې تاوهسخ /سختوئ (ه)تولسخ سختوله ولېسخت

 2nd سختاوه /سختوئ (ه)سختول سختوله لېسختو سختاوه /وئسخت (ه)سختول سختوله سختولې

 3rd ختاوهس /سختوئ (ه)سختول سختوله سختولې سختاوه /سختوئ (ه)سختول سختوله ېسختول
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Future Progressive  

 1st (ه)سختوم به  (ه)سختوم به  (ه)سختوم به  (ه)تومسخ به  سختوو به سختوو به ووسخت به سختوو به

 2nd ېسختو به  سختوې به  سختوې به  سختوې به  سختوئ به توئسخ به سختوئ به سختوئ به

 3rd سختوي به  سختوي به  سختوي به  سختوي به سختوي به سختوي به يسختو به سختوي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويسخت کړ به يسخت کړي و به ويسخته کړې  به سختي کړي وي به ی ويت کړسخ به سخت کړي وي به وي سخته کړې به ي ويکړبه سختي 

 2nd ی ويسخت کړ به سخت کړي وي به ويسخته کړې  به سختي کړي وي به ی ويسخت کړ به سخت کړي وي به کړې وي سخته به به سختي کړي وي

 3rd يی وسخت کړ به ويسخت کړي  به سخته کړې وي به تي کړي ويسخ به ی ويسخت کړ به وي سخت کړي به ړې ويک سخته به يي وبه سختي کړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وسخت کړ به کړي وي سخت به سخته کړې وي به ي ويسختي کړ به ی ويسخت کړ به کړي وي سخت به به سخته کړې وي يي کړي وتبه سخ

 2nd ی ويسخت کړ به ي ويسخت کړ به ړې ويسخته ک به سختي کړي وي به ی ويسخت کړ به سخت کړي وي به کړې ويبه سخته  کړي وي تيبه سخ

 3rd ی ويکړ سخت به سخت کړي وي به ړې ويسخته ک به سختي کړي وي به ی ويکړ سخت به سخت کړي وي به ويته کړې خبه س به سختي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سختوم ) به(تېر  )ه(سختوم (تېر) به   (ه)سختوم (تېر) به  (ه)تومسخ (تېر) به  ووسخت (تېر) به  سختوو (تېر) به  سختوو (تېر) به  سختوو تېر) به( 

 2nd سختوې (تېر) به  سختوې (تېر) به  ېسختو ) بهتېر(  سختوې ) به(تېر  ئسختو (تېر) به  سختوئ ر) به(تې  سختوئ (تېر) به  سختوئ ر) به(تې 

 3rd سختوي (تېر) به  سختوي ه(تېر) ب  سختوي (تېر) به  سختوي (تېر) به  سختوي ) به(تېر  سختوي به (تېر)  سختوي (تېر) به  سختوي تېر) به( 

 
Future in the Past Perfect  

سختي کړي  (تېر) به 

 وي

سخته کړې  به (تېر) 

 وي

خت کړي س (تېر) به 

 وي

ی سخت کړ به (تېر) 

 وي

ه سختي کړي (تېر) ب 

 وي

سخته کړې  (تېر) به 

 وي

ړي سخت ک (تېر) به 

 وي

ی سخت کړ (تېر) به 

 وي
1st 

تي کړي خس (تېر) به 

 وي

سخته کړې  (تېر) به 

 يو

سخت کړي  (تېر) به 

 وي

ی سخت کړ (تېر) به 

 وي

کړي  (تېر) به سختي 

 وي

کړې ته سخ (تېر) به 

 وي

سخت کړي  ر) بهتې( 

 وي

ی سخت کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

سختي کړي  (تېر) به 

 وي

سخته کړې  (تېر) به 

 وي

سخت کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی سخت کړ (تېر) به 

 وي

تي کړي ) به سخر(تې 

 وي

ه کړې سخت (تېر) به 

 وي

سخت کړي  (تېر) به 

 وي

ی سخت کړ تېر) به( 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
سخت  سختاوه، به /، سختوئ(ه)سختوم (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)سخت کم زه دې )ي چيغواړ  Present Active کینسختوو 

Imperfect Subjunctive )(ه)سخت کم زه دې )تل يې چيغوښ  Present Passive سختېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وسخت  Past Active یسخت کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  وکړی سخت  Past Passive یسخت سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويت کړسخ اور نه لري چي) ما ديدی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ړی وکت سخ ما )وم چي خوښ  Continuous سختوه 

 Non-continuous سخت که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګښسري (ه)سريښوم  (ه)سريښوم (ه)ريښومس سريښوو سريښوو سريښوو سريښوو

 2nd يښوېسر سريښوې سريښوې سريښوې سريښوئ سريښوئ ئريښوس ريښوئس

 3rd سريښوي سريښوي سريښوي سريښوي يسريښو سريښوي سريښوي سريښوي

 
Simple Past  

 1st کئ سريښ (ه)کړل -سريښ کړه/ کړه (ه)سريښ سريښ (ي)کړې سريښ کئ (ه)کړل -سريښ کړه/ کړه (ه)ښسري کړې)سريښ (ي

 2nd ئسريښ ک  (ه)کړل-سريښ کړه/  کړه ريښ(ه)س سريښ (ي)کړې سريښ کئ  (ه)کړل-ريښ کړه/ س ړهک يښ(ه)سر سريښ (ي)کړې

 3rd سريښ کئ (ه)کړل -ړه/سريښ ک کړه (ه)سريښ کړې ريښ (ي)س سريښ کئ (ه)کړل -سريښ کړه/ کړه (ه)سريښ کړې سريښ (ي)
 

Simple Future  
 1st (ه)سريښ کم به (ه)سريښ کم به (ه)کم (ه)سريښ به ه)(سريښ (ي) کم به ښ کوسري به کو سريښ به ه) کوه سريښ(ب به سريښ (ي)کو

 2nd يښ کېسر به سريښ کې به کې(ه)ښسري به ېسريښ (ي) ک به سريښ کئ به سريښ کئ به ښ(ه) کئبه سري ښ (ي) کئبه سري

 3rd يسريښ ک به ريښ کيس به کي(ه)ښسري به کييښ (ي) سر به يسريښ ک به سريښ کي به کي(ه)به سريښ به سريښ (ي)کي

 
Simple Future in the Past  

سريښ (ي)  (تېر) به

 کو

 (ه)سريښ تېر) به(

 کو

 سريښ  (تېر) به

 کو

 سريښ  (تېر) به 

 کو

ريښ (ي) س ر) بهې(ت

 (ه)کم

 (ه)سريښ (تېر) به

 (ه)کم

 سريښ  (تېر) به

 ه)(کم

 سريښ  (تېر) به

 (ه)کم
1st 

 سريښ (ي) ) به(تېر

 کئ

ريښ(ه) س به(تېر) 

 کئ

 سريښ  به(تېر) 

 کئ

 يښ سر (تېر) به

 کئ

سريښ (ي)  (تېر) به

 کې

 (ه)سريښ (تېر) به

 کې

 سريښ  ر) به(تې

 کې

 سريښ  (تېر) به

 کې
2nd 

(ي) سريښ به (تېر)

 کي

 سريښ(ه) (تېر) به

 کي

 سريښ  (تېر) به

 کي

 ريښ س (تېر) به

 کي

سريښ (ي)  (تېر) به

 کي

 (ه)سريښ ) به(تېر

 کي

 يښ سر ه(تېر) ب

 کي

 سريښ  (تېر) به

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)سريښوم (ه)سريښوم  (ه)سريښوم )(هسريښوم سريښوو سريښوو سريښوو سريښوو

 2nd سريښوې سريښوې ريښوېس سريښوې سريښوئ سريښوئ سريښوئ ئسريښو

 3rd ويسريښ سريښوي يسريښو يسريښو سريښوي سريښوي سريښوي سريښوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئسريښ کړ  سريښ کړي دي  کړې ده (ه)ريښس  ښ (ي) کړي ديسري ی دئسريښ کړ  سريښ کړي دي  کړې ده (ه)سريښ  يښ (ي) کړي ديسر

 2nd دئ یکړسريښ   کړي ديسريښ   کړې ده(ه)سريښ  (ي) کړي دي سريښ ی دئسريښ کړ  سريښ کړي دي  هکړې د(ه)سريښ  ي) کړي دي( سريښ

 3rd ی دئسريښ کړ  ريښ کړي ديس  کړې ده (ه)يښسر  (ي) کړي دي سريښ ی دئسريښ کړ  دي سريښ کړي  کړې ده (ه)ريښس  (ي) کړي دي يښسر

 
Present Perfect Progressive  

 1st يښاوهسر /ښوئسري (ه)سريښول سريښوله ښولېسري سريښاوه /سريښوئ (ه)سريښول لهسريښو سريښولې

 2nd سريښاوه /سريښوئ (ه)سريښول لهسريښو سريښولې سريښاوه /سريښوئ (ه)سريښول ولهسريښ لېيښوسر

 3rd سريښاوه /سريښوئ (ه)ښوليسر سريښوله سريښولې سريښاوه /سريښوئ (ه)ريښولس سريښوله يښولېسر

 
Past Progressive  

 1st سريښاوه /ئريښوس (ه)ولريښس سريښوله ولېسريښ وهسريښا /سريښوئ (ه)سريښول لهسريښو سريښولې

 2nd سريښاوه /سريښوئ (ه)ريښولس سريښوله سريښولې سريښاوه /سريښوئ ه)(سريښول سريښوله سريښولې

 3rd سريښاوه /سريښوئ (ه)ريښولس سريښوله سريښولې يښاوهسر /ښوئيسر (ه)سريښول سريښوله سريښولې
 

Past Perfect  
 1st کړی وسريښ  سريښ کړي وه کړې وه (ه)سريښ ) کړي وېسريښ (ي کړی ويښ سر هښ کړي وسري کړې وه (ه)يښسر ي وېسريښ (ي) کړ

 2nd کړی وښ سري سريښ کړي وه کړې وه)(هسريښ ېسريښ (ي)کړي و کړی وسريښ  سريښ کړي وه کړې وه(ه)سريښ )کړي وېسريښ (ي

 3rd کړی وسريښ  سريښ کړي وه وه کړې (ه)سريښ وېسريښ (ي)کړي  کړی وښ سري سريښ کړي وه کړې وه (ه)سريښ سريښ (ي)کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهسريښ /ئوسريښ (ه)سريښول سريښوله سريښولې سريښاوه /ښوئسري (ه)سريښول هسريښول سريښولې

 2nd ښاوهسري /وئسريښ (ه)سريښول سريښوله ولېسريښ سريښاوه /سريښوئ (ه)سريښول هسريښول سريښولې

 3rd سريښاوه /سريښوئ (ه)سريښول هسريښول سريښولې سريښاوه /سريښوئ (ه)ريښولس لهسريښو ېښولسري
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Future Progressive  

 1st (ه)سريښوم به  (ه)سريښوم هب  (ه)سريښوم به  (ه)ښومسري به  سريښوو به سريښوو به سريښوو به سريښوو به

 2nd سريښوې به  سريښوې به  سريښوې به  ښوېسري به  ريښوئس به وئسريښ به سريښوئ به سريښوئ هب

 3rd سريښوي به  سريښوي به  سريښوي به  ويسريښ به سريښوي به سريښوي به سريښوي هب سريښوي به

 
Future Perfect  

ښ (ي) کړي سري به

 وي
 ی ويړسريښ ک به سريښ کړي وي به کړې وي (ه)سريښ به

سريښ (ي) کړي  به

 وي
 1st ی ويسريښ کړ به وي ښ کړيسري به کړې وي ه)(سريښ هب

سريښ (ي)کړي  به

 وي
 ی ويښ کړسري به سريښ کړي وي به کړې وي (ه)سريښ به

ښ (ي)کړي سري به

 وي
 2nd ی ويښ کړسري به يسريښ کړي و به کړې وي (ه)سريښ به

ي)کړي سريښ ( به

 وي
 ی ويسريښ کړ به يښ کړي ويسر به کړې وي (ه)سريښ به

(ي)کړي سريښ  هب

 وي
 3rd ی ويسريښ کړ به سريښ کړي وي به کړې وي (ه)ښسري به

 
Future Perfect Progressive  

(ي) کړي سريښ  به

 وي
 ی ويسريښ کړ به سريښ کړي وي به کړې وي (ه)ريښس به

(ي) کړي  سريښ به

 وي
 1st ی ويسريښ کړ به سريښ کړي وي به کړې وي (ه)سريښ به

سريښ (ي)کړي  به

 يو
 ی ويسريښ کړ به کړي ويسريښ  به کړې وي (ه)يښسر به

سريښ (ي)کړي  به

 وي
 2nd ی ويکړسريښ  به سريښ کړي وي به کړې وي (ه)يښسر به

سريښ (ي)کړي  به

 وي
 ويی سريښ کړ به وي يسريښ کړ به کړې وي (ه)سريښ به

کړي سريښ (ي) به

 وي
 3rd ی ويسريښ کړ به کړي وي سريښ به کړې وي (ه)سريښ به

 
Future in the Past Progressive  

 (ه)سريښوم (تېر) به  (ه)سريښوم ر) به(تې  سريښوو به (تېر)  سريښوو تېر) به(  سريښوو (تېر) به  ښووسري (تېر) به 
(تېر) به   

 (ه)سريښوم
 1st (ه)سريښوم تېر) به( 

 2nd سريښوې (تېر) به  ښوېسري (تېر) به  وېسريښ هېر) ب(ت  سريښوې ر) به(تې  وئسريښ (تېر) به  سريښوئ ) به(تېر  سريښوئ (تېر) به  سريښوئ به(تېر)  

 3rd سريښوي ېر) به(ت  سريښوي (تېر) به  ويسريښ به (تېر)  سريښوي (تېر) به  سريښوي (تېر) به  ويسريښ (تېر) به  سريښوي (تېر) به  سريښوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي) سريښ ( (تېر) به

 کړي وي

 (ه)يښبه سرر) (تې

 کړې وي

 سريښ (تېر) به 

 کړي وي

 ريښ (تېر) به س

 ی ويکړ

(تېر) به سريښ (ي) 

 کړي وي

 ه)((تېر) به سريښ

 کړې وي

 (تېر) به سريښ 

 کړي وي

 ښ ي(تېر) به سر

 ويی کړ
1st 

ي) (تېر) به سريښ (

 کړي وي

 (ه)(تېر) به سريښ

 يکړې و

 (تېر) به سريښ 

 کړي وي

 سريښ ېر) به (ت

 ی ويکړ

(ي) سريښ  ر) به(تې

 کړي وي

 (ه)به سريښ (تېر)

 کړې وي

 ) به سريښ (تېر

 کړي وي

 (تېر) به سريښ 

 وي یکړ
2nd 

به سريښ (ي) (تېر) 

 کړي وي

 (ه)سريښ(تېر) به 

 کړې وي

 سريښ  تېر) به(

 کړي وي

 سريښ (تېر) به 

 ی ويکړ

(تېر) به سريښ (ي) 

 ړي ويک

 (ه)(تېر) به سريښ

 وي کړې

 ر) به سريښ (تې

 ويړي ک

 سريښ  ېر) به(ت

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 وه، بهسريښا /، سريښوئ(ه)سريښوم (که ...)

 ... (ه)سريښ کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ښ کمسري زه دې )غواړي چي  Present Active یسريښوونک 

Imperfect Subjunctive )(هکم ريښس زه دې )ې چيغوښتل ي(  Present Passive ښېدونکیسري 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   کړی وسريښ  Past Active  یريښ کړس  

Past Anterior or Preterit Perfect   ړی وکسريښ  Past Passive یسو سريښ 

Present Perfect or Past Subjunctive ) يی وسريښ کړ ديچي) ما دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وسريښ  ما )خوښ وم چي  Continuous سريښوه 

 Non-continuous سريښ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومرنګسړ (ه)سړوم  (ه)مسړو (ه)سړوم سړوو سړوو ووسړ ړووس

 2nd سړوې سړوې سړوې سړوې سړوئ سړوئ سړوئ سړوئ

 3rd سړوي سړوي سړوي سړوي سړوي سړوي سړوي سړوي

 
Simple Past  

 1st کئسوړ  ه)(کړل-کړه/ساړه  کړه سړه کړې سړې سوړ کئ (ه)کړل-کړه/ساړه  کړه سړه کړې سړې

 2nd سوړ کئ (ه)کړل-کړه/ړه سا کړه سړه کړې سړې ړ کئسو (ه)کړل-کړه/ه ساړ کړه سړه ړېک سړې

 3rd ړ کئسو (ه)لړک-کړه/ساړه  کړه سړه کړې سړې سوړ کئ (ه)کړل-/کړهساړه  کړه ړهس کړې سړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کم سوړ به )(همه کساړ به (ه)کم سړه به (ه)سړې کم به سوړ کو به کو ساړه به به سړه کو به سړې کو

 2nd کې سوړ به ساړه کې به سړه کې به سړې کې به سوړ کئ به کئ ساړه به سړه کئبه  ړې کئبه س

 3rd سوړ کي به اړه کيس به کي سړه به سړې کي هب وړ کيس به ساړه کي به به سړه کي به سړې کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کمسړې  (تېر) به سوړ کو به(تېر)   ساړه کو (تېر) به کوړه س (تېر) به کوسړې  به(تېر) 
 سړه کم  (تېر) به

 (ه)
 1st (ه)سوړ کم ) به(تېر (ه)ساړه کم (تېر) به

 2nd سوړ کې به (تېر) ېساړه ک (تېر) به سړه کې به (تېر) سړې کې (تېر) به سوړ کئ به (تېر) ساړه کئ (تېر) به سړه کئ ه(تېر) ب سړې کئ (تېر) به

 3rd سوړ کي (تېر) به ساړه کي ) به(تېر سړه کي به (تېر) سړې کي (تېر) به سوړ کي تېر) به( ساړه کي (تېر) به ه کيسړ (تېر) به ې کيسړ ر) به(تې
 

Present Progressive  
 1st (ه)مسړو (ه)سړوم  (ه)سړوم (ه)سړوم ړووس سړوو سړوو سړوو

 2nd ړوېس سړوې سړوې ېسړو ړوئس سړوئ سړوئ سړوئ

 3rd سړوي سړوي سړوي ړويس سړوي سړوي سړوي سړوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئسوړ کړ  ديړه کړي اس  سړه کړې ده  سړې کړي دي ی دئسوړ کړ  ړي ديساړه ک  کړې ده سړه  سړې کړي دي

 2nd ی دئړ کړسو  ديساړه کړي   دهړه کړې س  سړې کړي دي ی دئسوړ کړ  ساړه کړي دي  سړه کړې ده  کړي دي سړې

 3rd ی دئسوړ کړ  ساړه کړي دي  هسړه کړې د  سړې کړي دي ی دئسوړ کړ  ديساړه کړي   سړه کړې ده  سړې کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st سړاوه /سړوئ (ه)سړول سړوله سړولې سړاوه /سړوئ (ه)سړول سړوله ولېسړ

 2nd سړاوه /سړوئ (ه)سړول ولهسړ ولېسړ سړاوه /ړوئس (ه)ولسړ سړوله سړولې

 3rd سړاوه /وئسړ (ه)سړول سړوله سړولې سړاوه /سړوئ )(هسړول سړوله سړولې
 

Past Progressive  
 1st سړاوه /ړوئس (ه)سړول سړوله سړولې هسړاو /ئوسړ (ه)سړول سړوله سړولې

 2nd هسړاو /سړوئ ه)(سړول هسړول سړولې سړاوه /سړوئ (ه)سړول سړوله سړولې

 3rd سړاوه /سړوئ (ه)ولسړ سړوله سړولې سړاوه /ئسړو (ه)سړول ړولهس سړولې

 
Past Perfect  

 1st و کړیسوړ  ساړه کړي وه وه سړه کړې سړې کړي وې کړی وسوړ  ساړه کړي وه سړه کړې وه سړې کړي وې

 2nd ی وکړسوړ  هي وکړ ساړه وهه کړې سړ ي وېسړې کړ کړی وسوړ  ړه کړي وهسا سړه کړې وه سړې کړي وې

 3rd کړی و سوړ ساړه کړي وه سړه کړې وه سړې کړي وې کړی وسوړ  وه ساړه کړي سړه کړې وه وې سړې کړي

 
Past Perfect Progressive  

 1st سړاوه /سړوئ (ه)سړول سړوله ړولېس سړاوه /سړوئ (ه)سړول هسړول لېوسړ

 2nd سړاوه /سړوئ (ه)ړولس هسړول سړولې وهسړا /وئسړ (ه)سړول سړوله سړولې

 3rd هسړاو /سړوئ (ه)سړول سړوله سړولې سړاوه /سړوئ (ه)سړول سړوله لېسړو
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Future Progressive  

 1st (ه)سړوم به  (ه)سړوم به  (ه)سړوم به  (ه)ړومس به  ووسړ به سړوو به سړوو به سړوو به

 2nd سړوې به  وېسړ به  سړوې به  سړوې به  سړوئ به سړوئ به سړوئ به سړوئ به

 3rd سړوي به  سړوي به  سړوي به  سړوي هب سړوي به سړوي به سړوي به سړوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويسوړ کړ به ساړه کړي وي به سړه کړې وي به وي سړې کړي به ی ويسوړ کړ هب ړي ويکساړه  به سړه کړې وي به به سړې کړي وي

 2nd ی ويسوړ کړ به ساړه کړي وي به ړې ويسړه ک به سړې کړي وي به ی ويسوړ کړ به ويساړه کړي  هب يسړه کړې و به کړي وي سړېبه 

 3rd ی ويسوړ کړ به ساړه کړي وي به سړه کړې وي به ې کړي ويسړ به يوی سوړ کړ به ساړه کړي وي به سړه کړې وي به ويبه سړې کړي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويسوړ کړ به ساړه کړي وي به سړه کړې وي به ي ويسړې کړ به ی ويسوړ کړ به ساړه کړي وي به سړه کړې وي به به سړې کړي وي

 2nd ی ويوړ کړس به ساړه کړي وي به سړه کړې وي هب سړې کړي وي به ی ويکړ سوړ به يساړه کړي و به به سړه کړې وي به سړې کړي وي

 3rd ی ويسوړ کړ به ساړه کړي وي به سړه کړې وي به ړې کړي ويس به ی ويسوړ کړ به ه کړي ويساړ به ړه کړې ويبه س ويبه سړې کړي 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سړوم ) به(تېر  )(هسړوم (تېر) به   (ه)سړوم (تېر) به  (ه)سړوم (تېر) به  سړوو (تېر) به  سړوو تېر) به(  سړوو (تېر) به  سړوو (تېر) به 

 2nd سړوې (تېر) به  سړوې (تېر) به  سړوې (تېر) به  سړوې (تېر) به  سړوئ ېر) به(ت  سړوئ (تېر) به  سړوئ (تېر) به  سړوئ (تېر) به 

 3rd سړوي ه(تېر) ب  سړوي (تېر) به  سړوي ) به(تېر  سړوي (تېر) به  سړوي ېر) به(ت  سړوي (تېر) به  سړوي ېر) بهت(  سړوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

سړې کړي  (تېر) به

 وي
 سړه کړې وي ر) به(تې

ساړه کړي  (تېر) به

 يو

ی کړسوړ  (تېر) به

 وي

(تېر) به سړې کړي 

 وي
 وي (تېر) به سړه کړې

) به ساړه کړي (تېر

 وي

ی به سوړ کړ(تېر) 

 وي
1st 

کړي سړې  (تېر) به

 وي
 سړه کړې وي (تېر) به

ساړه کړي  به(تېر) 

 يو

ی کړ سوړ تېر) به(

 وي

سړې کړي  (تېر) به

 وي
 ه کړې وي(تېر) به سړ

(تېر) به ساړه کړي 

 وي

ی به سوړ کړ(تېر) 

 وي
2nd 

سړې کړي  (تېر) به

 وي
 سړه کړې وي (تېر) به

ساړه کړي  ه(تېر) ب

 وي

ی سوړ کړ (تېر) به

 وي

(تېر) به سړې کړي 

 وي
 تېر) به سړه کړې وي(

کړي ه ساړه (تېر) ب

 وي

ی سوړ کړبه (تېر) 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)سوړ کم هسړاوه، ب /، سړوئ(ه)سړوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وړ کمس زه دې )غواړي چي  Present Active سړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مسوړ ک زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive ړېدونکیس 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و سوړ  Past Active یسوړ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وسوړ  Past Passive یسوړ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسوړ کړ يدی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وسوړ  ما )خوښ وم چي  Continuous سړوه 

 Non-continuous سوړ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګتسس (ه)سستوم  )(هسستوم (ه)ومسست تووسس سستوو سستوو سستوو

 2nd سستوې سستوې سستوې سستوې سستوئ سستوئ سستوئ ستوئس

 3rd سستوي سستوي سستوي سستوي يسستو سستوي ستويس سستوي

 
Simple Past  

 1st سست کئ (ه)کړل -کړه/سست  کړه سسته سستي کړې سست کئ (ه)کړل -کړه/سست  کړه سسته کړې سستي

 2nd سست کئ (ه)کړل- /سست کړه کړه سسته کړې سستي سست کئ (ه)لکړ- /ست کړهس هکړ سسته ي کړېسست

 3rd ئسست ک )ه(کړل- /سست کړه کړه سسته سستي کړې سست کئ (ه)کړل- /کړهسست  هکړ سسته سستي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کمسست  به (ه)کم سست به (ه)کم سسته به (ه)سستي کم به سست کو به وسست ک به به سسته کو به سستي کو

 2nd ت کېسس به سست کې به سسته کې به سستي کې به سست کئ به کئ سست به به سسته کئ تي کئبه سس

 3rd سست کي به سست کي به کي سسته به سستي کي به سست کي هب سست کي به به سسته کي به سستي کي

 
Simple Future in the Past  

 سست کو ېر) به(ت  سست کو ر) به(تې سسته کو هب(تېر)  ستي کوس ر) به(تې
سستي  (تېر) به

 (ه)کم

 سسته کم  (تېر) به

 (ه)

 سست کم  ر) به(تې

 ه)(

 سست کم  (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd ست کېس ه(تېر) ب ست کېس ر) به(تې سسته کې (تېر) به تي کېسس (تېر) به سست کئ (تېر) به ت کئسس (تېر) به سسته کئ به (تېر) ئکسستي  (تېر) به

 3rd سست کي (تېر) به سست کي (تېر) به سسته کي ه(تېر) ب سستي کي (تېر) به سست کي (تېر) به سست کي به (تېر) سسته کي (تېر) به سستي کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)سستوم (ه)سستوم  (ه)تومسس (ه)سستوم سستوو سستوو سستوو ووسست

 2nd وېسست سستوې سستوې سستوې سستوئ ئوسست سستوئ توئسس

 3rd سستوي سستوي سستوي سستوي سستوي ويسست سستوي سستوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئسست کړ  سست کړي دي  کړې دهسسته   سستي کړي دي ی دئسست کړ  سست کړي دي  سسته کړې ده  سستي کړي دي

 2nd دئی سست کړ  سست کړي دي  هسسته کړې د  ي ديسستي کړ دئ یړکسست   کړي دي سست  دهسسته کړې   سستي کړي دي

 3rd دئ یسست کړ  سست کړي دي  سسته کړې ده  سستي کړي دي ی دئړسست ک  ت کړي ديسس  سسته کړې ده  سستي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st سستاوه /وئستس (ه)سستول ولهسست ولېسست سستاوه /سستوئ (ه)سستول سستوله سستولې

 2nd اوهسست /سستوئ (ه)سستول سستوله سستولې وهسستا /سستوئ (ه)سستول لهسستو سستولې

 3rd سستاوه /سستوئ ه)(سستول هسستول سستولې سستاوه /سستوئ (ه)سستول سستوله سستولې
 

Past Progressive  
 1st هسستاو /ستوئس )(هسستول ستولهس ستولېس سستاوه /سستوئ (ه)سستول هسستول سستولې

 2nd ستاوهس /سستوئ (ه)سستول سستوله سستولې تاوهسس /سستوئ (ه)سستول تولهسس سستولې

 3rd سستاوه /سستوئ (ه)لسستو لهوسست سستولې سستاوه /سستوئ (ه)سستول سستوله لېسستو

 
Past Perfect  

 1st کړی وسست  ړي وهسست ک ړې وهک هسست تي کړي وېسس ړی وکسست  سست کړي وه ته کړې وهسس سستي کړي وې

 2nd کړی وسست  سست کړي وه سسته کړې وه وېسستي کړي  کړی وسست  سست کړي وه ړې وهسسته ک سستي کړي وې

 3rd کړی وسست  سست کړي وه سسته کړې وه ي کړي وېسست کړی وسست  ست کړي وهس ړې وهکسسته  سستي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st سستاوه /سستوئ (ه)لسستو سستوله سستولې تاوهسس /سستوئ (ه)تولسس سستوله ېولتسس

 2nd وهاسست /سستوئ (ه)سستول سستوله سستولې سستاوه /ئسستو (ه)سستول هسستول سستولې

 3rd سستاوه /سستوئ (ه)ولسست سستوله سستولې سستاوه /سستوئ (ه)سستول سستوله سستولې
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Future Progressive  

 1st (ه)سستوم به  (ه)سستوم به  (ه)سستوم هب  (ه)سستوم به  سستوو هب سستوو به سستوو به سستوو هب

 2nd سستوې به  سستوې به  وېتسس به  سستوې به  سستوئ به سستوئ به سستوئ به سستوئ به

 3rd سستوي هب  ستويس به  سستوي به  سستوي به يسستو به سستوي به سستوي به سستوي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويسست کړ به سست کړي وي به سسته کړې وي به سستي کړي وي به ی ويسست کړ به کړي وي سست به سسته کړې وي به يبه سستي کړي و

 2nd يی وسست کړ به وي سست کړي به سسته کړې وي به سستي کړي وي به ی ويسست کړ به وي سست کړي به سسته کړې وي به ي ويړبه سستي ک

 3rd ی ويسست کړ به سست کړي وي به يسسته کړې و به سستي کړي وي به ی ويکړ سست به سست کړي وي به ويسسته کړې  به وي به سستي کړي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويسست کړ به ي ويسست کړ به کړې ويسسته  به سستي کړي وي به ويی سست کړ به سست کړي وي به کړې ويبه سسته  به سستي کړي وي

 2nd ی ويسست کړ به سست کړي وي به وي سسته کړې به وي سستي کړي به ی ويسست کړ به سست کړي وي به به سسته کړې وي ي ويکړبه سستي 

 3rd ی ويسست کړ به کړي ويسست  به سسته کړې وي به وي سستي کړي به ی ويسست کړ به کړي ويسست  به به سسته کړې وي کړي وي يبه سست
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مسستو (تېر) به  (ه)سستوم ېر) بهت(    (ه)سستوم (تېر) به  (ه)سستوم (تېر) به  سستوو به (تېر)  سستوو (تېر) به  سستوو (تېر) به  تووسس (تېر) به 

 2nd سستوې (تېر) به  سستوې تېر) به(  سستوې تېر) به(  سستوې بهر) (تې  سستوئ به(تېر)   سستوئ (تېر) به  سستوئ به (تېر)  سستوئ (تېر) به 

 3rd سستوي (تېر) به  سستوي (تېر) به  سستوي ېر) بهت(  سستوي (تېر) به  سستوي (تېر) به  سستوي به(تېر)   سستوي ه(تېر) ب  سستوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړي  سستي به(تېر)  

 وي

کړې سسته  ه) ب(تېر 

 وي

کړي  سست (تېر) به 

 وي

ی ړسست ک (تېر) به 

 وي

(تېر) به سستي کړي  

 وي

ه سسته کړې (تېر) ب 

 وي

(تېر) به سست کړي  

 وي

ی (تېر) به سست کړ 

 وي
1st 

سستي کړي  ) به(تېر 

 وي

سسته کړې  به (تېر) 

 وي

ي سست کړ (تېر) به 

 وي

ی سست کړ (تېر) به 

 وي

ړي به سستي ک(تېر)  

 يو

ته کړې (تېر) به سس 

 وي

به سست کړي  (تېر) 

 وي

ی ه سست کړ(تېر) ب 

 وي
2nd 

 سستي کړي (تېر) به 

 وي

سته کړې س (تېر) به 

 وي

سست کړي  (تېر) به 

 وي

ی ت کړسس (تېر) به 

 يو

(تېر) به سستي کړي  

 وي

(تېر) به سسته کړې  

 وي

سست کړي  (تېر) به 

 وي

ی کړ(تېر) به سست  

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
سست  سستاوه، به /ئ، سستو(ه)سستوم (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)سست کم زه دې )غواړي چي  Present Active سستوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)ت کمسس زه دې )چيغوښتل يې  Present Passive یستېدونکس 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وست س  Past Active  یسست کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect   ی وکړسست  Past Passive یسست سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسست کړ لري چي) ما دي دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وسست  ما )ښ وم چيخو  Continuous سستوه 

 Non-continuous سست که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)کڼمس (ه)ڼمسک (ه)سکڼم (ه)سکڼم سکڼو ڼوسک سکڼو سکڼو

 2nd سکڼې کڼېس سکڼې سکڼې سکڼئ سکڼئ سکڼئ کڼئس

 3rd سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي

 
Simple Past  

 1st وسکښتئ (ه)سکښتلو کښتلهسو وسکښتلې وسکښتئ (ه)وسکښتل وسکښتله وسکښتلې

 2nd سکښتئو (ه)وسکښتل وسکښتله سکښتلېو وسکښتئ (ه)وسکښتل وسکښتله کښتلېوس

 3rd ښتئوسک (ه)وسکښتل وسکښتله ېوسکښتل وسکښتئ ه)(وسکښتل تلهسکښو ښتلېوسک
 

Simple Future  
 1st (ه)وسکڼمبه  (ه)مبه وسکڼ (ه)به وسکڼم (ه)به وسکڼم به وسکڼو ڼووسکبه  به وسکڼو به وسکڼو

 2nd سکڼېبه و به وسکڼې به وسکڼې کڼېبه وس به وسکڼئ به وسکڼئ به وسکڼئ به وسکڼئ

 3rd به وسکڼي به وسکڼي به وسکڼي سکڼيبه و به وسکڼي ڼيبه وسک سکڼيه وب سکڼيبه و

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وسکڼم (ه)(تېر) به وسکڼم (ه)ر) به وسکڼم(تې (ه)(تېر) به وسکڼم وبه وسکڼ (تېر) (تېر) به وسکڼو (تېر) به وسکڼو ه وسکڼو(تېر) ب

 2nd وسکڼېبه (تېر)  (تېر) به وسکڼې (تېر) به وسکڼې به وسکڼې (تېر) ه وسکڼئ(تېر) ب به وسکڼئ(تېر)  سکڼئه وتېر) ب( وسکڼئېر) به (ت

 3rd ېر) به وسکڼي(ت (تېر) به وسکڼي (تېر) به وسکڼي (تېر) به وسکڼي ه وسکڼي(تېر) ب (تېر) به وسکڼي (تېر) به وسکڼي تېر) به وسکڼي(

 
Present Progressive  

 1st (ه)سکڼم (ه)سکڼم )(هسکڼم (ه)سکڼم وسکڼ سکڼو ڼوسک سکڼو

 2nd کڼېس سکڼې سکڼې سکڼې سکڼئ سکڼئ سکڼئ سکڼئ

 3rd سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي سکڼي کڼيس سکڼي
 

Present Perfect  
 1st ی دئسکښت  سکښتي دي  سکښتې ده  سکښتي دي سکښتی دئ  سکښتي دي  ده سکښتې  سکښتي دي

 2nd سکښتی دئ  ي ديسکښت  سکښتې ده  کښتي ديس سکښتی دئ  ي ديسکښت  تې دهسکښ  ي ديسکښت

 3rd دئ سکښتی  دي سکښتي  سکښتې ده  سکښتي دي کښتی دئس  دي سکښتي  دهسکښتې   سکښتي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښتئ سک (ه)لسکښت سکښتله سکښتلې سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله سکښتلې

 2nd تئ سکښ (ه)سکښتل سکښتله تلېسکښ سکښتئ  (ه)تلسکښ سکښتله تلېسکښ

 3rd سکښتئ  (ه)سکښتل هسکښتل سکښتلې ئ سکښت (ه)سکښتل سکښتله سکښتلې

 
Past Progressive  

 1st سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله سکښتلې سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله سکښتلې

 2nd ئ سکښت (ه)ښتلسک سکښتله سکښتلې سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله سکښتلې

 3rd سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله کښتلېس سکښتئ  (ه)سکښتل کښتلهس سکښتلې

 
Past Perfect  

 1st ی وسکښت سکښتي وه هسکښتې و سکښتي وې ی وسکښت سکښتي وه سکښتې وه سکښتي وې

 2nd ی وښتسک ي وهسکښت سکښتې وه سکښتي وې ی وسکښت سکښتي وه سکښتې وه سکښتي وې

 3rd ی وسکښت ښتي وهسک سکښتې وه سکښتي وې و یسکښت سکښتي وه هسکښتې و وې ښتيسک

 
Past Perfect Progressive  

 1st سکښتئ  (ه)ښتلکس سکښتله سکښتلې سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله ښتلېسک

 2nd سکښتئ  (ه)سکښتل سکښتله سکښتلې سکښتئ  (ه)سکښتل لهسکښت سکښتلې

 3rd کښتئ س (ه)سکښتل کښتلهس سکښتلې ئ کښتس (ه)لسکښت لهسکښت لېسکښت
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Future Progressive  

 1st (ه)به سکڼم (ه)به سکڼم (ه)به سکڼم ه)(به سکڼم  سکڼو به به سکڼو به سکڼو به سکڼو

 2nd به سکڼې به سکڼې به سکڼې ه سکڼېب سکڼئبه  سکڼئبه  سکڼئ به سکڼئ به

 3rd به سکڼي  به سکڼي ڼيسک به ه سکڼيب ڼيسکبه  يسکڼبه  سکڼيبه  سکڼيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه سکښت به سکښتي وي به سکښتې وي ويبه سکښتي  ی ويتبه سکښ به سکښتي وي به سکښتې وي تي ويبه سکښ

 2nd ی ويکښتبه س به سکښتي وي سکښتې وي به به سکښتي وي ی ويبه سکښت تي ويبه سکښ به سکښتې وي ي ويبه سکښت

 3rd ی ويبه سکښت به سکښتي وي به سکښتې وي به سکښتي وي ی ويسکښته ب به سکښتي وي ويبه سکښتې  يي وبه سکښت

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويه سکښتب به سکښتي وي به سکښتې وي ښتي ويبه سک ی ويبه سکښت تي ويبه سکښ يبه سکښتې و به سکښتي وي

 2nd ی ويبه سکښت به سکښتي وي به سکښتې وي به سکښتي وي وي یبه سکښت ويتي به سکښ ويښتې به سک يبه سکښتي و

 3rd ی ويبه سکښت ښتي ويکبه س به سکښتې وي به سکښتي وي ی ويبه سکښت ويبه سکښتي  تې ويبه سکښ به سکښتي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سکڼم(تېر) به   (ه)سکڼم (تېر) به   (ه)سکڼم) به (تېر  (ه)سکڼمبه (تېر)   کڼوه س(تېر) ب وسکڼ تېر) به( (تېر) به سکڼو ر) به سکڼو(تې

 2nd سکڼې(تېر) به   سکڼېبه (تېر)   سکڼې(تېر) به   سکڼېبه  (تېر)  سکڼئ(تېر) به  سکڼئ(تېر) به  سکڼئبه  (تېر) سکڼئ) به (تېر

 3rd سکڼيتېر) به (  سکڼي(تېر) به   سکڼي (تېر) به  سکڼيه (تېر) ب  ڼيسک (تېر) به سکڼيېر) به (ت سکڼي(تېر) به  سکڼي) به (تېر

 
Future in the Past Perfect  

 ېر) به سکښتي وي(ت
(تېر) به سکښتې  

 وي

سکښتي  ه(تېر) ب 

 وي

ی (تېر) به سکښت 

 وي

(تېر) به سکښتي  

 وي

ې (تېر) به سکښت 

 وي

(تېر) به سکښتي  

 وي

ی تسکښ تېر) به( 

 وي
1st 

ښتي (تېر) به سک 

 وي

سکښتې  (تېر) به 

 وي

تي (تېر) به سکښ 

 وي

ی (تېر) به سکښت 

 وي

کښتي (تېر) به س 

 وي

به سکښتې (تېر)  

 وي

(تېر) به سکښتي  

 وي

ی تښ(تېر) به سک 

 وي
2nd 

(تېر) به سکښتي  

 وي

(تېر) به سکښتې  

 وي

تي (تېر) به سکښ 

 وي

ی (تېر) به سکښت 

 وي

ښتي ه سک(تېر) ب 

 وي

) به سکښتې تېر( 

 وي

تي (تېر) به سکښ 

 وي

ی (تېر) به سکښت 

 يو
3rd 

 

Conditional (present, past, future) .. (ه)،سکښتئ ، به وسکڼم (ه).) سکڼم(که...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)زه دې وسکڼم )چيغواړي  Present Active سکښتونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وسکڼم )يوښتل يې چغ  Present Passive ل _سکښت کېدونکی/ سکښت 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یسکښت  Past Active یسکښت  

Past Anterior or Preterit Perfect و یسکښت  Past Passive یسکښتل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یښتسک ما دي چي) نه لري دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یسکښت ما )خوښ وم چي  Continuous سکڼه 

 Non-continuous وسکڼه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګسمسور (ه)مسورومس  (ه)سمسوروم (ه)مسورومس سمسوروو مسورووس سمسوروو ووروسمس

 2nd سمسوروې سمسوروې سمسوروې سمسوروې سمسوروئ ئسمسورو سمسوروئ سمسوروئ

 3rd ورويسمس سمسوروي سمسوروي سمسوروي ورويسمس سمسوروي سمسوروي رويسمسو
 

Simple Past  
 1st سمسور کئ (ه)کړل -کړه/مسور س کړه سمسوره کړې سمسوري سمسور کئ (ه)کړل -کړه/مسور س هکړ سمسوره ېکړ سمسوري

 2nd سور کئسم (ه)کړل -کړه/سمسور  هکړ سورهمس کړې سمسوري سمسور کئ (ه)کړل -کړه/سمسور  ړهک سمسوره کړې ريسمسو

 3rd کئ سمسور (ه)کړل -ه/کړسمسور  ړهک هسمسور کړې يورسمس کئ سمسور (ه)کړل -کړه/سمسور  هکړ سمسوره کړې سمسوري
 

Simple Future  
 1st (ه)سمسور کم هب (ه)کم سمسور به (ه)سمسوره کم به (ه)سمسوري کم به کوسمسور  به ور کوسمس به به سمسوره کو به سمسوري کو

 2nd کې سمسور به کېور سمس به ه کېورسمس به سمسوري کې به سمسور کئ به ئسمسور ک به به سمسوره کئ مسوري کئبه س

 3rd سمسور کي به سور کيسم به کي سمسوره به سمسوري کي به سمسور کي به مسور کيس به به سمسوره کي ري کيبه سمسو
 

Simple Future in the Past  

 سمسوري کو (تېر) به
 سمسوره  تېر) به(

 کو

 ر سمسو (تېر) به

 کو

 سمسور  (تېر) به 

 کو

سمسوري  ه(تېر) ب

 )(هکم

 وره سمس تېر) به(

 (ه)کم

 سمسور  به (تېر)

 (ه)کم

 سمسور  به(تېر) 

 (ه)کم
1st 

 سمسوري (تېر) به

 کئ
 سوره کئسم (تېر) به

 سمسور  (تېر) به

 کئ

 سمسور  (تېر) به

 ئک

سمسوري  به (تېر)

 کې
 سمسوره کې (تېر) به

 سمسور  (تېر) به

 کې

 سمسور  ر) به(تې

 کې
2nd 

ي ورسمس به (تېر)

 کي
 سمسوره کي به(تېر) 

 سمسور  تېر) به(

 يک

 سمسور  (تېر) به

 کي

سمسوري  ېر) به(ت

 کي
 سمسوره کي (تېر) به

 سمسور  (تېر) به

 کي

 سمسور  (تېر) به

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)سمسوروم (ه)سمسوروم  (ه)سمسوروم (ه)سمسوروم سمسوروو وسمسورو سمسوروو سمسوروو

 2nd سمسوروې سمسوروې سمسوروې سمسوروې سمسوروئ وئسورسم سمسوروئ وئسمسور

 3rd سمسوروي ويسمسور سمسوروي يسمسورو سمسوروي سمسوروي سمسوروي سورويسم
 

Present Perfect  
 1st ی دئر کړسوسم  دي سمسور کړي  سمسوره کړې ده  سمسوري کړي دي ی دئسمسور کړ  ي ديسمسور کړ  سمسوره کړې ده  ړي ديکسمسوري 

 2nd ی دئسمسور کړ  سمسور کړي دي  سمسوره کړې ده  سمسوري کړي دي ی دئکړسمسور   سمسور کړي دي  هسمسوره کړې د  ديسمسوري کړي 

 3rd ی دئسمسور کړ  مسور کړي ديس  سمسوره کړې ده  سمسوري کړي دي ی دئسمسور کړ  ور کړي ديسمس  ده سمسوره کړې  سمسوري کړي دي
 

Present Perfect Progressive  

 (ه)سمسورول رولهسمسو سمسورولې
 /سمسوروئ

 سمسوراوه
 (ه)سمسورول سمسوروله سمسورولې

 /سمسوروئ

 سوراوهسم
1st 

 (ه)سمسورول سمسوروله سمسورولې
 /وروئسسم

 مسوراوهس
 (ه)سمسورول لهسمسورو سمسورولې

 /سمسوروئ

 سمسوراوه
2nd 

 (ه)ورولسمس سمسوروله سمسورولې
 /مسوروئس

 وهوراسمس
 (ه)لسمسورو سمسوروله سمسورولې

 /سمسوروئ

 سمسوراوه
3rd 

 
Past Progressive  

 (ه)سمسورول مسورولهس سمسورولې
 /سمسوروئ

 سمسوراوه
 (ه)رولوسمس سمسوروله سمسورولې

 /سمسوروئ

 سمسوراوه
1st 

 (ه)سمسورول سمسوروله سمسورولې
 /وروئسمس

 سمسوراوه
 (ه)سورولسم سورولهسم سمسورولې

 /وئسورسم

 هسمسوراو
2nd 

 (ه)سمسورول سمسوروله سمسورولې
 /وروئسمس

 سمسوراوه
 (ه)ورولسمس سمسوروله سمسورولې

 /سمسوروئ

 سمسوراوه
3rd 

 
Past Perfect  

 1st کړی و سمسور سمسور کړي وه کړې وه سمسوره سمسوري کړي وې کړی وسمسور  سمسور کړي وه ره کړې وهسمسو وې سمسوري کړي

 2nd کړی وور سمس سمسور کړي وه سمسوره کړې وه ړي وېسمسوري ک کړی وسمسور  وهسمسور کړي  ړې وهسمسوره ک وېړي سمسوري ک

 3rd کړی وسمسور  سمسور کړي وه ړې وهسمسوره ک سمسوري کړي وې کړی ور وسمس سمسور کړي وه سمسوره کړې وه مسوري کړي وېس
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Past Perfect Progressive  

 (ه)سمسورول لهسمسورو سورولېسم
 /سمسوروئ

 هسمسوراو
 (ه)ورولسمس سمسوروله سمسورولې

 /سمسوروئ

 سمسوراوه
1st 

 (ه)سورولسم سمسوروله ولېسمسور
 /سمسوروئ

 سمسوراوه
 (ه)لسمسورو هسمسورول سمسورولې

 /سمسوروئ

 سمسوراوه
2nd 

 )(هسمسورول سمسوروله سمسورولې
 /سمسوروئ

 سمسوراوه
 ه)(سمسورول رولهسمسو لېسمسورو

 /سمسوروئ

 سوراوهسم
3rd 

 
Future Progressive  

 1st (ه)موسمسور به  (ه)سمسوروم به  (ه)سمسوروم به  (ه)سمسوروم به  رووسمسو به سمسوروو به سمسوروو به مسورووس به

 2nd مسوروېس به  ېسمسورو به  سمسوروې به  روېسمسو به  سمسوروئ به سمسوروئ به ئسمسورو به سمسوروئ به

 3rd سمسوروي به  سمسوروي به  سمسوروي به  سمسوروي به سمسوروي به يسمسورو به مسورويس به مسورويس هب
 

Future Perfect  

 به سمسوري کړي وي
 به سمسوره کړې 

 يو

 ور کړي سمس به

 وي

  سمسور کړئ به

 وي
 سمسوري کړي وي به

 کړې سمسوره  به

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 کړئ  سمسور هب

 وي
1st 

 وي سمسوري کړي به
 ې به سمسوره کړ

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
 سمسوري کړي وي به

 سمسوره کړې  به

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
2nd 

 ړي ويمسوري کسبه 
 به سمسوره کړې 

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
 سمسوري کړي وي به

  وره کړېسمس به

 وي

 ي کړ سمسور به

 وي

 سور کړئ سم به

 وي
3rd 

 
Future Perfect Progressive  

 به سمسوري کړي وي
 کړې به سمسوره 

 وي

 ر کړي سمسو به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
 سمسوري کړي وي به

 ره کړې سمسو به

 وي

  سمسور کړي به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
1st 

 سوري کړي ويبه سم
 به سمسوره کړې 

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
 ي ويسمسوري کړ به

 سمسوره کړې  به

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
2nd 

 ي ويبه سمسوري کړ
 به سمسوره کړې 

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 ئ مسور کړس به

 وي
 سمسوري کړي وي به

 سمسوره کړې  به

 وي

 سمسور کړي  به

 وي

 سمسور کړئ  به

 وي
3rd 

 
Future in the Past Progressive  

 سمسوروو به (تېر)  سمسوروو ېر) به(ت  سمسوروو (تېر) به  وسمسورو (تېر) به 
 ېر) به(ت 

 ه)(سمسوروم

 (تېر) به 

 (ه)سمسوروم

 (تېر) به  

 )ه(سمسوروم

 ) به(تېر 

 (ه)سمسوروم
1st 

 2nd سمسوروې به(تېر)   سمسوروې تېر) به(  سمسوروې ر) به(تې  مسوروېس ه(تېر) ب  وروئسمس به (تېر)  سمسوروئ (تېر) به  ئسمسورو (تېر) به  سمسوروئ تېر) به( 

 3rd ويسمسور (تېر) به  سمسوروي (تېر) به  سمسوروي (تېر) به  رويسمسو به (تېر)  سمسوروي (تېر) به  سمسوروي (تېر) به  سمسوروي تېر) به(  سمسوروي (تېر) به 
 

Future in the Past Perfect  
سمسوري  به(تېر)  

 ويکړي 

وره سمس (تېر) به 

 کړې وي

سور سم (تېر) به 

 کړي وي

سمسور  (تېر) به 

 ی ويکړ

تېر) به سمسوري ( 

 کړي وي

(تېر) به سمسوره  

 کړې وي

 ورس(تېر) به سم 

 ويکړي 

 (تېر) به سمسور 

 ويی کړ
1st 

سمسوري  (تېر) به 

 کړي وي

سمسوره  (تېر) به 

 کړې وي

سمسور  تېر) به( 

 کړي وي

ور سمس تېر) به( 

 ی ويکړ

به سمسوري  (تېر) 

 کړي وي

سمسوره  ) به(تېر 

 کړې وي

سمسور  (تېر) به 

 ړي ويک

سمسور  (تېر) به 

 ی ويکړ
2nd 

سمسوري  (تېر) به 

 کړي وي

سمسوره  ه(تېر) ب 

 کړې وي

سمسور  به(تېر)  

 کړي وي

سمسور  (تېر) به 

 ی ويکړ

(تېر) به سمسوري  

 ي ويکړ

ه سمسور تېر) به( 

 ړې ويک

سمسور  ) به(تېر 

 يکړي و

سمسور  (تېر) به 

 يی وکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 سمسوراوه، به /، سمسوروئ(ه)سمسوروم .)(که ..

 ... (ه)مکسمسور 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ر کمسمسو زه دې )غواړي چي  Present Active یسوروونکسم 

Imperfect Subjunctive )(ه)سمسور کم ېزه د )وښتل يې چيغ  Present Passive سمسورېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وسمسور  Past Active  یسمسور کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وسمسور  Past Passive یسمسور سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويور کړسمس ري چي) ما ديی باور نه لد  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وسمسور  ما )خوښ وم چي  Continuous سمسوروه 

 Non-continuous سمسور که 

 



200: to correct; to rectify; to straighten; to regulate; to adjust سمول 
 

 400 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومګرنسم (ه)سموم  (ه)سموم (ه)سموم سموو وسمو سموو سموو

 2nd سموې سموې سموې سموې سموئ سموئ سموئ ئسمو

 3rd سموي ويسم سموي سموي سموي سموي سموي ويمس

 
Simple Past  

 1st سم کئ (ه)کړل -کړه/سم  هکړ سمه کړې سمي ئک سم ه)(کړل -کړه/سم  کړه سمه کړې سمي

 2nd کئ سم (ه)کړل -کړه/سم  کړه سمه کړې سمي سم کئ (ه)کړل -ه/کړسم  کړه سمه کړې سمي

 3rd سم کئ ه)(کړل-کړه/سم  کړه سمه ړېک سمي ئکسم  (ه)کړل-کړه/سم  کړه سمه کړې سمي
 

Simple Future  
 1st (ه)سم کم به (ه)سم کم به (ه)سمه کم به )(همسمي ک به م کوس به کوسم  به به سمه کو به سمي کو

 2nd کېسم  به سم کې به سمه کې به مي کېس به سم کئ به سم کئ به به سمه کئ کئ به سمي

 3rd سم کي به سم کي به کي سمه به سمي کي به سم کي به يسم ک به به سمه کي به سمي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)سمي کم هب (تېر) سم کو (تېر) به  سم کو (تېر) به سمه کو ) بهتېر( سمي کو ) بهېر(ت
 (تېر) به سمه کم

 (ه)

 سم کم  ) به(تېر

 (ه)

 کمسم  (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd سم کې به ر)(تې ېسم ک (تېر) به سمه کې ر) به(تې سمي کې (تېر) به سم کئ ېر) به(ت سم کئ (تېر) به مه کئس ر) بهې(ت سمي کئ (تېر) به

 3rd سم کي (تېر) به سم کي (تېر) به سمه کي (تېر) به سمي کي (تېر) به سم کي ) به(تېر سم کي (تېر) به کي سمه (تېر) به کي سمي تېر) به(
 

Present Progressive  
 1st (ه)سموم (ه)سموم  (ه)سموم (ه)مسمو سموو سموو سموو سموو

 2nd سموې سموې ېسمو ېسمو سموئ سموئ سموئ سموئ

 3rd سموي سموي يسمو سموي سموي ويسم سموي مويس

 
Present Perfect  

 1st ئی دم کړس  سم کړي دي  سمه کړې ده  سمي کړي دي ی دئکړ سم  سم کړي دي  سمه کړې ده  سمي کړي دي

 2nd ی دئم کړس  ي ديسم کړ  سمه کړې ده  کړي دي سمي ی دئسم کړ  سم کړي دي  کړې دهسمه   سمي کړي دي

 3rd ئی دسم کړ  سم کړي دي  سمه کړې ده  دي سمي کړي ی دئسم کړ  ي ديسم کړ  مه کړې دهس  ي کړي ديسم

 
Present Perfect Progressive  

 1st سماوه /سموئ )(هسمول سموله سمولې ماوهس /سموئ (ه)سمول سموله سمولې

 2nd هماوس /سموئ (ه)ولسم مولهس سمولې سماوه /سموئ (ه)مولس سموله سمولې

 3rd سماوه /سموئ (ه)سمول سموله سمولې سماوه /سموئ (ه)سمول سموله ېسمول
 

Past Progressive  
 1st سماوه /ئسمو (ه)لسمو سموله سمولې سماوه /سموئ (ه)سمول سموله ېسمول

 2nd سماوه /سموئ (ه)سمول لهسمو سمولې سماوه /سموئ (ه)سمول لهسمو سمولې

 3rd سماوه /سموئ (ه)سمول سموله سمولې سماوه /موئس )(هسمول سموله لېسمو

 
Past Perfect  

 1st و کړیسم  سم کړي وه سمه کړې وه سمي کړي وې ړی وکسم  سم کړي وه کړې وهسمه  سمي کړي وې

 2nd کړی وسم  سم کړي وه کړې وه سمه سمي کړي وې کړی وسم  م کړي وهس سمه کړې وه سمي کړي وې

 3rd کړی وسم  ړي وهسم ک سمه کړې وه کړي وې سمي کړی وسم  وه سم کړي ې وهکړ سمه مي کړي وېس

 
Past Perfect Progressive  

 1st سماوه /موئس (ه)ولمس سموله سمولې سماوه /سموئ (ه)سمول سموله ولېسم

 2nd سماوه /سموئ (ه)سمول مولهس سمولې سماوه /سموئ (ه)سمول مولهس سمولې

 3rd سماوه /سموئ (ه)ولسم سموله سمولې هسماو /سموئ (ه)سمول سموله لېموس

 
  



200: to correct; to rectify; to straighten; to regulate; to adjust سمول 
 

 401 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مومس به  (ه)سموم به  (ه)سموم به  (ه)سموم به  ووسم به سموو به وسمو به سموو به

 2nd سموې به  سموې به  سموې به  سموې به  سموئ به سموئ به سموئ به سموئ به

 3rd سموي به  سموي به  سموي به  ويسم به سموي به سموي به سموي به ويسم به

 
Future Perfect  

 1st ی ويسم کړ به کړي وي سم به يوسمه کړې  به سمي کړي وي به ی ويسم کړ به ي ويسم کړ به کړې ويسمه  به به سمي کړي وي

 2nd ويی سم کړ به ړي ويسم ک به وي کړېسمه  به ړي ويسمي ک هب ی ويسم کړ به سم کړي وي هب سمه کړې وي به به سمي کړي وي

 3rd ی ويسم کړ به سم کړي وي به سمه کړې وي به يسمي کړي و به ويی سم کړ به سم کړي وي به سمه کړې وي هب ويبه سمي کړي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یسم کړ به کړي ويسم  به ې ويکړ سمه به کړي ويسمي  به ی ويسم کړ به سم کړي وي به به سمه کړې وي به سمي کړي وي

 2nd ی ويسم کړ به سم کړي وي به سمه کړې وي به ويسمي کړي  به وي یسم کړ به سم کړي وي به به سمه کړې وي کړي ويبه سمي 

 3rd وي یسم کړ به وي م کړيس به سمه کړې وي به مي کړي ويس به ی ويسم کړ به سم کړي وي به يبه سمه کړې و سمي کړي ويبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سموم (تېر) به  (ه)سمومبه  (تېر)   (ه)سموم (تېر) به  (ه)سموم (تېر) به  سموو به (تېر)  سموو (تېر) به  سموو (تېر) به  سموو (تېر) به 

 2nd سموې (تېر) به  سموې (تېر) به  ېسمو تېر) به(  سموې (تېر) به  موئس (تېر) به  سموئ (تېر) به  ئسمو (تېر) به  سموئ (تېر) به 

 3rd سموي (تېر) به  سموي به (تېر)  سموي (تېر) به  سموي (تېر) به  سموي ه(تېر) ب  سموي ه(تېر) ب  سموي (تېر) به  سموي تېر) به( 

 
Future in the Past Perfect  

 ر) به سمي (تې

 کړي وي

 مه س (تېر) به

 ړې ويک

 م ه س(تېر) ب

 کړي وي

 تېر) به سم (

 ويی کړ

 (تېر) به سمي 

 کړي وي

 (تېر) به سمه 

 کړې وي

 (تېر) به سم 

 ړي ويک

 سم (تېر) به 

 ی ويکړ
1st 

 (تېر) به سمي 

 کړي وي

 ه سمه ب(تېر) 

 کړې وي

 (تېر) به سم 

 وي کړي

 (تېر) به سم 

 ی ويکړ

 سمي  (تېر) به

 کړي وي

 (تېر) به سمه 

 ړې ويک

 (تېر) به سم 

 ي ويکړ

 به سم (تېر) 

 ی ويکړ
2nd 

 (تېر) به سمي 

 کړي وي

 (تېر) به سمه 

 کړې وي

 (تېر) به سم 

 ړي ويک

 سم (تېر) به 

 ی ويکړ

 (تېر) به سمي 

 کړي وي

  ه(تېر) به سم

 يکړې و

 (تېر) به سم 

 کړي وي

 تېر) به سم (

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)سم کم به سماوه، /موئس، (ه)سموم ...) (که

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)سم کم زه دې )غواړي چي  Present Active سموونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)سم کم زه دې )يغوښتل يې چ  Present Passive سمېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و کړیسم  Past Active  یړکسم  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وسم  Past Passive یسم سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسم کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وم س ما )خوښ وم چي  Continuous سموه 

 Non-continuous هسم ک 

 



201: to burn; to set on fire; to consume لوځل/ سوځوس  
 

 402 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)سوځمرنګ (ه)سوځم  (ه)سوځم (ه)ځمسو سوځو سوځو سوځو سوځو

 2nd سوځې سوځې سوځې سوځې وځئس سوځئ سوځئ سوځئ

 3rd سوځي وځيس سوځي سوځي ځيسو سوځي سوځي سوځي

 
Simple Past  

 (ه)وسوځل وځلهوس وسوځلې
 وسوځئ/

 وسوځاوه
 (ه)وسوځل وسوځله وسوځلې

 وسوځئ/

 وسوځاوه
1st 

 (ه)وسوځل وسوځله وسوځلې
 وسوځئ/

 وسوځاوه
 (ه)سوځلو وسوځله وسوځلې

 وسوځئ/

 وسوځاوه
2nd 

 (ه)وسوځل وسوځله لېوسوځ
 وسوځئ/

 وسوځاوه
 (ه)سوځلو هوسوځل وسوځلې

 ځئ/وسو

 وسوځاوه
3rd 

 
Simple Future  

 1st (ه)وسوځمبه  (ه)به وسوځم (ه)مبه وسوځ (ه)سوځمبه و به وسوځو به وسوځو به وسوځو سوځوبه و

 2nd به وسوځې به وسوځې به وسوځې سوځېبه و به وسوځئ به وسوځئ ه وسوځئب به وسوځئ

 3rd به وسوځي ه وسوځيب به وسوځي وځيبه وس ه وسوځيب وسوځيبه  به وسوځي به وسوځي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وسوځم (ه)ځم(تېر) به وسو (ه)ه وسوځم(تېر) ب (ه)(تېر) به وسوځم (تېر) به وسوځو  به وسوځو (تېر)  به وسوځو(تېر)   (تېر) به وسوځو 

 2nd (تېر) به وسوځې ځې(تېر) به وسو ) به وسوځې(تېر ر) به وسوځې(تې ه وسوځئ) ب(تېر به وسوځئ(تېر)  (تېر) به وسوځئ ر) به وسوځئ(تې

 3rd (تېر) به وسوځي ځي(تېر) به وسو ) به وسوځي(تېر ځيو(تېر) به وس (تېر) به وسوځي (تېر) به وسوځي ي(تېر) به وسوځ ي(تېر) به وسوځ

 
Present Progressive  

 1st (ه)سوځمرنګ (ه)سوځم  )(همسوځ (ه)سوځم وسوځ وځوس سوځو سوځو

 2nd سوځې سوځې سوځې ېسوځ سوځئ سوځئ سوځئ سوځئ

 3rd سوځي سوځي سوځي سوځي سوځي سوځي سوځي سوځي
 

Present Perfect  
 1st ی دئوځلس  سوځلي دي  سوځلې ده  سوځلي دي ی دئسوځل  سوځلي دي  ده سوځلې  يسوځلي د

 2nd ی دئسوځل  ي ديسوځل  سوځلې ده  سوځلي دي دئی لسوځ  سوځلي دي  لې دهسوځ  سوځلي دي

 3rd ی دئسوځل  سوځلي دي  ده سوځلې  سوځلي دي ی دئسوځل  سوځلي دي  سوځلې ده  لي ديسوځ

 
Present Perfect Progressive  

 1st سوځئ/ سواځه (ه)وځلس سوځله سوځلې سوځئ/ سواځه (ه)وځلس سوځله سوځلې

 2nd سواځه /سوځئ (ه)سوځل سوځله ېسوځل سواځه ځئ/سو (ه)سوځل لهسوځ ځلېسو

 3rd سواځه سوځئ/ (ه)سوځل هسوځل سوځلې سوځئ/ سواځه (ه)سوځل سوځله سوځلې

 
Past Progressive  

 1st سوځئ/ سواځه (ه)سوځل لهسوځ سوځلې سوځئ/ سواځه )(هسوځل هسوځل سوځلې

 2nd سواځه /وځئس )(هسوځل سوځله سوځلې هسوځئ/ سواځ (ه)سوځل سوځله ېسوځل

 3rd سواځه /سوځئ (ه)سوځل سوځله ځلېسو سواځه /سوځئ (ه)سوځل سوځله سوځلې
 

Past Perfect  
 1st و یسوځل سوځلي وه وهسوځلې  ېسوځلي و و یسوځل سوځلي وه سوځلې وه سوځلي وې

 2nd و یوځلس لي وهسوځ سوځلې وه سوځلي وې و یلسوځ سوځلي وه سوځلې وه سوځلي وې

 3rd و یسوځل وځلي وهس سوځلې وه سوځلي وې و یسوځل سوځلي وه وهسوځلې  ي وېوځلس

Past Perfect Progressive  
 1st سواځه /وځئس (ه)ځلوس سوځله سوځلې سواځه /سوځئ (ه)سوځل سوځله ځلېسو

 2nd سواځه /سوځئ (ه)سوځل وځلهس سوځلې سواځه /سوځئ (ه)سوځل وځلهس سوځلې

 3rd سواځه /سوځئ (ه)ځلسو سوځله سوځلې هسواځ /سوځئ (ه)سوځل سوځله لېسوځ

 
  



201: to burn; to set on fire; to consume لوځل/ سوځوس  
 

 403 

 
Future Progressive  

 1st (ه)سوځم به  (ه)سوځمبه   (ه)سوځمبه   (ه)سوځمبه   وځوبه س به سوځو ځوبه سو به سوځو

 2nd سوځېبه   سوځېبه   سوځېبه   سوځېبه   سوځئبه  سوځئه ب سوځئبه  سوځئبه 

 3rd سوځيبه   سوځي به  سوځيبه   وځيسبه  سوځيه ب يسوځبه  سوځيه ب سوځي هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويسوځل به ي ويلبه سوځ به سوځلې وي به سوځلي وي ی ويبه سوځل به سوځلي وي وي به سوځلې به سوځلي وي

 2nd ی ويځلسو به ه سوځلي ويب لې ويځبه سو به سوځلي وي ی ويوځلبه س به سوځلي وي به سوځلې وي وي به سوځلي

 3rd ی ويځلبه سو سوځلي وي به به سوځلې وي به سوځلي وي ی ويسوځل به به سوځلي وي سوځلې ويبه  به سوځلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويځلوبه س به سوځلي وي سوځلې ويبه  به سوځلي وي ی ويبه سوځل ي ويبه سوځل به سوځلې وي وي ه سوځليب

 2nd ی ويبه سوځل به سوځلي وي ه سوځلې ويب سوځلي ويبه  ی ويسوځل به به سوځلي وي يبه سوځلې و وي به سوځلي

 3rd ی ويه سوځلب به سوځلي وي سوځلې وي به ي ويلبه سوځ ی ويبه سوځل به سوځلي وي به سوځلې وي به سوځلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سوځمېر) به (ت  (ه)سوځم(تېر) به  (ه)سوځمتېر) به (  (ه)سوځم(تېر) به   ځوبه سو (تېر)  وځو(تېر) به س  ځو(تېر) به سو  به سوځو (تېر) 

 2nd سوځې(تېر) به   وځېس(تېر) به   سوځې(تېر) به   سوځې (تېر) به  سوځئ(تېر) به   سوځئ ه(تېر) ب  سوځئ(تېر) به   سوځئ(تېر) به  

 3rd سوځيبه  (تېر)  سوځي(تېر) به   سوځي(تېر) به   سوځي(تېر) به   سوځيبه (تېر)   سوځيبه  (تېر)  سوځيبه (تېر)   سوځي تېر) به( 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويېر) به سوځل(ت  وځلي ويه س(تېر) ب  ې ويبه سوځل (تېر)  (تېر) به سوځلي وي  ی وي(تېر) به سوځل  به سوځلي وي (تېر)  تېر) به سوځلې وي(  ي ويل(تېر) به سوځ 

 2nd ی ويسوځل(تېر) به   به سوځلي وي (تېر)  ي(تېر) به سوځلې و  (تېر) به سوځلي وي  ی ويځل(تېر) به سو  وي(تېر) به سوځلي   (تېر) به سوځلې وي  (تېر) به سوځلي وي 

 3rd ی وي(تېر) به سوځل  ېر) به سوځلي وي(ت  (تېر) به سوځلې وي  تېر) به سوځلي وي(  ی ويسوځلبه (تېر)   لي ويبه سوځ )(تېر  (تېر) به سوځلې وي  (تېر) به سوځلي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)سواځه ، به وسوځم /،سوځئ (ه)سوځم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې وسوځم )غواړي چي(  Present Active یونکسوځ 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وسوځم )وښتل يې چيغ  Present Passive سوځېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یسوځل  Past Active  یځلوس  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یسوځل  Past Passive یسوځېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويسوځل ي چي) ما ديباور نه لر دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یځلسو ما )وښ وم چيخ  Continuous سوځه 

 Non-continuous هځوسو 

 



202: to chafe; to fret سولول 
 

 404 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)سولومرنګ (ه)سولوم  (ه)سولوم (ه)مسولو سولوو سولوو سولوو سولوو

 2nd سولوې سولوې سولوې سولوې سولوئ سولوئ ئسولو سولوئ

 3rd سولوي سولوي ولويس سولوي سولوي سولوي لويسو ولويس

 
Simple Past  

 1st وسو��وه /ولوئوس (ه)وسولول ولهوسول سولولېو هوسو��و /سولوئو (ه)ولسولو وسولوله وسولولې

 2nd وسو��وه /وسولوئ (ه)وسولول لهوسولو وسولولې هوسو��و /وسولوئ (ه)وسولول وسولوله ولېوسول

 3rd وسو��وه /وئوسول (ه)وسولول وسولوله وسولولې هوسو��و /وسولوئ (ه)سولولو ولولهسو وسولولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وسولوم (ه)به وسولوم )(هبه وسولوم (ه)ه وسولومب به وسولوو ولووبه وس سولووه وب به وسولوو

 2nd به وسولوې وسولوې هب به وسولوې به وسولوې به وسولوئ وسولوئبه  ئبه وسولو وسولوئبه 

 3rd وسولوي به ولويوس به به وسولوي به وسولوي به وسولوي به وسولوي به وسولوي ويبه وسول

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وسولوم (ه)لومو(تېر) به وس (ه)(تېر) به وسولوم (ه)به وسولوم(تېر)  ه وسولوو(تېر) ب  (تېر) به وسولوو  به وسولوو (تېر)  (تېر) به وسولوو 

 2nd (تېر) به وسولوې ولوې(تېر) به وس ولوې(تېر) به وس وې(تېر) به وسول وسولوئبه (تېر)  (تېر) به وسولوئ (تېر) به وسولوئ (تېر) به وسولوئ

 3rd سولوي(تېر) به و ر) به وسولوي(تې لويو(تېر) به وس (تېر) به وسولوي (تېر) به وسولوي تېر) به وسولوي( (تېر) به وسولوي (تېر) به وسولوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)لومسورنګ (ه)ومسول  (ه)سولوم ه)(سولوم لووسو سولوو سولوو سولوو

 2nd سولوې سولوې سولوې وېسول سولوئ سولوئ سولوئ ئسولو

 3rd سولوي سولوي سولوي ولويس سولوي سولوي يسولو سولوي
 

Present Perfect  
 1st ئی دسولول  سولولي دي  لې دهسولو  سولولي دي ی دئسولول  لي ديسولو  سولولې ده  ولي ديسول

 2nd ی دئسولول  ولولي ديس  سولولې ده  سولولي دي ی دئسولول  ي ديسولول  ې دهلولسو  سولولي دي

 3rd ی دئولولس  ي ديلسولو  سولولې ده  سولولي دي ی دئسولول  لي ديسولو  سولولې ده  سولولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ��وهسو /سولوئ )(هلسولو سولوله ېسولول ه��وسو /سولوئ (ه)سولول لولهسو سولولې

 2nd سو��وه /سولوئ (ه)سولول سولوله سولولې سو��وه /سولوئ (ه)سولول سولوله سولولې

 3rd سو��وه /سولوئ (ه)ولولس ولولهس سولولې سو��وه /سولوئ (ه)سولول سولوله ولولېس

 
Past Progressive  

 1st سو��وه /سولوئ (ه)لولسو سولوله ولېسول �وهسو� /سولوئ (ه)سولول سولوله سولولې

 2nd سو��وه /وئسول (ه)سولول سولوله سولولې سو��وه /ئسولو (ه)سولول سولوله لېسولو

 3rd سو��وه /سولوئ (ه)سولول سولوله ېسولول سو��وه /سولوئ (ه)سولول سولوله سولولې

 
Past Perfect  

 1st ی وسولول سولولي وه وه سولولې ولي وېسول ی ولولسو سولولي وه سولولې وه سولولي وې

 2nd وی سولول لولي وهسو سولولې وه سولولي وې ی وسولول ي وهسولول سولولې وه لولي وېسو

 3rd ی وسولول هسولولي و سولولې وه ي وېسولول و یسولول سولولي وه سولولې وه سولولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st سو��وه /ئسولو (ه)سولول لهسولو سولولې وهسو�� /سولوئ )(هسولول لولهسو سولولې

 2nd سو��وه /سولوئ (ه)سولول سولوله سولولې سو��وه /سولوئ (ه)سولول ولولهس سولولې

 3rd سو��وه /سولوئ (ه)ولسول سولوله سولولې و��وهس /ولوئس (ه)سولول سولوله سولولې

 
  



202: to chafe; to fret سولول 
 

 405 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مسولوبه   (ه)سولومبه   )(هسولومبه   (ه)مسولوبه   ووسولبه  به سولوو ه سولووب سولووبه 

 2nd سولوېبه   سولوېبه   سولوېبه   ولوېسبه   سولوئبه  سولوئبه  سولوئبه  سولوئبه 

 3rd سولويبه   سولويبه   سولويبه   سولويبه  يسولوبه  سولويبه  سولوي به ولويسبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وبه سولول به سولولي وي ه سولولې ويب به سولولي وي ی ويولولبه س سولولي ويه ب سولولې ويبه  به سولولي وي

 2nd ی ويبه سولول ولولي ويبه س به سولولې وي لي ويبه سولو ی ويبه سولول به سولولي وي به سولولې وي ي ويبه سولول

 3rd ی ويبه سولول سولولي ويبه  به سولولې وي سولولي وي به ی ويبه سولول لولي ويبه سو يبه سولولې و لولي ويبه سو

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه سولول يبه سولولي و ه سولولې ويب لي ويوبه سول ی ويبه سولول به سولولي وي سولولې وي به به سولولي وي

 2nd ی ويبه سولول ويبه سولولي  لې ويسولوبه  وي وليبه سول ی ويولبه سول لولي ويبه سو به سولولې وي به سولولي وي

 3rd ی ويوللبه سو به سولولي وي به سولولې وي ه سولولي ويب ی ويبه سولول به سولولي وي به سولولې وي سولولي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)سولوم(تېر) به  (ه)سولوم(تېر) به  (ه)سولوم(تېر) به  (ه)لومسو(تېر) به  ووبه سول (تېر)  سولوو تېر) به(  (تېر) به سولوو  (تېر) به سولوو 

 2nd سولوې(تېر) به   سولوېتېر) به (  سولوې(تېر) به   ولوېسر) به ې(ت  سولوئ(تېر) به   سولوئ(تېر) به   سولوئه (تېر) ب  سولوئ (تېر) به 

 3rd سولوي(تېر) به   سولوي(تېر) به   سولوي(تېر) به   سولوي (تېر) به  سولوي (تېر) به  يولوس(تېر) به   يسولوبه (تېر)   سولوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويسولول (تېر) به  يي وتېر) به سولول(  ې ويه سولول(تېر) ب  سولولي وي (تېر) به  ی وي(تېر) به سولول  وي(تېر) به سولولي   لې ويبه سولو (تېر)  (تېر) به سولولي وي 

 2nd ی ويه سولول(تېر) ب  ) به سولولي وي(تېر  يو(تېر) به سولولې   (تېر) به سولولي وي  ی ويل(تېر) به سولو  (تېر) به سولولي وي  ېر) به سولولې وي(ت  (تېر) به سولولي وي 

 3rd ی ويسولول(تېر) به   (تېر) به سولولي وي  لې وي(تېر) به سولو  ولولي وي(تېر) به س  ی وير) به سولول(تې  ه سولولي وي(تېر) ب  لې وي(تېر) به سولو  ي وي(تېر) به سولول 

 

Conditional (present, past, future) 
ه سو��وه ، ب /،سولوئ (ه)مسولو .).(که .

 ... (ه)وسولوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وسولومزه دې  )اړي چيغو  Present Active ولوونکیس 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وسولوم )ې چيغوښتل ي  Present Passive سولېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یسولول  Past Active  یسولول  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یولولس  Past Passive یدلسولې 

Present Perfect or Past Subjunctive ) وي یسولول نه لري چي) ما ديدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یسولول ما )خوښ وم چي  Continuous وهلسو 

 Non-continuous وسولوه 

 



203: to adorn; to decorate سينګارول 
 

 406 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګسينګار (ه)سينګاروم  (ه)ومسينګار (ه)ګارومسين سينګاروو سينګاروو سينګاروو ګارووسين

 2nd اروېسينګ سينګاروې سينګاروې سينګاروې سينګاروئ سينګاروئ ګاروئسين روئاسينګ

 3rd ګارويسين سينګاروي رويسينګا ګارويسين سينګاروي رويسينګا يسينګارو يسينګارو

 
Simple Past  

 1st ئينګار کس (ه)کړل-/سينګارکړه سينګار کړه سينګار کړې کئسينګار  (ه)کړل-/سينګارکړه سينګار کړه سينګار کړې

 2nd کئار سينګ (ه)کړل-/نګارکړهسي کړه ارسينګ کړې سينګار ئسينګار ک (ه)کړل-/سينګارکړه کړه رسينګا کړې سينګار

 3rd ګار کئسين (ه)کړل-/کړهسينګار کړه سينګار سينګار کړې نګار کئسي (ه)کړل-/سينګارکړه ړهک سينګار ګار کړېسين
 

Simple Future  
 1st (ه)نګار کمسي به (ه)سينګار کم به (ه)مسينګارک به (ه)سينګارکم به ګار کوسين به سينګار کو به کو سينګار هب به سينګارکو

 2nd سينګار کې به سينګار کې به سينګار کې به نګارکېسي به سينګار کئ به ر کئسينګا به نګار کئبه سي ار کئينګبه س

 3rd سينګار کي به سينګار کي به کي سينګار به سينګار کي به ګار کينسي به سينګار کي به به سينګار کي به سينګارکي

 
Simple Future in the Past  

 ينګار کوس (تېر) به  سينګار کو ه(تېر) ب ينګار کوس (تېر) به رکوسينګا تېر) به(
سينګار  (تېر) به

 (ه)کم

سينګار  به (تېر)

 )(هکم

سينګار  (تېر) به

 (ه)کم

سينګار  (تېر) به

 )ه(کم
1st 

 2nd سينګار کې (تېر) به سينګار کې ېر) به(ت ينګار کېس ه(تېر) ب ار کېسينګ به(تېر)  کئسينګار  (تېر) به سينګار کئ (تېر) به سينګارکئ ) به(تېر سينګار کئ (تېر) به

 3rd سينګار کي (تېر) به سينګار کي (تېر) به سينګار کي به (تېر) يکسينګار  (تېر) به سينګار کي (تېر) به نګار کيسي (تېر) به کي سينګار (تېر) به سينګار کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)سينګاروم (ه)سينګاروم  (ه)نګارومسي (ه)سينګاروم وسينګارو روونګاسي سينګاروو وسينګارو

 2nd سينګاروې سينګاروې سينګاروې سينګاروې ئسينګارو ينګاروئس سينګاروئ سينګاروئ

 3rd سينګاروي سينګاروي سينګاروي سينګاروي ارويسينګ سينګاروي سينګاروي ينګارويس

 
Present Perfect  

 1st ی دئسينګار کړ  سينګار کړي دي  سينګارکړې ده  کړي ديسينګار  ی دئسينګار کړ  سينګار کړي دي  هينګار کړې دس  سينګارکړي دي

 2nd ی دئسينګار کړ  يسينګار کړي د  سينګار کړې ده  دي سينګار کړي ی دئينګار کړس  ي ديړسينګار ک  سينګار کړې ده  سينګار کړي دي

 3rd دئ یسينګار کړ  سينګار کړي دي  ار کړې دهسينګ  سينګارکړي دي ی دئسينګار کړ  ړي ديسينګار ک  هې دسينګار کړ  ديار کړي سينګ

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګاراوهسين /سينګاروئ (ه)سينګارول سينګاروله سينګارولې اوهسينګار /سينګاروئ (ه)رولسينګا هلسينګارو سينګارولې

 2nd سينګاراوه /سينګاروئ (ه)سينګارول هسينګارول سينګارولې راوهسينګا /سينګاروئ (ه)سينګارول لهسينګارو ارولېسينګ

 3rd سينګاراوه /نګاروئسي (ه)سينګارول ينګارولهس ارولېګسين سينګاراوه /سينګاروئ (ه)سينګارول نګارولهسي سينګارولې
 

Past Progressive  
 1st سينګاراوه /ګاروئسين (ه)سينګارول نګارولهسي سينګارولې اوهسينګار /روئنګاسي (ه)ينګارولس ارولهسينګ رولېسينګا

 2nd سينګاراوه /سينګاروئ (ه)ينګارولس سينګاروله سينګارولې سينګاراوه /سينګاروئ ه)(سينګارول ارولهسينګ سينګارولې

 3rd هسينګاراو /نګاروئسي (ه)ګارولسين سينګاروله لېسينګارو ينګاراوهس /سينګاروئ (ه)ولسينګار سينګاروله سينګارولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ور سينګا هوسينګار کړي  سينګارکړې وه سينګار کړي وې ړی وکسينګار  کړي وهسينګار  سينګار کړې وه سينګار کړي وې

 2nd کړی و سينګار ي وهکړ سينګار کړې وهسينګار ار کړي وېسينګ کړی وسينګار  سينګار کړي وه سينګار کړې وه وې سينګار کړي

 3rd کړی وسينګار  سينګار کړي وه ې وهسينګار کړ ړي وېسينګار ک کړی وسينګار  سينګار کړي وه سينګار کړې وه ار کړي وېسينګ

  
Past Perfect Progressive  

 1st وهسينګارا /وئګارسين (ه)نګارولسي رولهسينګا ولېارسينګ سينګاراوه /سينګاروئ (ه)سينګارول سينګاروله سينګارولې

 2nd سينګاراوه /سينګاروئ )(هسينګارول رولهسينګا سينګارولې سينګاراوه /سينګاروئ (ه)سينګارول سينګاروله ېسينګارول

 3rd نګاراوهسي /سينګاروئ (ه)لسينګارو سينګاروله سينګارولې راوهسينګا /سينګاروئ (ه)ارولسينګ لهوسينګار سينګارولې

 
  



203: to adorn; to decorate سينګارول 
 

 407 

 
Future Progressive  

 1st (ه)سينګاروم به  (ه)سينګاروم هب  (ه)سينګاروم به  (ه)سينګاروم به  وسينګارو به سينګاروو به سينګاروو به ارووسينګ به

 2nd سينګاروې به  سينګاروې به  سينګاروې به  نګاروېسي به  سينګاروئ به اروئسينګ به سينګاروئ به سينګاروئ به

 3rd سينګاروي به  ګارويسين به  سينګاروي به  ويسينګار به نګارويسي به ګارويسين به سينګاروي به ارويسينګ به

 
Future Perfect  

 1st ی وير کړسينګا به ي ويسينګار کړ به سينګار کړې وي به ويسينګار کړي  به ی وير کړسينګا هب سينګار کړي وي به سينګار کړې وي به ر کړي ويبه سينګا

 2nd ی ويينګار کړس به ګار کړي ويسين به سينګار کړې وي به ينګار کړي ويس به ی ويسينګار کړ به يسينګار کړي و به نګار کړې ويسي به ګار کړي ويبه سين

 3rd يی وسينګار کړ به ي ويسينګار کړ به سينګار کړې وي به سينګار کړي وي به ی وينګار کړسي به سينګار کړي وي به کړې وي رسينګا به به سينګار کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويسينګار کړ به کړي وي رسينګا به سينګار کړې وي به سينګارکړي وي به يی وسينګار کړ به سينګار کړي وي به به سينګار کړې وي يبه سينګار کړي و

 2nd ی ويسينګار کړ به ګار کړي ويسين به ار کړې ويسينګ به وي کړيسينګار  به ويی ار کړسينګ به يړي وسينګار ک به يبه سينګار کړې و کړي ويبه سينګار 

 3rd ی ويسينګار کړ به ويسينګار کړي  به ر کړې ويسينګا هب سينګارکړي وي به ی ويسينګار کړ به ار کړي ويسينګ به کړې وي به سينګار به سينګار کړي وي
 

Future in the Past Progressive  

 ارووسينګ به (تېر)  سينګاروو (تېر) به  ګارووسين تېر) به(  سينګاروو ) به(تېر 
 (تېر) به 

 (ه)سينګاروم

 (تېر) به 

 (ه)سينګاروم

 (تېر) به  

 (ه)سينګاروم

 (تېر) به 

 (ه)سينګاروم
1st 

 2nd سينګاروې (تېر) به  سينګاروې ر) به(تې  نګاروېسي (تېر) به  روېسينګا ه(تېر) ب  اروئسينګ (تېر) به  سينګاروئ (تېر) به  سينګاروئ به(تېر)   سينګاروئ ېر) به(ت 

 3rd سينګاروي (تېر) به  ينګارويس (تېر) به  سينګاروي به(تېر)   سينګاروي (تېر) به  سينګاروي (تېر) به  ګارويسين (تېر) به  يسينګارو (تېر) به  سينګاروي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي کړ ېر) به سينګار(ت

 وي

سينګارکړې  به(تېر) 

 وي

(تېر) به سينګار کړي 

 وي

ی سينګارکړ (تېر) به

 وي

ر کړي (تېر) به سينګا

 وي

سينګارکړې  به(تېر) 

 وي

(تېر) به سينګار کړي 

 وي

ی ګارکړسين به )(تېر

 وي
1st 

سينګار کړي  (تېر) به

 وي

ې سينګارکړ (تېر) به

 وي

ګار کړي سين (تېر) به

 يو

 یسينګارکړ به (تېر)

 وي

ينګار کړي (تېر) به س

 وي

ر) به سينګار کړې (تې

 وي

ر) به سينګار کړي (تې

 وي

ی کړ(تېر) به سينګار 

 وي
2nd 

ر) به سينګار کړي (تې

 وي

سينګارکړې  (تېر) به

 وي

سينګار کړي ېر) به ت(

 وي

ی سينګارکړ (تېر) به

 وي

 (تېر) به سينګار کړي

 وي

ار کړې سينګ(تېر) به 

 وي

 به سينګار کړي(تېر) 

 وي

ی ينګار کړ(تېر) به س

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 راوه، بهسينګا /سينګاروئسينګاروم،  (که ...)

 ... (ه)سينګار کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)سينګار کم زه دې )غواړي چي  Present Active نګاروونکیسي 

Imperfect Subjunctive )(ه)کمسينګار  دې زه )غوښتل يې چي  Present Passive سينګارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وسينګار  Past Active یکړ سينګار  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وسينګار  Past Passive یسو سينګار 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړسينګار  دي ما ور نه لري چي)دی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وينګار س ما )خوښ وم چي  Continuous سينګاروه 

 Non-continuous هسينګار ک 

 



204: to put to shame شرمول 
 

 408 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)شرمومرنګ (ه)شرموم (ه)شرموم (ه)شرموم شرموو شرموو شرموو شرموو

 2nd شرموې شرموې شرموې شرموې شرموئ شرموئ شرموئ شرموئ

 3rd شرموي شرموي ويشرم شرموي شرموي شرموي يشرمو ويمشر

 
Simple Past  

 1st وشرموئ ه)(وشرمول ولهشرمو وشرمولې موئوشر (ه)وشرمول لهوشرمو وشرمولې

 2nd شرموئو (ه)وشرمول وشرموله وشرمولې وشرموئ )(هوشرمول وشرموله شرمولېو

 3rd وشرموئ (ه)وشرمول هوشرمول وشرمولې وشرموئ (ه)وشرمول وشرموله ولېوشرم
 

Simple Future  
 1st (ه)وشرموم به (ه)شرمومه وب (ه)ه وشرمومب (ه)ومبه وشرم ووشرمو به ه وشرمووب به وشرموو به وشرموو

 2nd شرموېبه و به وشرموې به وشرموې به وشرموې به وشرموئ وشرموئبه  به وشرموئ وشرموئبه 

 3rd به وشرموي وشرمويبه  به وشرموي به وشرموي وشرموي به به وشرموي به وشرموي به وشرموي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وشرموم (تېر) (ه)وشرموم(تېر) به  (ه)(تېر) به وشرموم (ه)رموم(تېر) به وش ) به وشرموو(تېر  به وشرموو (تېر)  رموووش (تېر) به  مووبه وشر (تېر) 

 2nd وشرموې تېر) به( وشرموې ېر) به(ت ه وشرموې(تېر) ب (تېر) به وشرموې ه وشرموئ(تېر) ب (تېر) به وشرموئ وشرموئ (تېر) به (تېر) به وشرموئ

 3rd (تېر) به وشرموي وشرموي (تېر) به وشرموي(تېر) به  (تېر) به وشرموي به وشرموي (تېر) (تېر) به وشرموي ي(تېر) به وشرمو ير) به وشرمو(تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)شرموم (ه)شرموم  (ه)شرموم  (ه)شرموم  ووشرم شرموو شرموو شرموو

 2nd وېشرم شرموې ېرموش شرموې شرموئ شرموئ شرموئ موئشر

 3rd شرموي شرموي رمويش شرموي شرموي شرموي مويشر شرموي
 

Present Perfect  
 1st دئی شرمول  شرمولي دي  ده شرمولې  شرمولي دي ی دئشرمول  شرمولي دي  شرمولې ده  شرمولي دي

 2nd ئی دشرمول  يي دشرمول  ولې دهشرم  ديشرمولي  ئی دمولشر  مولي ديشر  شرمولې ده  شرمولي دي

 3rd دئی شرمول  ولي ديشرم  شرمولې ده  شرمولي دي ی دئشرمول  شرمولي دي  شرمولې ده  شرمولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st شرماوه /شرموئ (ه)شرمول شرموله شرمولې وهشرما /شرموئ (ه)شرمول لهشرمو لېوشرم

 2nd شرماوه /وئشرم (ه)شرمول ولهشرم شرمولې اوهشرم /شرموئ ه)(شرمول شرموله لېشرمو

 3rd شرماوه /شرموئ )(هشرمول شرموله شرمولې شرماوه /شرموئ (ه)شرمول شرموله شرمولې

 
Past Progressive  

 1st شرماوه /ئشرمو (ه)شرمول شرموله شرمولې ماوهشر /شرموئ (ه)شرمول مولهشر مولېرش

 2nd شرماوه /رموئش (ه)شرمول رمولهش شرمولې وهرماش /شرموئ (ه)لشرمو لهشرمو مولېشر

 3rd شرماوه /شرموئ (ه)شرمول شرموله لېشرمو شرماوه /شرموئ (ه)شرمول شرموله ېشرمول

 
Past Perfect  

 1st ی وشرمول وهشرمولي  شرمولې وه شرمولي وې ی ولشرمو شرمولي وه رمولې وهش لي وېوشرم

 2nd ی وشرمول شرمولي وه شرمولې وه لي وېشرمو ی ومولشر شرمولي وه وه شرمولې شرمولي وې

 3rd ی وشرمول شرمولي وه رمولې وهش شرمولي وې ی وشرمول شرمولي وه شرمولې وه شرمولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهشرم /رموئش (ه)لشرمو شرموله شرمولې شرماوه /شرموئ (ه)شرمول هشرمول شرمولې

 2nd شرماوه /ئشرمو (ه)شرمول شرموله لېشرمو شرماوه /موئشر (ه)شرمول لهشرمو شرمولې

 3rd شرماوه /شرموئ (ه)شرمول شرموله شرمولې شرماوه /شرموئ )(هشرمول شرموله شرمولې

 
  



204: to put to shame شرمول 
 

 409 

 
Future Progressive  

 1st (ه)شرمومبه   (ه)رمومشبه   (ه)شرمومبه   (ه)رمومشبه   به شرموو به شرموو به شرموو به شرموو

 2nd شرموېبه   شرموېبه   شرموېبه   شرموېبه   شرموئبه  وئشرمبه  شرموئبه  شرموئبه 

 3rd شرموي به  مويرشبه   شرمويبه   شرمويبه  شرمويبه  شرمويبه  شرمويبه  شرموي به

 
Future Perfect  

 1st وي یبه شرمول ولي ويبه شرم ې ويمولبه شر مولي ويبه شر يی وشرمول به ولي ويبه شرم يشرمولې وبه  به شرمولي وي

 2nd ی ويبه شرمول به شرمولي وي به شرمولې وي به شرمولي وي يی وبه شرمول به شرمولي وي ه شرمولې ويب به شرمولي وي

 3rd ی ويرمولبه ش ويه شرمولي ب مولې ويبه شر ويبه شرمولي  ی ويبه شرمول رمولي ويبه ش به شرمولې وي لي ويبه شرمو

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه شرمول به شرمولي وي لې ويبه شرمو مولي ويبه شر ی ويبه شرمول به شرمولي وي ې ويبه شرمول به شرمولي وي

 2nd يی ورمولبه ش ي ويبه شرمول رمولې ويبه ش شرمولي ويبه  ی ويبه شرمول يبه شرمولي و ه شرمولې ويب لي ويوبه شرم

 3rd ی ويرمولبه ش به شرمولي وي به شرمولې وي لي ويبه شرمو ی ويبه شرمول ويبه شرمولي  لې ويبه شرمو وي وليبه شرم
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)شرمومر) به (تې (ه)شرمومبه  (تېر) )(هشرمومه (تېر) ب )(هشرموم (تېر) به به شرموو (تېر)  ه شرموو(تېر) ب  (تېر) به شرموو  شرموو (تېر) به 

 2nd وېمشر(تېر) به   شرموې(تېر) به   شرموې(تېر) به   شرموېتېر) به (  شرموئ(تېر) به   شرموئ(تېر) به   ئشرمو(تېر) به   شرموئبه (تېر)  

 3rd شرمويتېر) به (  شرمويبه ر) (تې  شرمويبه (تېر)   شرمويبه (تېر)   يشرموبه  (تېر)  شرموي(تېر) به   شرمويبه  (تېر)  شرموي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلبه شرمو (تېر)  (تېر) به شرمولي وي  لې وي(تېر) به شرمو  رمولي وير) به شې(ت  ی وي(تېر) به شرمول  (تېر) به شرمولي وي  ) به شرمولې وي(تېر  (تېر) به شرمولي وي 

 2nd ی وي(تېر) به شرمول  رمولي وي(تېر) به ش  وي (تېر) به شرمولې  (تېر) به شرمولي وي  ی وي(تېر) به شرمول  وي(تېر) به شرمولي   شرمولې ويبه (تېر)   لي ويبه شرمو(تېر)  

 3rd ی ويه شرمول(تېر) ب  مولي وي(تېر) به شر  ي) به شرمولې و(تېر  يشرمولي و (تېر) به  ی ويمول(تېر) به شر  (تېر) به شرمولي وي  (تېر) به شرمولې وي  ويشرمولي  (تېر) به 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)شرماوه ، به وشرموم /موئشرموم ، شر ...)(که 

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وشرموم )غواړي چي  Present Active شرموونکی 

Imperfect Subjunctive )(هدې وشرمومزه  )غوښتل يې چي(  Present Passive شرمېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشرمول  Past Active یشرمول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یرمولش  Past Passive یشرمېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويمولشر ا ديلري چي) مباور نه  دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یشرمول ما )م چيخوښ و  Continuous شرموه 

 Non-continuous وشرموه 

 



205: to rattle; to pluck (a musical instrument) شرنګول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ګومشرنرنګ (ه)شرنګوم  (ه)ومشرنګ (ه)شرنګوم وشرنګو رنګووش وشرنګو شرنګوو

 2nd شرنګوې شرنګوې وېشرنګ شرنګوې ګوئشرن شرنګوئ شرنګوئ شرنګوئ

 3rd ګويشرن شرنګوي شرنګوي رنګويش رنګويش شرنګوي شرنګوي شرنګوي

 
Simple Past  

 1st وشرنګاوه /وشرنګوئ (ه)رنګولوش وشرنګوله لېوشرنګو رنګاوهګوئ/ وشوشرن (ه)لوشرنګو ګولهوشرن ېوشرنګول

 2nd وشرنګوئ/ وشرنګاوه (ه)وشرنګول رنګولهوش وشرنګولې اوهوشرنګوئ/ وشرنګ (ه)وشرنګول وشرنګوله ېوشرنګول

 3rd وهئ/ وشرنګاوشرنګو (ه)لوشرنګو وشرنګوله وشرنګولې ګوئ/ وشرنګاوهوشرن (ه)وشرنګول شرنګولهو نګولېروش
 

Simple Future  
 1st )(هبه وشرنګوم ه)(به وشرنګوم (ه)به وشرنګوم (ه)وشرنګومبه  به وشرنګوو وشرنګوو به وشرنګووبه  ووبه وشرنګ

 2nd به وشرنګوې ه وشرنګوېب به وشرنګوې به وشرنګوې شرنګوئوبه  به وشرنګوئ به وشرنګوئ به وشرنګوئ

 3rd رنګويبه وش وشرنګويبه  به وشرنګوي ويبه وشرنګ نګويبه وشر ه وشرنګويب ه وشرنګويب نګويبه وشر

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ګومه وشرن(تېر) ب (ه)(تېر) به وشرنګوم (ه)م(تېر) به وشرنګو (ه)نګومبه وشر )(تېر (تېر) به وشرنګوو  (تېر) به وشرنګوو  وو(تېر) به وشرنګ  (تېر) به وشرنګوو 

 2nd ګوې(تېر) به وشرن ې(تېر) به وشرنګو (تېر) به وشرنګوې ګوې(تېر) به وشرن ه وشرنګوئ(تېر) ب وشرنګوئ (تېر) به وئرنګ(تېر) به وش ئوشرنګو (تېر) به

 3rd رنګوي) به وش(تېر نګويتېر) به وشر( نګوي(تېر) به وشر (تېر) به وشرنګوي وي(تېر) به وشرنګ وشرنګوي تېر) به( (تېر) به وشرنګوي (تېر) به وشرنګوي

 
Present Progressive  

 1st )(هشرنګوم (ه)شرنګوم  (ه)شرنګوم (ه)ګومشرن شرنګوو شرنګوو رنګووش شرنګوو

 2nd ګوېنشر شرنګوې شرنګوې شرنګوې شرنګوئ شرنګوئ رنګوئش شرنګوئ

 3rd ويشرنګ شرنګوي شرنګوي شرنګوي شرنګوي شرنګوي شرنګوي شرنګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئشرنګول  شرنګولي دي  شرنګولې ده  رنګولي ديش ی دئشرنګول  ديشرنګولي   هې دشرنګول  لي ديشرنګو

 2nd ی دئشرنګول  ګولي ديشرن  ده شرنګولې  شرنګولي دي ی دئشرنګول  شرنګولي دي  شرنګولې ده  ديشرنګولي 

 3rd دئ یشرنګول  ديلي شرنګو  ولې دهشرنګ  يشرنګولي د ی دئشرنګول  ي ديشرنګول  شرنګولې ده  شرنګولي دي

 
Present Perfect Progressive  

شرنګاوه /شرنګوئ (ه)شرنګول شرنګوله شرنګولې  1st شرنګاوه /شرنګوئ (ه)شرنګول شرنګوله شرنګولې 

شرنګاوه /شرنګوئ (ه)شرنګول ګولهشرن ولېګشرن شرنګاوه /وئشرنګ )(هشرنګول شرنګوله شرنګولې   2nd 

ګاوهشرن /شرنګوئ ه)(شرنګول نګولهشر ګولېشرن شرنګاوه /شرنګوئ (ه)شرنګول ګولهشرن شرنګولې   3rd 

 
Past Progressive  

شرنګاوه /شرنګوئ (ه)رنګولش شرنګوله نګولېشر شرنګاوه /شرنګوئ (ه)ګولنشر شرنګوله شرنګولې   1st 

هشرنګاو /شرنګوئ (ه)شرنګول شرنګوله نګولېشر اوهشرنګ /شرنګوئ (ه)نګولشر رنګولهش شرنګولې   2nd 

شرنګاوه /شرنګوئ (ه)لشرنګو شرنګوله لېشرنګو اوهشرنګ /شرنګوئ (ه)شرنګول شرنګوله نګولېشر   3rd 

  
Past Perfect  

 1st ی وشرنګول شرنګولي وه شرنګولې وه شرنګولي وې وی رنګولش شرنګولي وه شرنګولې وه شرنګولي وې

 2nd ی ولشرنګو شرنګولي وه شرنګولې وه وېشرنګولي  ی ولشرنګو هشرنګولي و شرنګولې وه ېلي وشرنګو

 3rd ی وشرنګول شرنګولي وه شرنګولې وه ي وېشرنګول ی وشرنګول شرنګولي وه نګولې وهشر شرنګولي وې

 
Past Perfect Progressive  

شرنګاوه /شرنګوئ (ه)نګولشر شرنګوله شرنګولې شرنګاوه /شرنګوئ (ه)شرنګول ولهشرنګ شرنګولې   1st 

ګاوهشرن /شرنګوئ (ه)لشرنګو نګولهشر شرنګولې شرنګاوه /شرنګوئ (ه)نګولشر شرنګوله شرنګولې   2nd 

شرنګاوه /شرنګوئ (ه)شرنګول شرنګوله شرنګولې شرنګاوه /ئشرنګو )ه(شرنګول شرنګوله شرنګولې   3rd 
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Future Progressive  

 1st (ه)شرنګومبه   (ه)ومشرنګبه   ه)(ومشرنګبه   (ه)مشرنګوه ب  شرنګووبه  به شرنګوو وګوشرنبه  به شرنګوو

 2nd شرنګوېبه   شرنګوې به  شرنګوېبه   شرنګوېبه   شرنګوئبه  شرنګوئبه  رنګوئشبه  شرنګوئبه 

 3rd شرنګويبه   شرنګويبه   شرنګويبه   شرنګويبه  شرنګويبه  ويشرنګبه  شرنګويبه  شرنګويبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وبه شرنګول به شرنګولي وي رنګولې ويبه ش به شرنګولي وي ی ويبه شرنګول ولي ويبه شرنګ وي ولېبه شرنګ لي ويه شرنګوب

 2nd ی ويشرنګولبه  به شرنګولي وي يبه شرنګولې و شرنګولي ويبه  وي یبه شرنګول به شرنګولي وي به شرنګولې وي لي ويبه شرنګو

 3rd ی ويبه شرنګول يبه شرنګولي و شرنګولې ويبه  ه شرنګولي ويب ی ويرنګوله شب شرنګولي وي به ې ويبه شرنګول به شرنګولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويولبه شرنګ شرنګولي ويبه  شرنګولې ويبه  به شرنګولي وي ی ويله شرنګوب به شرنګولي وي به شرنګولې وي به شرنګولي وي

 2nd ی ويبه شرنګول شرنګولي ويبه  به شرنګولې وي لي ويبه شرنګو ی ويګولبه شرن ي ويګولبه شرن ولې ويبه شرنګ نګولي ويبه شر

 3rd ی ويشرنګولبه  ويبه شرنګولي  شرنګولې وي به ي ويلبه شرنګو ی ويبه شرنګول به شرنګولي وي ولې ويبه شرنګ ګولي ويبه شرن
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)شرنګوم(تېر) به  (ه)شرنګوم) به (تېر (ه)شرنګوم(تېر) به  (ه)شرنګومبه (تېر)  به شرنګوو (تېر)  (تېر) به شرنګوو  به شرنګوور) (تې  ه شرنګوو(تېر) ب 

 2nd نګوېشر (تېر) به  ګوېشرنبه  (تېر)  وېشرنګ(تېر) به   وېشرنګ(تېر) به   شرنګوئ(تېر) به   شرنګوئ(تېر) به   شرنګوئېر) به ت(  شرنګوئ(تېر) به  

 3rd يشرنګو(تېر) به   شرنګوي(تېر) به   شرنګويبه  (تېر)  شرنګويه (تېر) ب  شرنګوي(تېر) به   شرنګويبه  (تېر)  شرنګوي(تېر) به   شرنګوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به شرنګولي  

 وي

به شرنګولې  ر)(تې 

 وي

ي شرنګول (تېر) به 

 وي

ی رنګوله ش(تېر) ب 

 وي

 (تېر) به شرنګولي 

 وي

(تېر) به شرنګولې  

 يو

(تېر) به شرنګولي  

 وي

ی ګول(تېر) به شرن 

 وي
1st 

تېر) به شرنګولي ( 

 وي

(تېر) به شرنګولې  

 وي

رنګولي ر) به شې(ت 

 وي

ی ګول(تېر) به شرن 

 وي

(تېر) به شرنګولي  

 وي

) به شرنګولې ېر(ت 

 وي

لي ه شرنګو(تېر) ب 

 وي

ی شرنګولبه (تېر)  

 وي
2nd 

رنګولي (تېر) به ش 

 وي

ګولې (تېر) به شرن 

 وي

(تېر) به شرنګولي  

 وي

ی به شرنګول(تېر)  

 وي

(تېر) به شرنګولي  

 وي

(تېر) به شرنګولې  

 وي

شرنګولي ېر) به ت( 

 وي

ی نګول(تېر) به شر 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ګاوه ، به شرن /وم ، شرنګوئشرنګ .)(که ..

 ... (ه)شرنګومو
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وشرنګوم )غواړي چي  Present Active شرنګوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)ې وشرنګومزه د )يچغوښتل يې  Present Passive شرنګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یرنګولش  Past Active یرنګولش  

Past Anterior or Preterit Perfect و یشرنګول  Past Passive یشرنګېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلشرنګو دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یشرنګول ما )چي ومخوښ  Continuous رنګوهش 

 Non-continuous ګوهوشرن 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)شړمرنګ (ه)شړم (ه)شړم (ه)شړم شړو شړو وشړ شړو

 2nd شړې ېشړ شړې شړې شړئ ړئش شړئ شړئ

 3rd شړي شړي ړيش يشړ شړي شړي ړيش شړي

 
Simple Past  

 1st وشړئ (ه)وشړل وشړله وشړلې وشړئ )(هوشړل وشړله وشړلې

 2nd وشړئ (ه)وشړل وشړله وشړلې وشړئ (ه)ړلوش وشړله وشړلې

 3rd وشړئ (ه)وشړل ړلهوش وشړلې وشړئ (ه)وشړل هوشړل لېړوش
 

Simple Future  
 1st (ه)وشړمبه  (ه)وشړمبه  )(هبه وشړم )(همبه وشړ ه وشړوب وشړو به ه وشړوب به وشړو

 2nd ړېبه وش به وشړې ېبه وشړ به وشړې به وشړئ به وشړئ وشړئ به به وشړئ

 3rd به وشړي به وشړي وشړيبه  شړيوبه  به وشړي به وشړي به وشړي به وشړي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وشړم (ه)) به وشړم(تېر (ه)(تېر) به وشړم )(ه(تېر) به وشړم ېر) به وشړو(ت  تېر) به وشړو(  وشړو(تېر) به   (تېر) به وشړو 

 2nd (تېر) به وشړې به وشړې(تېر)  (تېر) به وشړې ړې) به وشر(تې (تېر) به وشړئ (تېر) به وشړئ ېر) به وشړئ(ت تېر) به وشړئ(

 3rd به وشړي(تېر)  (تېر) به وشړي ړي(تېر) به وش وشړي(تېر) به  يوشړ(تېر) به  شړير) به و(تې وشړي (تېر) به به وشړي (تېر)

 
Present Progressive  

 1st (ه)شړم (ه)شړم  (ه)شړم (ه)شړم وشړ شړو شړو شړو

 2nd شړې شړې شړې شړې شړئ شړئ شړئ شړئ

 3rd شړي شړي شړي شړي شړي شړي شړي ړيش
 

Present Perfect  
 1st ی دئشړل  شړلي دي  شړلې ده  ړلي ديش ی دئشړل  دي شړلي  شړلې ده  لي ديشړ

 2nd ی دئشړل  شړلي دي  شړلې ده  ړلي ديش ی دئشړل  شړلي دي  شړلې ده  شړلي دي

 3rd ی دئشړل  شړلي دي  هشړلې د  شړلي دي ی دئشړل  لي ديړش  شړلې ده  شړلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ړهشا /شړئ (ه)شړل هشړل شړلې ړهشا /شړئ (ه)شړل هشړل ړلېش

 2nd ړهشا /شړئ (ه)شړل شړله شړلې شاړه /شړئ )(هشړل شړله شړلې

 3rd ړهاش /شړئ (ه)شړل شړله شړلې شاړه /شړئ (ه)شړل لهشړ شړلې

 
Past Progressive  

 1st اړهش /شړئ (ه)شړل ړلهش شړلې شاړه /شړئ (ه)شړل شړله ړلېش

 2nd اړهش /شړئ (ه)شړل لهشړ شړلې اړهش /شړئ (ه)شړل لهشړ شړلې

 3rd اړهش /شړئ (ه)شړل شړله شړلې شاړه /شړئ ه)(شړل شړله شړلې

 
Past Perfect  

 1st ی وشړل شړلي وه ړلې وهش لي وېړش ی وشړل شړلي وه شړلې وه شړلي وې

 2nd ی وشړل شړلي وه هشړلې و شړلي وې و یشړل شړلي وه شړلې وه شړلي وې

 3rd وی شړل شړلي وه شړلې وه ېشړلي و ی وشړل وهشړلي  لې وهشړ شړلي وې

 
Past Perfect Progressive  

شاړه /شړئ )(هشړل شړله شړلې شاړه /شړئ (ه)شړل شړله شړلې   1st 

شاړه /شړئ (ه)شړل لهشړ شړلې شاړه /شړئ (ه)شړل شړله ېشړل   2nd 

شاړه /شړئ (ه)شړل شړله ېشړل هشاړ /شړئ (ه)شړل شړله لېشړ   3rd 

 
  



206: to drive away; to expel; to banish شړل 
 

 413 

 
Future Progressive  

 1st (ه)شړمبه   (ه)شړمبه   (ه)شړمبه   (ه)شړمبه   به شړو به شړو به شړو به شړو

 2nd شړېبه   شړېه ب  شړې هب  شړېبه   شړئبه  شړئبه  شړئبه  شړئبه 

 3rd شړيه ب  شړيبه   شړيبه   يشړبه  شړيبه  شړيبه  شړيبه  ړيشبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه شړل به شړلي وي به شړلې وي ويبه شړلي  ی ويبه شړل وي به شړلي شړلې وي به شړلي وي به

 2nd وي یبه شړل به شړلي وي ې ويبه شړل يبه شړلي و ی ويبه شړل به شړلي وي به شړلې وي به شړلي وي

 3rd ی ويبه شړل ي ويشړلبه  ه شړلې ويب لي ويبه شړ وي یبه شړل ه شړلي ويب يشړلې وبه  به شړلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه شړل به شړلي وي به شړلې وي لي ويبه شړ ی ويه شړلب به شړلي وي به شړلې وي به شړلي وي

 2nd ی ويشړل به به شړلي وي وي ړلېبه ش شړلي ويبه  ی ويبه شړل ويبه شړلي  به شړلې وي وي به شړلي

 3rd ی ويبه شړل شړلي وي به به شړلې وي ه شړلي ويب ی ويبه شړل وي به شړلي وي ړلېبه ش شړلي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هشړمبه  (تېر)  (ه)شړمبه  ېر)(ت   (ه)شړم(تېر) به   (ه)شړم (تېر) به  به شړو (تېر)  به شړو (تېر)  (تېر) به شړو  (تېر) به شړو 

 2nd شړېر) به (تې  شړې(تېر) به   شړې(تېر) به   شړې(تېر) به   شړئ(تېر) به   شړئ(تېر) به   شړئتېر) به (  شړئ(تېر) به  

 3rd شړيه ) ب(تېر  شړي(تېر) به   شړير) به (تې  شړي(تېر) به   شړي تېر) به(  شړي(تېر) به   شړي(تېر) به   شړي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به شړل  (تېر) به شړلي وي  ېر) به شړلې وي(ت  (تېر) به شړلي وي  ی ويېر) به شړل(ت  (تېر) به شړلي وي  ي(تېر) به شړلې و  به شړلي وير) (تې 

 2nd ويی (تېر) به شړل  به شړلي وي ېر)(ت  ه شړلې وي(تېر) ب  شړلي وي(تېر) به   ی ويړله ش(تېر) ب  (تېر) به شړلي وي  وي(تېر) به شړلې   شړلي ويېر) به ت( 

 3rd وي ی(تېر) به شړل  شړلي وي تېر) به(  (تېر) به شړلې وي  (تېر) به شړلي وي  ی ويل(تېر) به شړ  وي(تېر) به شړلي   (تېر) به شړلې وي  وي(تېر) به شړلي  

 

Conditional (present, past, future) (ه)شړمشاړه ، به و /م ، شړئشړ ه ...)(ک ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وشړم )غواړي چي  Present Active یشړونک 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وشړم )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیل کشړ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشړل  Past Active یشړل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یشړل  Past Passive یشړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويشړل دينه لري چي) ما  دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یشړل ما )خوښ وم چي  Continuous شړه 

 Non-continuous وشړه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(شکومنګر (ه)شکوم  (ه)شکوم (ه)شکوم شکوو شکوو شکوو ووشک

 2nd شکوې شکوې شکوې شکوې شکوئ شکوئ شکوئ شکوئ

 3rd شکوي شکوي يشکو شکوي شکوي شکوي شکوي ويشک

 
Simple Past  

 1st وشکوئ (ه)وشکول لهوشکو وشکولې وشکوئ (ه)ولوشک وشکوله شکولېو

 2nd وشکوئ (ه)وشکول وشکوله وشکولې وشکوئ (ه)وشکول وشکوله وشکولې

 3rd وشکوئ (ه)وشکول ولهوشک وشکولې وشکوئ (ه)کولوش کولهشو وشکولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وشکوم (ه)وموشکبه  (ه)وشکوم به (ه)وشکومبه  به وشکوو کووبه وش وبه وشکو وبه وشکو

 2nd به وشکوې به وشکوې وېبه وشک به وشکوې به وشکوئ به وشکوئ به وشکوئ به وشکوئ

 3rd به وشکوي به وشکوي وشکويبه  به وشکوي به وشکوي يبه وشکو به وشکوي به وشکوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وشکوم (تېر) (ه)وشکوم (تېر) به (ه)(تېر) به وشکوم (ه)وشکوم (تېر) به (تېر) به وشکوو  (تېر) به وشکوو  به وشکوو ېر)(ت  به وشکوو (تېر) 

 2nd وشکوې(تېر) به  (تېر) به وشکوې ېوشکو (تېر) به (تېر) به وشکوې کوئ(تېر) به وش ر) به وشکوئ(تې کوئش(تېر) به و (تېر) به وشکوئ

 3rd وشکوي (تېر) به وشکوي (تېر) به (تېر) به وشکوي ېر) به وشکوي(ت (تېر) به وشکوي وشکوي(تېر) به  وشکوي (تېر) به ويوشک(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)شکوم (ه)کومش  (ه)شکوم (ه)شکوم شکوو شکوو ووشک شکوو

 2nd ېشکو شکوې شکوې شکوې شکوئ وئشک وئشک شکوئ

 3rd شکوي شکوي ويشک شکوي کويش يشکو شکوي شکوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئشکول  شکولي دي  لې دهشکو  شکولي دي ئی دشکول  شکولي دي  شکولې ده  کولي ديش

 2nd دئی کولش  شکولي دي  شکولې ده  ي ديشکول ی دئشکول  شکولي دي  لې دهوشک  شکولي دي

 3rd ی دئشکول  شکولي دي  لې دهشکو  ولي ديشک ی دئشکول  دي شکولي  شکولې ده  شکولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې کاوهش /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې

 2nd کاوهش /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې شکاوه /شکوئ (ه)شکول لهشکو ولېکش

 3rd شکاوه /ئشکو (ه)شکول لهشکو شکولې اوهشک /کوئش (ه)شکول شکوله شکولې

 
Past Progressive  

 1st شکاوه /ئشکو (ه)شکول ولهشک شکولې شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله ېشکول

 2nd اوهشک /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې هوشکا /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې

 3rd شکاوه /شکوئ ه)(شکول ولهشک شکولې شکاوه /ئشکو )(هشکول شکوله شکولې

 
Past Perfect  

 1st ی وشکول شکولي وه شکولې وه کولي وېش ی وشکول شکولي وه ې وهشکول شکولي وې

 2nd ی وکولش لي وهوشک شکولې وه شکولي وې ی وشکول شکولي وه لې وهشکو شکولي وې

 3rd ی وشکول هشکولي و شکولې وه لي وېشکو ی وشکول شکولي وه ولې وهشک شکولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې شکاوه /شکوئ (ه)لشکو شکوله شکولې

 2nd شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې

 3rd شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله شکولې شکاوه /شکوئ (ه)شکول شکوله ولېشک
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Future Progressive  

 1st (ه)شکومبه   ه)(شکومبه   (ه)شکومبه   )(هشکومبه   شکوو به به شکوو کووبه ش به شکوو

 2nd شکوېبه   شکوېبه   شکوېبه   شکوېبه   شکوئبه  شکوئبه  شکوئبه  شکوئبه 

 3rd ويشکبه   يشکوبه   شکويبه   شکويبه  شکويبه  شکويبه  شکويه ب شکوي هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه شکول به شکولي وي به شکولې وي ه شکولي ويب ی ويبه شکول ويبه شکولي  يې وبه شکول لي ويبه شکو

 2nd ی ويبه شکول ه شکولي ويب لې ويوبه شک به شکولي وي ی ويبه شکول به شکولي وي يبه شکولې و ي ويبه شکول

 3rd ی ويشکولبه  کولي ويه شب به شکولې وي ولي ويبه شک وي یبه شکول شکولي ويبه  ې ويبه شکول به شکولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويولکبه ش به شکولي وي به شکولې وي به شکولي وي ويی به شکول لي ويبه شکو به شکولې وي به شکولي وي

 2nd ی ويبه شکول کولي ويبه ش ې ويبه شکول شکولي وي به ی ويلبه شکو به شکولي وي لې ويبه شکو به شکولي وي

 3rd ی ويبه شکول به شکولي وي به شکولې وي به شکولي وي ی ويبه شکول ه شکولي ويب به شکولې وي ويبه شکولي 
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هشکوم) به تېر(  (ه)شکومبه (تېر)  (ه)شکومه (تېر) ب  (ه)شکوم (تېر) به  به شکوو (تېر)  به شکوو(تېر)   (تېر) به شکوو  به شکوو (تېر) 

 2nd شکوې(تېر) به   شکوې(تېر) به   شکوېه (تېر) ب  شکوېه (تېر) ب  شکوئ(تېر) به   شکوئتېر) به (  شکوئ(تېر) به   شکوئ (تېر) به 

 3rd شکويه ) ب(تېر  شکويبه (تېر)   شکويبه  (تېر)  شکوير) به (تې  کويش(تېر) به   شکويتېر) به (  شکوي(تېر) به   شکوي تېر) به( 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به شکول  (تېر) به شکولي وي  ې ويبه شکول (تېر)  (تېر) به شکولي وي  ی وي(تېر) به شکول  ) به شکولي وي(تېر  (تېر) به شکولې وي  به شکولي وي(تېر)  

 2nd ی ويشکول (تېر) به  (تېر) به شکولي وي  کولې وي(تېر) به ش  به شکولي وي(تېر)   ی ويشکول(تېر) به   وي تېر) به شکولي(  ې وي) به شکول(تېر  به شکولي وي(تېر)  

 3rd ی ويبه شکول (تېر)  شکولي وي (تېر) به  کولې ويېر) به ش(ت  (تېر) به شکولي وي  يی و(تېر) به شکول  لي ويبه شکو )(تېر  (تېر) به شکولې وي  (تېر) به شکولي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)شکاوه ، به وشکوم /کوم ، شکوئش (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وشکوم )غواړي چي  Present Active شکوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)دې وشکوم زه )ې چيغوښتل ي  Present Passive دونکیشکې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشکول  Past Active یشکول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یشکول  Past Passive یشکېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويشکول ي) ما ديدی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) و یشکول ما )چيخوښ وم  Continuous هشکو 

 Non-continuous هوشکو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)شلومرنګ (ه)ومشل  (ه)شلوم  (ه)مشلو  شلوو شلوو شلوو شلوو

 2nd وېشل شلوې شلوې لوېش شلوئ شلوئ وئشل شلوئ

 3rd شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي

 
Simple Past  

 1st ئوشلو ه)(وشلول وشلوله وشلولې وشلوئ (ه)وشلول وشلوله ېوشلول

 2nd وشلوئ (ه)وشلول لولهوش وشلولې وشلوئ (ه)لولوش وشلوله وشلولې

 3rd وشلوئ (ه)لولوش وشلوله ېلولوش وشلوئ (ه)لوشلو لهوشلو لولېوش
 

Simple Future  
 1st (ه)به وشلوم (ه)به وشلوم (ه)ومبه وشل (ه)وشلومبه  به وشلوو به وشلوو به وشلوو وشلووبه 

 2nd به وشلوې ېبه وشلو به وشلوې وشلوېبه  به وشلوئ به وشلوئ ئبه وشلو به وشلوئ

 3rd يبه وشلو به وشلوي به وشلوي يشلوبه و به وشلوي وشلوي به وشلوي به به وشلوي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)((تېر) به وشلوم (ه)لوم(تېر) به وش (ه)به وشلوم(تېر)  )(ه(تېر) به وشلوم (تېر) به وشلوو  ) به وشلوو(تېر  به وشلوو (تېر)  (تېر) به وشلوو 

 2nd (تېر) به وشلوې لوې(تېر) به وش وشلوېر) به (تې ېر) به وشلوې(ت به وشلوئر) (تې به وشلوئ (تېر) ئ) به وشلو(تېر ېر) به وشلوئ(ت

 3rd (تېر) به وشلوي لوي(تېر) به وش ر) به وشلوي(تې لويش(تېر) به و (تېر) به وشلوي (تېر) به وشلوي وي(تېر) به وشل وي(تېر) به وشل

 
Present Progressive  

 1st (ه)شلوم ه)(شلوم  (ه)مشلو  (ه)شلوم  ووشل شلوو شلوو لووش

 2nd شلوې شلوې شلوې ېشلو شلوئ شلوئ شلوئ شلوئ

 3rd شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي شلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلولش  لولي ديش  شلولې ده  شلولي دي ی دئشلول  شلولي دي  ده شلولې  يشلولي د

 2nd ی دئشلول  ي ديشلول  شلولې ده  شلولي دي دئی لشلو  شلولي دي  لې دهشلو  ي ديشلول

 3rd ی دئشلول  شلولي دي  ده شلولې  شلولي دي ی دئشلول  شلولي دي  شلولې ده  لي ديشلو

 
Present Perfect Progressive  

 1st هش��و /شلوئ (ه)لولش شلوله لېشلو ش��وه /شلوئ (ه)لولش شلوله شلولې

 2nd ش��وه /شلوئ (ه)شلول شلوله ېشلول ش��وه /وئشل (ه)شلول لهشلو ولېشل

 3rd ش��وه /شلوئ (ه)شلول هشلول شلولې ش��وه /شلوئ (ه)شلول شلوله شلولې

 
Past Progressive  

 1st ش��وه /شلوئ (ه)شلول لهشلو شلولې ش��وه /شلوئ )(هشلول هشلول شلولې

 2nd ش��وه /لوئش )(هشلول شلوله شلولې هش��و /لوئش (ه)شلول شلوله ېشلول

 3rd ش��وه /شلوئ (ه)شلول شلوله ولېشل ش��وه /شلوئ (ه)شلول شلوله شلولې

 
Past Perfect  

 1st ی وشلول شلولي وه وهشلولې  ېشلولي و ی وشلول شلولي وه شلولې وه شلولي وې

 2nd ی ولولش لي وهشلو لې وهشلو شلولي وې ی ولشلو ولي وهشل شلولې وه شلولي وې

 3rd ی وشلول لولي وهش شلولې وه شلولي وې ی وشلول شلولي وه وهشلولې  ي وېلولش

 
Past Perfect Progressive  

 1st ش��وه /شلوئ (ه)لولش شلوله شلولې ش��وه /شلوئ (ه)شلول شلوله لولېش

 2nd ش��وه /ئشلو (ه)شلول شلوله شلولې �وهش� /شلوئ (ه)شلول شلوله شلولې

 3rd ش��وه /شلوئ (ه)لولش شلوله شلولې وهش�� /شلوئ )(هلشلو شلوله ولېشل
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Future Progressive  

 1st (ه)شلوم به  (ه)شلومبه   (ه)شلومبه   (ه)شلومبه   لووبه ش به شلوو ووبه شل به شلوو

 2nd ېشلوبه   شلوېبه   شلوېبه   شلوېبه   شلوئبه  شلوئه ب شلوئبه  شلوئبه 

 3rd شلويبه   شلوي به  شلويبه   لويشبه  شلويه ب يشلوبه  شلويه ب شلوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويشلول به ي ويلبه شلو به شلولې وي به شلولي وي ی ويبه شلول به شلولي وي وي به شلولې به شلولي وي

 2nd ی ويولشل به ه شلولي ويب لې ويشلوبه  ويبه شلولي  ی ويلولبه ش شلولي ويبه  به شلولې وي وي به شلولي

 3rd ی ويولبه شل شلولي وي به به شلولې وي به شلولي وي ی ويشلول به به شلولي وي شلولې ويبه  به شلولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويولبه شل وي به شلولي شلولې ويبه  شلولي وي به ی ويبه شلول ي ويبه شلول به شلولې وي وي ه شلوليب

 2nd ی ويبه شلول به شلولي وي ه شلولې ويب به شلولي وي ی ويشلول به به شلولي وي يبه شلولې و وي به شلولي

 3rd ی ويه شلولب به شلولي وي شلولې وي به ي ويلبه شلو ی ويبه شلول به شلولي وي به شلولې وي به شلولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)شلوم(تېر) به   (ه)شلوم(تېر) به    (ه)شلوم(تېر) به    (ه)شلوم(تېر) به    ووبه شل (تېر)  لوو(تېر) به ش  وو(تېر) به شل  به شلوو(تېر)  

 2nd شلوې (تېر) به  شلوېبه (تېر)   شلوې (تېر) به  شلوې) به (تېر  شلوئ(تېر) به   وئشل) به ر(تې  شلوئ(تېر) به   شلوئ(تېر) به  

 3rd شلويتېر) به (  شلوي(تېر) به   شلوي(تېر) به   لويش(تېر) به   شلويېر) به (ت  شلويتېر) به (  شلويبه  ېر)(ت  شلوي) به (تېر 

 
Future in the Past Perfect  

 1st وي ی(تېر) به شلول  به شلولي وير) (تې  شلولې ويېر) به (ت  لي وي(تېر) به شلو  وي یتېر) به شلول(  تېر) به شلولي وي(  (تېر) به شلولې وي  يشلولي و (تېر) به 

 2nd ی ويبه شلول (تېر)  تېر) به شلولي وي(  ې ويل(تېر) به شلو  (تېر) به شلولي وي  ی ويه شلول(تېر) ب  ولي وي(تېر) به شل  (تېر) به شلولې وي  ي وي(تېر) به شلول 

 3rd ويی (تېر) به شلول  (تېر) به شلولي وي  (تېر) به شلولې وي  ي وي(تېر) به شلول  يی وبه شلول ېر)(ت  شلولي وي تېر) به(  ولې وي(تېر) به شل  ي وي(تېر) به شلول 

 

Conditional (present, past, future) )(ه)ش��وه ، به وشلوم /شلوئ،  شلوم ه ..)ک...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وشلوم زه دې )غواړي چي  Present Active یونکشلو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وشلوم )وښتل يې چيغ  Present Passive شلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشلول  Past Active یشلول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یشلول  Past Passive یدلېشل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويشلول ما دي نه لري چي) اوردی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یشلول ما )چي خوښ وم  Continuous شلوه 

 Non-continuous وشلوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)شمارمرنګ (ه)شمارم  (ه)شمارم (ه)شمارم شمارو شمارو وشمار شمارو

 2nd شمارې شمارې شمارې شمارې شمارئ رئشما شمارئ شمارئ

 3rd شماري شماري شماري شماري شماري ماريش شماري شماري

 
Simple Past  

 1st وشمارئ (ه)وشمارل رلهوشما وشمارلې وشمارئ (ه)وشمارل وشمارله وشمارلې

 2nd رئوشما (ه)وشمارل وشمارله وشمارلې شمارئو (ه)وشمارل وشمارله رلېوشما

 3rd وشمارئ (ه)مارلشو وشمارله وشمارلې وشمارئ (ه)وشمارل وشمارله وشمارلې
 

Simple Future  
 1st (ه)مارمبه وش (ه)رمشمابه و (ه)شمارمبه و ه)(ه وشمارمب به وشمارو شماروبه و به وشمارو به وشمارو

 2nd رېبه وشما وشمارې به به وشمارې به وشمارې به وشمارئ ارئوشمبه  به وشمارئ وشمارئبه 

 3rd به وشماري اريبه وشم به وشماري وشماريبه  اريمبه وش به وشماري به وشماري به وشماري

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)وشمارم (تېر) به (ه)ارم(تېر) به وشم (ه)(تېر) به وشمارم (ه)م(تېر) به وشمار ه وشمارو(تېر) ب  وشمارو (تېر) به  ومار(تېر) به وش  وشمارو (تېر) به 

 2nd مارې) به وش(تېر مارې(تېر) به وش شمارې(تېر) به و مارې(تېر) به وش شمارئ(تېر) به و ر) به وشمارئ(تې ارئم(تېر) به وش (تېر) به وشمارئ

 3rd (تېر) به وشماري ماري(تېر) به وش اري(تېر) به وشم (تېر) به وشماري وشماري (تېر) به تېر) به وشماري( تېر) به وشماري( به وشمارير) (تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)مشمار (ه)شمارم  (ه)شمارم (ه)شمارم شمارو شمارو شمارو ماروش

 2nd شمارې رېشما شمارې شمارې شمارئ ئشمار مارئش شمارئ

 3rd شماري شماري شماري شماري شماري ماريش شماري شماري
 

Present Perfect  
 1st ی دئشمارل ي ديشمارل هدشمارلې  شمارلي دي ی دئشمارل شمارلي دي لې دهشمار شمارلي دي

 2nd ی دئشمارل يمارلي دش ارلې دهشم شمارلي دي ی دئشمارل شمارلي دي شمارلې ده رلي ديشما

 3rd ی دئشمارل شمارلي دي شمارلې ده شمارلي دي ی دئشمارل دي شمارلي شمارلې ده شمارلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st شماره /شمارئ )(هشمارل شمارله شمارلې هشمار /ئرشما (ه)شمارل شمارله شمارلې

 2nd شماره /ارئشم (ه)شمارل ارلهشم ارلېشم شماره /شمارئ (ه)شمارل هشمارل شمارلې

 3rd هشمار /شمارئ (ه)شمارل شمارله شمارلې هشمار /شمارئ (ه)شمارل لهشمار شمارلې

 
Past Progressive  

 1st شماره /ارئشم (ه)شمارل شمارله ارلېشم مارهش /شمارئ (ه)شمارل شمارله شمارلې

 2nd شماره /رئشما (ه)شمارل شمارله شمارلې رهشما /شمارئ (ه)ارلشم شمارله مارلېش

 3rd شماره /شمارئ (ه)شمارل شمارله ارلېشم شماره /شمارئ (ه)مارلش شمارله شمارلې

 
Past Perfect  

 1st ی وشمارل شمارلي وه شمارلې وه وېشمارلي  ی وشمارل شمارلي وه شمارلې وه شمارلي وې

 2nd ی وشمارل هي وشمارل ارلې وهشم ي وېشمارل ی وشمارل شمارلي وه هشمارلې و رلي وېشما

 3rd ی ومارلش شمارلي وه شمارلې وه شمارلي وې ی ولشمار شمارلي وه مارلې وهش شمارلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st شماره /شمارئ (ه)شمارل لهشمار شمارلې شماره /مارئش (ه)رلاشم شمارله شمارلې

 2nd شماره /رئشما (ه)مارلش هشمارل شمارلې شماره /شمارئ (ه)شمارل شمارله ارلېشم

 3rd شماره /مارئش (ه)شمارل شمارله شمارلې شماره /مارئش (ه)شمارل شمارله مارلېش
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Future Progressive  

 1st (ه)رمشمابه   (ه)شمارمه ب  (ه)شمارمبه   (ه)شمارمبه   به شمارو شمارو هب به شمارو به شمارو

 2nd شمارېبه   شمارېبه   شمارې به  شمارېه ب  شمارئبه  مارئشبه  رئشمابه  رئشمابه 

 3rd شماريبه   شماري به  شماريبه   يشماربه  شماريبه  شماريبه  شماريبه  يشماربه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبه شمار مارلي ويبه ش به شمارلې وي به شمارلي وي ی ويبه شمارل لي ويبه شمار به شمارلې وي ويشمارلي  به

 2nd ی ويبه شمارل به شمارلي وي به شمارلې وي شمارلي ويبه  ی ويبه شمارل رلي ويبه شما شمارلې ويبه  ارلي ويشم به

 3rd ی ويبه شمارل لي ويبه شمار رلې ويبه شما به شمارلي وي وي یشمارل هب به شمارلي وي به شمارلې وي به شمارلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه شمار به شمارلي وي به شمارلې وي ويبه شمارلي  ی ويبه شمارل به شمارلي وي ويبه شمارلې  وي به شمارلي

 2nd ی ويه شمارلب به شمارلي وي به شمارلې وي شمارلي ويبه  وي یبه شمارل به شمارلي وي به شمارلې وي مارلي ويبه ش

 3rd وي یبه شمارل به شمارلي وي به شمارلې وي وي به شمارلي يی وبه شمارل ي ويه شمارلب ارلې ويبه شم ه شمارلي ويب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)شمارم(تېر) به   (ه)ارمشم(تېر) به  (ه)ارمشم(تېر) به   )(هشمارم(تېر) به   شماروبه  ېر)ت(  (تېر) به شمارو  (تېر) به شمارو  به شمارو(تېر)  

 2nd شمارېبه (تېر)   شمارېه (تېر) ب  شمارې(تېر) به   شمارېر) به (تې  شمارئ(تېر) به   رئشما(تېر) به   رئشماتېر) به (  شمارئتېر) به ( 

 3rd ريشمابه  (تېر)  ريشما(تېر) به   اريشم(تېر) به   شماري(تېر) به   اريشم(تېر) به   شماري) به (تېر  يرشما(تېر) به   شماري(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويارل(تېر) به شم  شمارلي وي تېر) به(  (تېر) به شمارلې وي  (تېر) به شمارلي وي  يی وېر) به شمارل(ت  (تېر) به شمارلي وي  به شمارلې وي(تېر)   ر) به شمارلي وي(تې 

 2nd ی ويل(تېر) به شمار  (تېر) به شمارلي وي  ي(تېر) به شمارلې و  ي وي(تېر) به شمارل  ی ويه شمارل) ب(تېر  ارلي وي) به شم(تېر  وي (تېر) به شمارلې  (تېر) به شمارلي وي 

 3rd وي یېر) به شمارل(ت  وي به شمارلي(تېر)   شمارلې وي(تېر) به   ارلي وي(تېر) به شم  يی و(تېر) به شمارل  ي ويه شمارلب(تېر)   (تېر) به شمارلې وي  ر) به شمارلي وي(تې 

 

Conditional (present, past, future) 
شماره ، به  /، شمارئ (ه)شمارم .)(که ..

 ... (ه)رموشما
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(وشمارم زه دې )غواړي چي  Present Active ونکیشمار 

Imperfect Subjunctive )(ه)شمارمزه دې و )تل يې چيغوښ   Present Passive دونکیارېشم 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشمارل  Past Active یشمارل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یشمارل  Past Passive یشمارل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويمارلش نه لري چي) ما ديدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یشمارل ما )خوښ وم چي  Continuous ارهشم 

 Non-continuous وشماره 

 



210: to look for; to scatter; to spread; to fumble; to rummage شنل 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(شنمرنګ (ه)نمش (ه)نمش (ه)شنم شنو شنو شنو شنو

 2nd شنې شنې ېشن شنې شنئ شنئ ئشن شنئ

 3rd شني شني شني شني شني شني شني شني

 
Simple Past  

 1st وشانه /وشنئ (ه)وشنل وشنله وشنلې وشنئ (ه)وشنل وشنله وشنلې

 2nd وشانه وشنئ/ (ه)وشنل وشنله وشنلې وشنئ )(هوشنل وشنله وشنلې

 3rd ئ/ وشانهوشن (ه)وشنل لهوشن وشنلې شنئو (ه)نلوش وشنله وشنلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وشنم (ه)شنمبه و (ه)به وشنم (ه)وشنمبه  به وشنو به وشنو به وشنو به وشنو

 2nd به وشنې وشنېبه  به وشنې به وشنې شنئبه و نئشبه و به وشنئ به وشنئ

 3rd شنيبه و به وشني به وشني به وشني به وشني به وشني يبه وشن به وشني

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وشنم (تېر) )ه((تېر) به وشنم (ه)(تېر) به وشنم (ه)به وشنم (تېر) ) به وشنو(تېر  (تېر) به وشنو  (تېر) به وشنو  (تېر) به وشنو 

 2nd (تېر) به وشنې ر) به وشنې(تې تېر) به وشنې( وشنې (تېر) به (تېر) به وشنئ شنئ(تېر) به و ) به وشنئ(تېر به وشنئ(تېر) 

 3rd (تېر) به وشني (تېر) به وشني تېر) به وشني( (تېر) به وشني (تېر) به وشني (تېر) به وشني به وشني(تېر)  (تېر) به وشني

 
Present Progressive  

 1st (ه)شنمرنګ )(هشنم  (ه)شنم (ه)شنم شنو شنو شنو شنو

 2nd نېش شنې شنې شنې شنئ نئش شنئ شنئ

 3rd شني شني يشن شني شني شني يشن شني
 

Present Perfect  
 1st ی دئشنل  شنلي دي  شنلې ده  دي شنلي ی دئشنل  يشنلي د  شنلې ده  شنلي دي

 2nd ی دئشنل  شنلي دي  هشنلې د  ي ديشنل ی دئشنل  شنلي دي  هشنلې د  شنلي دي

 3rd ی دئشنل  لي ديشن  شنلې ده  يشنلي د ی دئنلش  ي ديشنل  ې دهشنل  شنلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st شانه /شنئ (ه)نلش شنله شنلې انهش /شنئ (ه)شنل شنله شنلې

 2nd شانه /شنئ (ه)شنل شنله ېشنل انهش /شنئ (ه)شنل شنله شنلې

 3rd هشان /شنئ (ه)شنل شنله شنلې شانه /شنئ (ه)شنل نلهش شنلې

 
Past Progressive  

 1st شانه /نئش (ه)شنل شنله شنلې شانه /شنئ (ه)شنل نلهش شنلې

 2nd شانه /شنئ (ه)شنل شنله شنلې شانه /شنئ (ه)شنل شنله شنلې

 3rd هشان /شنئ (ه)شنل شنله لېشن شانه /شنئ (ه)شنل شنله شنلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولشن شنلي وه لې وهشن ي وېشنل ی ونلش شنلي وه شنلې وه شنلي وې

 2nd ی وشنل شنلي وه نلې وهش شنلي وې ی وشنل نلي وهش وهشنلې  نلي وېش

 3rd ی وشنل شنلي وه شنلې وه شنلي وې ی وشنل شنلي وه نلې وهش شنلي وې

 
Past Perfect Progressive  

شانه /شنئ ه)(شنل شنله لېشن نهشا /شنئ (ه)شنل لهشن شنلې   1st 

نهشا /شنئ (ه)شنل هشنل نلېش نهشا /شنئ (ه)شنل هشنل شنلې   2nd 

شانه /شنئ )(هشنل شنله شنلې نهشا /شنئ (ه)شنل شنله شنلې   3rd 
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Future Progressive  

 1st (ه)شنمبه   )(هشنمبه   (ه)شنمبه   ه)(شنمبه   به شنو به شنو به شنو به شنو

 2nd شنېبه   شنې به  شنېبه   شنې به  شنئبه  شنئبه  شنئبه  شنئبه 

 3rd شنيبه   نيشبه   شنيبه   شنيبه  نيشبه  شنيبه  شني به شنيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه شنل ه شنلي ويب لې وينبه ش به شنلي وي ی ويبه شنل به شنلي وي لې ويبه شن ه شنلي ويب

 2nd ی ويه شنلب يبه شنلي و وي به شنلې شنلي وي به ی ويبه شنل وي به شنلي به شنلې وي ي ويبه شنل

 3rd يی وبه شنل لي ويبه شن به شنلې وي به شنلي وي ی ويشنل به به شنلي وي ه شنلې ويب به شنلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به شنل شنلي وي به به شنلې وي ه شنلي ويب ی ويشنلبه  به شنلي وي شنلې وي به ي ويلبه شن

 2nd ی ويبه شنل ويبه شنلي  به شنلې وي وي به شنلي ی ويشنل به شنلي وي به به شنلې وي ويه شنلي ب

 3rd ی ويبه شنل يبه شنلي و به شنلې وي به شنلي وي ی ويبه شنل به شنلي وي ې ويبه شنل به شنلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)شنم(تېر) به   (ه)شنم(تېر) به    (ه)شنم(تېر) به   ه)(شنمېر) به (ت  (تېر) به شنو  ه شنو(تېر) ب  (تېر) به شنو  شنو(تېر) به  

 2nd شنېبه  (تېر)  شنې(تېر) به   نېشر) به ې(ت  شنې(تېر) به   شنئ(تېر) به   شنئتېر) به (  شنئ(تېر) به   شنئ(تېر) به  

 3rd شني(تېر) به   نيش(تېر) به   شني (تېر) به  يشن (تېر) به  شنيېر) به (ت  شنيه (تېر) ب  شني) به (تېر  شني(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به شنل  (تېر) به شنلي وي  وي ) به شنلې(تېر  (تېر) به شنلي وي  ی وينلش(تېر) به   (تېر) به شنلي وي  ېر) به شنلې وي(ت  به شنلي وي (تېر) 

 2nd ی ويتېر) به شنل(  ) به شنلي وي(تېر  (تېر) به شنلې وي  ) به شنلي وي(تېر  ی وي(تېر) به شنل  تېر) به شنلي وي(  شنلې وي به (تېر)  نلي وير) به ش(تې 

 3rd ی ويه شنل) ب(تېر  شنلي ويېر) به (ت  لې وي(تېر) به شن  ي وي(تېر) به شنل  ی ويه شنل(تېر) ب  (تېر) به شنلي وي  لې وي) به شنر(تې  (تېر) به شنلي وي 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)مشانه ، به وشن /شنم ، شنئ ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)شنموزه دې  )غواړي چي  Present Active شنونکی 

Imperfect Subjunctive )(هزه دې وشنم )چي غوښتل يې(  Present Passive یشنل کېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشنل  Past Active یشنل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یلشن  Past Passive یشنل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويشنل ما دي ه لري چي)دی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و ینلش ما )وم چيوښ خ  Continuous شنه 

 Non-continuous وشنه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)شيندمګرن (ه)مشيند  (ه)شيندم (ه)شيندم دوشين شيندو شيندو شيندو

 2nd شيندې شيندې شيندې ېشيند شيندئ شيندئ شيندئ يندئش

 3rd شيندي شيندي يشيند شيندي شيندي شيندي شيندي شيندي

 
Simple Past  

 1st يندئوش (ه)لوشيند وشيندله وشيندلې ئوشيند )ه(وشيندل وشيندله وشيندلې

 2nd ئيندوش (ه)وشيندل وشيندله وشيندلې وشيندئ (ه)وشيندل وشيندله وشيندلې

 3rd وشيندئ (ه)وشيندل يندلهوش وشيندلې وشيندئ (ه)دلوشين وشيندله دلېوشين
 

Simple Future  
 1st (ه)دمبه وشين (ه)به وشيندم (ه)وشيندمبه  (ه)مبه وشيند به وشيندو به وشيندو به وشيندو يندوبه وش

 2nd شيندېبه و وشيندېبه  به وشيندې دېبه وشين ه وشيندئب به وشيندئ شيندئبه و به وشيندئ

 3rd به وشيندي شينديوبه  به وشيندي به وشيندي به وشيندي يبه وشيند به وشيندي ينديبه وش

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وشيندم (تېر) (ه)دمشين(تېر) به و ه)(وشيندم(تېر) به  (ه)ېر) به وشيندم(ت (تېر) به وشيندو  شيندور) به و(تې  (تېر) به وشيندو  وه وشيندب(تېر)  

 2nd شيندېر) به وې(ت (تېر) به وشيندې (تېر) به وشيندې ه وشيندې(تېر) ب وشيندئ (تېر) به (تېر) به وشيندئ ) به وشيندئ(تېر (تېر) به وشيندئ

 3rd وشيندي (تېر) به وشيندي (تېر) به ديشين(تېر) به و ديبه وشين(تېر)  دي(تېر) به وشين ندي(تېر) به وشي ر) به وشيندي(تې ندي(تېر) به وشي

 
Present Progressive  

 1st (ه)شيندم (ه)شيندم  (ه)مشيند (ه)شيندم وشيند شيندو شيندو شيندو

 2nd دېشين شيندې شيندې شيندې ئشيند دئنشي شيندئ شيندئ

 3rd شيندي شيندي شيندي شيندي شيندي شيندي شيندي شيندي
 

Present Perfect  
 1st ی دئشيندل  شيندلي دي  شيندلې ده  ديشيندلي  ی دئشيندل  ي ديشيندل  شيندلې ده  شيندلي دي

 2nd ئی دشيندل  شيندلي دي  دهشيندلې   شيندلي دي ی دئشيندل  شيندلي دي  شيندلې ده  شيندلي دي

 3rd ی دئشيندل  دي شيندلي  لې دهشيند  يشيندلي د ی دئشيندل  دلي ديشين  شيندلې ده  شيندلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st شينده /شيندئ (ه)ندلشي شيندله يندلېش شينده /شيندئ (ه)شيندل شيندله يندلېش

 2nd شينده /شيندئ ه)(شيندل شيندله شيندلې شينده /دئشين (ه)لشيند شيندله شيندلې

 3rd شينده /شيندئ (ه)دلشين شيندله يندلېش شينده /شيندئ )(هشيندل شيندله لېشيند

 
Past Progressive  

 1st شينده /شيندئ ه)(شيندل شيندله ېشيندل شينده /شيندئ (ه)شيندل شيندله ېشيندل

 2nd شينده /يندئش (ه)دلشين شيندله شيندلې شينده /شيندئ (ه)شيندل شيندله شيندلې

 3rd ندهشي /شيندئ )(هلشيند شيندله ېشيندل هشيند /ندئشي (ه)شيندل يندلهش شيندلې

 
Past Perfect  

 1st ی وشيندل ي وهشيندل شيندلې وه شيندلي وې ی وشيندل شيندلي وه دلې وهشين شيندلي وې

 2nd ی وشيندل دلي وهشين وه شيندلې شيندلي وې ی وندلشي ي وهلشيند شيندلې وه شيندلي وې

 3rd ی وشيندل ي وهشيندل لې وهيندش شيندلي وې وی شيندل يندلي وهش شيندلې وه لي وېشيند

 
Past Perfect Progressive  

 1st شينده /شيندئ (ه)شيندل شيندله شيندلې شينده /ئشيند (ه)شيندل شيندله شيندلې

 2nd شينده /شيندئ (ه)شيندل دلهشين دلېشين شينده /شيندئ (ه)ندلشي ندلهيش شيندلې

 3rd هشيند /شيندئ (ه)لشيند شيندله لېشيند شينده /ئشيند ه)(شيندل لهشيند شيندلې
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Future Progressive  

 1st (ه)شيندمبه   (ه)شيندمبه   (ه)شيندمبه   (ه)شيندمبه   شيندوبه  به شيندو به شيندو به شيندو

 2nd شيندېبه   شيندېه ب  شيندېبه   شيندېبه   شيندئبه  شيندئبه  شيندئبه  شيندئبه 

 3rd شينديبه   شينديبه   يشيندبه   شينديه ب شينديبه  نديشيبه  شينديه ب شينديبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وبه شيندل ه شيندلي ويب لې ويدبه شين به شيندلي وي ی ويبه شيندل شيندلي وي به به شيندلې وي به شيندلي وي

 2nd ويی به شيندل لي ويشيندبه  وي دلېبه شين دلي ويبه شين ی ويشيندلبه  به شيندلي وي به شيندلې وي به شيندلي وي

 3rd ی ويبه شيندل به شيندلي وي ه شيندلې ويب به شيندلي وي ی ويبه شيندل به شيندلي وي شيندلې وي به به شيندلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويه شيندلب شيندلي ويبه  به شيندلې وي دلي ويبه شين ويی به شيندل دلي ويبه شين به شيندلې وي يندلي ويبه ش

 2nd ی ويبه شيندل به شيندلي وي ې ويبه شيندل دلي ويبه شين ی ويبه شيندل به شيندلي وي وي به شيندلې به شيندلي وي

 3rd ی ويندلبه شي وي به شيندلي ندلې ويبه شي به شيندلي وي ی ويشيندلبه  به شيندلي وي شيندلې وي به ي ويلبه شيند
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)شيندمېر) به ت( (ه)شيندم(تېر) به  (ه)شيندم(تېر) به  (ه)دمشين(تېر) به  دو(تېر) به شين  (تېر) به شيندو  شيندو (تېر) به  تېر) به شيندو( 

 2nd شيندې) به (تېر  شيندې) به (تېر  شيندېبه (تېر)   شيندېېر) به (ت  شيندئ(تېر) به   شيندئ (تېر) به  شيندئ(تېر) به   دئشين (تېر) به 

 3rd شيندي(تېر) به   ديشينبه  )(تېر  شيندي(تېر) به   شيندي(تېر) به   شيندي(تېر) به   ينديش(تېر) به   شيندي(تېر) به   شينديبه (تېر)  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويشيندل(تېر) به   ي وي(تېر) به شيندل  (تېر) به شيندلې وي  (تېر) به شيندلي وي  وي ی(تېر) به شيندل  شيندلي وي به (تېر)  دلې ويبه شين (تېر)  وي(تېر) به شيندلي  

 2nd ی وييندل(تېر) به ش  وير) به شيندلي (تې  ويه شيندلې (تېر) ب  يندلي وي(تېر) به ش  ی ويېر) به شيندل(ت  (تېر) به شيندلي وي  وي شيندلې ه(تېر) ب  (تېر) به شيندلي وي 

 3rd ی ويلشيند(تېر) به   به شيندلي وي(تېر)   (تېر) به شيندلې وي  (تېر) به شيندلي وي  وي ی(تېر) به شيندل  (تېر) به شيندلي وي  ) به شيندلې وي(تېر  تېر) به شيندلي وي( 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)دمه ، به وشينيندش /دم ، شيندئشين ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وشيندم )غواړي چي  Present Active نکیشيندو 

Imperfect Subjunctive )(ه)دمدې وشين زه )غوښتل يې چي  Present Passive کېدونکیل شيند 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یشيندل  Past Active  یندلشي  

Past Anterior or Preterit Perfect و یشيندل  Past Passive یشيندل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويشيندل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یشيندل ما )خوښ وم چي  Continuous يندهش 

 Non-continuous شيندهو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګښاد (ه)ښادوم  (ه)ومښاد  (ه)ښادوم  ښادوو ووښاد دوواښ ښادوو

 2nd وېښاد ښادوې دوېښا ادوېښ ښادوئ ئښادو ښادوئ ښادوئ

 3rd ويښاد ښادوي ښادوي ښادوي يښادو ښادوي ښادوي ښادوي

 
Simple Past  

 1st کئ ښاد (ه)لکړ-کړه/ښاد  کړه ښاده کړې ښادي ښاد کئ (ه)کړل-کړه/ښاد  ه کړهښاد ښادي کړې

 2nd کئښاد  ه)(کړل-کړه/ښاد  کړه ښاده کړې ښادي ښاد کئ (ه)کړل-کړه/ښاد  هکړښاده  ښادي کړې

 3rd ښاد کئ (ه)کړل-کړه/ښاد  کړه ښاده کړې ښادي اد کئښ (ه)کړل-کړه/اد ښ ښاده کړه کړېښادي 
 

Simple Future  
 1st (ه)ښاد کم به ه)(مښاد ک به (ه)ښاده کم به (ه)ي کمدښا به ښاد کو به ښاد کو به به ښاده کو ادي کوبه ښ

 2nd ښاد کې به د کېښا به ده کېښا به ښادي کې به ښاد کئ به اد کئښ به به ښاده کئ ئبه ښادي ک

 3rd ښاد کي به کي ښاد به کي ښاده به ښادي کي به ښاد کي به ښاد کي به کيبه ښاده  به ښادي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)کم هښاد ر) به(تې (ه)کم يښاد ه(تېر) ب ښاد کو به(تېر)   ښاد کو (تېر) به اده کوښ (تېر) به ښادي کو ېر) به(ت
 اد کمښ (تېر) به

 (ه)

 ښاد کم  به(تېر) 

 (ه)
1st 

 2nd ېک ښاد (تېر) به ښاد کې به (تېر) ېکښاده  (تېر) به ښادي کې (تېر) به ښاد کئ ) به(تېر ښاد کئ به (تېر) ښاده کئ (تېر) به ښادي کئ ر) به(تې

 3rd ښاد کي به(تېر)  ښاد کي (تېر) به ښاده کي (تېر) به ښادي کي بهر) (تې ښاد کي به(تېر)  ښاد کي به(تېر)  ښاده کي به(تېر)  ښادي کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)دوماښ (ه)ښادوم  (ه)ښادوم  (ه)ښادوم  ښادوو ښادوو ښادوو ښادوو

 2nd ښادوې ښادوې ښادوې ښادوې دوئښا ښادوئ ښادوئ ښادوئ

 3rd يادوښ ښادوي ښادوي ښادوي ښادوي دويښا ښادوي ښادوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئښاد کړ  ښاد کړي دي  ښاده کړې ده  يښادي کړي د ی دئښاد کړ  ښاد کړي دي  هښاده کړې د  ښادي کړي دي

 2nd دئ یښاد کړ  د کړي ديښا  ښاده کړې ده  ښادي کړي دي ئد یښاد کړ  ښاد کړي دي  دهده کړې اښ  ښادي کړي دي

 3rd ی دئښاد کړ  ښاد کړي دي  ښاده کړې ده  ادي کړي ديښ ی دئښاد کړ  ديښاد کړي   هې دښاده کړ  ي ديښادي کړ

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښاداوه /وئښاد (ه)ښادول ښادوله ولېښاد اوهدښا /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې

 2nd ښاداوه /دوئښا (ه)ښادول هښادول ېښادول اوهښاد /ښادوئ (ه)دولښا ښادوله ښادولې

 3rd هښاداو /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې ښاداوه /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې
 

Past Progressive  
 1st ښاداوه /وئادښ (ه)ښادول ښادوله ادولېښ اداوهښ /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې

 2nd ښاداوه /وئښاد (ه)ښادول ولهښاد ولېښاد اداوهښ /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې

 3rd اوهښاد /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې وهښادا /ښادوئ (ه)ښادول لهښادو ښادولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وښاد  ښاد کړي وه وه ړېښاده ک ښادي کړي وې ړی وکښاد  هوښاد کړي  ښاده کړې وه ښادي کړي وې

 2nd کړی وښاد  وه ښاد کړي ه کړې وهښاد کړي وې اديښ کړی وښاد  هد کړي وښا کړې وهښاده  ښادي کړي وې

 3rd کړی وښاد  ښاد کړي وه ښاده کړې وه ېښادي کړي و ړی وکښاد  ښاد کړي وه ښاده کړې وه کړي وې ښادي

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهښاد /وئښاد (ه)ولښاد ښادوله ښادولې ښاداوه /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ېښادول

 2nd ښاداوه /ښادوئ ه)(ښادول ښادوله ښادولې وهښادا /ښادوئ (ه)لښادو ښادوله لېښادو

 3rd هښاداو /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې ښاداوه /ښادوئ (ه)ښادول ښادوله ښادولې

 
  



212: to gladden; to make happy لښادو  
 

 425 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مادوښ به  (ه)ادومښ به  )(هښادوم هب  (ه)ښادوم به  وښادو به ښادوو به ښادوو به ښادوو هب

 2nd ښادوې به  ښادوې به  ښادوې به  ښادوې به  ښادوئ به ښادوئ به ښادوئ به ښادوئ هب

 3rd ښادوي به  دويښا به  يښادو به  ښادوي به ښادوي به ښادوي به ښادوي هب ښادوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويښاد کړ به د کړي ويښا به اده کړې ويښ به کړي ويدي ښا به ی ويکړ ښاد به اد کړي ويښ به ښاده کړې وي به به ښادي کړي وي

 2nd ی ويښاد کړ به ي ويښاد کړ هب ښاده کړې وي به ښادي کړي وي به ی ويښاد کړ به ښاد کړي وي هب ښاده کړې وي به به ښادي کړي وي

 3rd ی ويد کړښا به ښاد کړي وي به کړې وي ادهښ به ي کړي ويښاد به ی وياد کړښ به ښاد کړي وي هب ښاده کړې وي به به ښادي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويښاد کړ هب ښاد کړي وي به کړې وي ښاده به ښادي کړي وي به ی ويښاد کړ به ښاد کړي وي به به ښاده کړې وي به ښادي کړي وي

 2nd ويی ښاد کړ به ښاد کړي وي به ښاده کړې وي هب کړي ويدي ښا به ی ويښاد کړ به وي ښاد کړي هب به ښاده کړې وي به ښادي کړي وي

 3rd ی ويښاد کړ به کړي وي ښاد به يښاده کړې و به ښادي کړي وي به ی ويښاد کړ به ښاد کړي وي به يبه ښاده کړې و به ښادي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ادومښ (تېر) به (ه)ښادوم (تېر) به (ه)ادومښ (تېر) به (ه)ښادوم به (تېر) ښادوو به )(تېر  ښادوو به(تېر)   ښادوو ېر) به(ت  ښادوو (تېر) به 

 2nd وېښاد (تېر) به  دوېښا (تېر) به  ښادوې (تېر) به  دوېاښ (تېر) به  ښادوئ ) به(تېر  ئوښاد (تېر) به  ښادوئ (تېر) به  ښادوئ تېر) به( 

 3rd ويښاد (تېر) به  يښادو (تېر) به  ښادوي (تېر) به  ښادوي (تېر) به  ښادوي ېر) به(ت  ښادوي ېر) به(ت  ښادوي ه) ب(تېر  ښادوي ه(تېر) ب 

 
Future in the Past Perfect  

ي کړي به ښاد )(تېر

 وي

  ښاده (تېر) به

 کړې وي

 ښاد  (تېر) به

 کړي وي

 ښاد  ر) به(تې

 ی ويکړ

ړي ښادي ک (تېر) به

 وي

 اده ښ ه(تېر) ب

 کړې وي

 ښاد  (تېر) به

 ړي ويک

 ښاد  (تېر) به

 وي یکړ
1st 

(تېر) به ښادي کړي 

 وي

 ښاده  به(تېر) 

 کړې وي

 ښاد  (تېر) به

 کړي وي

 ښاد  (تېر) به

 ی ويکړ

ښادي کړي  تېر) به(

 وي

 اده ښ (تېر) به

 کړې وي

 ښاد  (تېر) به

 کړي وي

 ښاد  (تېر) به

 ی ويکړ
2nd 

به ښادي کړي (تېر) 

 يو

 ه ښاد تېر) به(

 کړې وي

 ښاد  به(تېر) 

 کړي وي

 ښاد  (تېر) به

 ی ويکړ

(تېر) به ښادي کړي 

 وي

 ښاده  ېر) به(ت

 ې ويکړ

 ښاد  (تېر) به

 کړي وي

 ښاد  (تېر) به

 وي یکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (... که)  ،هښاد کم ښاداوه، به /ښادوئښادوم)( ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ښاد کم ه دېز )غواړي چي  Present Active ښادوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ښاد کم زه دې )يغوښتل يې چ  Present Passive یکښادېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وښاد  Past Active یښاد کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و ښاد  Past Passive یښاد سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) (يی وښاد کړ ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ړی وکښاد  ما )خوښ وم چي  Continuous ښادوه 

 Non-continuous ښاد که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(ومرنګخښ (ه)ښخوم  (ه)ښخوم  (ه)ښخوم  ښخوو ښخوو ښخوو ښخوو

 2nd ښخوې ښخوې ښخوې ښخوې ښخوئ وئښخ ښخوئ ښخوئ

 3rd ښخوي ښخوي يښخو ښخوي ښخوي ښخوي ښخوي ويښخ

 
Simple Past  

 1st ښخ کئ (ه)کړل-کړه/ښخ  کړه ښخه کړې ښخي ښخ کئ (ه)کړل-کړه/خ ښ ښخه کړه خي کړېښ

 2nd ښخ کئ (ه)لکړ-کړه/ ښخ کړه ښخه کړې ښخي ښخ کئ (ه)کړل-کړه/ښخ  کړهښخه  ښخي کړې

 3rd ئښخ ک ه)(کړل-کړه/ښخ  کړه ښخه کړې يښخ ښخ کئ (ه)کړل-کړه/ښخ  ښخه کړه کړېښخي 
 

Simple Future  
 1st (ه)ښخ کم هب (ه)ښخ کم به (ه)ښخه کم به (ه)ښخي کم به ښخ کو به ښخ کو به وبه ښخه ک ښخي کو به

 2nd کېښخ  به ښخ کې به ښخه کې به ي کېخښ به ښخ کئ به کئښخ  به به ښخه کئ به ښخي کئ

 3rd کيښخ  به ښخ کي به کي ښخه به ښخي کي به ښخ کي به خ کيښ به به ښخه کي به ښخي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)ښخه کم (تېر) به (ه)ښخي کم (تېر) به ښخ کو (تېر) به  ښخ کو (تېر) به ښخه کو (تېر) به کو ښخي (تېر) به
 م ښخ ک به (تېر)

 (ه)

 م ښخ ک (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd ېښخ ک (تېر) به ښخ کې به (تېر) ښخه کې به (تېر) خي کېښ ه(تېر) ب ښخ کئ ېر) به(ت ښخ کئ (تېر) به ښخه کئ ه(تېر) ب ښخي کئ (تېر) به

 3rd ښخ کي به(تېر)  ښخ کي تېر) به( خه کيښ (تېر) به ښخي کي (تېر) به ښخ کي (تېر) به کيښخ  (تېر) به کيښخه  (تېر) به ښخي کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)ښخوم (ه)ښخوم  (ه)ښخوم  (ه)ومښخ  ښخوو ښخوو ښخوو ښخوو

 2nd خوېښ ښخوې ښخوې ښخوې ښخوئ ئښخو ښخوئ ښخوئ

 3rd ښخوي ښخوي ويښخ ښخوي ښخوي ښخوي ښخوي ښخوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړښخ   ښخ کړي دي  ښخه کړې ده  ي ديکړ ښخي ی دئښخ کړ  ړي ديښخ ک  هدښخه کړې   ښخي کړي دي

 2nd دئی ښخ کړ  ښخ کړي دي  ده ښخه کړې  کړي دي ښخي ی دئکړ ښخ  ښخ کړي دي  هه کړې دښخ  ړي ديښخي ک

 3rd دئ یښخ کړ  ښخ کړي دي  ښخه کړې ده  ښخي کړي دي ئی دښخ کړ  ړي ديښخ ک  ښخه کړې ده  ښخي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښخاوه /ئښخو (ه)ښخول خولهښ ښخولې ښخاوه /وئښخ (ه)ښخول ښخوله ښخولې

 2nd ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول ښخوله ښخولې وهښخا /ښخوئ (ه)خولښ ښخوله ولېښخ

 3rd ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول ښخوله ولېښخ ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول ښخوله ښخولې
 

Past Progressive  
 1st ښخاوه /ښخوئ )(هښخول ښخوله ښخولې ښخاوه /ښخوئ )(هلښخو ښخوله ښخولې

 2nd ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول لهښخو ښخولې هخاوښ /ښخوئ (ه)ولښخ خولهښ ښخولې

 3rd هښخاو /ښخوئ (ه)لښخو ښخوله ښخولې ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول ښخوله ښخولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وښخ  ښخ کړي وه ښخه کړې وه ېي وښخي کړ کړی وښخ  ي وهښخ کړ هوښخه کړې  ښخي کړي وې

 2nd کړی وښخ  هښخ کړي و کړې وه ښخه کړي وې ښخي کړی وښخ  وه ښخ کړي خه کړې وهښ ښخي کړي وې

 3rd کړی وښخ  ښخ کړي وه ې وهښخه کړ ي کړي وېښخ کړی وښخ  ښخ کړي وه ښخه کړې وه وې ښخي کړي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول ښخوله ښخولې ښخاوه /ښخوئ (ه)خولښ ښخوله ښخولې

 2nd ښخاوه /ئښخو (ه)ښخول خولهښ ښخولې اوهښخ /ښخوئ (ه)ښخول ښخوله ښخولې

 3rd اوهښخ /ښخوئ (ه)خولښ ښخوله ښخولې ښخاوه /ښخوئ (ه)ښخول لهښخو ښخولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مښخو به  (ه)ښخوم به  (ه)ښخوم به  (ه)خومښ به  ښخوو به خووښ به ووخښ به ښخوو به

 2nd ېښخو به  ښخوې به  ښخوې به  ېښخو به  ښخوئ به ښخوئ به ښخوئ به ښخوئ به

 3rd ښخوي به  ښخوي به  ښخوي به  ښخوي به ښخوي به ښخوي به ښخوي به ښخوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويخ کړښ به ښخ کړي وي به ښخه کړې وي به ښخي کړي وي به وي یښخ کړ به ښخ کړي وي به کړې وي هښخ به به ښخي کړي وي

 2nd وي یښخ کړ به ښخ کړي وي به ښخه کړې وي به ښخي کړي وي به ی ويخ کړښ به ښخ کړي وي هب خه کړې ويښ هب ښخي کړي وي به

 3rd ی ويښخ کړ به ښخ کړي وي به يکړې و ښخه به ښخي کړي وي به وي یښخ کړ به ښخ کړي وي به ښخه کړې وي به کړي وي به ښخي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويښخ کړ به ويښخ کړي  به ښخه کړې وي به ښخي کړي وي به ی ويښخ کړ به ښخ کړي وي به ښخه کړې ويبه  ه ښخي کړي ويب

 2nd ی ويښخ کړ به ښخ کړي وي به ويه کړې ښخ به ښخي کړي وي به ی ويړښخ ک به ښخ کړي وي به به ښخه کړې وي ي کړي ويبه ښخ

 3rd ی ويښخ کړ به ښخ کړي وي به کړې وي ښخه به خي کړي ويښ به ی ويکړښخ  به ښخ کړي وي به وي ه ښخه کړېب به ښخي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مښخو (تېر) به (ه)مښخو (تېر) به (ه)ښخوم (تېر) به ه)(ښخوم (تېر) به ښخوو به (تېر)  وښخو (تېر) به  ښخوو (تېر) به  ښخوو (تېر) به 

 2nd ښخوې ېر) به(ت  ښخوې (تېر) به  ښخوې (تېر) به  وېښخ (تېر) به  ښخوئ ر) به(تې  ښخوئ ېر) به(ت  ښخوئ بهر) (تې  ښخوئ به (تېر) 

 3rd ښخوي (تېر) به  ښخوي (تېر) به  ښخوي (تېر) به  ويښخ به (تېر)  ښخوي ر) به(تې  ويخښ (تېر) به  ښخوي (تېر) به  ښخوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ه ښخي کړي (تېر) ب 

 وي

ښخه کړې  ېر) به(ت 

 وي

 ښخ  ) به(تېر 

 کړي وي

 ښخ  (تېر) به 

 ی ويکړ

کړي (تېر) به ښخي  

 وي

ښخه کړې  (تېر) به 

 وي

 ښخ  (تېر) به 

 ي ويړک

 ښخ  تېر) به( 

 يی وکړ
1st 

(تېر) به ښخي کړي  

 وي

ښخه کړې  (تېر) به 

 وي

 ښخ  به (تېر) 

 ړي ويک

 ښخ  (تېر) به 

 وي یکړ

به ښخي کړي (تېر)  

 وي

ښخه کړې  تېر) به( 

 وي

 ښخ  ر) به(تې 

 کړي وي

 ښخ  (تېر) به 

 يی وکړ
2nd 

ه ښخي کړي (تېر) ب 

 وي

ښخه کړې  (تېر) به 

 وي

 ښخ  (تېر) به 

 وي کړي

 ښخ  (تېر) به 

 يی وکړ

(تېر) به ښخي کړي  

 وي

ښخه کړې  (تېر) به 

 وي

 ښخ  ) به(تېر 

 کړي وي

 ښخ  (تېر) به 

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) (هښخ کم ښخاوه، به /ښخوم، ښخوئ ه ...)(ک( ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مکښخ  زه دې )غواړي چي  Present Active ونکیښخو 

Imperfect Subjunctive ) (هښخ کم زه دې )چيغوښتل يې(  Present Passive ښخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وښخ  Past Active یښخ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وخ ښ  Past Passive یښخ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښخ کړ نه لري چي) ما دي ی باورد  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وښخ  ما )خوښ وم چي  Continuous ښخوه 

 Non-continuous ښخ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ښکارمرنګ (ه)مښکار ه)(ښکارم ه)(ښکارم ښکارو کاروښ ښکارو ښکارو

 2nd ارېښک ښکارې ښکارې ښکارې رئښکا ښکارئ ښکارئ ښکارئ

 3rd ښکاري ښکاري ښکاري ريښکا ښکاري ښکاري ښکاري ښکاري

 
Simple Past  

 1st وښکارئ (ه)وښکارل هوښکارل ېوښکارل وښکارئ )(هښکارلو وښکارله وښکارلې

 2nd وښکارئ )(هلوښکار وښکارله ښکارلېو وښکارئ (ه)وښکارل وښکارله وښکارلې

 3rd وښکارئ (ه)وښکارل وښکارله ارلېوښک وښکارئ (ه)وښکارل لهوښکار وښکارلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وښکارم (ه)ارمبه وښک )(هبه وښکارم (ه)وښکارم هب به وښکارو به وښکارو به وښکارو به وښکارو

 2nd به وښکارې رېبه وښکا ارېوښکبه  به وښکارې وښکارئبه  ښکارئبه و به وښکارئ رئبه وښکا

 3rd وښکاري به به وښکاري ريبه وښکا به وښکاري به وښکاري ه وښکاريب به وښکاري به وښکاري

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)م(تېر) به وښکار )(هبه وښکارمر) (تې (ه)وښکارمېر) به (ت (ه)ارم(تېر) به وښک کارو(تېر) به وښ  (تېر) به وښکارو  روبه وښکا (تېر)  ه وښکارو(تېر) ب 

 2nd ر) به وښکارې(تې ارېک(تېر) به وښ (تېر) به وښکارې (تېر) به وښکارې تېر) به وښکارئ( (تېر) به وښکارئ (تېر) به وښکارئ رئ(تېر) به وښکا

 3rd تېر) به وښکاري( تېر) به وښکاري( به وښکارير) (تې به وښکاري(تېر)  به وښکاري(تېر)  به وښکاري (تېر) (تېر) به وښکاري به وښکاري (تېر)

 
Present Progressive  

 1st (ه)ښکارم (ه)ښکارم  (ه)ښکارم  (ه)ښکارم  ښکارو روښکا ښکارو ښکارو

 2nd ښکارې ښکارې ښکارې ېښکار ښکارئ کارئښ ښکارئ ښکارئ

 3rd ښکاري ښکاري اريښک ښکاري ښکاري ريښکا ښکاري ښکاري
 

Present Perfect  
 1st دئی ښکارل ښکارلي دي ښکارلې ده کارلي ديښ ی دئښکارل ښکارلي دي هښکارلې د ارلي ديښک

 2nd ی دئرلښکا ښکارلي دي هکارلې دښ ښکارلي دي ی دئښکارل ښکارلي دي ښکارلې ده ديښکارلي 

 3rd دئی لښکار کارلي ديښ لې دهښکار ي ديښکارل ی دئښکارل يښکارلي د ښکارلې ده ښکارلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښکاره /ارئښک (ه)ښکارل رلهښکا ښکارلې ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل رلهښکا ښکارلې

 2nd ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې ښکاره /ئښکار (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې

 3rd ښکاره /رئښکا (ه)ښکارل رلهښکا رلېښکا ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې

 
Past Progressive  

 1st ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې

 2nd ښکاره /رئښکا (ه)لښکار ښکارله رلېښکا ارهکښ /ښکارئ (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې

 3rd ښکاره /ئښکار (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې هښکار /ښکارئ (ه)رلښکا ښکارله ښکارلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولښکار ښکارلي وه ښکارلې وه ښکارلي وې ی وښکارل ارلي وهښک ښکارلې وه ښکارلي وې

 2nd ی وښکارل ي وهښکارل وهښکارلې  ارلي وېښک ی ولرښکا ښکارلي وه ښکارلې وه ښکارلي وې

 3rd ی ولښکار رلي وهښکا ښکارلې وه وېښکارلي  ی وښکارل ښکارلي وه رلې وهښکا ښکارلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ښکاره /ښکارئ (ه)کارلښ ښکارله ښکارلې ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل ښکارله ښکارلې

 2nd ښکاره /ښکارئ (ه)ښکارل هښکارل لېښکار ښکاره /ارئښک (ه)لرښکا ښکارله ښکارلې

 3rd ښکاره /ئښکار (ه)ارلښک ښکارله ښکارلې ښکاره /ښکارئ ه)(ښکارل ښکارله رلېښکا
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Future Progressive  

 1st (ه)ښکارمبه   (ه)ښکارمبه   (ه)کارمښبه   (ه)ښکارم به  به ښکارو به ښکارو به ښکارو ښکاروبه 

 2nd ښکارېبه   ښکارېبه   ښکارېبه   ښکارېبه   ښکارئبه  رئښکابه  ښکارئبه  ارئکښبه 

 3rd ښکاريبه   ريښکابه   ښکاريبه   ښکاريبه  اريښکبه  ښکاريه ب ښکاريبه  ښکاريبه 

 
Future Perfect  

 1st وي یبه ښکارل ويښکارلي  به به ښکارلې وي ښکارلي ويبه  ی ويبه ښکارل يبه ښکارلي و وي به ښکارلې به ښکارلي وي

 2nd ی ويښکارلبه  ارلي ويښک به ښکارلې وي به ي ويبه ښکارل ی ويبه ښکارل ي ويبه ښکارل به ښکارلې وي ښکارلي وي به

 3rd ی ويبه ښکارل به ښکارلي وي ويبه ښکارلې  ي ويبه ښکارل ی ويبه ښکارل به ښکارلي وي يبه ښکارلې و ه ښکارلي ويب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به ښکارل وي به ښکارلي وي ښکارلې به رلي ويبه ښکا ی ويښکارل به به ښکارلي وي به ښکارلې وي وي به ښکارلي

 2nd ی ويښکارلبه  کارلي ويبه ښ ښکارلې وي به به ښکارلي وي ی ويبه ښکارل ارلي ويبه ښک به ښکارلې وي ي ويبه ښکارل

 3rd ی ويارلبه ښک ه ښکارلي ويب به ښکارلې وي به ښکارلي وي ی ويبه ښکارل ويبه ښکارلي  يکارلې وښبه  به ښکارلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ارمکښ(تېر) به  (ه)ښکارم(تېر) به  (ه)ښکارمر) به (تې (ه)ښکارمبه (تېر)  به ښکارو (تېر)  تېر) به ښکارو(  (تېر) به ښکارو  کارو(تېر) به ښ 

 2nd ېښکار(تېر) به   ېښکارېر) به (ت  ښکارېېر) به (ت  ارېښکېر) به (ت  ښکارئتېر) به (  ښکارئ(تېر) به   ښکارئتېر) به (  ښکارئبه (تېر)  

 3rd ښکاريبه  (تېر)  يښکار(تېر) به   ښکاري(تېر) به   ښکاريېر) به (ت  ښکارير) به (تې  ښکاري(تېر) به   ښکاري(تېر) به   ښکاري(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

ښکارلي  (تېر) به 

 وي
 ې ويبه ښکارل (تېر) 

ي تېر) به ښکارل( 

 يو
 ی ويښکارل (تېر) به 

) به ښکارلي (تېر 

 وي
 ه ښکارلې وي(تېر) ب 

(تېر) به ښکارلي  

 وي
 1st ی وير) به ښکارل(تې 

(تېر) به ښکارلي  

 وي
 يو(تېر) به ښکارلې  

) به ښکارلي (تېر 

 وي
 ی ويه ښکارل(تېر) ب 

(تېر) به ښکارلي  

 وي
 وي(تېر) به ښکارلې  

رلي به ښکا (تېر) 

 وي
 2nd ی ويښکارل به (تېر) 

کارلي (تېر) به ښ 

 وي
 لې وي(تېر) به ښکار 

(تېر) به ښکارلي  

 وي
 ی ويښکارل(تېر) به  

) به ښکارلي (تېر 

 وي
 (تېر) به ښکارلې وي 

 ښکارلي ه(تېر) ب 

 وي
 3rd ی ويه ښکارل(تېر) ب 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کارموښ ښکاره ، به /ئ، ښکار ښکارم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وښکارم )چي غواړي  Present Active ښکارونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مزه دې وښکار )غوښتل يې چي  Present Passive یښکارېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یښکارل  Past Active یارلښک  

Past Anterior or Preterit Perfect و یارلښک  Past Passive یارل سوښک 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښکارل ور نه لري چي) ما ديدی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یښکارل ما )خوښ وم چي  Continuous ښکاره 

 Non-continuous وښکاره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګښکار (ه)رومښکا (ه)ښکاروم (ه)ښکاروم ښکاروو ښکاروو ښکاروو ښکاروو

 2nd وېښکار ښکاروې ېښکارو ېښکارو روئښکا ښکاروئ ښکاروئ ښکاروئ

 3rd ښکاروي رويښکا ښکاروي ښکاروي کارويښ ښکاروي ښکاروي ښکاروي
 

Simple Past  
 1st کئښکار  (ه)لکړ-کړه/رښکا کړه ښکار ښکار کړې ښکار کئ (ه)کړل-کړه/ارښک ښکارکړه کړې ښکار

 2nd ښکار کئ (ه)لکړ-کړه/ښکار کړه ښکار ښکار کړې کئ ښکار (ه)کړل-کړه/ښکار ښکارکړه کړېښکار 

 3rd ښکار کئ (ه)کړل-ړه/کښکار ښکار کړه ښکار کړې ښکار کئ (ه)کړل-کړه/ښکار کارکړهښ ښکارکړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ښکار کم به (ه)ښکار کم به (ه)ښکارکم به (ه)ښکارکم به ر کواښک به ښکار کو به به ښکار کو به ښکارکو

 2nd ښکار کې به ښکار کې به ار کېښک به کارکېښ هب ښکار کئ به ښکار کئ به ار کئبه ښک به ښکارکئ

 3rd ښکار کي به ښکار کي به کار کيښ به ښکارکي به ښکار کي به ښکار کي به به ښکار کي رکيبه ښکا
 

Simple Future in the Past  
 1st (ه)مښکار ک (تېر) به (ه)ر کمښکا (تېر) به (ه)ښکار کم به ېر)(ت (ه)ښکار کم ېر) به(ت کار کوښ (تېر) به کار کوښ (تېر) به ښکارکو (تېر) به کارکوښ (تېر) به

 2nd ښکار کې (تېر) به ښکار کې ) به(تېر کارکېښ ر) بهې(ت ښکارکې (تېر) به ښکار کئ (تېر) به ښکار کئ (تېر) به کارکئښ (تېر) به ښکارکئ (تېر) به

 3rd ښکار کي (تېر) به کار کيښ (تېر) به ښکارکي ر) به(تې ښکارکي ر) به(تې ښکار کي به(تېر)  کار کيښ ر) به(تې ار کيښک (تېر) به کارکيښ (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)ښکاروم )(هښکاروم  (ه)ارومکښ  (ه)ښکاروم  ښکاروو ښکاروو ښکاروو ښکاروو

 2nd ېښکارو روېښکا ښکاروې ښکاروې ښکاروئ ښکاروئ ښکاروئ ښکاروئ

 3rd ښکاروي کارويښ ښکاروي ښکاروي ښکاروي ارويښک ښکاروي ښکاروي
 

Present Perfect  
 1st دئ یښکار کړ  کړي دي رښکا  ښکار کړې ده  ښکار کړي دي ی دئښکار کړ  ښکار کړي دي  دهښکارکړې   ښکار کړي دي

 2nd ی دئښکار کړ  ديړي ښکار ک  ړې دهښکار ک  ر کړي ديښکا ی دئښکار کړ  ښکار کړي دي  ښکارکړې ده  کړي دي ښکار

 3rd ی دئښکار کړ  ر کړي ديښکا  کار کړې دهښ  ښکار کړي دي ی دئښکار کړ  ر کړي ديښکا  ښکار کړې ده  ړي ديښکار ک
 

Present Perfect Progressive  
 1st اوهښکار /ئښکارو (ه)ښکارول ښکاروله لېښکارو ښکاراوه /ښکاروئ (ه)ښکارول ښکاروله ارولېښک

 2nd ښکاراوه /ښکاروئ (ه)ښکارول ښکاروله ښکارولې ښکاراوه /ښکاروئ (ه)ارولښک ښکاروله ولېښکار

 3rd اوهښکار /اروئښک (ه)لوښکار ښکاروله ښکارولې ښکاراوه /ښکاروئ (ه)رولښکا ښکاروله ولېښکار
 

Past Progressive  
 1st ښکاراوه /ښکاروئ (ه)رولښکا ښکاروله ېښکارول ښکاراوه /ښکاروئ (ه)ښکارول ښکاروله ښکارولې

 2nd ښکاراوه /ښکاروئ (ه)رولښکا ښکاروله ښکارولې ښکاراوه /ښکاروئ (ه)ښکارول ښکاروله ارولېښک

 3rd ښکاراوه /ښکاروئ (ه)رولښکا ښکاروله ېښکارول اوهښکار /ئوښکار (ه)ښکارول ښکاروله ښکارولې
 

Past Perfect  
 1st کړی وښکار  ښکار کړي وه ړې وهښکار ک ار کړي وېښک کړی وار ښک ښکار کړي وه هارکړې وښک کړي وېښکار

 2nd کړی ور اښک ښکار کړي وه وهښکار کړې  ښکار کړي وې ړی وکښکار  ر کړي وهښکا ښکارکړې وه ښکارکړي وې

 3rd کړی وښکار  کړي وهښکار  وه ښکار کړې ر کړي وېښکا کړی وښکار  ښکار کړي وه ړې وهښکار ک کړي وېښکار

  
Past Perfect Progressive  

 1st ښکاراوه /ښکاروئ (ه)کارولښ ښکاروله ښکارولې ښکاراوه /ښکاروئ ه)(ښکارول ښکاروله ښکارولې

 2nd ښکاراوه /ښکاروئ (ه)کارولښ ښکاروله کارولېښ اراوهښک /روئاښک (ه)ښکارول ښکاروله ښکارولې

 3rd اراوهښک /ښکاروئ (ه)ولښکار کارولهښ ېښکارول کاراوهښ /اروئښک (ه)رولښکا ښکاروله ارولېښک
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Future Progressive  

 1st (ه)ومرښکا به  (ه)ښکاروم به  (ه)ښکاروم  (ه)ښکاروم  ښکاروو به ارووښک به ښکاروو به ښکاروو به

 2nd ښکاروې به  اروېښک به  ښکاروې به  ښکاروې به  ښکاروئ به ښکاروئ به ښکاروئ به ښکاروئ هب

 3rd ښکاروي به  ښکاروي به  ښکاروي به  ښکاروي به يښکارو به ښکاروي به ښکاروي هب يښکارو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويړښکار ک به ښکار کړي وي به رکړې ويښکا به ښکارکړي وي به ويی ار کړکښ به ښکار کړي وي به ښکار کړې وي به ارکړي ويښکبه 

 2nd ی ويښکار کړ به ښکار کړي وي به ښکارکړې وي به ارکړي ويښک به ی ويکار کړښ به کړي ويار ښک به کړې وي ښکار به ر کړي ويبه ښکا

 3rd ی ويښکار کړ به ښکار کړي وي به ښکارکړې وي به يکړي وښکار به ی ويښکار کړ به ښکار کړي وي به ښکار کړې وي هب ويه ښکار کړي ب

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یښکار کړ هب ښکار کړي وي به ښکارکړې وي به ړي ويښکارک به ی ويښکار کړ به ښکار کړي وي به ښکار کړې ويبه  ه ښکارکړي ويب

 2nd ی ويښکار کړ به ښکار کړي وي به ښکارکړې وي به ويښکار کړي  به ی ويړکار کښ به وي ښکار کړي به به ښکارکړې وي به ښکارکړي وي

 3rd ويی ښکار کړ به ښکار کړي وي به ارکړې ويښک به ښکار کړي وي به ويی ښکار کړ به وي ښکار کړي به ويبه ښکار کړې  رکړي ويبه ښکا
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هښکاروم بهر) (تې (ه)ښکاروم ېر) به(ت (ه)رومښکا (تېر) به (ه)مښکارو (تېر) به ښکاروو به (تېر) وښکارو (تېر) به رووښکا ه(تېر) ب ښکاروو (تېر) به

 2nd ېښکارو (تېر) به ښکاروې (تېر) به ښکاروې ر) به(تې ښکاروې ) به(تېر ښکاروئ (تېر) به ښکاروئ (تېر) به ښکاروئ (تېر) به ښکاروئ (تېر) به

 3rd ښکاروي ) به(تېر ښکاروي به(تېر)  ښکاروي ېر) به(ت ښکاروي (تېر) به ښکاروي (تېر) به ښکاروي (تېر) به ښکاروي (تېر) به ښکاروي بهتېر) (

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به ښکار کړي 

 وي

 ښکاربه (تېر) 

 کړې وي

ښکار کړي  (تېر) به

 وي

ی ښکار کړ (تېر) به

 وي

کړي ښکار ېر) به ت(

 وي

 ار(تېر) به ښک

 کړې وي

ښکار کړي  (تېر) به

 وي

ی ښکار کړ تېر) به(

 وي
1st 

ښکار کړي  تېر) به(

 وي

 ر) به ښکار(تې

 کړې وي

ښکار کړي  (تېر) به

 وي

ی ار کړښک (تېر) به

 وي

(تېر) به ښکار کړي 

 وي

 به ښکار (تېر)

 کړې وي

ښکار کړي  (تېر) به

 وي

ی ښکار کړ (تېر) به

 وي
2nd 

ښکار کړي  ر) به(تې

 وي

 به ښکار (تېر)

 کړې وي

ي ښکار کړ (تېر) به

 وي

ی ر کړښکا (تېر) به

 وي

ه ښکار کړي (تېر) ب

 وي

 ېر) به ښکار(ت

 کړې وي

ښکار کړي  (تېر) به

 وي

ی کار کړښ (تېر) به

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 رښکا ښکاراوه، به /ښکاروم، ښکاروئ (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ار کمښک زه دې )غواړي چي  Present Active یکاروونکښ 

Imperfect Subjunctive )(ه)ښکار کم ېزه د )وښتل يې چيغ  Present Passive ښکارېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   کړی وښکار  Past Active  یکړ ښکار  

Past Anterior or Preterit Perfect   کړی وښکار  Past Passive یر سوښکا 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښکار کړ ي) ما ديور نه لري چبا دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وار ښک ما )وښ وم چيخ  Continuous ښکاروه 

 Non-continuous هښکار ک 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)کومرنګښکاره  (ه)کاره کومښ  (ه)ښکاره کوم (ه)ښکاره کوم ښکاره کوو  ښکاره کوو  ښکاره کوو  ښکاره کوو 

 2nd ره کوېښکا ښکاره کوې ښکاره کوې کاره کوېښ ښکاره کوئ کاره کوئښ ئکاره کوښ ښکاره کوئ

 3rd ښکاره کوي ه کويښکار ښکاره کوي يښکاره کو ويه کښکار کويکاره ښ ه کويښکار کوي ښکاره

 
Simple Past  

 1st کئ هکارښ (ه)ړلک -کړه/ ښکاره ښکاره کړه ښکاره کړې کئ ښکاره )(هکړل -کړه/ ارهښک ښکاره کړه ښکاره کړې

 2nd کئ هکارښ (ه)کړل -ړه/ک ښکاره کاره کړهښ ښکاره کړې کئ رهښکا (ه)کړل -کړه/ ښکاره ښکاره کړه ښکاره کړې

 3rd کئ هښکار (ه)کړل -ه/کړ ښکاره ښکاره کړه ښکاره کړې کئ کارهښ (ه)کړل -کړه/ ښکاره ړهښکاره ک کاره کړېښ
 

Simple Future  
 1st (ه)کمښکاره  به (ه)ښکاره کم به )(هښکاره کم به (ه)ښکاره کم به کو ښکاره به ښکاره کو به و ښکاره ک به ښکاره کو  به

 2nd ښکاره کې به ښکاره کې به ښکاره کې به ښکاره کې به ښکاره کئ به ښکاره کئ به ښکاره کئ به کئښکاره  به

 3rd ښکاره کي به ښکاره کي به ره کيښکا به کي هښکار به ښکاره کي به ښکاره کي به ښکاره کي به ښکاره کي به

 
Simple Future in the Past  

 ښکاره کو به (تېر)  ښکاره کو (تېر) به  وه کښکار (تېر) به  ره کوښکا ر) به(تې 
کاره (تېر) به ښ

 (ه)کم

(تېر) به ښکاره 

 (ه)کم

) به ښکاره (تېر

 )(هکم

(تېر) به ښکاره 

 (ه)کم
1st 

 2nd کې رهښکا تېر) به( ېک ښکاره ر) به(تې کې ښکاره به (تېر) ښکاره کې به(تېر)  ښکاره کئ (تېر) به کاره کئښ (تېر) به ښکاره کئ به (تېر) ئکښکاره  (تېر) به

 3rd کي ښکاره ه) ب(تېر کي ښکاره (تېر) به ښکاره کي (تېر) به ښکاره کي ه(تېر) ب کاره کيښ (تېر) به ښکاره کي (تېر) به کاره کيښ (تېر) به ښکاره کي به (تېر)
 

Present Progressive  
 1st (ه)کاره کو مښ (ه)ښکاره کو م  (ه)ره کو مښکا (ه)کاره کو مښ کوو  ښکاره وو ښکاره ک کاره کوو ښ ښکاره کوو 

 2nd ښکاره کو ې ښکاره کو ې کو ې ښکاره کاره کو ېښ ښکاره کوئ ښکاره کوئ ښکاره کوئ کوئ ښکاره

 3rd ښکاره کو ي يښکاره کو  ښکاره کو ي کاره کو يښ ښکاره کوي کاره کويښ يکاره کوښ ښکاره کوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړ ارهښک  کړي دي ښکاره  ښکاره کړې ده  ي ديښکاره کړ ی دئښکاره کړ  ښکاره کړي دي  دهښکاره کړې   ديښکاره کړي 

 2nd ی دئکړ ښکاره  کړي دي ښکاره  ه کړې دهښکار  ښکاره کړي دي ئی دکاره کړښ  ښکاره کړي دي  ښکاره کړې ده  ښکاره کړي دي

 3rd ی دئکړ ښکاره  کړي دي ښکاره  ښکاره کړې ده  يښکاره کړي د ی دئښکاره کړ  يي دښکاره کړ  ده اره کړېښک  ړي ديښکاره ک

 
Present Perfect Progressive  

 1st کاوه -/ښکاره کوئ (ه)ښکاره کو ل ره کو لهښکا ښکاره کو لې کاوه -/اره کوئکښ (ه)ښکاره کول ښکاره کوله ښکاره کولې

 2nd کاوه -/ښکاره کوئ (ه)ښکاره کو ل ښکاره کو له ښکاره کو لې کاوه -کاره کوئ/ښ )(هښکاره کول هاره کولښک ه کولېښکار

 3rd کاوه -/ښکاره کوئ (ه)ره کو لښکا کو له هښکار ښکاره کو لې کاوه -ښکاره کوئ/ (ه)ره کولښکا ښکاره کوله ښکاره کولې
 

Past Progressive  
 1st کاوه -کو ئ/ښکاره  (ه)ښکاره کو ل لهښکاره کو  کو لې ښکاره کاوه  -/ښکاره کوئ (ه)اره کولښک ه کولهښکار ښکاره کولې

 2nd کاوه -ښکاره کو ئ/ )(هلاره کو کښ ښکاره کو له ښکاره کو لې کاوه -ښکاره کوئ/ (ه)ښکاره کول لهښکاره کو ښکاره کولې

 3rd کاوه -ښکاره کو ئ/ ه)(ښکاره کو ل لهښکاره کو  لې کاره کوښ کاوه -/ښکاره کوئ (ه)کول ښکاره ښکاره کوله کولېښکاره 

 
Past Perfect  

 1st  کړی وه کارښ کو ه يښکاره کړ ښکاره کړې و ه ښکاره کړي و ې  کړی وښکاره  کړي و ه ښکاره ښکاره کړې و ه ښکاره کړي وې

 2nd  کړی وکاره ښ کړي کو ه ارهښک ره کړې و هښکا و ېکاره کړي ښ  کړی وښکاره  ه ښکاره کړي و ښکاره کړې و ه کړي وېښکاره 

 3rd  کړی وښکاره  ښکاره کړي کو ه کړې و ه ښکاره ه کړي و ېښکار  کړی وښکاره  ښکاره کړي و ه و ه ښکاره کړې ښکاره کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st کاوه -/ه کوئښکار (ه)و له کښکار ره کو لهښکا لې ښکاره کو _ کاوه /ښکاره کوئ (ه)ښکاره کول ښکاره کوله کولېره ښکا

 2nd کاوه -/ښکاره کوئ (ه)ښکاره کو ل و لهښکاره ک ه کو لېښکار _ کاوه /ښکاره کوئ (ه)ښکاره کول ښکاره کوله ښکاره کولې

 3rd کاوه -/وئښکاره ک (ه)کو ل ښکاره ښکاره کو له ښکاره کو لې _ کاوه /ښکاره کوئ )(هښکاره کول اره کولهښک ره کولېاښک
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Future Progressive  

 1st )(هښکاره کوم به  (ه)ښکاره کوم به  (ه)اره کومښک به  (ه)ه کومښکار به  ښکاره کوو  به ښکاره کوو  به ښکاره کوو  به اره کوو ښک به

 2nd وېه کښکار به  کوې ښکاره هب  ره کوېښکا به  ښکاره کوې به  ښکاره کوئ به ښکاره کوئ به ئښکاره کو به ښکاره کوئ هب

 3rd ښکاره کوي به  ښکاره کوي به  ښکاره کوي به  ښکاره کوي به ښکاره کوي به ښکاره کوي به ره کويښکا به ښکاره کوي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويره کړښکا به ره کړي ويښکا به ره کړې ويښکا به اره کړي ويبه ښک ی ويښکاره کړ به اره کړي ويښک به کړې ويښکاره  به يوه کړي ربه ښکا

 2nd ی ويښکاره کړ به ښکاره کړي وي به ره کړې ويښکا به ه کړي ويبه ښکار ی ويښکاره کړ به ښکاره کړي وي به ښکاره کړې وي به وي به ښکاره کړي

 3rd ی ويه کړښکار به وي کړيښکاره  به وي اره کړېښک به وي به ښکاره کړي ی ويښکاره کړ به ښکاره کړي وي به ې ويښکاره کړ به ويکاره کړي ښبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ي کړی وکاره ښ به ښکاره کړي و ي به ي کړې و هښکار به ښکاره کړي و ي به ی ويښکاره کړ به ويښکاره کړي  به يښکاره کړې و به به ښکاره کړي وي

 2nd ي کړی وښکاره  به يښکاره کړي و  به کړې و يښکاره  به ړي و يښکاره ک به وي یښکاره کړ به کړي وي ښکاره به ښکاره کړې وي به يبه ښکاره کړي و

 3rd ي کړی وښکاره  به ښکاره کړي و ي به ښکاره کړې و ي به ي وه کړي رښکا به ی ويښکاره کړ به ښکاره کړي وي به ې ويښکاره کړ به وي به ښکاره کړي
 

Future in the Past Progressive  

 ښکاره کوو به ر)(تې ښکاره کوو به (تېر) ښکاره کوو به ېر)(ت کاره کووښ هب (تېر)
ښکاره  (تېر) به

 )(هکوم

ه ښکار (تېر) به

 (ه)کوم

ښکاره  (تېر) به

 (ه)کوم

ه رښکا (تېر) به

 )ه(کوم
1st 

 2nd کوې ښکاره (تېر) به کاره کوېښ (تېر) به ه کوېښکار ېر) به(ت ښکاره کوې به (تېر) ئښکاره کو (تېر) به کاره کوئښ (تېر) به ښکاره کوئ (تېر) به وئښکاره ک (تېر) به

 3rd کوي ښکاره (تېر) به ښکاره کوي تېر) به( ښکاره کوي (تېر) به ويکښکاره  (تېر) به ښکاره کوي (تېر) به ښکاره کوي ر) به(تې ښکاره کوي ه(تېر) ب ښکاره کوي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

 ښکاره کړي ه) ب(تېر 

 وي 

کاره کړې ښ (تېر) به 

 وي

کاره کړي ښ (تېر) به 

 وي

ی ښکاره کړ (تېر) به 

 وي

کړي (تېر) به ښکاره  

 وي

ښکاره کړې  (تېر) به 

 وي

ه کړي رښکا (تېر) به 

 يو

ی ښکاره کړ (تېر) به 

 يو
1st 

ښکاره کړي  (تېر) به 

 وي 

ې ښکاره کړ (تېر) به 

 وي

کاره کړي ښ ر) به(تې 

 وي

ی کړ ښکاره ر) به(تې 

 وي

ه ښکاره کړي (تېر) ب 

 وي

ښکاره کړې  ه(تېر) ب 

 وي

ښکاره کړي  (تېر) به 

 يو

ی ره کړښکا (تېر) به 

 وي
2nd 

ښکاره کړي  (تېر) به 

 وي 

اره کړې کښ ) بهر(تې 

 وي

اره کړي ښک (تېر) به 

 وي

ی ښکاره کړ (تېر) به 

 يو

کړي  (تېر) به ښکاره 

 وي

ښکاره کړې  ه(تېر) ب 

 يو

اره کړي ښک (تېر) به 

 وي

ی ښکاره کړ ) به(تېر 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 کاوه، به -/ښکاره کو ئ، (ه)ه کو مښکار (که ...)

 ... )(هکم ښکاره
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مک ښکاره زه دې )غو اړي چي  Present Active یکوو نک ښکاره 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم ښکاره دېزه  )و ښتل يې چيغ  Present Passive ښکاره کېدو نکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   کړی وښکاره   Past Active  یه کړرښکا  

Past Anterior or Preterit Perfect   کړی وښکاره   Past Passive یښکاره سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښکاره کړ ما دياو ر نه لري چي) دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وښکاره  ما )ښ و م چيخو   Continuous کو ه ښکاره 

 Non-continuous که ښکاره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مښندرنګ (ه)ښندم (ه)ښندم (ه)ښندم ښندو ښندو ښندو ښندو

 2nd ېښند ېښند ښندې ښندې ښندئ ښندئ ښندئ ښندئ

 3rd ښندي ښندي ښندي ښندي ښندي ښندي ښندي ښندي

 
Simple Past  

 1st وښانده وښندئ/ (ه)وښندل وښندله ندلېوښ وښندئ/ وښانده (ه)ندلوښ وښندله وښندلې

 2nd ښندئ/ وښاندهو (ه)وښندل ندلهوښ وښندلې وښندئ/ وښانده (ه)وښندل دلهوښن وښندلې

 3rd وښندئ/ وښانده (ه)وښندل وښندله وښندلې ندهوښادئ/ نوښ (ه)وښندل وښندله وښندلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وښندم (ه)مبه وښند (ه)وښندمبه  (ه)ښندموه ب به وښندو دوبه وښن به وښندو به وښندو

 2nd به وښندې به وښندې ېبه وښند ه وښندېب به وښندئ به وښندئ به وښندئ ه وښندئب

 3rd به وښندي به وښندي ښنديبه و به وښندي به وښندي نديه وښب به وښندي به وښندي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وښندم(تېر)  (ه)وښندم(تېر) به  (ه)(تېر) به وښندم (ه)وښندم(تېر) به  تېر) به وښندو(  تېر) به وښندو(  به وښندور) (تې  به وښندو(تېر)  

 2nd ښندېوتېر) به ( (تېر) به وښندې (تېر) به وښندې (تېر) به وښندې دئ(تېر) به وښن ) به وښندئتېر( دئن(تېر) به وښ (تېر) به وښندئ

 3rd وښندي(تېر) به  وښندي(تېر) به  (تېر) به وښندي ر) به وښندي(تې (تېر) به وښندي ښندي(تېر) به و وښندي(تېر) به  يښند(تېر) به و

 
Present Progressive  

 1st (ه)ښندم (ه)دمښن  (ه)ښندم (ه)ښندم ندوښ وښند وښند ښندو

 2nd ښندې ښندې ښندې ښندې ښندئ ئښند ښندئ ښندئ

 3rd ښندي ښندي يښند ښندي ديښن ښندي ښندي نديښ
 

Present Perfect  
 1st ی دئښندل  ښندلي دي  ې دهښندل  ښندلي دي ی دئښندل  ښندلي دي  ښندلې ده  دلي ديښن

 2nd ئی دښندل  ښندلي دي  ښندلې ده  دي ښندلي ی دئښندل  ندلي ديښ  ې دهلښند  ښندلي دي

 3rd ی دئښندل  ښندلي دي  ې دهښندل  لي ديښند ی دئښندل  ديښندلي   ښندلې ده  ښندلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې ندهښا /ښندئ (ه)ندلښ ښندله ښندلې

 2nd ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ندلېښ ښانده /ښندئ (ه)ښندل هندلښ لېدښن

 3rd ښانده /ښندئ (ه)ندلښ هښندل ښندلې دهښان /دئښن (ه)ندلښ ښندله ښندلې

 
Past Progressive  

 1st ښانده /ښندئ (ه)ښندل لهښند ښندلې ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې

 2nd دهښان /ښندئ (ه)ښندل ښندله لېښند هښاند /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې

 3rd ښانده /ښندئ )(هښندل لهښند ښندلې ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې

 
Past Perfect  

 1st ی وښندل ښندلي وه ښندلې وه دلي وېښن ی وښندل ښندلي وه وه ښندلې ښندلي وې

 2nd ی ودلښن ي وهلښند ښندلې وه ښندلي وې ی وښندل ښندلي وه ې وهښندل ښندلي وې

 3rd ی وښندل ښندلي وه ښندلې وه ښندلي وې ی وښندل ښندلي وه لې وهښند ښندلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ښانده /ښندئ (ه)ښندل ندلهښ ښندلې ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې

 2nd ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې ښانده /ندئښ (ه)ښندل ښندله ښندلې

 3rd ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله ښندلې ښانده /ښندئ (ه)ښندل ښندله لېښند
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Future Progressive  

 1st (ه)ښندمبه   )(هښندمبه   (ه)ښندمبه   (ه)ښندمبه   ښندوبه  به ښندو دوبه ښن به ښندو

 2nd ښندېبه   ښندېبه   ښندېبه   ښندېبه   ښندئبه  ښندئه ب ښندئبه  ښندئبه 

 3rd يښندبه   ښنديبه   ښنديبه   ښنديه ب ښنديبه  ښنديبه  ښندي به نديښ به

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ښندل ه ښندلي ويب به ښندلې وي ښندلي وي به ی ويبه ښندل يبه ښندلي و وي به ښندلې ي ويبه ښندل

 2nd ی ويبه ښندل ښندلي وي به وي ېلبه ښند به ښندلي وي ی ويبه ښندل به ښندلي وي به ښندلې وي وي به ښندلي

 3rd ی ويندلبه ښ دلي ويښن به ه ښندلې ويب لي ويبه ښند ويی به ښندل ندلي ويبه ښ ښندلې ويبه  به ښندلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی ولدبه ښن به ښندلي وي به ښندلې وي به ښندلي وي يی وبه ښندل ي ويبه ښندل به ښندلې وي به ښندلي وي

 2nd ی ويبه ښندل دلي ويبه ښن وي به ښندلې ښندلي ويبه  ی ويبه ښندل به ښندلي وي ې ويبه ښندل به ښندلي وي

 3rd ی ويه ښندلب به ښندلي وي به ښندلې وي ه ښندلي ويب ی ويبه ښندل ښندلي وي به به ښندلې وي يبه ښندلي و
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(ښندمر) به (تې  (ه)ښندمبه  (تېر)   (ه)ښندم (تېر) به  (ه)ښندم(تېر) به   به ښندو (تېر)  ه ښندو(تېر) ب  (تېر) به ښندو  دوښن هب(تېر)  

 2nd ښندې(تېر) به   ښندې(تېر) به   ښندېبه (تېر)   ښندېبه (تېر)   ښندئ(تېر) به   ښندئ(تېر) به   ښندئ(تېر) به   ښندئه (تېر) ب 

 3rd ښنديبه ر) (تې  ښنديبه  (تېر)  ښندي) به (تېر  ښنديېر) به (ت  ښندي(تېر) به   ښندي(تېر) به   ښندي(تېر) به   ښنديه ) بتېر( 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ښندل  ي(تېر) به ښندلي و  لې ويښندبه  )(تېر  (تېر) به ښندلي وي  ی وي(تېر) به ښندل  ر) به ښندلي وي(تې  (تېر) به ښندلې وي  به ښندلي وي (تېر) 

 2nd ی ويه ښندل(تېر) ب  (تېر) به ښندلي وي  ښندلې وي(تېر) به   به ښندلي وي (تېر)  ی ويښندل (تېر) به  يي و(تېر) به ښندل  لې وير) به ښند(تې  به ښندلي وي (تېر) 

 3rd ی وي) به ښندل(تېر  يه ښندلي و(تېر) ب  ښندلې وي(تېر) به   (تېر) به ښندلي وي  ويی (تېر) به ښندل  دلي ويښن به )ر(تې  (تېر) به ښندلې وي  (تېر) به ښندلي وي 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ښانده ، به وښندم /، ښندئ(ه)ښندم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې وښندم )غواړي چي(  Present Active ښندونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وښندم )غوښتل يې چي  Present Passive ندل کېدونکیښ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یښندل  Past Active  یښندل  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یښندل  Past Passive یښندل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښندل ور نه لري چي) ما ديدی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یښندل ما )خوښ وم چي  Continuous ښنده 

 Non-continuous وښنده 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(همښورورنګ (ه)ومښور  ه)(ښوروم ه)(ښوروم ښوروو ورووښ ښوروو ښوروو

 2nd وروېښ ښوروې ښوروې ښوروې روئښو ښوروئ ښوروئ ئښورو

 3rd ښوروي ښوروي ښوروي رويښو ښوروي ښوروي ښوروي ښوروي

 
Simple Past  

 1st وراوهوښ /وښوروئ (ه)وښورول وښوروله ولېوښور وښوراوه /وښوروئ ه)(ولوښور وښوروله وښورولې

 2nd وښوراوه /وښوروئ ه)(وښورول وښوروله وښورولې اوهښورو /وښوروئ (ه)وښورول وښوروله ېوښورول

 3rd وښوراوه /وښوروئ (ه)وښورول وښوروله وښورولې ښوراوهو /وښوروئ (ه)وښورول وښوروله وښورولې
 

Simple Future  
 1st (ه)وښورومبه  (ه)به وښوروم (ه)به وښوروم (ه)به وښوروم به وښوروو به وښوروو ووبه وښور به وښوروو

 2nd به وښوروې به وښوروې ه وښوروېب به وښوروې به وښوروئ ئبه وښورو وښوروئ به وښوروئه ب

 3rd به وښوروي يوروه وښب به وښوروي به وښوروي به وښوروي به وښوروي ويبه وښور وښوروي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وښوروم (ه)به وښوروم (تېر) (ه)تېر) به وښوروم( (ه)) به وښوروم(تېر وښورووبه (تېر)  وښورووېر) به (ت وښوروو(تېر) به  وښوروو (تېر) به

 2nd ه وښوروې(تېر) ب (تېر) به وښوروې ه وښوروې(تېر) ب (تېر) به وښوروې وئوښور (تېر) به (تېر) به وښوروئ (تېر) به وښوروئ وئ(تېر) به وښور

 3rd وښوروي(تېر) به  (تېر) به وښوروي به وښوروي (تېر) (تېر) به وښوروي ي(تېر) به وښورو ير) به وښورو(تې وښوروير) به (تې روير) به وښو(تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)ورومښ (ه)ښوروم  (ه)ښوروم ه)(ومښور وښورو ښوروو ښوروو ښوروو

 2nd وېښور ښوروې ښوروې ښوروې وروئښ ښوروئ ښوروئ ښوروئ

 3rd ښوروي ښوروي ښوروي رويښو ښوروي ويښور ښوروي ښوروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئښورول  ښورولي دي  ښورولې ده  ښورولي دي ی دئښورول  دي ښورولي  ښورولې ده  ښورولي دي

 2nd ئی دښورول  ښورولي دي  لې دهښورو  ښورولي دي ی دئښورول  لي ديښورو  ښورولې ده  ولي ديښور

 3rd ی دئښورول  ورولي ديښ  ښورولې ده  ښورولي دي ی دئښورول  ي ديښورول  ې دهرولښو  ښورولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st وراوهښ /ښوروئ (ه)ښورول ورولهښ ېورولښ ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله ښورولې

 2nd اوهښور /ښوروئ (ه)ولښور ولهښور ورولېښ ښوراوه /ښوروئ )(هښورول ښوروله ښورولې

 3rd ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله لېښورو ښوراوه /ښوروئ (ه)لښورو ښوروله رولېښو

 
Past Progressive  

 1st ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله ولېښور هښوراو /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله ښورولې

 2nd وراوهښ /ښوروئ (ه)ورولښ ورولهښ ښورولې ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله ښورولې

 3rd ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله رولېښو ښوراوه /ښوروئ (ه)رولښو ښوروله ښورولې

 
Past Perfect  

 1st ی وښورول ښورولي وه ښورولې وه وې وليښور وی ښورول ښورولي وه ښورولې وه ښورولي وې

 2nd ی وښورول وهلي ښورو ورولې وهښ لي وېښورو ی ولښورو ښورولي وه وهښورولې  ښورولي وې

 3rd ی وښورول ښورولي وه ښورولې وه ښورولي وې ی وولښور ښورولي وه ښورولې وه ښورولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول ولهښور ښورولې ښوراوه /وروئښ )(هولرښو ښوروله ښورولې

 2nd ښوراوه /ښوروئ (ه)ښورول هرولښو ښورولې اوهښور /وئښور (ه)ولښور ښوروله ښورولې

 3rd وهښورا /ښوروئ (ه)ښورول ښوروله ښورولې ښوراوه /ښوروئ ه)(ښورول ښوروله ښورولې

 
  



218: to move; to shake; to wave; to flutter ولښور  
 

 437 

 
Future Progressive  

 1st (ه)ښورومبه   (ه)ښورومبه   (ه)ښورومبه   (ه)ومښوربه   به ښوروو ښوروو به ورووښبه  به ښوروو

 2nd ښوروېبه   ښوروېه ب  ښوروېبه   روېښوبه   وروئښه ب ښوروئبه  وئښوربه  ښوروئبه 

 3rd ښورويبه   ښورويبه   رويښوبه   ښورويبه  ښورويبه  ښورويبه  ښورويبه  ښورويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ښورول ولي ويبه ښور ويبه ښورولې  ولي ويبه ښور ی ويښورولبه  به ښورولي وي به ښورولې وي ښورولي ويبه 

 2nd ی ويبه ښورول ولي ويبه ښور به ښورولې وي به ښورولي وي وي یبه ښورول به ښورولي وي به ښورولې وي وي به ښورولي

 3rd ی ويرولبه ښو به ښورولي وي به ښورولې وي به ښورولي وي ی ويښورول به ي ويلښوروبه  به ښورولې وي به ښورولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ښورول به ښورولي وي به ښورولې وي ښورولي ويبه  ی ويبه ښورول ولي ويبه ښور ښورولې ويبه  رولي ويښو به

 2nd ی ويبه ښورول ښورولي ويبه  ولې ويبه ښور به ښورولي وي وي یولښور هب ويبه ښورولي  به ښورولې وي به ښورولي وي

 3rd ی ويښورول به به ښورولي وي رولې ويبه ښو ښورولي وي به ی ويوروله ښب ه ښورولي ويب لې ويبه ښورو يبه ښورولي و
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ښوروم(تېر) به  (ه)ورومښ(تېر) به  (ه)ښوروم(تېر) به  (ه)ښوروم(تېر) به  به ښوروو ر)(تې وښورو(تېر) به  (تېر) به ښوروو (تېر) به ښوروو

 2nd ښوروېبه (تېر)   ښوروېه (تېر) ب  ښوروې(تېر) به   ښوروېر) به (تې  ښوروئ(تېر) به   وئښور(تېر) به   وئښورتېر) به (  ښوروئتېر) به ( 

 3rd ويښوربه  (تېر)  ويښور(تېر) به   رويښو(تېر) به   ښوروي(تېر) به   رويښو(تېر) به   ښوروي) به تېر(  يوښور (تېر) به  ښوروي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويرول(تېر) به ښو  ښورولي وي به تېر)(  وي(تېر) به ښورولې   (تېر) به ښورولي وي  يی وېر) به ښورول(ت  (تېر) به ښورولي وي  به ښورولې وي(تېر)   ر) به ښورولي وي(تې 

 2nd ی ويل(تېر) به ښورو  (تېر) به ښورولي وي  ي(تېر) به ښورولې و  ي وي(تېر) به ښورول  ی ويه ښورول) ب(تېر  رولي وي) به ښو(تېر  وي (تېر) به ښورولې  (تېر) به ښورولي وي 

 3rd وي یېر) به ښورول(ت  وي به ښورولي(تېر)   ښورولې وي(تېر) به   (تېر) به ښورولي وي  يی و(تېر) به ښورول  ي ويروله ښوبېر) (ت  (تېر) به ښورولې وي  ر) به ښورولي وي(تې 

 

Conditional (present, past, future) 
ښوراوه ، به  /، ښوروئ(ه)ښوروم .)(که ..

 ... (ه)وموښور
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(وموښور ه دېز )غواړي چي  Present Active ونکیښورو 

Imperfect Subjunctive )(ه)ښورومزه دې و )تل يې چيغوښ  Present Passive نکیېدوښور 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یښورول  Past Active یښورول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یښورول  Past Passive یښورېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښورول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلښورو ما )ښ وم چيخو  Continuous ښوروه 

 Non-continuous وښوروه 

 



219: to show; to teach /ښيل ښوول  
 

 438 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ښمښښرنګښي(ه)ښيم )(هښيم )(هښيم (ه)ښيم ښيو ښيو ښيو وښي

 2nd ښيې ښيې ښيې ښيې ښياست (ئ) ښياست (ئ) ښياست (ئ) ت (ئ)ښياس

 3rd ښيي ښيي ښيي يښي ښيي ښيي ښيي ښيي

 
Simple Past  

 1st ووئوښ (ه)وښوول وښووله وولېوښ ښووئو (ه)ولوښو وښووله وښوولې

 2nd ئوښوو ه)(وښوول لهوښوو وښوولې وښووئ (ه)وښوول وښووله وښوولې

 3rd وښووئ (ه)وښوول وښووله وښوولې وښووئ ه)(وښوول وولهوښ وښوولې
 

Simple Future  
 1st ه)(ه وښيمب (ه)به وښيم (ه)به وښيم (ه)به وښيم يوبه وښ به وښيو وبه وښي به وښيو

 2nd به وښيې به وښيې به وښيې به وښيې )به وښياست (ئ به وښياست (ئ) ت (ئ)به وښياس به وښياست (ئ)

 3rd ښييبه و به وښيي به وښيي ييبه وښ به وښيي ييوښبه  وښيي به به وښيي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)يم(تېر) به وښ (ه)(تېر) به وښيم (ه)(تېر) به وښيم (ه)ه وښيم) ب(تېر ه وښيو(تېر) ب (تېر) به وښيو (تېر) به وښيو و(تېر) به وښي

ه وښياست (تېر)ب

 (ئ)

ر)به وښياست (تې

 ئ)(

است (تېر)به وښي

 (ئ)

وښياست  (تېر)به

 (ئ)
 2nd به وښيې(تېر)  (تېر) به وښيې (تېر) به وښيې ې(تېر) به وښي

 3rd ښيي(تېر) به و (تېر) به وښيي به وښيي(تېر)  (تېر) به وښيي ييوښ ) بهر(تې يي(تېر) به وښ (تېر) به وښيي ېر) به وښيي(ت
 

Present Progressive  
 1st )(هښيم (ه)ښيم  ه)(ښيم (ه)ښيم يوښ ښيو ښيو ښيو

 2nd ښيې ښيې ښيې ښيې ښياست (ئ) ښياست (ئ) (ئ)ښياست  ښياست (ئ)

 3rd ښيي ښيي ښيي ښيي ښيي ښيي يښي ښيي

 
Present Perfect  

 1st ی دئلښوو  ښوولي دي  دهښوولې   ښوولي دي ی دئښوول  لي ديښوو  ښوولې ده  ښوولي دي

 2nd ی دئولښو  ښوولي دي  ښوولې ده  ښوولي دي ی دئولښو  وولي ديښ  ښوولې ده  دي ښوولي

 3rd ئی دښوول  ښوولي دي  ښوولې ده  ښوولي دي ی دئښوول  ي ديښوول  ښوولې ده  ښوولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ووه/ ښيهښ /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې ښيه /ښووه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې

 2nd ښووه/ ښيه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې ه/ ښيهښوو /ښووئ (ه)وولښ ښووله ولېښو

 3rd هيووه/ ښښ /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې ښووه/ ښيه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې
 

Past Progressive  
 1st ښيه ښووه/ /ښووئ (ه)لښوو ښووله ښوولې هښووه/ ښي /ښووئ (ه)ښوول ښووله ولېښو

 2nd ښووه/ ښيه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې يهښووه/ ښ /ښووئ ه)(ښوول ښووله لېښوو

 3rd ښيه ښووه/ /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې ښيه /ښووه /ښووئ (ه)لښوو ښووله ښوولې

 
Past Perfect  

 1st وی ښوول وهښوولي  ښوولې وه ېښوولي و ی وښوول ښوولي وه وولې وهښ ښوولي وې

 2nd ی وښوول ښوولي وه ښوولې وه ښوولي وې ی وښوول ښوولي وه هې وښوول ښوولي وې

 3rd ی وښوول ښوولي وه ښوولې وه ېښوولي و ی وښوول ښوولي وه ښوولې وه ښوولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هښووه/ ښي /ښووئ (ه)ښوول ولهښو ښوولې ښووه/ ښيه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې

 2nd ښيه /ښووه /ښووئ (ه)ښوول وولهښ ښوولې ووه/ ښيهښ /ښووئ (ه)وولښ ښووله ښوولې

 3rd ښووه/ ښيه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ېښوول ښووه/ ښيه /ښووئ (ه)ښوول ښووله ښوولې

 
  



219: to show; to teach /ښيل ښوول  
 

 439 

 
Future Progressive  

 1st (ه)يمښبه  (ه)به ښيم ه)(به ښيم (ه)به ښيم  به ښيو به ښيو به ښيو به ښيو

 2nd به ښيې ېبه ښي به ښيې به ښيې (ئ)به ښياست  ست (ئ)به ښيا (ئ) استبه ښي است (ئ)به ښي

 3rd به ښيي به ښيي ښيي به به ښيي ه ښييب به ښيي به ښيي به ښيي

  
Future Perfect  

 1st ی ويلبه ښوو ويښوولي به  وولې ويبه ښ به ښوولي وي ی ويبه ښوول وي به ښوولي به ښوولې وي ويلي ښوو هب

 2nd ی ويبه ښوول به ښوولي وي ښوولې وي به به ښوولي وي ی ويښوولبه  به ښوولي وي به ښوولې وي ويبه ښوولي 

 3rd ی ويښوول به به ښوولي وي ښوولې ويبه  وي يه ښوولب ويی به ښوول به ښوولي وي به ښوولې وي به ښوولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويه ښوولب به ښوولي وي ښوولې وي به به ښوولي وي يی وبه ښوول وي به ښوولي ې ويبه ښوول ښوولي ويبه 

 2nd ی ويښوول به ي ويلبه ښوو وي به ښوولې به ښوولي وي ی ويبه ښوول به ښوولي وي وي به ښوولې به ښوولي وي

 3rd ی ويولښو به ه ښوولي ويب لې ويبه ښوو ويبه ښوولي  ی ويوولښبه  به ښوولي وي به ښوولې وي وي به ښوولي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ه ښيم) ب(تېر (ه)ښيمبه  (تېر) (تېر) به ښيمه  تېر) به ښيمه( (تېر) به ښيو (تېر) به ښيو (تېر) به ښيو ر) به ښيو (تې

 2nd (تېر) به ښيې (تېر) به ښيې   ې(تېر) به ښي ې (تېر) به ښي )ياست (ئتېر) به ښ( ر) به ښياست (ئ)(تې (تېر) به ښياست (ئ) ښياست (ئ)(تېر) به 

 3rd يي به ښ (تېر) ښيي (تېر) به (تېر) به ښيي  ر) به ښيي (تې تېر) به ښيي( (تېر) به ښيي (تېر) به ښيي ) به ښيي(تېر

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ښوول  ېر) به ښوولي وي(ت  (تېر) به ښوولې وي  تېر) به ښوولي وي(  ی ويښوولبه (تېر)   لي ويبه ښوو (تېر)  وي(تېر) به ښوولې   (تېر) به ښوولي وي 

 2nd يی وښوول(تېر) به   ېر) به ښوولي وي(ت  (تېر) به ښوولې وي  ښوولي وي (تېر) به  ی وي) به ښوولتېر(  يوښوولي به  (تېر)  (تېر) به ښوولې وي  وولي وي(تېر) به ښ 

 3rd ی ويښوول(تېر) به   (تېر) به ښوولي وي  وي (تېر) به ښوولې  (تېر) به ښوولي وي  ی ويتېر) به ښوول(  (تېر) به ښوولي وي  ي(تېر) به ښوولې و  ښوولي وي به (تېر) 

 

Conditional (present, past, future) 
ښيه، به  /ښووه /، ښووئ(ه)ښيم (که...)

 ...(ه)يموښ
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ښيمزه دې و )واړي چيغ  Present Active ښووونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)وښيمزه دې  )ل يې چيغوښت  Present Passive ونکیښوول کېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یښوول  Past Active  یښوول  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یښوول  Past Passive یښوول سو /یيلښ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويښوول يما د )دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یښوول ما )ښ وم چيخو  Continuous ښيه 

 Non-continuous يهوښ 

 



220: to slide; to cause to slip; to smoothen ښويول 
 

 440 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مښويونګر (ه)مښويو  (ه)ښويوم (ه)ښويوم ښويوو وښويو ښويوو ويووښ

 2nd ښويوې ښويوې ښويوې ښويوې وئښوي ښويوئ ښويوئ ښويوئ

 3rd يښويو ښويوي ويښوي يويښو ښويوي ښويوي ښويوي ښويوي

 
Simple Past  

 1st وهوښويا /وښويوئ )(هوښويول وښويوله وښويولې وښوياوه /وئوښوي (ه)وښويول وښويوله وښويولې

 2nd وښوياوه /وښويوئ )(هوښويول وښويوله ښويولېو هوياوښو /يوئوښو ه)(وښويول وښويوله وښويولې

 3rd وښوياوه /ښويوئو (ه)وښويول لهوښويو وښويولې ښوياوهو /وښويوئ (ه)وښويول ښويولهو وښويولې
 

Simple Future  
 1st ه)(ښويومبه و (ه)به وښويوم (ه)به وښويوم (ه)به وښويوم ووبه وښوي به وښويوو به وښويوو وښويووه ب

 2nd ېبه وښويو ه وښويوېب به وښويوې به وښويوې به وښويوئ به وښويوئ به وښويوئ يوئوښوبه 

 3rd ويويوښبه  به وښويوي وښويوي به به وښويوي يويبه وښو ويويوښ به به وښويوي وښويوي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)وم(تېر) به وښوي (ه)(تېر) به وښويوم (ه)ېر) به وښويوم(ت (ه)(تېر) به وښويوم وويوه وښب(تېر)  ښويوو(تېر) به و (تېر) به وښويوو ويوو(تېر) به وښ

 2nd ښويوې(تېر) به و ويوې(تېر) به وښ (تېر) به وښويوې ه وښويوې(تېر) ب (تېر) به وښويوئ (تېر) به وښويوئ به وښويوئ ېر)(ت به وښويوئ (تېر)

 3rd وښويوي(تېر) به  (تېر) به وښويوي (تېر) به وښويوي (تېر) به وښويوي (تېر) به وښويوي وښويوي به تېر)( ښويوي) به و(تېر (تېر) به وښويوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ښويوم (ه)ښويوم  (ه)مښويو (ه)ښويوم ښويوو يووښو ښويوو ښويوو

 2nd ښويوې ښويوې ښويوې ښويوې ئښويو ښويوئ ويوئښ ښويوئ

 3rd ويويښ ښويوي ښويوي ښويوي يويښو ويويښ ښويوي ښويوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئيولښو  ښويولي دي  هښويولې د  يي دښويول ی دئيولښو  دي ښويولي  هښويولې د  يولي ديښو

 2nd ی دئښويول  ښويولي دي  دهښويولې   ولي ديښوي ی دئښويول  ښويولي دي  ښويولې ده  ښويولي دي

 3rd ی دئښويول  ښويولي دي  ښويولې ده  ويولي ديښ ی دئښويول  ښويولي دي  دهولې يښو  ديويولي ښ

 
Present Perfect Progressive  

 1st ښوياوه /ښويوئ (ه)ويولښ ښويوله ښويولې ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله يولېښو

 2nd هوياوښ /ويوئښ (ه)لښويو ښويوله ښويولې ښوياوه /ويوئښ (ه)ښويول يولهښو ښويولې

 3rd وياوهښ /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ښويولې ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ښويولې

 
Past Progressive  

 1st ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ښويولې ښوياوه /ئښويو (ه)ښويول لهښويو ښويولې

 2nd اوهښوي /ښويوئ (ه)يولښو ښويوله ښويولې ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ښويولې

 3rd ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول هښويول ښويولې ښوياوه /ښويوئ (ه)ولښوي ښويوله ښويولې

 
Past Perfect  

 1st ی وښويول ښويولي وه ولې وهښوي ښويولي وې ی وښويول ښويولي وه ولې وهښوي يولي وېښو

 2nd ی ويولښو ي وهلښويو هيولې وښو ښويولي وې ی وښويول ښويولي وه ښويولې وه ي وېښويول

 3rd وی ښويول ويولي وهښ ښويولې وه لي وېښويو ی وښويول ښويولي وه ويولې وهښ ښويولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ښويولې وياوهښ /ښويوئ (ه)ښويول ويولهښ ښويولې

 2nd ښوياوه /ښويوئ (ه)ولښوي ولهيښو ولېښوي ياوهښو /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ولېښوي

 3rd ښوياوه /وئښوي (ه)ښويول ولهښوي ښويولې ښوياوه /ښويوئ (ه)ښويول ښويوله ښويولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ښويوم به  (ه)ښويومبه   (ه)ښويومبه   (ه)ښويومبه   به ښويوو به ښويوو به ښويوو ويووبه ښ

 2nd ښويوېبه   ښويوې به  ښويوېبه   ښويوېبه   وئښوي هب ويوئښبه  ښويوئبه  ښويوئبه 

 3rd ويويښبه   ښويويبه   ښويويبه   يښويوبه  ښويويبه  ښويويبه  ښويويه ب ښويويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبه ښويو ويبه ښويولي  به ښويولې وي وي به ښويولي ی ويلبه ښويو به ښويولي وي به ښويولې وي ويبه ښويولي 

 2nd ويی به ښويول ولي ويبه ښوي ويبه ښويولې  ولي ويبه ښوي ی ويبه ښويول به ښويولي وي به ښويولې وي ښويولي ويبه 

 3rd ی ويبه ښويول ولي ويبه ښوي به ښويولې وي به ښويولي وي وي یبه ښويول به ښويولي وي به ښويولې وي وي به ښويولي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه ښويو ويولي ويبه ښ به ښويولې وي به ښويولي وي ی ويبه ښويول لي ويبه ښويو به ښويولې وي ويلي ښويو به

 2nd ی ويبه ښويول به ښويولي وي به ښويولې وي ښويولي ويبه  ی ويبه ښويول ولي ويبه ښوي ښويولې ويبه  يولي ويښو به

 3rd ی ويبه ښويول به ښويولي وي ولې ويبه ښوي به ښويولي وي وي یولښوي هب ي ويبه ښويول يبه ښويولې و به ښويولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ښويوم(تېر) به  (ه)ښويوم(تېر) به  )ه(ومښوي(تېر) به  )ه(ښويوم(تېر) به  ښويووبه  (تېر)  ېر) به ښويوو(ت  ېر) به ښويوو(ت  ه ښويوو) ب(تېر 

 2nd ويوېښه (تېر) ب  ويوېښر) به (تې  ويوېښ(تېر) به   ښويوې(تېر) به   ښويوئ(تېر) به   ښويوئ(تېر) به   ښويوئېر) به (ت  يوئوښ) به (تېر 

 3rd ښويويبه  (تېر)  ښويوي(تېر) به   ويويښ(تېر) به   يويښو(تېر) به   ښويوي(تېر) به   ښويويه (تېر) ب  ښويوي(تېر) به   ښويوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ښويول  يولي وي(تېر) به ښو  ښويولې وي (تېر) به  ولي ويتېر) به ښوي(  ی ويبه ښويول (تېر)  ښويولي وي(تېر) به   ولې وي(تېر) به ښوي  (تېر) به ښويولي وي 

 2nd ويی ښويول(تېر) به   ر) به ښويولي وي(تې  (تېر) به ښويولې وي  يولي وي(تېر) به ښو  ی ويښويول به تېر)(  ي وي) به ښويول(تېر  (تېر) به ښويولې وي  يېر) به ښويولي و(ت 

 3rd ويی وليبه ښو (تېر)  وي (تېر) به ښويولي  ښويولې وي (تېر) به  لي وي(تېر) به ښويو  ی وي(تېر) به ښويول  ي(تېر) به ښويولي و  ې وي(تېر) به ښويول  ه ښويولي وي) ب(تېر 

 

Conditional (present, past, future) 
 ياوه ، بهښو /، ښويوئ (ه)ومښوي (که ...)

 ...(ه)وښويوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وښويوم )ړي چيغوا  Present Active ښويوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې وښويوم(ه) )ښتل يې چيغو  Present Passive کیدونښويې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یښويول  Past Active یښويول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یښويول  Past Passive یويېدلښ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلښويو چي) ما دي دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یويولښ ما )خوښ وم چي  Continuous ښويوه 

 Non-continuous وښويوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغبرګ (ه)ګومغبر  ه)(غبرګوم (ه)غبرګوم وغبرګو غبرګوو غبرګوو برګووغ

 2nd غبرګوې ېغبرګو غبرګوې رګوېغب غبرګوئ غبرګوئ غبرګوئ غبرګوئ

 3rd غبرګوي ګويغبر غبرګوي برګويغ غبرګوي ويبرګغ غبرګوي رګويغب

 
Simple Past  

 1st کئ ګغبر ه)(کړل-رګ کړه/غب کړه غبرګه کړې غبرګي کئغبرګ  (ه)کړل-ه/غبرګ کړ کړه غبرګه کړې غبرګي

 2nd کئ غبرګ ه)(کړل-کړه/غبرګ  کړه غبرګه ېکړ غبرګي غبرګ کئ (ه)کړل-برګ کړه/غ کړه غبرګه کړې غبرګي

 3rd غبرګ کئ (ه)کړل-غبرګ کړه/ کړه رګهغب کړې غبرګي غبرګ کئ ه)(کړل-غبرګ کړه/ هکړ غبرګه ړېک يغبرګ
 

Simple Future  
 1st ه)(غبرګ کم به (ه)غبرګ کم به (ه)کم غبرګه به (ه)غبرګي کم به کوبرګ غ به کوغبرګ  به کو به غبرګه به غبرګي کو

 2nd غبرګ کې به غبرګ کې به ېغبرګه ک به ګي کېغبر به ګ کئغبر به غبرګ کئ هب ګه کئبه غبر کئبه غبرګي 

 3rd کي غبرګ هب غبرګ کي به کي غبرګه به غبرګي کي به غبرګ کي به ګ کيغبر به به غبرګه کي به غبرګي کي

 
Simple Future in the Past  

 غبرګ کو ر) به(تې  کوغبرګ  به (تېر) غبرګه کو به(تېر)  غبرګي کو (تېر) به
ي ېر) به غبرګ(ت

 (ه)کم
 1st (ه)غبرګ کم (تېر) به (ه)برګ کمغ (تېر) به (ه)غبرګه کم (تېر) به

 2nd غبرګ کې (تېر) به غبرګ کې (تېر) به غبرګه کې ېر) به(ت غبرګي کې (تېر) به کئرګ غب هب(تېر)  غبرګ کئ به (تېر) غبرګه کئ (تېر) به ئغبرګي ک تېر) به(

 3rd غبرګ کي ) به(تېر غبرګ کي به(تېر)  غبرګه کي (تېر) به غبرګي کي به(تېر)  غبرګ کي (تېر) به غبرګ کي تېر) به( غبرګه کي به (تېر) برګي کيغ ر) به(تې
 

Present Progressive  
 1st (ه)مغبرګو (ه)غبرګوم  (ه)غبرګوم (ه)ومغبرګ غبرګوو غبرګوو رګووغب رګووبغ

 2nd برګوېغ غبرګوې وېبرګغ غبرګوې رګوئغب رګوئغب غبرګوئ غبرګوئ

 3rd غبرګوي غبرګوي غبرګوي غبرګوي غبرګوي غبرګوي غبرګوي يغبرګو

 
Present Perfect  

 1st ئی دغبرګ کړ  غبرګ کړي دي  کړې ده غبرګه  غبرګي کړي دي دئ یکړبرګ غ  ي ديغبرګ کړ  ده غبرګه کړې  غبرګي کړي دي

 2nd ی دئغبرګ کړ  غبرګ کړي دي  رګه کړې دهغب  کړي ديغبرګي  ی دئبرګ کړغ  غبرګ کړي دي  کړې ده غبرګه  ديغبرګي کړي 

 3rd ی دئغبرګ کړ  رګ کړي ديغب  ده ېرګه کړغب  ي کړي ديغبرګ ی دئغبرګ کړ  کړي دي غبرګ  ګه کړې دهغبر  غبرګي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غبرګاوه /ګوئغبر (ه)غبرګول لهغبرګو رګولېغب غبرګاوه /رګوئغب (ه)لغبرګو ولهغبرګ غبرګولې

 2nd وهغبرګا /غبرګوئ (ه)غبرګول هغبرګول غبرګولې غبرګاوه /غبرګوئ (ه)غبرګول غبرګوله لېغبرګو

 3rd غبرګاوه /ئغبرګو (ه)غبرګول غبرګوله غبرګولې غبرګاوه /غبرګوئ (ه)رګولغب ګولهرغب ولېغبرګ
 

Past Progressive  
 1st غبرګاوه /غبرګوئ (ه)ولغبرګ غبرګوله غبرګولې وهغبرګا /غبرګوئ ه)(غبرګول ولهبرګغ غبرګولې

 2nd غبرګاوه /وئغبرګ (ه)ګولغبر غبرګوله غبرګولې غبرګاوه /غبرګوئ )(هغبرګول برګولهغ غبرګولې

 3rd غبرګاوه /غبرګوئ (ه)غبرګول غبرګوله غبرګولې غبرګاوه /غبرګوئ (ه)غبرګول برګولهغ غبرګولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وغبرګ  هغبرګ کړي و ې وهغبرګه کړ غبرګي کړي وې کړی وغبرګ  وه غبرګ کړي غبرګه کړې وه ېغبرګي کړي و

 2nd کړی وبرګ غ غبرګ کړي وه غبرګه کړې وه ړي وېغبرګي ک کړی وغبرګ  ي وهکړ غبرګ کړې وهغبرګه  ړي وېغبرګي ک

 3rd کړی وغبرګ  وهغبرګ کړي  غبرګه کړې وه غبرګي کړي وې ی وکړغبرګ  وه کړيغبرګ  کړې وه غبرګه ېرګي کړي وغب

 
Past Perfect Progressive  

 1st برګاوهغ /غبرګوئ (ه)غبرګول ولهبرګغ لېوغبرګ هغبرګاو /رګوئغب (ه)غبرګول غبرګوله ګولېغبر

 2nd اوهغبرګ /برګوئغ )(هغبرګول ګولهغبر ولېغبرګ ګاوهغبر /غبرګوئ (ه)ولغبرګ غبرګوله غبرګولې

 3rd وهغبرګا /غبرګوئ )(هغبرګول غبرګوله غبرګولې غبرګاوه /وئغبرګ (ه)غبرګول غبرګوله غبرګولې

 
  



221: to double; to fold غبرګول 
 

 443 

 
Future Progressive  

 1st (ه)غبرګوم به  (ه)ګومغبر به  (ه)غبرګوم به  (ه)غبرګوم به  غبرګوو به غبرګوو به ووغبرګ به ګووغبر به

 2nd غبرګوې به  غبرګوې به  غبرګوې به  غبرګوې به  برګوئغ به غبرګوئ به غبرګوئ به وئغبرګ به

 3rd ګويرغب به  غبرګوي به  ويغبرګ به  غبرګوي به رګويغب به غبرګوي به غبرګوي به غبرګوي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويغبرګ کړ به غبرګ کړي وي هب ګه کړې ويغبر به ګي کړي ويغبر به ی ويرګ کړغب به ويغبرګ کړي  به غبرګه کړې وي به غبرګي کړي ويبه 

 2nd ی ويغبرګ کړ به يي وګ کړرغب به غبرګه کړې وي به غبرګي کړي وي به ی ويړغبرګ ک به ړي ويغبرګ ک به غبرګه کړې وي به رګي کړي ويبه غب

 3rd ی ويغبرګ کړ به غبرګ کړي وي به برګه کړې ويغ هب برګي کړي ويغ به ويی غبرګ کړ به غبرګ کړي وي هب غبرګه کړې وي به ه غبرګي کړي ويب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغبرګ کړ به غبرګ کړي وي به غبرګه کړې وي به وي کړيرګي بغ به يی وغبرګ کړ به ويغبرګ کړي  به ه کړې ويبه غبرګ کړي وي به غبرګي

 2nd ی ويغبرګ کړ به رګ کړي ويغب به غبرګه کړې وي به يغبرګي کړي و به يی وغبرګ کړ به غبرګ کړي وي هب ړې ويه غبرګه کب به غبرګي کړي وي

 3rd ی ويغبرګ کړ به غبرګ کړي وي هب غبرګه کړې وي به ړي ويي کغبرګ به وي یغبرګ کړ به ي ويغبرګ کړ به رګه کړې ويبه غب ګي کړي ويبه غبر
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غبرګوم ) به(تېر  (ه)غبرګوم ر) به(تې   (ه)غبرګوم (تېر) به  (ه)غبرګوم (تېر) به  برګووغ به (تېر)  غبرګوو ) به(تېر  غبرګوو به (تېر)  رګووغب (تېر) به 

 2nd غبرګوې به (تېر)  رګوېغب (تېر) به  ګوېغبر به (تېر)  وېغبرګ (تېر) به  وئغبرګ (تېر) به  غبرګوئ (تېر) به  غبرګوئ (تېر) به  غبرګوئ بهېر) ت( 

 3rd غبرګوي به ېر)(ت  يغبرګو (تېر) به  غبرګوي (تېر) به  غبرګوي به (تېر)  غبرګوي ه(تېر) ب  غبرګوي (تېر) به  غبرګوي به (تېر)  غبرګوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

غبرګي کړي  ه(تېر) ب 

 وي

ې برګه کړغ تېر) به( 

 وي

برګ کړي غ ه(تېر) ب 

 وي

ی ړغبرګ ک (تېر) به 

 وي

ړي (تېر) به غبرګي ک 

 وي

غبرګه کړې  (تېر) به 

 وي

غبرګ کړي  به(تېر)  

 وي

ی غبرګ کړ (تېر) به 

 وي
1st 

ړي کغبرګي  (تېر) به 

 يو

غبرګه کړې  (تېر) به 

 وي

غبرګ کړي  (تېر) به 

 وي

ی برګ کړغ (تېر) به 

 وي

کړي  به غبرګي (تېر) 

 وي

کړې  رګهغب (تېر) به 

 وي

غبرګ کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی غبرګ کړ (تېر) به 

 يو
2nd 

غبرګي کړي  (تېر) به 

 وي

غبرګه کړې  به (تېر) 

 يو

غبرګ کړي  (تېر) به 

 وي

ی ګ کړغبر (تېر) به 

 يو

) به غبرګي کړي تېر( 

 وي

غبرګه کړې  ) به(تېر 

 وي

کړي  غبرګ (تېر) به 

 وي

 یغبرګ کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
غبرګ  غبرګاوه، به /، غبرګوئ(ه)غبرګوم ...) (که

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)غبرګ کم زه دې )غواړي چي  Present Active وونکیک غبرګ 

Imperfect Subjunctive )(ه)غبرګ کم دېزه  )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیک رګغب 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وغبرګ  Past Active یغبرګ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وغبرګ  Past Passive یغبرګ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغبرګ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و غبرګ ما )ښ وم چيخو  Continuous وهغبرګ 

 Non-continuous غبرګ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغټ (ه)غټوم  (ه)مغټو (ه)غټوم غټوو غټوو غټوو غټوو

 2nd ټوېغ غټوې غټوې غټوې غټوئ ئغټو غټوئ غټوئ

 3rd غټوي غټوي ويغټ غټوي غټوي غټوي غټوي غټوي

 
Simple Past  

 1st غټ کئ (ه)کړل-کړه/ غټ کړه غټه کړې غټي ټ کئغ )(هړلک-کړه/ غټ غټه کړه غټي کړې

 2nd غټ کئ (ه)کړل-ړه/کټ غ کړه غټه کړې غټي کئغټ  (ه)ړلک-کړه/غټ  غټه کړه غټي کړې

 3rd غټ کئ (ه)کړل-کړه/غټ  کړه غټه کړې غټي غټ کئ ه)(کړل-کړه/غټ  غټه کړه ړېغټي ک
 

Simple Future  
 1st (ه)غټ کم به (ه)غټ کم به (ه)ه کمغټ به (ه)غټي کم به ټ کوغ هب کو غټ به به غټه کو ه غټي کوب

 2nd ټ کېغ به غټ کې به کېغټه  به کې غټي به غټ کئ به غټ کئ هب غټه کئ به به غټي کئ

 3rd غټ کي به کيغټ  به کي غټه هب غټي کي به غټ کي به غټ کي به غټه کيبه  به غټي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st )(هغټ کم (تېر) به (ه)غټ کم ه) ب(تېر ټه کم(ه)غ ر) به(تې کم(ه) (تېر) به غټي کو غټ (تېر) به  غټ کو (تېر) به ه کوغټ (تېر) به غټي کو ) بهتېر(

 2nd غټ کې بهېر) ت( ټ کېغ (تېر) به غټه کې (تېر) به غټي کې به (تېر) غټ کئ به (تېر) غټ کئ (تېر) به غټه کئ (تېر) به غټي کئ (تېر) به

 3rd کي غټ (تېر) به ټ کيغ (تېر) به کي غټه (تېر) به غټي کي (تېر) به غټ کي (تېر) به کيغټ  (تېر) به غټه کي (تېر) به کي غټي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)غټوم (ه)غټوم  (ه)غټوم )(هغټوم غټوو غټوو غټوو غټوو

 2nd غټوې ټوېغ وېټغ غټوې غټوئ غټوئ غټوئ وئغټ

 3rd غټوي غټوي غټوي غټوي غټوي ويغټ غټوي غټوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغټ کړ  غټ کړي دي  غټه کړې ده  غټي کړي دي ی دئړغټ ک  ړي ديټ کغ  غټه کړې ده  ړي ديغټي ک

 2nd ی دئکړ غټ  يکړي د غټ  غټه کړې ده  ديغټي کړي  ی دئغټ کړ  غټ کړي دي  ده غټه کړې  غټي کړي دي

 3rd ی دئغټ کړ  کړي دي غټ  ړې دهغټه ک  غټي کړي دي ی دئغټ کړ  غټ کړي دي  ټه کړې دهغ  غټي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غټاوه /ټوئغ (ه)غټول غټوله غټولې غټاوه /غټوئ ه)(غټول غټوله غټولې

 2nd غټاوه /غټوئ )(هلغټو هغټول ېغټول غټاوه /غټوئ )(هغټول غټوله غټولې

 3rd هغټاو /ټوئغ (ه)غټول غټوله ېغټول غټاوه /غټوئ (ه)غټول غټوله ېغټول

 
Past Progressive  

 1st غټاوه /غټوئ (ه)ټولغ غټوله غټولې غټاوه /وئغټ (ه)غټول غټوله غټولې

 2nd غټاوه /غټوئ (ه)ولغټ غټوله غټولې ټاوهغ /غټوئ (ه)غټول غټوله غټولې

 3rd غټاوه /غټوئ (ه)غټول غټوله غټولې غټاوه /غټوئ (ه)غټول لهغټو ولېټغ

 
Past Perfect  

 1st ړی وکغټ  غټ کړي وه ه کړې وهغټ غټي کړي وې و کړیغټ  ي وهکړ غټ غټه کړې وه کړي وېغټي 

 2nd ی وکړغټ  غټ کړي وه وهغټه کړې  غټي کړي وې کړی وغټ  ړي وهغټ ک غټه کړې وه غټي کړي وې

 3rd ړی وکغټ  غټ کړي وه وهغټه کړې  غټي کړي وې کړی وغټ  وه غټ کړي غټه کړې وه ړي وېي کغټ

 
Past Perfect Progressive  

 1st غټاوه /غټوئ (ه)غټول غټوله غټولې غټاوه /غټوئ (ه)غټول غټوله ېغټول

 2nd هغټاو /غټوئ (ه)غټول غټوله غټولې غټاوه /غټوئ (ه)غټول هغټول غټولې

 3rd هغټاو /غټوئ (ه)غټول غټوله غټولې هغټاو /غټوئ (ه)غټول ټولهغ ېغټول
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Future Progressive  

 1st (ه)غټوم هب  (ه)غټوم به  (ه)غټوم به  (ه)غټوم به  غټوو به ټووغ هب غټوو به ټووغ به

 2nd غټوې به  غټوې هب  غټوې به  غټوې به  غټوئ به وئغټ به غټوئ به غټوئ به

 3rd غټوي به  غټوي به  غټوي به  ويغټ به غټوي به غټوي به يغټو به يغټو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويغټ کړ به غټ کړي وي به ې ويغټه کړ به غټي کړي وي به ی ويغټ کړ به ويغټ کړي  به وي غټه کړې به ويټي کړي به غ

 2nd ی ويغټ کړ به ړي ويغټ ک به غټه کړې وي به يي وي کړټغ به يی وغټ کړ به غټ کړي وي به غټه کړې وي هب به غټي کړي وي

 3rd ی ويغټ کړ به غټ کړي وي به غټه کړې وي به غټي کړي وي به ی ويغټ کړ به کړي ويغټ  به ويغټه کړې  به ړي ويبه غټي ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغټ کړ به کړي ويغټ  به غټه کړې وي به ويړي ټي کغ به ويی غټ کړ به غټ کړي وي به به غټه کړې وي به غټي کړي وي

 2nd يی وغټ کړ به غټ کړي وي هب غټه کړې وي به غټي کړي وي به ی ويغټ کړ به کړي وي غټ به وي به غټه کړې کړي ويبه غټي 

 3rd ی ويغټ کړ به ويکړي  غټ به غټه کړې وي به کړي وي غټي به ی ويغټ کړ به غټ کړي وي هب به غټه کړې وي به غټي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غټوم (تېر) به  (ه)غټوم ر) به(تې   (ه)غټوم (تېر) به  (ه)غټوم تېر) به(  غټوو به ېر)(ت  غټوو ) به(تېر  وغټو ر) به(تې  غټوو تېر) به( 

 2nd غټوې (تېر) به  غټوې (تېر) به  ېغټو (تېر) به  غټوې ) بهتېر(  ئوغټ به (تېر)  غټوئ (تېر) به  غټوئ (تېر) به  غټوئ (تېر) به 

 3rd غټوي (تېر) به  غټوي ر) به(تې  غټوي (تېر) به  ټويغ (تېر) به  غټوي (تېر) به  ټويغ (تېر) به  يغټو به (تېر)  ويغټ (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

غټي کړي  به (تېر)

 وي
 ی ويغټ کړ ) به(تېر غټ کړي وي (تېر) به ويکړې  غټه به(تېر) 

(تېر) به غټي کړي 

 وي
 1st ی ويغټ کړ ه) ب(تېر ټ کړي ويغ ر) به(تې ړې ويکغټه  (تېر) به

ټي کړي غ (تېر) به

 وي
 ی ويټ کړغ (تېر) به غټ کړي وي (تېر) به کړې ويغټه  (تېر) به

به غټي کړي (تېر) 

 وي
 2nd ی ويغټ کړ (تېر) به يي وټ کړغ ر) به(تې غټه کړې وي ېر) به(ت

غټي کړي  (تېر) به

 وي
 ويی غټ کړ ر) به(تې وي غټ کړي به(تېر)  غټه کړې وي (تېر) به

ي کړي (تېر) به غټ

 وي
 3rd ی ويغټ کړ (تېر) به ټ کړي ويغ (تېر) به غټه کړې وي ه(تېر) ب

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)غټ کم بهه، غټاو /غټوئ ،(ه)غټوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (هغټ کم زه دې )چيغواړي(  Present Active غټوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)غټ کم زه دې )چيغوښتل يې  Present Passive غټېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   ی وکړغټ  Past Active   یکړغټ  

Past Anterior or Preterit Perfect   کړی وغټ  Past Passive یغټ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغټ کړ ا ديه لري چي) مر ندی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وغټ  ما )چيخوښ وم  Continuous هغټو 

 Non-continuous که غټ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)غځومرنګ (ه)غځوم ه)(غځوم (ه)غځوم غځوو غځوو غځوو غځوو

 2nd ېغځو غځوې غځوې غځوې غځوئ غځوئ غځوئ غځوئ

 3rd غځوي غځوي ويغځ يوغځ ځويغ غځوي غځوي غځوي

 
Simple Past  

 1st اوهوغځوئ/ وغځ ه)(وغځول وغځوله لېوغځو غځوئ/ وغځاوهو (ه)وغځول وغځوله وغځولې

 2nd وغځوئ/ وغځاوه (ه)وغځول وغځوله وغځولې وغځوئ/ وغځاوه )(هوغځول وغځوله ېوغځول

 3rd وغځاوهئ/ وغځو (ه)ځولوغ وغځوله وغځولې وغځاوهوغځوئ/  (ه)ځولوغ وغځوله غځولېو
 

Simple Future  
 1st (ه)وغځوم به (ه)به وغځوم )(هوغځومبه  (ه)ومبه وغځ به وغځوو وبه وغځو به وغځوو به وغځوو

 2nd به وغځوې به وغځوې به وغځوې به وغځوې به وغځوئ به وغځوئ وغځوئبه  به وغځوئ

 3rd به وغځوي ويوغځبه  يه وغځوب به وغځوي به وغځوي ځويبه وغ وغځويبه  به وغځوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وغځوم (ه)ه وغځوم(تېر) ب (ه)ېر) به وغځوم(ت (ه)) به وغځوم(تېر وغځوو به (تېر)  وغځوو تېر) به(  وغځوو (تېر) به  ه وغځوو(تېر) ب 

 2nd (تېر) به وغځوې تېر) به وغځوې( (تېر) به وغځوې وغځوې به تېر)( وغځوئ(تېر) به  تېر) به وغځوئ( ېر) به وغځوئ(ت ېر) به وغځوئ(ت

 3rd (تېر) به وغځوي ه وغځوي(تېر) ب (تېر) به وغځوي (تېر) به وغځوي يېر) به وغځو(ت تېر) به وغځوي( وغځوي(تېر) به  (تېر) به وغځوي

 
Present Progressive  

 1st ه)(ومغځ )ه(غځوم  (ه)غځوم (ه)غځوم غځوو وغځو غځوو غځوو

 2nd غځوې غځوې غځوې غځوې غځوئ غځوئ غځوئ غځوئ

 3rd غځوي غځوي يغځو غځوي غځوي غځوي غځوي ويغځ
 

Present Perfect  
 1st ی دئغځول غځولي دي غځولې ده غځولي دي ی دئغځول غځولي دي ې دهغځول غځولي دي

 2nd ی دئغځول يي دغځول ولې دهغځ غځولي دي ی دئغځول ديغځولي  ځولې دهغ غځولي دي

 3rd ی دئولغځ ولي ديغځ غځولې ده لي ديغځو ی دئغځول غځولي دي غځولې ده يغځولي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې وهغځا /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې

 2nd هځاوغ /ئوغځ (ه)غځول غځوله غځولې غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې

 3rd غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې

 
Past Progressive  

 1st غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله ولېغځ غځاوه /غځوئ )(هغځول ځولهغ ېغځول

 2nd غځاوه /ځوئغ (ه)غځول ځولهغ غځولې غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې

 3rd غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې غځاوه /ځوئغ )(هولځغ ځولهغ غځولې

 
Past Perfect  

 1st ی وغځول غځولي وه وهغځولې  ي وېځولغ ی وغځول وه غځولي هغځولې و ېغځولي و

 2nd ی ولغځو غځولي وه وهغځولې  غځولي وې ی وغځول غځولي وه وه غځولې غځولي وې

 3rd ی وولغځ غځولي وه غځولې وه وېلي غځو وی غځول غځولي وه غځولې وه ي وېغځول

 
Past Perfect Progressive  

 1st غځاوه /غځوئ (ه)غځول لهغځو غځولې غځاوه /غځوئ )(هغځول لهغځو غځولې

 2nd غځاوه /غځوئ (ه)غځول غځوله غځولې غځاوه /وئغځ (ه)غځول غځوله غځولې

 3rd غځاوه /ئغځو (ه)لغځو لهغځو غځولې غځاوه /غځوئ )(هغځول غځوله ېغځول

 
  



223: to extend; to stretch; to lay غځول 
 

 447 

 
Future Progressive  

 1st (ه)غځومبه   ه)(غځومبه   (ه)غځومبه   (ه)غځومبه   به غځوو غځووبه  به غځوو به غځوو

 2nd غځوېبه   غځوېبه   غځوېبه   غځوېبه   غځوئبه  غځوئبه  غځوئ به غځوئبه 

 3rd غځويبه   ويځغبه   غځويبه   غځويبه  غځويبه  يغځوبه  غځويبه  غځويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويغځول به غځولي ويبه  به غځولې وي ځولي ويبه غ ی ويبه غځول غځولي وي به به غځولې وي به غځولي وي

 2nd ی ويغځول به غځولي ويبه  به غځولې وي به غځولي وي ی ويبه غځول غځولي ويبه  به غځولې وي ه غځولي ويب

 3rd ی ويبه غځول وي به غځولي به غځولې وي به غځولي وي ی ويبه غځول ه غځولي ويب يلې ووبه غځ به غځولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه غځول به غځولي وي به غځولې وي به غځولي وي ی ويبه غځول به غځولي وي به غځولې وي وي به غځولي

 2nd ی ويبه غځول به غځولي وي به غځولې وي به غځولي وي ويی ولځبه غ يبه غځولي و به غځولې وي وي به غځولي

 3rd ی ويبه غځول لي ويبه غځو غځولې وي به غځولي ويبه  ی ويبه غځول ځولي ويبه غ ې ويبه غځول غځولي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ومغځ(تېر) به  (ه)غځوم(تېر) به  (ه)غځوم(تېر) به  (ه)غځومه ) ب(تېر ه غځووب (تېر)  (تېر) به غځوو  وو(تېر) به غځ  (تېر) به غځوو 

 2nd غځوې(تېر) به   غځوې(تېر) به   ېغځو(تېر) به   غځوې) به (تېر  غځوئر) به (تې  غځوئه ) ب(تېر  غځوئبه (تېر)   غځوئبه  (تېر) 

 3rd غځوي(تېر) به   غځوي(تېر) به   يغځو(تېر) به   غځوي) به تېر(  يوغځبه  (تېر)  غځوي(تېر) به   غځوي(تېر) به   غځوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به غځول  ځولي وي(تېر) به غ  ر) به غځولې وي(تې  (تېر) به غځولي وي  ی ويبه غځول (تېر)  تېر) به غځولي وي(  ) به غځولې وي(تېر  لي ويغځو(تېر) به  

 2nd ی ويبه غځول (تېر)  غځولي وي (تېر) به  يې و(تېر) به غځول  لي وير) به غځو(تې  ی ويبه غځول (تېر)  (تېر) به غځولي وي  ولې وي(تېر) به غځ  ه غځولي وي) ب(تېر 

 3rd ی وي(تېر) به غځول  وي(تېر) به غځولي   ولې ويغځ ) بهر(تې  ي(تېر) به غځولي و  ی ويغځول(تېر) به   ېر) به غځولي وي(ت  (تېر) به غځولې وي  ) به غځولي وي(تېر 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)وه ، به وغځومغځا /، غځوئ(ه)غځوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وغځوم )غواړي چي  Present Active یغځوونک 

Imperfect Subjunctive ) ه دې وغځوم(ه)ز )ې چييغوښتل  Present Passive غځېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یولغځ  Past Active یځولغ  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغځول  Past Passive یغځېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغځول نه لري چي) ما دي دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یځولغ ما )خوښ وم چي  Continuous غځوه 

 Non-continuous وغځوه 

 



224: to sip; to gulp غړپل 
 

 448 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)غړپمګرن (ه)غړپم (ه)غړپم (ه)مغړپ ړپوغ غړپو غړپو غړپو

 2nd غړپې غړپې غړپې غړپې ئغړپ غړپئ غړپئ غړپئ

 3rd غړپي يغړپ غړپي پيغړ غړپي غړپي ړپيغ غړپي

 
Simple Past  

 1st وغړپئ (ه)لوغړپ وغړپله وغړپلې وغړپئ (ه)وغړپل لهوغړپ وغړپلې

 2nd وغړپئ )(هلوغړپ وغړپله وغړپلې وغړپئ (ه)وغړپل غړپلهو وغړپلې

 3rd وغړپئ (ه)وغړپل وغړپله وغړپلې وغړپئ (ه)وغړپل پلهوغړ وغړپلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وغړپم (ه)به وغړپم (ه)به وغړپم (ه)ه وغړپمب به وغړپو وغړپوبه  ه وغړپوب وبه وغړپ

 2nd ېوغړپ به ړپېوغبه  به وغړپې به وغړپې غړپئبه و غړپئبه و به وغړپئ ئبه وغړپ

 3rd ړپيبه وغ به وغړپي پيبه وغړ به وغړپي به وغړپي ه وغړپيب به وغړپي به وغړپي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)موغړپ(تېر) به  (ه)ر) به وغړپم(تې (ه)پم(تېر) به وغړ ه)((تېر) به وغړپم (تېر) به وغړپو  غړپو(تېر) به و  ر) به وغړپو(تې  ر) به وغړپو(تې 

 2nd ر) به وغړپې(تې ېر) به وغړپې(ت غړپېتېر) به و( (تېر) به وغړپې (تېر) به وغړپئ (تېر) به وغړپئ پئ(تېر) به وغړ ) به وغړپئتېر(

 3rd وغړپي(تېر) به  ر) به وغړپي(تې وغړپي(تېر) به  وغړپي(تېر) به  (تېر) به وغړپي ر) به وغړپي(تې (تېر) به وغړپي غړپي(تېر) به و

 
Present Progressive  

 1st (ه)غړپم (ه)غړپم  (ه)غړپم (ه)غړپم غړپو غړپو غړپو غړپو

 2nd غړپې پېغړ غړپې غړپې ړپئغ غړپئ غړپئ غړپئ

 3rd پيغړ غړپي غړپي غړپي غړپي غړپي غړپي غړپي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلغړپ ديغړپلي  غړپلې ده غړپلي دي دئ یغړپل دي غړپلي غړپلې ده غړپلي دي

 2nd دئی غړپل غړپلي دي هغړپلې د غړپلي دي ی دئغړپل پلي ديغړ غړپلې ده غړپلي دي

 3rd ی دئغړپل غړپلي دي دهغړپلې  غړپلي دي ی دئغړپل ديلي غړپ غړپلې ده ړپلي ديغ

 
Present Perfect Progressive  

 1st غړپئ (ه)غړپل غړپله غړپلې غړپئ (ه)غړپل غړپله ړپلېغ

 2nd غړپئ (ه)غړپل هغړپل غړپلې غړپئ (ه)غړپل لهغړپ ېغړپل

 3rd غړپئ (ه)ړپلغ غړپله ېغړپل غړپئ (ه)غړپل غړپله غړپلې

 
Past Progressive  

 1st غړپئ (ه)غړپل هغړپل غړپلې غړپئ (ه)غړپل غړپله غړپلې

 2nd غړپئ (ه)لغړپ غړپله غړپلې غړپئ (ه)غړپل غړپله غړپلې

 3rd غړپئ (ه)غړپل غړپله پلېغړ غړپئ (ه)ړپلغ غړپله غړپلې

 
Past Perfect  

 1st ی وغړپل وهلي غړپ غړپلې وه ړپلي وېغ ی وغړپل غړپلي وه ړپلې وهغ غړپلي وې

 2nd ی وغړپل غړپلي وه غړپلې وه غړپلي وې ی وغړپل غړپلي وه پلې وهغړ غړپلي وې

 3rd ی وغړپل وه ړپليغ لې وهغړپ غړپلي وې ی وغړپل ړپلي وهغ ړپلې وهغ غړپلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st غړپئ (ه)ړپلغ غړپله ېغړپل غړپئ (ه)غړپل غړپله غړپلې

 2nd غړپئ (ه)غړپل پلهغړ غړپلې غړپئ ه)(غړپل غړپله لېغړپ

 3rd غړپئ (ه)غړپل غړپله غړپلې غړپئ (ه)غړپل غړپله ړپلېغ

 
  



224: to sip; to gulp غړپل 
 

 449 

 
Future Progressive  

 1st (ه)غړپمبه   (ه)غړپمبه   (ه)ړپمغبه   (ه)غړپمبه   غړپو به غړپو به ړپوبه غ به غړپو

 2nd غړپېبه   پېغړبه   غړپېبه   غړپېبه   پئغړبه  ئغړپبه  پئغړبه  غړپئبه 

 3rd غړپيبه   غړپيبه   غړپيبه   غړپيبه  غړپيبه  يغړپبه  غړپيبه  غړپيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويړپلبه غ به غړپلي وي به غړپلې وي وي به غړپلي ی ويبه غړپل ويلي غړپ هب ې ويبه غړپل به غړپلي وي

 2nd ی ويغړپل به به غړپلي وي غړپلې ويبه  به غړپلي وي ی ويبه غړپل ويبه غړپلي  وي ه غړپلېب ړپلي ويبه غ

 3rd ی ويغړپلبه  وي يه غړپلب به غړپلې وي به غړپلي وي ی ويلبه غړپ به غړپلي وي ويبه غړپلې  به غړپلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغړپل به به غړپلي وي يبه غړپلې و وي به غړپلي ی ويبه غړپل غړپلي ويبه  به غړپلې وي يبه غړپلي و

 2nd ی ويبه غړپل به غړپلي وي پلې ويبه غړ غړپلي ويبه  وي یبه غړپل به غړپلي وي به غړپلې وي وي به غړپلي

 3rd ی ويلبه غړپ ويبه غړپلي  ړپلې ويبه غ به غړپلي وي ی ويبه غړپل وي به غړپلي به غړپلې وي ويلي غړپ هب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ړپمغبه  (تېر)  (ه)غړپم(تېر) به    (ه)غړپمبه  (تېر)  (ه)غړپمېر) به (ت  به غړپو (تېر)  (تېر) به غړپو  پو(تېر) به غړ  ر) به غړپو(تې 

 2nd غړپې(تېر) به   غړپې) به تېر(  غړپېر) به (تې  پېغړېر) به (ت  غړپئ(تېر) به   غړپئ(تېر) به   غړپئ(تېر) به   غړپئ(تېر) به  

 3rd غړپي ېر) به(ت  غړپي(تېر) به   غړپيتېر) به (  ړپيغ(تېر) به   ړپيغ(تېر) به   غړپي(تېر) به   غړپي) به (تېر  غړپي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به غړپل لي وي(تېر) به غړپ ه غړپلې وي(تېر) ب غړپلي وي(تېر) به  يی و(تېر) به غړپل پلي ويېر) به غړ(ت ر) به غړپلې وي(تې (تېر) به غړپلي وي

 2nd ی ويېر) به غړپل(ت (تېر) به غړپلي وي به غړپلې وي(تېر)  تېر) به غړپلي وي( يی ولپبه غړ (تېر) (تېر) به غړپلي وي ړپلې وي) به غ(تېر ه غړپلي وي(تېر) ب

 3rd ی ويغړپلر) به (تې به غړپلي وي(تېر)  غړپلې وي(تېر) به  به غړپلي وي(تېر)  ی ويتېر) به غړپل( ر) به غړپلي وي(تې ړپلې ويه غ(تېر) ب لي ويبه غړپ (تېر)

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)، به وغړپم ، غړپئ (ه)غړپم ...  Deverbals 

Present Subjunctive ) ه)(پمزه دې وغړ )چيغواړي  Present Active غړپونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وغړپم )غوښتل يې چي  Present Passive ونکیغړپېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یغړپل  Past Active یغړپل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغړپل  Past Passive یل سوغړپ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغړپل ر نه لري چي) ما ديدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یغړپل ما )خوښ وم چي  Continuous هپغړ 

 Non-continuous وغړپه 

 



225: to sift بېلولغل  
 

 450 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغلبېل (ه)وملبېلغ  (ه)غلبېلوم )(هغلبېلوم غلبېلوو غلبېلوو غلبېلوو ووغلبېل

 2nd غلبېلوې غلبېلوې وېغلبېل غلبېلوې غلبېلوئ ئېلوغلب ئغلبېلو غلبېلوئ

 3rd لبېلويغ يغلبېلو لبېلويغ بېلويغل لبېلويغ غلبېلوي غلبېلوي غلبېلوي

 
Simple Past  

 1st غلبېل کئ (ه)کړل -/کړه غلبېل غلبېل کړه کړې غلبېل غلبېل کئ (ه)کړل -کړه/بېل غل غلبېل کړه کړې غلبېل

 2nd غلبېل کئ (ه)کړل -کړه/غلبېل  کړه غلبېل غلبېل کړې ئغلبېل ک (ه)کړل -کړه/ېل غلب کړه غلبېل غلبېل کړې

 3rd غلبېل کئ (ه)کړل -ه/کړغلبېل  غلبېل کړه کړې غلبېل غلبېل کئ )(هکړل -کړه/ېل غلب غلبېل کړه کړې ېلغلب
 

Simple Future  
 1st (ه)غلبېل کم به (ه)لبېل کمغ به (ه)غلبېل کم به (ه)کم لبېلغ به کوغلبېل  به غلبېل کو به به غلبېل کو کو به غلبېل

 2nd غلبېل کې به بېل کېغل به غلبېل کې هب غلبېل کې به غلبېل کئ به ئغلبېل ک به ېل کئغلببه  ه غلبېل کئب

 3rd يکغلبېل  به غلبېل کي به کي غلبېل به ېل کيغلب به غلبېل کي به غلبېل کي به به غلبېل کي به غلبېل کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)غلبېل کم (تېر) به (ه)غلبېل کم (تېر) به (ه)غلبېل کم ه(تېر) ب (ه)ېل کمغلب تېر) به( وغلبېل ک ر) به(تې  کوغلبېل  به(تېر)  غلبېل کو ه(تېر) ب غلبېل کو (تېر) به

 2nd لبېل کېغ (تېر) به بېل کېغل (تېر) به غلبېل کې (تېر) به کېغلبېل  (تېر) به لبېل کئغ هر) بې(ت کئ غلبېل (تېر) به غلبېل کئ (تېر) به ل کئغلبې (تېر) به

 3rd غلبېل کي (تېر) به يېل کغلب (تېر) به کيغلبېل  (تېر) به غلبېل کي (تېر) به کيغلبېل  (تېر) به لبېل کيغ (تېر) به ېل کيغلب تېر) به( يغلبېل ک ر) به(تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)لومغلبې (ه)غلبېلوم  (ه)غلبېلوم (ه)غلبېلوم غلبېلوو ووغلبېل غلبېلوو غلبېلوو

 2nd غلبېلوې غلبېلوې غلبېلوې غلبېلوې غلبېلوئ لوئلبېغ غلبېلوئ لوئغلبې

 3rd غلبېلوي لويغلبې غلبېلوي ويغلبېل غلبېلوي غلبېلوي غلبېلوي لبېلويغ
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړ غلبېل  ېل کړي ديغلب  غلبېل کړې ده  غلبېل کړي دي ی دئغلبېل کړ  دي غلبېل کړي  غلبېل کړې ده  يړي دکغلبېل 

 2nd ئی دړغلبېل ک  کړي ديغلبېل   غلبېل کړې ده  غلبېل کړي دي ئی دغلبېل کړ  بېل کړي ديغل  غلبېل کړې ده  کړي دي ېلغلب

 3rd ی دئغلبېل کړ  غلبېل کړي دي  غلبېل کړې ده  ي ديغلبېل کړ ی دئغلبېل کړ  دي کړي لغلبې  غلبېل کړې ده  غلبېل کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غلبې��وه /غلبېلوئ (ه)غلبېلول غلبېلوله غلبېلولې غلبې��وه /غلبېلوئ (ه)لغلبېلو غلبېلوله غلبېلولې

 2nd غلبې��وه /غلبېلوئ ه)(غلبېلول غلبېلوله ېلولېغلب �وه�غلبې /غلبېلوئ (ه)غلبېلول غلبېلوله ېلولېغلب

 3rd غلبې��وه /ئغلبېلو (ه)لبېلولغ غلبېلوله ولېغلبېل لبې��وهغ /ېلوئغلب (ه)ولغلبېل غلبېلوله لېغلبېلو

 
Past Progressive  

 1st بې��وهغل /لوئېغلب ه)(غلبېلول غلبېلوله غلبېلولې بې��وهغل /غلبېلوئ (ه)ېلولغلب غلبېلوله غلبېلولې

 2nd ه��وغلبې /غلبېلوئ (ه)لولغلبې لولهغلبې غلبېلولې �وهغلبې� /غلبېلوئ (ه)غلبېلول بېلولهغل غلبېلولې

 3rd غلبې��وه /ېلوئغلب (ه)غلبېلول غلبېلوله غلبېلولې �وهغلبې� /غلبېلوئ (ه)بېلولغل غلبېلوله لولېغلبې

 
Past Perfect  

 1st کړی وغلبېل  ړي وهغلبېل ک غلبېل کړې وه لبېل کړي وېغ کړی وغلبېل  ېل کړي وهغلب وه ېبېل کړغل غلبېل کړي وې

 2nd کړی وغلبېل  غلبېل کړي وه غلبېل کړې وه بېل کړي وېغل کړی وغلبېل  هغلبېل کړي و وهغلبېل کړې  وېېل کړي غلب

 3rd کړی ول غلبې غلبېل کړي وه ړې وهل کغلبې کړي وېغلبېل  کړی وغلبېل  غلبېل کړي وه هړې وغلبېل ک کړي وې غلبېل

 
Past Perfect Progressive  

 1st ��وهغلبې /غلبېلوئ (ه)لبېلولغ غلبېلوله ېلولېغلب لبې��وهغ /غلبېلوئ (ه)ولغلبېل هغلبېلول ېغلبېلول

 2nd ه��وغلبې /بېلوئغل (ه)غلبېلول غلبېلوله غلبېلولې هې��وغلب /غلبېلوئ ه)(غلبېلول غلبېلوله غلبېلولې

 3rd غلبې��وه /وئغلبېل )(هغلبېلول غلبېلوله لبېلولېغ غلبې��وه /غلبېلوئ (ه)غلبېلول هغلبېلول غلبېلولې
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Future Progressive  

 1st (ه)غلبېلوم به  (ه)غلبېلوم هب  (ه)غلبېلوم هب  (ه)غلبېلوم به  غلبېلوو به غلبېلوو به غلبېلوو به غلبېلوو به

 2nd ېغلبېلو به  لبېلوېغ به  غلبېلوې به  غلبېلوې به  وئغلبېل به غلبېلوئ به لوئلبېغ به لبېلوئغ به

 3rd غلبېلوي به  لويغلبې به  غلبېلوي به  ويغلبېل به غلبېلوي به غلبېلوي به غلبېلوي به يغلبېلو به

  
Future Perfect  

 1st ی ويېل کړغلب به غلبېل کړي وي به ېل کړې ويغلب به غلبېل کړي وي به وي یکړ لغلبې هب ويغلبېل کړي  به غلبېل کړې وي به وي به غلبېل کړي

 2nd ی ويکړ غلبېل به غلبېل کړي وي به لبېل کړې ويغ به غلبېل کړي وي به ويی غلبېل کړ به ويغلبېل کړي  به غلبېل کړې وي به ي ويغلبېل کړ به

 3rd ويی غلبېل کړ به وي غلبېل کړي به غلبېل کړې وي به وي غلبېل کړي به ی ويبېل کړغل به يول کړي غلبې به غلبېل کړې وي به غلبېل کړي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغلبېل کړ به غلبېل کړي وي به يغلبېل کړې و به غلبېل کړي وي به ی ويغلبېل کړ به ي ويغلبېل کړ به لبېل کړې ويبه غ لبېل کړي ويبه غ

 2nd ی ويلبېل کړغ هب لبېل کړي ويغ به ويلبېل کړې غ به غلبېل کړي وي به ی ويغلبېل کړ به غلبېل کړي وي به به غلبېل کړې وي وي کړيبېل لبه غ

 3rd ی ويکړغلبېل  به غلبېل کړي وي به لبېل کړې ويغ به بېل کړي ويغل به ی ويغلبېل کړ به غلبېل کړي وي هب به غلبېل کړې وي ړي ويبه غلبېل ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غلبېلوم (تېر) به  (ه)غلبېلوم به (تېر)   (ه)غلبېلوم ) به(تېر  (ه)غلبېلوم (تېر) به  لووغلبې به (تېر)  بېلووغل ېر) به(ت  غلبېلوو ر) به(تې  غلبېلوو (تېر) به 

 2nd ېغلبېلو به(تېر)   غلبېلوې ه(تېر) ب  غلبېلوې (تېر) به  بېلوېغل (تېر) به  غلبېلوئ بهر) (تې  لبېلوئغ (تېر) به  غلبېلوئ (تېر) به  غلبېلوئ (تېر) به 

 3rd غلبېلوي (تېر) به  غلبېلوي (تېر) به  بېلويغل (تېر) به  غلبېلوي (تېر) به  بېلويغل (تېر) به  غلبېلوي به(تېر)   غلبېلوي (تېر) به  يېلوغلب (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

بېل کړي (تېر) به غل

 وي

غلبېل کړې  (تېر) به

 وي

ړي غلبېل ک (تېر) به

 وي

ی لبېل کړغ ر) به(تې

 وي

کړي ) به غلبېل تېر(

 وي

غلبېل کړې  (تېر) به

 وي

لبېل کړي غ (تېر) به

 وي

ی غلبېل کړ (تېر) به

 وي
1st 

ېل کړي غلب(تېر) به 

 وي

غلبېل کړې  (تېر) به

 وي

ړي ېل کبغل به (تېر)

 وي

ی غلبېل کړ (تېر) به

 يو

(تېر) به غلبېل کړي 

 وي

غلبېل کړې  (تېر) به

 وي

ېل کړي غلب ر) به(تې

 وي

ی ل کړلبېغ (تېر) به

 وي
2nd 

ل کړي (تېر) به غلبې

 وي

کړې  غلبېل (تېر) به

 وي

غلبېل کړي  (تېر) به

 وي

ی غلبېل کړ به(تېر) 

 وي

(تېر) به غلبېل کړي 

 وي

کړې  غلبېل (تېر) به

 يو

غلبېل کړي  بهر) (تې

 وي

ی غلبېل کړ ه(تېر) ب

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
غلبېل  ه، بهغلبې��و /وئبېلغلبېلوم، غل )(که ...

 ... )(هکم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ل کمغلبې زه دې )غواړي چي  Present Active غلبېلوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)غلبېل کم زه دې )ې چيل يغوښت  Present Passive غلبېلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   ی وکړغلبېل  Past Active  یغلبېل کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect   کړی وغلبېل  Past Passive یغلبېل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغلبېل کړ ي) ما ديي چه لرنباور  دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وغلبېل  ما )چي خوښ وم  Continuous بېلوهغل 

 Non-continuous غلبېل که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مګرنغمو (ه)غموم  ه)(غموم (ه)غموم غموو غموو غموو مووغ

 2nd غموې وېغم غموې موېغ ئغمو غموئ غموئ غموئ

 3rd غموي غموي مويغ غموي غموي غموي غموي يغمو

 
Simple Past  

 1st وغماوه /ئوغمو (ه)مولوغ وغموله وغمولې وغماوه /وغموئ (ه)مولوغ وغموله غمولېو

 2nd ماوهوغ /وغموئ (ه)وغمول وغموله وغمولې وغماوه /وغموئ (ه)وغمول لهوغمو وغمولې

 3rd وغماوه /وئوغم (ه)وغمول وغموله ولېوغم وغماوه /غموئو (ه)وغمول ولهوغم وغمولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وغموم (ه)مومه وغب (ه)ومبه وغم (ه)به وغموم به وغموو به وغموو ووبه وغم وغموو به

 2nd غموېبه و وېبه وغم وېبه وغم به وغموې ئبه وغمو به وغموئ به وغموئ وغموئ به

 3rd به وغموي وغموي به به وغموي به وغموي ويبه وغم به وغموي وغمويبه  ويوغمبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وغموم (تېر) (ه)به وغموم(تېر)  (ه)(تېر) به وغموم (ه)غموم(تېر) به و ېر) به وغموو(ت  مووغ) به و(تېر  (تېر) به وغموو  (تېر) به وغموو 

 2nd غموېو (تېر) به غموې(تېر) به و (تېر) به وغموې ) به وغموې(تېر (تېر) به وغموئ موئ(تېر) به وغ غموئ(تېر) به و موئ(تېر) به وغ

 3rd وغموي (تېر) به به وغموي(تېر)  (تېر) به وغموي ) به وغموي(تېر (تېر) به وغموي مويوغ ) بهر(تې وي(تېر) به وغم (تېر) به وغموي

 
Present Progressive  

 1st (ه)مومغ (ه)غموم  (ه)غموم (ه)مغمو غموو غموو ووغم غموو

 2nd وېغم غموې غموې غموې غموئ غموئ غموئ غموئ

 3rd يوغم مويغ غموي غموي غموي غموي غموي غموي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغمول  ولي ديغم  لې دهغمو  غمولي دي دئ یغمول  غمولي دي  غمولې ده  لي ديغمو

 2nd ی دئغمول  غمولي دي  ولې دهغم  غمولي دي ی دئغمول  غمولي دي  ولې دهغم  مولي ديغ

 3rd ی دئمولغ  ي ديلغمو  هغمولې د  غمولي دي ی دئغمول  غمولي دي  هغمولې د  ي ديغمول

 
Present Perfect Progressive  

 1st ماوهغ /غموئ (ه)غمول غموله ېغمول ماوهغ /غموئ (ه)غمول هغمول غمولې

 2nd غماوه /غموئ (ه)غمول ولهغم غمولې غماوه /غموئ ه)(غمول غموله مولېغ

 3rd ماوهغ /غموئ (ه)غمول غموله غمولې غماوه /وئغم (ه)غمول مولهغ غمولې

 
Past Progressive  

 1st غماوه /ئغمو (ه)غمول غموله غمولې غماوه /غموئ (ه)غمول غموله غمولې

 2nd غماوه /غموئ (ه)مولغ غموله غمولې وهغما /غموئ )(هلغمو غموله ولېغم

 3rd غماوه /غموئ )(هغمول غموله لېغمو غماوه /غموئ (ه)غمول غموله غمولې

 
Past Perfect  

 1st ی وغمول غمولي وه غمولې وه لي وېغمو ی وغمول غمولي وه وهلې غمو ېمولي وغ

 2nd ی وغمول ولي وهغم غمولې وه وېغمولي  ی ومولغ لي وهغمو لې وهغمو غمولي وې

 3rd وی غمول ولي وهغم غمولې وه غمولي وې ی وغمول مولي وهغ غمولې وه غمولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st غماوه /غموئ (ه)غمول ولهغم غمولې غماوه /غموئ ه)(ولغم هلغمو لېغمو

 2nd غماوه /غموئ ه)(غمول غموله ېغمول وهغما /غموئ (ه)غمول غموله لېغمو

 3rd غماوه /غموئ (ه)غمول غموله مولېغ غماوه /غموئ (ه)غمول هغمول غمولې
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Future Progressive  

 1st (ه)غمومبه   (ه)غمومبه   (ه)غمومبه   ه)(مومغبه   وبه غمو به غموو به غموو به غموو

 2nd غموېبه   غموېبه   وېغمبه   غموېبه   غموئبه  غموئبه  ئغموبه  غموئبه 

 3rd غمويبه   غمويبه   غمويبه   غمويبه  غمويبه  غمويه ب غمويبه  غمويه ب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه غمول غمولي وي به به غمولې وي غمولي ويبه  وي یه غمولب به غمولي وي به غمولې وي به غمولي وي

 2nd ی ويبه غمول ويبه غمولي  ولې ويبه غم لي ويغموبه  ی ويغمول به ي ويبه غمول يبه غمولې و ولي ويبه غم

 3rd ی ويبه غمول به غمولي وي به غمولې وي لي ويه غموب ی ويغمولبه  به غمولي وي به غمولې وي غمولي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويمولبه غ ولي ويغم به ه غمولې ويب لي ويبه غمو ويی به غمول مولي ويبه غ غمولې ويبه  به غمولي وي

 2nd ی ويبه غمول ولي ويبه غم غمولې وي به به غمولي وي ی ويبه غمول غمولي وي به به غمولې وي غمولي ويبه 

 3rd ی ويبه غمول يبه غمولي و غمولې ويبه  غمولي وي به ی ويبه غمول غمولي ويبه  وي ېه غمولب به غمولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غموم(تېر) به   (ه)غموم(تېر) به    (ه)مغموېر) به (ت  (ه)غموم(تېر) به   به غموو (تېر)  (تېر) به غموو  به غموو(تېر)   به غموو (تېر) 

 2nd غموېه ) ب(تېر  غموېبه (تېر)   غموېبه  (تېر)  غموېر) به (تې  غموئ(تېر) به   غموئتېر) به (  غموئ(تېر) به   غموئ به تېر)( 

 3rd غموي(تېر) به   غموي(تېر) به   غموي (تېر) به  غموي(تېر) به   غموي(تېر) به   غمويه (تېر) ب  غموي(تېر) به   غموي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويل(تېر) به غمو ه غمولي وي(تېر) ب غمولې وي(تېر) به  يي و(تېر) به غمول ی ويولېر) به غم(ت ر) به غمولي وي(تې (تېر) به غمولې وي ه غمولي وي(تېر) ب

 2nd ی وي(تېر) به غمول به غمولي وي(تېر)  غمولې ويتېر) به ( يلي ووبه غم (تېر) ی وي(تېر) به غمول ) به غمولي وي(تېر ه غمولې وي(تېر) ب (تېر) به غمولي وي

 3rd يی وبه غمول(تېر)  (تېر) به غمولي وي به غمولې وي(تېر)  تېر) به غمولي وي( ی وير) به غمول(تې مولي ويه غ(تېر) ب لې ويبه غمو (تېر) وي (تېر) به غمولي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ه وغموم، غموئ/ غماوه ، ب (ه)ومغم ...) (که

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)غمومزه دې و )واړي چيغ  Present Active ونکیغمو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وغموم )يغوښتل يې چ  Present Passive مېدونکیغ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یغمول  Past Active یغمول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغمول  Past Passive یغمېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغمول ا دياور نه لري چي) مدی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یغمول ما )چيښ وم خو  Continuous غموه 

 Non-continuous موهوغ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)دمرنګغن (ه)غندم  (ه)غندم (ه)غندم غندو غندو غندو غندو

 2nd غندې غندې غندې غندې غندئ غندئ غندئ دئغن

 3rd يغند غندي غندي غندي غندي ديغن يدغن نديغ

 
Simple Past  

 1st اندهوغ /وغندئ )(هلوغند وغندله ېوغندل هوغاند /دئوغن (ه)وغندل ندلهوغ وغندلې

 2nd وغانده /وغندئ (ه)وغندل وغندله وغندلې وغانده /وغندئ (ه)وغندل وغندله وغندلې

 3rd وغانده /وغندئ (ه)غندلو هغندلو غندلېو وغانده /وغندئ (ه)وغندل وغندله غندلېو
 

Simple Future  
 1st (ه)به وغندم )(هبه وغندم (ه)به وغندم (ه)مبه وغند به وغندو به وغندو ه وغندوب به وغندو

 2nd ه وغندېب وغندې به به وغندې به وغندې به وغندئ وغندئ به وغندئبه  به وغندئ

 3rd نديبه وغ به وغندي به وغندي ديوغن هب غنديبه و به وغندي به وغندي به وغندي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)غندم(تېر) به و (ه)(تېر) به وغندم (ه)غندم(تېر) به و (ه)به وغندم (تېر) ) به وغندو(تېر  وغندوبه (تېر)   وغندوېر) به (ت  وغندو(تېر) به  

 2nd ر) به وغندې(تې (تېر) به وغندې تېر) به وغندې( (تېر) به وغندې وغندئ به تېر)( وغندئ(تېر) به  (تېر) به وغندئ ېر) به وغندئ(ت

 3rd ي(تېر) به وغند (تېر) به وغندي ه وغندي(تېر) ب وغندي(تېر) به  (تېر) به وغندي يېر) به وغند(ت تېر) به وغندي( وغندي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)غندم (ه)غندم  (ه)غندم (ه)ندمغ غندو غندو غندو غندو

 2nd غندې دېغن غندې غندې غندئ غندئ غندئ غندئ

 3rd نديغ يغند غندي غندي غندي يغند غندي غندي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلغند  ديغندلي   غندلې ده  غندلي دي ی دئغندل  ندلي ديغ  غندلې ده  غندلي دي

 2nd ی دئغندل  ي ديغندل  غندلې ده  ندلي ديغ ئی دلدغن  ديغندلي   غندلې ده  غندلي دي

 3rd ی دئلغند  دلي ديغن  غندلې ده  ديغندلي  ی دئغندل  غندلي دي  دلې دهغن  غندلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غانده /غندئ (ه)لغند دلهغن غندلې غانده /غندئ (ه)غندل غندله غندلې

 2nd غانده /غندئ (ه)غندل غندله غندلې دهغان /دئنغ (ه)لغند غندله غندلې

 3rd دهغان /غندئ (ه)غندل لهغند غندلې غانده /غندئ (ه)لغند غندله غندلې

 
Past Progressive  

 1st ندهغا /غندئ (ه)غندل غندله غندلې غانده /غندئ (ه)غندل غندله ندلېغ

 2nd غانده /دئغن )ه(غندل غندله غندلې غانده /غندئ (ه)غندل غندله غندلې

 3rd ندهغا /غندئ (ه)غندل غندله غندلې غانده /غندئ (ه)غندل غندله غندلې

 
Past Perfect  

 1st ی وغندل لي وهغند غندلې وه غندلي وې وی غندل غندلي وه غندلې وه وېلي غند

 2nd ی وغندل غندلي وه غندلې وه غندلي وې و یغندل هغندلي و غندلې وه غندلي وې

 3rd ی وندلغ غندلي وه غندلې وه غندلي وې ی وغندل غندلي وه غندلې وه وې ندليغ

 
Past Perfect Progressive  

 1st غانده /غندئ (ه)غندل غندله لېغند غانده /غندئ (ه)غندل دلهغن غندلې

 2nd غانده /غندئ (ه)غندل دلهغن ندلېغ غانده /غندئ (ه)غندل غندله غندلې

 3rd غانده /غندئ (ه)ندلغ غندله غندلې غانده /دئغن (ه)لدغن دلهغن غندلې
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Future Progressive  

 1st (ه)غندمبه   (ه)دمغنبه   (ه)غندمه ب  (ه)غندم به  غندوبه  غندوبه  ندوبه غ غندوبه 

 2nd غندېبه   غندېبه   غندېبه   غندېبه   غندئبه  غندئبه  غندئبه  غندئبه 

 3rd غنديبه   غندي به  غنديبه   غنديبه  ديغن به يدغنبه  غنديبه  غنديبه 

 
Future Perfect  

 1st وي یبه غندل به غندلي وي ويبه غندلې  دلي ويبه غن ی ويلغندبه  غندلي وي به ې ويبه غندل يبه غندلي و

 2nd ويی لغند هب ي ويبه غندل به غندلې وي به غندلي وي ی ويلبه غند وي غندليبه  به غندلې وي به غندلي وي

 3rd ويی به غندل وي غندليه ب ندلې ويبه غ به غندلي وي ی ويبه غندل به غندلي وي غندلې ويبه  به غندلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه غندل به غندلي وي دلې ويبه غن ي ويغندل به ی ويبه غندل به غندلي وي غندلې وي به به غندلي وي

 2nd ی ويغندلبه  به غندلي وي يبه غندلې و به غندلي وي ی ويغندل به به غندلي وي غندلې ويبه  وي يه غندلب

 3rd ی ويبه غندل به غندلي وي وي به غندلې به غندلي وي ويی به غندل دلي ويبه غن لې ويغندبه  غندلي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غندمبه (تېر)   (ه)غندم (تېر) به   (ه)ندمغ(تېر) به   (ه)غندم(تېر) به   دوبه غن (تېر)  ر) به غندو(تې  دون) به غ(تېر  (تېر) به غندو 

 2nd غندې(تېر) به   ندېغ(تېر) به   ندېغ(تېر) به   غندې(تېر) به   غندئ) به (تېر  غندئ(تېر) به   دئغن(تېر) به   ندئغ(تېر) به  

 3rd غنديېر) به (ت  غندي (تېر) به  غنديبه (تېر)   غندي(تېر) به   غندي) به (تېر  غندي(تېر) به   ديغن ) بهر(تې  يغند(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويتېر) به غندل( يلي ودبه غن (تېر) (تېر) به غندلې وي ) به غندلي وي(تېر ی ويله غند(تېر) ب (تېر) به غندلي وي ه غندلې وي(تېر) ب ېر) به غندلي وي(ت

 2nd ی ويبه غندل(تېر)  تېر) به غندلي وي( ر) به غندلې وي(تې ندلي ويه غ(تېر) ب ی ويلبه غند (تېر) وي (تېر) به غندلي وي(تېر) به غندلې  تېر) به غندلي وي(

 3rd وي ی(تېر) به غندل غندلي وي(تېر) به  (تېر) به غندلې وي ي ويندلبه غ (تېر) ی وي(تېر) به غندل (تېر) به غندلي وي يبه غندلې وتېر) ( (تېر) به غندلي وي

 

Conditional (present, past, future) (ه)، به وغندم،غندئ/ غانده (ه)غندم ه ...)(ک...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ې وغندمزه د )غواړي چي  Present Active غندونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې وغندم )ښتل يې چيغو  Present Passive غندل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یغندل  Past Active یغندل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغندل  Past Passive یغندل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويندلغ دي چي) مادی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یغندل ما )خوښ وم چي  Continuous غنده 

 Non-continuous غندهو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)بلومغو (ه)غوبلوم (ه)غوبلوم (ه)غوبلوم غوبلوو غوبلوو غوبلوو وبلوغو

 2nd غوبلوې ېغوبلو وبلوېغ ېغوبلو غوبلوئ غوبلوئ غوبلوئ وئغوبل

 3rd غوبلوي غوبلوي غوبلوي غوبلوي ويغوبل غوبلوي غوبلوي بلويغو

 
Simple Past  

 1st غوبل کئ (ه)لکړ-غوبل کړه/ غوبل کړه ېکړ غوبل وبل کئغ (ه)کړل-غوبل کړه/ غوبل کړه غوبل کړې

 2nd غوبل کئ (ه)کړل-بل کړه/غو غوبل کړه کړې غوبل کئغوبل  (ه)کړل-غوبل کړه/ کړهغوبل  غوبل کړې

 3rd غوبل کئ (ه)لکړ-غوبل کړه/ ړهغوبل ک غوبل کړې غوبل کئ (ه)کړل-کړه/ غوبل کړهغوبل  غوبل کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ه غوبل کمب (ه)به غوبل کم )(هبه غوبل کم (ه)به غوبل کم بل کوبه غو به غوبل کو وبل کوه غب کو ه غوبلب

 2nd به غوبل کې به غوبل کې ېبه غوبل ک به غوبل کې کئبه غوبل  غوبل کئبه  غوبل کئبه  به غوبل کئ

 3rd به غوبل کي کي وبلبه غ وبل کيبه غ به غوبل کي به غوبل کي به غوبل کي به غوبل کي کي به غوبل

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مل ک(تېر) به غوب (ه)(تېر) به غوبل کم (ه)کم (تېر) به غوبل (ه)کم (تېر) به غوبل کور) به غوبل (تې ) به غوبل کو(تېر کوبه غوبل  (تېر) به غوبل کو (تېر)

 2nd ېبه غوبل ک(تېر)  به غوبل کې(تېر)  (تېر) به غوبل کې غوبل کې (تېر) به ېر) به غوبل کئ(ت ل کئببه غو (تېر) (تېر) به غوبل کئ ېر) به غوبل کئ(ت

 3rd (تېر) به غوبل کي ير) به غوبل ک(تې (تېر) به غوبل کي (تېر) به غوبل کي ي(تېر) به غوبل ک غوبل کي(تېر) به  وبل کي(تېر) به غ کي (تېر) به غوبل

 
Present Progressive  

 1st (ه)غوبلوم (ه)غوبلوم (ه)غوبلوم (ه)غوبلوم وغوبلو غوبلوو غوبلوو لووغوب

 2nd غوبلوې لوېغوب غوبلوې لوېغوب غوبلوئ وئغوبل وئغوبل بلوئغو

 3rd غوبلوي غوبلوي غوبلوي غوبلوي بلويغو غوبلوي غوبلوي غوبلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغوبل کړ غوبل کړي دي ې دهغوبل کړ غوبل کړي دي دئ یکړوبل غ ړي ديغوبل ک غوبل کړې ده غوبل کړي دي

 2nd ی دئغوبل کړ بل کړي ديغو کړې دهغوبل  يغوبل کړي د دئ یغوبل کړ ي ديغوبل کړ ل کړې دهغوب غوبل کړي دي

 3rd ی دئړغوبل ک غوبل کړي دي غوبل کړې ده غوبل کړي دي ی دئغوبل کړ دي غوبل کړي غوبل کړې ده غوبل کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st �وهغوب�وبلوئ/ غ )(هغوبلول لولهغوب ولېغوبل ��وهغوبلوئ/ غوب (ه)ولغوبل غوبلوله غوبلولې

 2nd وهوبلوئ/ غوب��غ )(هغوبلول غوبلوله غوبلولې وئ/ غوب��وهغوبل (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې

 3rd غوبلوئ/ غوب��وه )(هغوبلول غوبلوله وبلولېغ هب��وولوئ/ غغوب (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې

 
Past Progressive  

 1st غوبلوئ/ غوب��وه (ه)غوبلول غوبلوله ېغوبلول ��وهغوبغوبلوئ/  (ه)لغوبلو هغوبلول لېغوبلو

 2nd غوبلوئ/ غوب��وه (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې ��وهغوبغوبلوئ/  (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې

 3rd غوبلوئ/ غوب��وه )(هغوبلول غوبلوله غوبلولې غوب��وهغوبلوئ/  (ه)غوبلول لولهغوب ولېلغوب

 
Past Perfect  

 1st کړی وغوبل  غوبل کړي وه غوبل کړې وه غوبل کړي وې کړی وغوبل  غوبل کړي وه وه غوبل کړې وېړي غوبل ک

 2nd کړی وبل غو غوبل کړي وه ل کړې وهغوب وې يوبل کړغ کړی وغوبل  غوبل کړي وه غوبل کړې وه غوبل کړي وې

 3rd کړی وغوبل  ي وهغوبل کړ وه کړېغوبل  وېکړي  غوبل و کړیغوبل  غوبل کړي وه ړې وهغوبل ک غوبل کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st وب��وهغوبلوئ/ غ (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې هبلوئ/ غوب��وغو (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې

 2nd غوب��وه /غوبلوئ (ه)غوبلول غوبلوله غوبلولې غوبلوئ/ غوب��وه (ه)غوبلول غوبلوله بلولېغو

 3rd غوبلوئ/ غوب��وه (ه)غوبلول غوبلوله بلولېغو بلوئ/ غوب��وهغو (ه)وبلولغ هغوبلول وبلولېغ
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Future Progressive  

 1st (ه)غوبلوم به (ه)به غوبلوم (ه)بلومغو به )ه(وبلومبه غ به غوبلوو به غوبلوو به غوبلوو ووبه غوبل

 2nd لوېبه غوب بلوېغو به به غوبلوې غوبلوې به غوبلوئبه  به غوبلوئ لوئبه غوب به غوبلوئ

 3rd به غوبلوي لويبه غوب به غوبلوي به غوبلوي به غوبلوي به غوبلوي به غوبلوي ويبه غوبل

 
Future Perfect  

 1st وي یوبل کړغبه  ي ويبه غوبل کړ کړې ويبه غوبل  به غوبل کړي وي ی ويل کړبه غوب به غوبل کړي وي يې ول کړببه غو به غوبل کړي وي

 2nd ی ويړبه غوبل ک ړي ويبه غوبل ک غوبل کړې وي به غوبل کړي وي ی ويبه غوبل کړ کړي وي به غوبل ل کړې ويغوب کړي وي وبلبه غ

 3rd يی وبه غوبل کړ وي به غوبل کړي غوبل کړې وي ل کړي ويبه غوب ی ويبه غوبل کړ يي ول کړببه غو غوبل کړې وي به غوبل کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه غوبل کړ بل کړي ويبه غو بل کړې ويبه غو به غوبل کړي وي ی ويبه غوبل کړ به غوبل کړي وي ل کړې ويبه غوب بل کړي ويبه غو

 2nd ی ويغوبل کړبه  ړي ويبه غوبل ک کړې وي غوبل به غوبل کړي وي ی ويغوبل کړ به به غوبل کړي وي ړې ويل کغوب يکړي و به غوبل

 3rd ی ويکړبه غوبل  کړي ويبه غوبل  غوبل کړې وي به غوبل کړي وي ی ويبه غوبل کړ ل کړي ويبه غوب بل کړې ويغو ل کړي ويغوببه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)م(تېر) به غوبلو )(هبه غوبلومر) (تې (ه)غوبلومېر) به (ت (ه)لومغوب(تېر) به  بلوو(تېر) به غو (تېر) به غوبلوو بلوو(تېر) به غو ) به غوبلووتېر(

 2nd ر) به غوبلوې(تې لوېببه غو (تېر) (تېر) به غوبلوې (تېر) به غوبلوې تېر) به غوبلوئ( (تېر) به غوبلوئ (تېر) به غوبلوئ وئ(تېر) به غوبل

 3rd (تېر) به غوبلوي (تېر) به غوبلوي  به غوبلوير) (تې به غوبلوي(تېر)  به غوبلوي(تېر)  غوبلويبه  (تېر) (تېر) به غوبلوي به غوبلوي (تېر)

 
Future in the Past Perfect  

ه غوبل کړي (تېر) ب

 وي

تېر) به غوبل کړې (

 وي

 (تېر) به غوبل کړي

 وي

ی وبل کړه غر) بې(ت

 وي

ل کړي (تېر) به غوب

 وي

(تېر) به غوبل کړې 

 وي

ېر) به غوبل کړي (ت

 يو

ی کړه غوبل (تېر) ب

 وي
1st 

ړي ) به غوبل کتېر(

 وي

وبل کړې (تېر) به غ

 وي

ل کړي (تېر) به غوب

 وي

ی (تېر) به غوبل کړ

 وي

به غوبل کړي (تېر) 

 وي

(تېر) به غوبل کړې 

 وي

ي (تېر) به غوبل کړ

 وي

ی غوبل کړبه ېر) ت(

 وي
2nd 

به غوبل کړي (تېر) 

 وي

 غوبل کړې(تېر) به 

 وي

کړي  (تېر) به غوبل

 وي

ی غوبل کړ تېر) به(

 وي

کړي ر) به غوبل (تې

 وي

غوبل کړې (تېر) به 

 وي

بل کړي (تېر) به غو

 وي

ی (تېر) به غوبل کړ

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
وب��وه،به غوبل غ /بلوئو،غ(ه)مغوبلو (که ...)

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(غوبل کم زه دې )غواړي چي  Present Active وونکیوبلغ 

Imperfect Subjunctive )(ه)وبل کمزه دې غ )غوښتل يې چي  Present Passive یغوبلېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وغوبل  Past Active یوبل کړغ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وغوبل  Past Passive یسو غوبل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويي) ما دي غوبل کړدی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وغوبل  ما )خوښ وم چي  Continuous غوبلوه 

 Non-continuous غوبل که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغورځ ه)(غورځوم  (ه)ځومورغ (ه)غورځوم غورځوو غورځوو غورځوو وغورځو

 2nd وېغورځ غورځوې غورځوې رځوېغو رځوئوغ رځوئغو غورځوئ غورځوئ

 3rd ورځويغ غورځوي غورځوي غورځوي ځويغور غورځوي غورځوي غورځوي

 
Simple Past  

 1st وغورځاوه /ئځووغور (ه)وغورځول وغورځوله وغورځولې وغورځاوه /وغورځوئ (ه)ولوغورځ وغورځوله ېوغورځول

 2nd وغورځاوه /وغورځوئ (ه)وغورځول وغورځوله ورځولېوغ ځاوهروغو /ئوغورځو (ه)وغورځول وغورځوله وغورځولې

 3rd وغورځاوه /وئوغورځ (ه)وغورځول وغورځوله ېځولوغور وغورځاوه /ورځوئوغ (ه)ځولوغور وغورځوله ولېوغورځ
 

Simple Future  
 1st (ه)وغورځومبه  (ه)موغورځوبه  (ه)به وغورځوم (ه)به وغورځوم ورځوووغبه  ه وغورځووب به وغورځوو به وغورځوو

 2nd وېبه وغورځ رځوېبه وغو ه وغورځوېب به وغورځوې رځوئبه وغو به وغورځوئ به وغورځوئ ځوئبه وغور

 3rd غورځويو به به وغورځوي به وغورځوي ه وغورځويب به وغورځوي به وغورځوي به وغورځوي رځويبه وغو

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ورځوم(تېر) به وغ ه)() به وغورځوم(تېر ه)(وغورځوم (تېر) به (ه)ورځوم(تېر) به وغ (تېر) به وغورځوو ځوو(تېر) به وغور ه وغورځوو) ب(تېر غورځوو(تېر) به و

 2nd وغورځوې به تېر)( ورځوې(تېر) به وغ (تېر) به وغورځوې وغورځوې (تېر) به غورځوئو (تېر) به (تېر) به وغورځوئ وغورځوئ (تېر) به ېر) به وغورځوئ(ت

 3rd (تېر) به وغورځوي ي(تېر) به وغورځو به وغورځوي ېر)(ت به وغورځوي(تېر)  ه وغورځوي(تېر) ب ه وغورځوي(تېر) ب (تېر) به وغورځوي وغورځوي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ومغورځ (ه)غورځوم  (ه)غورځوم (ه)غورځوم وغورځو غورځوو وورځغو غورځوو

 2nd غورځوې غورځوې غورځوې غورځوې ئغورځو غورځوئ غورځوئ ځوئغور

 3rd غورځوي ويورځغ غورځوي رځويغو رځويغو غورځوي غورځوي غورځوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغورځول  غورځولي دي  ده غورځولې  ولي ديرځغو ی دئغورځول  غورځولي دي  ځولې دهغور  غورځولي دي

 2nd دئ یغورځول  رځولي ديغو  غورځولې ده  غورځولي دي ی دئلغورځو  غورځولي دي  ې دهځولغور  ولي ديغورځ

 3rd ی دئغورځول  رځولي ديغو  غورځولې ده  ځولي ديغور ی دئغورځول  غورځولي دي  دهغورځولې   دي غورځولي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غورځاوه /غورځوئ (ه)غورځول غورځوله رځولېغو ځاوهرغو /وئغورځ (ه)غورځول غورځوله غورځولې

 2nd غورځاوه /رځوئغو (ه)ورځولغ هغورځول ورځولېغ رځاوهغو /ورځوئغ (ه)غورځول رځولهغو غورځولې

 3rd غورځاوه /ځوئغور (ه)غورځول هولغورځ غورځولې غورځاوه /غورځوئ (ه)ولغورځ غورځوله غورځولې

 
Past Progressive  

 1st غورځاوه /غورځوئ (ه)غورځول غورځوله غورځولې ورځاوهغ /غورځوئ (ه)غورځول ولهورځغ لېوغورځ

 2nd ورځاوهغ /غورځوئ (ه)غورځول ولهغورځ غورځولې اوهغورځ /ورځوئغ )(هغورځول ځولهغور ولېغورځ

 3rd هغورځاو /غورځوئ (ه)غورځول غورځوله غورځولې وهغورځا /غورځوئ )(هغورځول غورځوله غورځولې

  
Past Perfect  

 1st ی وغورځول وهورځولي غ ځولې وهغور غورځولي وې و یغورځول غورځولي وه غورځولې وه وېغورځولي 

 2nd وی ولغورځ غورځولي وه غورځولې وه لي وېغورځو ی وغورځول ځولي وهغور غورځولې وه ېغورځولي و

 3rd ی وغورځول غورځولي وه لې وهرځوغو ېورځولي غو ی وغورځول غورځولي وه غورځولې وه وېغورځولي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st غورځاوه /رځوئغو (ه)غورځول ولهغورځ ورځولېغ هغورځاو /ورځوئغ (ه)ولغورځ ځولهغور غورځولې

 2nd غورځاوه /غورځوئ (ه)غورځول لهغورځو غورځولې هرځاوغو /غورځوئ (ه)غورځول غورځوله ولېغورځ

 3rd غورځاوه /وئغورځ (ه)غورځول غورځوله غورځولې هغورځاو /غورځوئ (ه)ورځولغ هرځولوغ ځولېغور
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Future Progressive  

 1st (ه)ځومغوربه   (ه)غورځومبه   (ه)ورځومغبه   (ه)غورځومبه   ځووبه غور به غورځوو غورځووبه  ځووبه غور

 2nd غورځوېبه   غورځوېبه   ېرځوغوه ب  رځوېغوبه   غورځوئبه  غورځوئبه  غورځوئبه  غورځوئبه 

 3rd غورځوي به  غورځويبه   يغورځوه ب  غورځويبه  غورځويبه  ځويغوربه  غورځويبه  غورځويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبه غورځو به غورځولي وي به غورځولې وي به غورځولي وي يی وځولبه غور به غورځولي وي ورځولې ويبه غ به غورځولي وي

 2nd ی ويځولغوربه  ولي ويبه غورځ رځولې ويبه غو غورځولي وي به ی ويبه غورځول به غورځولي وي يبه غورځولې و غورځولي ويبه 

 3rd ی ويبه غورځول ولي ويبه غورځ ځولې ويبه غور به غورځولي وي ی ويبه غورځول يبه غورځولي و غورځولې ويبه  ه غورځولي ويب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی به غورځول ويغورځولي به  يرځولې وبه غو وي به غورځولي ی ويولبه غورځ به غورځولي وي غورځولې ويبه  به غورځولي وي

 2nd ی ويبه غورځول به غورځولي وي يبه غورځولې و ويرځولي به غو ی ويبه غورځول غورځولي ويبه  به غورځولې وي لي ويبه غورځو

 3rd ی ويځولغوربه  ورځولي ويبه غ ه غورځولې ويب به غورځولي وي ی ويبه غورځول ويبه غورځولي  غورځولې وي به ي ويلغورځو به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غورځومبه  (تېر) (ه)رځوموغ) به (تېر (ه)غورځوم(تېر) به  (ه)غورځومبه  (تېر) به غورځوو (تېر) (تېر) به غورځوو ېر) به غورځوو(ت (تېر) به غورځوو

 2nd غورځوې(تېر) به  ورځوېغ(تېر) به  ورځوېغ(تېر) به  ځوېغور(تېر) به  غورځوئ (تېر) به غورځوئ(تېر) به  ئغورځو(تېر) به  غورځوئ(تېر) به 

 3rd غورځوي(تېر) به  غورځويېر) به (ت رځويوغ) به (تېر غورځوي(تېر) به  غورځوي(تېر) به  غورځوي(تېر) به  ورځويغ(تېر) به  غورځوي(تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي به غورځول(تېر) 

 وي

ې ېر) به غورځول(ت

 يو

غورځولي (تېر) به 

 وي

ی به غورځول (تېر)

 وي

غورځولي  (تېر) به

 وي

(تېر) به غورځولې 

 يو

) به غورځولي (تېر

 وي

ی (تېر) به غورځول

 وي
1st 

رځولي (تېر) به غو

 يو

به غورځولې  ېر)(ت

 وي

غورځولي  (تېر) به

 وي

ی (تېر) به غورځول

 وي

غورځولي (تېر) به 

 وي

ولې به غورځ(تېر) 

 وي

غورځولي به (تېر) 

 وي

 ی(تېر) به غورځول

 وي
2nd 

لي (تېر) به غورځو

 وي

(تېر) به غورځولې 

 وي

ورځولي ) به غ(تېر

 وي

ی به غورځول (تېر)

 وي

(تېر) به غورځولي 

 وي

 ولېغورځ ېر) به(ت

 وي

(تېر) به غورځولي 

 وي

ی (تېر) به غورځول

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
غورځاوه ، به و ،غورځوئ/  )(همغورځو که ...)(

 ... (ه)ورځومغ
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې وغورځومزه  )يغواړي چ  Present Active غورځوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مزه دې وغورځو )ښتل يې چيغو  Present Passive غورځېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و یلغورځو  Past Active  یغورځول  

Past Anterior or Preterit Perfect  و یغورځول  Past Passive یورځېدلغ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغورځول ا دي) مي چيرر نه لدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلغورځو ام )وم چي خوښ  Continuous غورځوه 

 Non-continuous ورځوهوغ 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغوړ (ه)غوړوم  (ه)غوړوم (ه)غوړوم غوړوو غوړوو غوړوو غوړوو

 2nd غوړوې غوړوې ېغوړو غوړوې ړوئغو غوړوئ وړوئغ غوړوئ

 3rd غوړوي غوړوي غوړوي غوړوي ړويغو غوړوي غوړوي غوړوي

 
Simple Past  

 1st وړ کئغ (ه)کړل -کړه/غوړ کړه هغوړ کړې غوړي ئغوړ ک (ه)کړل -کړه/غوړ کړه غوړه کړې ړيغو

 2nd غوړ کئ (ه)لکړ-غوړکړه/  کړه غوړه ړېک غوړي کئغوړ  (ه)کړل-کړه/ غوړ کړه غوړه کړې غوړي

 3rd غوړ کئ (ه)کړل -کړه/وړ غ کړه غوړه کړې غوړي غوړ کئ )(هکړل -کړه/ غوړ کړه وړهغ کړې غوړي
 

Simple Future  
 1st (ه)غوړ کم به (ه)غوړ کم به (ه)غوړه کم به (ه)مغوړي ک به غوړ کو به کو غوړ به وغوړه کبه  به غوړي کو

 2nd کېغوړ  به غوړ کې به ړه کېغو به غوړي کې به غوړ کئ به کئ غوړ به وړه کئبه غ کئبه غوړي 

 3rd کي غوړ به غوړ کي به کي غوړه به غوړي کي هب غوړ کي به کي غوړ به يبه غوړه ک به غوړي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)غوړ کم ر) به(تې (ه)غوړ کم (تېر) به (ه)غوړه کم ر) به(تې (ه)ي کمغوړ (تېر) به کو غوړ به (تېر)  کوغوړ  (تېر) به کو غوړه (تېر) به غوړي کو (تېر) به

 2nd غوړ کې (تېر) به غوړ کې ) به(تېر غوړه کې (تېر) به ېي کغوړ هتېر) ب( غوړ کئ (تېر) به غوړ کئ (تېر) به کئ غوړه (تېر) به ئغوړي ک ه(تېر) ب

 3rd وړ کيغ (تېر) به غوړ کي (تېر) به يغوړه ک (تېر) به غوړي کي (تېر) به غوړ کي (تېر) به يړ کغو (تېر) به يغوړه ک (تېر) به غوړي کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)غوړوم (ه)غوړوم  ه)(ومغوړ )(هوړومغ غوړوو غوړوو غوړوو غوړوو

 2nd وېغوړ غوړوې غوړوې ېغوړو غوړوئ غوړوئ غوړوئ غوړوئ

 3rd غوړوي غوړوي غوړوي غوړوي ويغوړ غوړوي ړويغو وړويغ
 

Present Perfect  
 1st ئدی ړ کړغو  غوړ کړي دي  غوړه کړې ده  ي کړي ديغوړ ی دئغوړ کړ  کړي دي غوړ  غوړه کړې ده  وړي کړي ديغ

 2nd ی دئوړ کړغ  ي ديغوړ کړ  هغوړه کړې د  ړي ديغوړي ک ی دئغوړ کړ  غوړ کړي دي  هغوړه کړې د  غوړي کړي دي

 3rd ی دئغوړ کړ  کړي ديغوړ   غوړه کړې ده  ړي کړي ديغو ی دئغوړ کړ  ړ کړي ديغو  غوړه کړې ده  وړي کړي ديغ

 
Present Perfect Progressive  

 1st غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله لېغوړو غوړاوه /غوړوئ (ه)لوړوغ لهوغوړ لېغوړو

 2nd اوهغوړ /غوړوئ (ه)ولغوړ غوړوله ولېغوړ غوړاوه /ئغوړو ه)(غوړول لهغوړو غوړولې

 3rd غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله ېغوړول غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله غوړولې

 
Past Progressive  

 1st وهغوړا /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله ړولېغو غوړاوه /غوړوئ (ه)ړولغو ړولهوغ ړولېغو

 2nd وړاوهغ /غوړوئ (ه)وړولغ غوړوله لېوړوغ غوړاوه /ړوئغو (ه)لغوړو ړولهغو غوړولې

 3rd غوړاوه /وئغوړ (ه)غوړول لهغوړو ولېغوړ غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول هغوړول غوړولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وغوړ  کړي وهغوړ  غوړه کړې وه غوړي کړي وې ی وکړغوړ  غوړ کړي وه ړې وهه کغوړ ېکړي و غوړي

 2nd کړی وغوړ  وهغوړ کړي  غوړه کړې وه وېغوړي کړي  کړی و غوړ کړي وه غوړ غوړه کړې وه کړي وې غوړي

 3rd کړی ووړ غ وه وړ کړيغ غوړه کړې وه غوړي کړي وې کړی وغوړ  هغوړ کړي و ړې وهغوړه ک ېغوړي کړي و

 
Past Perfect Progressive  

 1st غوړاوه /ئوړوغ (ه)غوړول لهغوړو لېغوړو ړاوهغو /غوړوئ (ه)وړولغ غوړوله غوړولې

 2nd وهغوړا /وئغوړ (ه)غوړول غوړوله غوړولې هغوړاو /غوړوئ (ه)غوړول هغوړول غوړولې

 3rd غوړاوه /غوړوئ )(هلغوړو غوړوله غوړولې غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله غوړولې

 
  



230: to grease; to lubricate 1- غوړول  
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Future Progressive  

 1st (ه)غوړوم به  ه)(غوړوم به  (ه)غوړوم به  (ه)غوړوم هب  غوړوو به غوړوو به غوړوو به غوړوو به

 2nd غوړوې به  غوړوې به  ېغوړو به  وېغوړ به  غوړوئ به غوړوئ به غوړوئ به غوړوئ به

 3rd غوړوي به  ويغوړ به  غوړوي به  غوړوي به ړويوغ به يغوړو به غوړوي به غوړوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويغوړ کړ به کړي وي غوړ به غوړه کړې وي به يغوړي کړي و به ويی غوړ کړ به ويغوړ کړي  به يه کړې وغوړ به ويبه غوړي کړي 

 2nd ی ويغوړ کړ به وي غوړ کړي به غوړه کړې وي به ي ويړغوړي ک به ی ويغوړ کړ به غوړ کړي وي به ړې ويغوړه ک به ړي ويبه غوړي ک

 3rd ی ويکړ غوړ به غوړ کړي وي به ويغوړه کړې  به وي غوړي کړي به ويی غوړ کړ به يړ کړي وغو به وي غوړه کړې به ړي ويبه غوړي ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی غوړ کړ به غوړ کړي وي به کړې ويغوړه  به غوړي کړي وي به ويی کړ غوړ به غوړ کړي وي به به غوړه کړې وي کړي وي به غوړي

 2nd ی ويغوړ کړ به غوړ کړي وي به غوړه کړې وي به ي ويکړغوړي  به ی ويړغوړ ک به ويړي غوړ ک به ې ويغوړه کړبه  ړي ويبه غوړي ک

 3rd ی ويغوړ کړ به کړي ويغوړ  به غوړه کړې وي به وي کړي يغوړ به ی ويغوړ کړ به غوړ کړي وي به ه کړې ويبه غوړ ي کړي ويبه غوړ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غوړوم ه(تېر) ب (ه)وړومغ (تېر) به (ه)غوړوم (تېر) به (ه)وړومغ (تېر) به غوړوو به ېر)(ت غوړوو تېر) به( غوړوو به ېر)(ت غوړوو ) به(تېر

 2nd وړوېغ ر) به(تې  وړوېغ (تېر) به  غوړوې (تېر) به  غوړوې (تېر) به  غوړوئ (تېر) به  غوړوئ ېر) به(ت  ړوئوغ ) به(تېر  غوړوئ (تېر) به 

 3rd غوړوي (تېر) به  وړويغ (تېر) به  ړويغو (تېر) به  غوړوي (تېر) به  غوړوي ه(تېر) ب  غوړوي (تېر) به  غوړوي (تېر) به  غوړوي به ېر)(ت 

 
Future in the Past Perfect  

 (تېر) به غوړي کړي

 وي

غوړه کړې  (تېر) به

 وي

 غوړ  ه(تېر) ب

 کړي وي

  غوړ ر) به(تې

 يی وکړ

کړي ړي (تېر) به غو

 وي

غوړه کړې  ) به(تېر

 وي

 غوړ  (تېر) به

 کړي وي

 غوړ  تېر) به(

 ی ويکړ
1st 

ړي کړي (تېر) به غو

 وي

غوړه کړې  به (تېر)

 وي

 غوړ  (تېر) به

 کړي وي

 ړ غو هب(تېر) 

 ی ويکړ

ي (تېر) به غوړي کړ

 وي

غوړه کړې  (تېر) به

 وي

 غوړ  به(تېر) 

 کړي وي

 ړ غو ېر) به(ت

 ويی کړ
2nd 

غوړي کړي  به (تېر)

 يو

کړې غوړه  (تېر) به

 وي

 غوړ  (تېر) به

 ي ويکړ

 غوړ  (تېر) به

 ی ويکړ

وړي کړي (تېر) به غ

 وي

غوړه کړې  ) به(تېر

 وي

 غوړ  (تېر) به

 کړي وي

 وړ غ به (تېر)

 ی ويکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کم غوړ وه، بهغوړا /ړوئ، غو(ه)غوړوم ...)(که 

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم غوړ زه دې )غواړي چي  Present Active ړوونکیغو 

Imperfect Subjunctive )(ه)غوړ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive غوړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  ی وکړغوړ  Past Active یکړ غوړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وغوړ  Past Passive یغوړ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويغوړ کړ ما دياور نه لري چي) دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وغوړ  ما )وم چيخوښ  Continuous غوړوه 

 Non-continuous که غوړ 

 



231: to spread; to open; to cause to bloom 2- غوړول  
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګغوړ (ه)غوړوم  )(همغوړو (ه)ړومغو غوړوو غوړوو غوړوو غوړوو

 2nd وړوېغ غوړوې غوړوې ړوېغو غوړوئ غوړوئ غوړوئ غوړوئ

 3rd غوړوي غوړوي ويغوړ غوړوي يوړوغ غوړوي غوړوي غوړوي

 
Simple Past  

 1st وغوړاوه /وغوړوئ (ه)وغوړول ولهوغوړ وغوړولې وهوغوړا /وغوړوئ (ه)وغوړول وغوړوله ړولېوغو

 2nd وغوړاوه /ړوئوغو (ه)وغوړول وغوړوله وغوړولې وهوغوړا /وغوړوئ (ه)وغوړول لهغوړوو وړولېوغ

 3rd وهوغوړا /وغوړوئ (ه)وغوړول وغوړوله وغوړولې وغوړاوه /ئوړووغ (ه)وغوړول وغوړوله وغوړولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وغوړوم ه)(وموغوړ به (ه)به وغوړوم (ه)به وغوړوم به وغوړوو وړووبه وغ به وغوړوو به وغوړوو

 2nd به وغوړوې وېبه وغوړ ه وغوړوېب به وغوړوې غوړوئبه و به وغوړوئ به وغوړوئ وغوړوئ به

 3rd ه وغوړويب به وغوړوي به وغوړوي يبه وغوړو به وغوړوي وړويبه وغ به وغوړوي به وغوړوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)موړو(تېر) به وغ )(هغوړومتېر) به و( (ه)ر) به وغوړوم(تې (ه)(تېر) به وغوړوم به وغوړوو(تېر)   (تېر) به وغوړوو  وغوړوور) به (تې  (تېر) به وغوړوو 

 2nd (تېر) به وغوړوې (تېر) به وغوړوې وړوې(تېر) به وغ ړوې(تېر) به وغو (تېر) به وغوړوئ وغوړوئ (تېر) به تېر) به وغوړوئ( تېر) به وغوړوئ(

 3rd ړويتېر) به وغو( يتېر) به وغوړو( غوړويتېر) به و( (تېر) به وغوړوي (تېر) به وغوړوي (تېر) به وغوړوي (تېر) به وغوړوي وغوړويبه ېر) ت(

 
Present Progressive  

 1st (ه)غوړوم (ه)غوړوم  (ه)غوړوم (ه)غوړوم غوړوو غوړوو غوړوو غوړوو

 2nd غوړوې وېغوړ ېغوړو ېغوړو غوړوئ غوړوئ غوړوئ غوړوئ

 3rd ړويغو غوړوي غوړوي غوړوي غوړوي غوړوي غوړوي غوړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغوړول  ي ديغوړول  غوړولې ده  لي ديغوړو ی دئغوړول  غوړولي دي  ده غوړولې  لي ديغوړو

 2nd ی دئړولغو  يړولي دغو  غوړولې ده  غوړولي دي ی دئغوړول  يغوړولي د  لې دهغوړو  ړولي ديغو

 3rd ی دئړولغو  دي غوړولي  هغوړولې د  ړولي ديغو ی دئغوړول  غوړولي دي  ړولې دهغو  غوړولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هغوړاو /غوړوئ ه)(غوړول غوړوله غوړولې غوړاوه /غوړوئ )(هغوړول غوړوله غوړولې

 2nd غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله لېغوړو غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله غوړولې

 3rd ړاوهغو /غوړوئ (ه)ړولغو ړولهغو غوړولې غوړاوه /غوړوئ ه)(غوړول غوړوله غوړولې

 
Past Progressive  

 1st اوهغوړ /غوړوئ (ه)لغوړو غوړوله ېغوړول غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله غوړولې

 2nd غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله ېړولغو هوغوړا /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله غوړولې

 3rd غوړاوه /ئغوړو (ه)غوړول غوړوله غوړولې هغوړاو /غوړوئ (ه)لغوړو غوړوله غوړولې

 
Past Perfect  

 1st ی وولغوړ غوړولي وه هغوړولې و ي وېغوړول ی وغوړول وړولي وهغ غوړولې وه غوړولي وې

 2nd ی وغوړول لي وهغوړو غوړولې وه وړولي وېغ وی ولړغو وه غوړولي غوړولې وه غوړولي وې

 3rd ی وولغوړ ړولي وهغو غوړولې وه وې غوړولي ی وغوړول غوړولي وه ړولې وهغو غوړولي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول غوړوله غوړولې غوړاوه /غوړوئ )(هغوړول غوړوله غوړولې

 2nd غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول ړولهغو غوړولې غوړاوه /غوړوئ ه)(ړولوغ ړولهغو غوړولې

 3rd غوړاوه /غوړوئ (ه)غوړول لهوړوغ غوړولې ړاوهغو /ړوئغو (ه)ړولغو غوړوله غوړولې

 
  



231: to spread; to open; to cause to bloom 2- غوړول  
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Future Progressive  

 1st (ه)غوړومبه   (ه)غوړومبه   (ه)غوړومبه   )(هغوړومبه   ړووبه غو به غوړوو ووبه غوړ به غوړوو

 2nd غوړوېبه   غوړوېبه   غوړوېبه   غوړوېبه   غوړوئه ب غوړوئبه  غوړوئبه  ړوئغو به

 3rd غوړويبه   غوړويبه   غوړويبه   غوړويبه  غوړويه ب يغوړوبه  غوړويبه  ړويغوبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه غوړول غوړولي ويبه  وي ېغوړول به به غوړولي وي ی ويبه غوړول وړولي ويبه غ غوړولې وي به به غوړولي وي

 2nd ی ويبه غوړول وي به غوړولي يې وبه غوړول ي ويه غوړولب ی ويړولبه غو ه غوړولي ويب به غوړولې وي به غوړولي وي

 3rd ی ويبه غوړول به غوړولي وي غوړولې ويبه  ه غوړولي ويب ی ويبه غوړول ويبه غوړولي  وړولې ويبه غ به غوړولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغوړولبه  ړولي ويغو به غوړولې وي به ي ويبه غوړول ی ويبه غوړول ي ويبه غوړول به غوړولې وي غوړولي وي به

 2nd ی ويبه غوړول به غوړولي وي ويبه غوړولې  ي ويغوړولبه  ی ويوړولبه غ به غوړولي وي يبه غوړولې و ه غوړولي ويب

 3rd ی ويلبه غوړو يبه غوړولي و لې ويبه غوړو به غوړولي وي ی ويه غوړولب به غوړولي وي وړولې ويه غب وي غوړوليبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غوړومبه ر) (تې  (ه)ړومغو(تېر) به    (ه)غوړوم(تېر) به   (ه)مغوړو(تېر) به   به غوړوو (تېر)  و(تېر) به غوړو  وړوو(تېر) به غ  ر) به غوړوو(تې 

 2nd غوړوېتېر) به (  غوړوېتېر) به (  غوړوېبه ر) (تې  غوړوېبه (تېر)   غوړوئبه (تېر)   غوړوئبه  (تېر)  غوړوئ(تېر) به   غوړوئبه  (تېر) 

 3rd غوړوي(تېر) به   غوړويبه ېر) ت(  ړويغو(تېر) به   غوړوي(تېر) به   غوړويبه (تېر)   غوړويه (تېر) ب  غوړويبه (تېر)   غوړوير) به (تې 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه غوړول(تېر)   ړولي وي(تېر) به غو  ې وي(تېر) به غوړول  وي (تېر) به غوړولي  ی ويول(تېر) به غوړ  ويبه غوړولي  ېر)(ت  غوړولې ويېر) به (ت  لي وي(تېر) به غوړو 

 2nd ی ويه غوړول(تېر) ب  ويلي (تېر) به غوړو  لې وي) به غوړو(تېر  ه غوړولي وي(تېر) ب  ی وي(تېر) به غوړول  وي (تېر) به غوړولي  ولې ويغوړبه  )(تېر  (تېر) به غوړولي وي 

 3rd ی ويبه غوړول(تېر)   ر) به غوړولي وي(تې  وي غوړولې(تېر) به   (تېر) به غوړولي وي  ی ويول(تېر) به غوړ  ي(تېر) به غوړولي و  تېر) به غوړولې وي(  (تېر) به غوړولي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)وغوړم غوړاوه ، بهئ/ ،غوړو(ه)غوړوم ه ...)(ک

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ه دې وغوړومز )غواړي چي  Present Active وړوونکیغ 

Imperfect Subjunctive )(ه)وغوړومدې زه  )يې چي غوښتل   Present Passive غوړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلغوړو  Past Active یړولغو  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغوړول  Past Passive غوړېدلی 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یغوړول دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یغوړول ام )خوښ وم چي  Continuous وهغوړ 

 Non-continuous ړوهوغو 

 



232: to throw; to cause to fall; to knock over غوزارول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مغوزارو (ه)غوزاروم  (ه)غوزاروم ه)(غوزاروم غوزاروو وزارووغ وزارووغ ارووغوز

 2nd غوزاروې زاروېغو غوزاروې روېغوزا غوزاروئ غوزاروئ غوزاروئ غوزاروئ

 3rd غوزاروي غوزاروي غوزاروي ويغوزار غوزاروي رويغوزا غوزاروي غوزاروي

 
Simple Past  

 1st وزار کئغ (ه)کړل -کړه/غوزار  کړه غوزاره کړې غوزاري غوزار کئ (ه)کړل -ه/ړکوزار غ کړه غوزاره کړې غوزاري

 2nd غوزار کئ (ه)لکړ-غوزار کړه/  کړه زارهغو کړې غوزاري کئغوزار  (ه)لکړ-غوزار کړه/  هکړ زارهغو کړې ريغوزا

 3rd غوزار کئ (ه)کړل -ه/کړر اغوز ړهک غوزاره کړې غوزاري غوزار کئ (ه)کړل -کړه/غوزار  کړه غوزاره کړې غوزاري
 

Simple Future  
 1st (ه)غوزار کم به (ه)کمغوزار  به (ه)کم غوزاره به )(همغوزاري ک به وغوزار ک به ار کوغوز به غوزاره کو به به غوزاري کو

 2nd کې وزارغ به کېغوزار  به غوزاره کې به غوزاري کې به ئغوزار ک به ر کئغوزا به ه غوزاره کئب به غوزاري کئ

 3rd ير کغوزا به ار کيغوز به کي غوزاره به غوزاري کي به غوزار کي به غوزار کي به وزاره کيغبه  به غوزاري کي

 
Simple Future in the Past  

 غوزار کو ه(تېر) ب  زار کوغو (تېر) به زاره کوغو (تېر) به ري کوغوزا (تېر) به
غوزاري  (تېر) به

 (ه)کم

 زارهوغ ) به(تېر

 (ه)کم

 غوزار کم  (تېر) به

 (ه)

 غوزار کم  (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd غوزار کې به (تېر) غوزار کې ) به(تېر غوزاره کې به(تېر)  غوزاري کې ېر) به(ت غوزار کئ ) به(تېر زار کئغو (تېر) به ه کئغوزار ه(تېر) ب ئغوزاري ک (تېر) به

 3rd غوزار کي به(تېر)  غوزار کي (تېر) به وزاره کيغ (تېر) به غوزاري کي (تېر) به کيغوزار  (تېر) به وزار کيغ هر) بې(ت کي غوزاره (تېر) به غوزاري کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)غوزاروم (ه)مغوزارو  (ه)غوزاروم (ه)غوزاروم وزارووغ غوزاروو غوزاروو زارووغو

 2nd غوزاروې غوزاروې وېزارغو ېوغوزار غوزاروئ غوزاروئ غوزاروئ غوزاروئ

 3rd وزارويغ غوزاروي غوزاروي غوزاروي غوزاروي غوزاروي غوزاروي غوزاروي

 
Present Perfect  

 1st ی دئغوزار کړ  کړي دي غوزار  ه کړې دهغوزار  وزاري کړي ديغ ی دئغوزار کړ  يغوزار کړي د  اره کړې دهغوز  زاري کړي ديغو

 2nd ئی در کړغوزا  دي غوزار کړي  کړې دهغوزاره   غوزاري کړي دي ی دئار کړغوز  غوزار کړي دي  ې دهکړ زارهوغ  دي غوزاري کړي

 3rd دئ یغوزار کړ  ي ديغوزار کړ  ره کړې دهغوزا  زاري کړي ديغو ی دئغوزار کړ  کړي ديغوزار   ه کړې دهغوزار  ي ديکړ غوزاري

 
Present Perfect Progressive  

 1st وهغوزارا /ئغوزارو (ه)غوزارول غوزاروله غوزارولې غوزاراوه /روئغوزا (ه)غوزارول وزارولهغ ېارولزغو

 2nd غوزاراوه /ئغوزارو (ه)غوزارول غوزاروله غوزارولې راوهغوزا /غوزاروئ ه)(غوزارول لهاروغوز غوزارولې

 3rd وهغوزارا /غوزاروئ (ه)ارولغوز ولهرغوزا ېغوزارول غوزاراوه /غوزاروئ (ه)غوزارول غوزاروله زارولېغو
 

Past Progressive  
 1st غوزاراوه /اروئغوز (ه)غوزارول هغوزارول ولېزارغو غوزاراوه /غوزاروئ (ه)زارولغو غوزاروله ارولېغوز

 2nd وهغوزارا /غوزاروئ (ه)غوزارول غوزاروله ېغوزارول وزاراوهغ /غوزاروئ (ه)زارولغو غوزاروله ارولېغوز

 3rd زاراوهغو /زاروئغو (ه)غوزارول ولهغوزار غوزارولې غوزاراوه /غوزاروئ (ه)غوزارول غوزاروله لېاروغوز

 
Past Perfect  

 1st کړی ووزار غ غوزار کړي وه غوزاره کړې وه ړي وېغوزاري ک کړی وار غوز غوزار کړي وه کړې وهغوزاره  ي کړي وېغوزار

 2nd کړی وغوزار  وه غوزار کړي غوزاره کړې وه ي کړي وېغوزار کړی وغوزار  ړي وهر کغوزا کړې وهغوزاره  غوزاري کړي وې

 3rd کړی ووزار غ غوزار کړي وه وهغوزاره کړې  زاري کړي وېغو کړی وغوزار  هغوزار کړي و وهغوزاره کړې  ېي کړي وغوزار

 
Past Perfect Progressive  

 1st غوزاراوه /غوزاروئ (ه)غوزارول هغوزارول غوزارولې زاراوهغو /روئاغوز ه)(غوزارول غوزاروله غوزارولې

 2nd غوزاراوه /غوزاروئ (ه)غوزارول غوزاروله غوزارولې هراوغوزا /غوزاروئ (ه)رولغوزا رولهغوزا غوزارولې

 3rd وهاغوزار /غوزاروئ (ه)غوزارول غوزاروله غوزارولې غوزاراوه /اروئغوز (ه)غوزارول رولهغوزا غوزارولې
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Future Progressive  

 1st (ه)غوزاروم هب  (ه)زارومغو به  (ه)وزارومغ به  )(هغوزاروم به  غوزاروو به وغوزارو به غوزاروو به غوزاروو به

 2nd غوزاروې به  غوزاروې به  غوزاروې به  غوزاروې به  غوزاروئ به غوزاروئ به غوزاروئ به غوزاروئ به

 3rd غوزاروي هب  غوزاروي به  غوزاروي به  زارويغو به غوزاروي به وزارويغ هب ويرغوزا هب غوزاروي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويغوزار کړ به غوزار کړي وي به غوزاره کړې وي به وي غوزاري کړي هب ی ويغوزار کړ به ړي ويغوزار ک به ړې ويغوزاره ک به ويه غوزاري کړي ب

 2nd ی ويوزار کړغ به ويوزار کړي غ به وزاره کړې ويغ به غوزاري کړي وي به ی ويزار کړغو به غوزار کړي وي به يې وه کړرغوزا هب به غوزاري کړي وي

 3rd ی ويغوزار کړ به غوزار کړي وي به غوزاره کړې وي به غوزاري کړي وي به ی ويغوزار کړ به غوزار کړي وي به کړې وي غوزاره به کړي ويبه غوزاري 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغوزار کړ به يغوزار کړي و به يوزاره کړې وغ هب زاري کړي ويغو به يی وزار کړغو به وزار کړي ويغ به به غوزاره کړې وي اري کړي ويبه غوز

 2nd ی ويکړغوزار  به غوزار کړي وي به ې ويړزاره کغو به غوزاري کړي وي به ی ويغوزار کړ هب غوزار کړي وي به ويبه غوزاره کړې  ي ويبه غوزاري کړ

 3rd ی ويغوزار کړ به غوزار کړي وي به وي غوزاره کړې به ويغوزاري کړي  به ی ويغوزار کړ به وي غوزار کړي به غوزاره کړې ويبه  به غوزاري کړي وي
 

Future in the Past Progressive  

 (ه)وزارومغ (تېر) به  (ه)غوزاروم (تېر) به  غوزاروو به (تېر)  ارووغوز به )(تېر  غوزاروو (تېر) به  غوزاروو (تېر) به 
 به (تېر)  

 (ه)ومغوزار
 1st (ه)رومغوزا (تېر) به 

 2nd روېغوزا ېر) به(ت  غوزاروې (تېر) به  غوزاروې تېر) به(  غوزاروې ) به(تېر  غوزاروئ (تېر) به  غوزاروئ ) به(تېر  غوزاروئ (تېر) به  غوزاروئ تېر) به( 

 3rd غوزاروي (تېر) به  غوزاروي (تېر) به  غوزاروي ه) ب(تېر  غوزاروي ېر) به(ت  زارويغو (تېر) به  ارويغوز (تېر) به  غوزاروي (تېر) به  غوزاروي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ر) به غوزاري (تې 

 ي ويکړ

غوزاره کړې  (تېر) به 

 وي

 کړي رغوزا ه(تېر) ب 

 وي

ی غوزار کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به غوزاري  

 کړي وي

غوزاره کړې  به(تېر)  

 وي

کړي غوزار  (تېر) به 

 وي

ی غوزار کړ به (تېر) 

 وي
1st 

غوزاري  ه(تېر) ب 

 کړي وي

ې غوزاره کړ به(تېر)  

 وي

 غوزار کړي (تېر) به 

 وي

ی وزار کړغ (تېر) به 

 وي

(تېر) به غوزاري  

 کړي وي

ه کړې زارغو هب(تېر)  

 وي

ر کړي غوزا (تېر) به 

 وي

ی غوزار کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

زاري غو (تېر) به 

 ويکړي 

 کړېغوزاره  ر) به(تې 

 وي

غوزار کړي  به(تېر)  

 وي

ی غوزار کړ (تېر) به 

 وي

زاري (تېر) به غو 

 کړي وي

زاره کړې غو (تېر) به 

 وي

غوزار کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی ړغوزار ک (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 ه، بهغوزاراو /غوزاروئ ،(ه)غوزاروم (که ...)

 ... )(هار کمغوز
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)غوزار کم زه دې )ي چيغواړ  Present Active غوزاروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)غوزار کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive زارېدونکیغو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی و غوزار  Past Active  یکړ غوزار  

Past Anterior or Preterit Perfect   ی وکړغوزار  Past Passive یسو غوزار 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويغوزار کړ نه لري چي) ما ديدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و کړیغوزار  ما )خوښ وم چي  Continuous زاروهغو 

 Non-continuous  کهغوزار 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)غواړم (ه)اړمغو (ه)غواړم (ه)غواړم ړوغوا اړووغ واړوغ غواړو

 2nd اړېغو واړېغ غواړې ېغواړ غواړئ غواړئ غواړئ غواړئ

 3rd غواړي غواړي يغواړ غواړي غواړي غواړي واړيغ يغواړ

 
Simple Past  

 1st غوښتئو (ه)وغوښتل /وغوښته وغوښتله وغوښتلې ئوغوښت (ه)وغوښتل /وغوښته وغوښتله وغوښتلې

 2nd وغوښتئ (ه)وغوښتل /غوښتهو وغوښتله وغوښتلې وغوښتئ (ه)وښتلوغ /وغوښته وغوښتله ښتلېوغو

 3rd ئوغوښت (ه)لوغوښت /وغوښته وغوښتله ېوغوښتل وغوښتئ ه)(وغوښتل /تهغوښو وغوښتله تلېوغوښ
 

Simple Future  
 1st (ه)به وغواړم (ه)به و غواړم ه)(اړموغبه و  (ه)وغواړم به به وغواړو به وغواړو اړوبه وغو ه وغواړوب

 2nd به وغواړې اړېبه و غو غواړېبه و  ېبه و غواړ به وغواړئ وغواړئبه  به وغواړئ به وغواړئ

 3rd به و غواړي يوغواړ به وغواړي به و غواړيبه  غواړي به و به وغواړي ه وغواړيب به وغواړي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)واړموغ (تېر) به ه)(وغواړم ر) به(تې (ه)ه و غواړم(تېر) ب (ه)وغواړم (تېر) به (تېر) به وغواړو وغواړو(تېر) به  ېر) به وغواړو(ت واړوغ) به و(تېر

 2nd ېواړوغ هب(تېر)  وغواړې (تېر) به و غواړې (تېر) به اړې(تېر) به و غو ئ(تېر) به وغواړ ) به وغواړئ(تېر غواړئ(تېر) به و ر) به وغواړئ(تې

 3rd واړيوغ (تېر) به واړيوغ (تېر) به ړي(تېر) به وغوا غواړي تېر) به و( (تېر) به وغواړي (تېر) به وغواړي (تېر) به وغواړي (تېر) به وغواړي

 
Present Progressive  

 1st (ه)غواړم (ه)غواړم  )(هغواړم (ه)واړمغ غواړو غواړو غواړو غواړو

 2nd غواړې غواړې غواړې واړېغ ئغواړ غواړئ غواړئ غواړئ

 3rd اړيغو غواړي غواړي ړيغوا غواړي غواړي غواړي غواړي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغوښت  ي ديغوښت  ې دهغوښت  غوښتي دي ی دئغوښت  غوښتي دي  ې دهغوښت  تي ديغوښ

 2nd ی دئتغوښ  دي غوښتي  غوښتې ده  غوښتي دي ی دئغوښت  وښتي ديغ  غوښتې ده  ديغوښتي 

 3rd ی دئوښتغ  ښتي ديغو  غوښتې ده  دي غوښتي ی دئغوښت  غوښتي دي  ښتې دهغو  غوښتي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غوښتئ (ه)غوښتل /وښتهغ غوښتله /غوښته غوښتلې /غوښتې غوښتئ (ه)تلغوښ /غوښته غوښتله /غوښته غوښتلې /غوښتې

 2nd تئغوښ (ه)غوښتل /ښتهغو غوښتله /غوښته غوښتلې /غوښتې ئغوښت (ه)غوښتل /غوښته لهوښتغ /هتغوښ لېغوښت /غوښتې

 3rd غوښتئ (ه)وښتلغ /غوښته هغوښتل /غوښته ښتې غوښتلېغو غوښتئ (ه)وښتلغ /غوښته لهوښتغ /غوښته ښتلېوښتې غوغ

 
Past Progressive  

 1st غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته لهغوښت /غوښته غوښتلې /ښتېغو وښتئغ (ه)تلغوښ /غوښته غوښتله /غوښته غوښتلې /وښتېغ

 2nd غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته غوښتله /غوښته ېغوښتل /وښتېغ ئغوښت (ه)غوښتل /غوښته غوښتله /غوښته غوښتلې /ښتېغو

 3rd تئغوښ )(هوښتلغ /غوښته غوښتله /غوښته غوښتې غوښتلې ئغوښت (ه)غوښتل /غوښته غوښتله /غوښته غوښتلېغوښتې 

  
Past Perfect  

 1st و یغوښت هغوښتي و هغوښتې و غوښتي وې ی وغوښت غوښتي وه غوښتې وه ښتي وېغو

 2nd ی وغوښت وه غوښتي غوښتې وه غوښتي وې ی وغوښت وښتي وهغ غوښتې وه وې غوښتي

 3rd ی وغوښت غوښتي وه غوښتې وه غوښتي وې ی وغوښت وښتي وهغ غوښتې وه غوښتي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ښتئغو (ه)غوښتل /غوښته هغوښتل /تهغوښ غوښتلې /غوښتې غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته غوښتله لېغوښت

 2nd غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته غوښتله /ښتهغو وښتلېغ /غوښتې غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته غوښتله ېغوښتل

 3rd غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته غوښتله /تهغوښ ېغوښتل غوښتې غوښتئ (ه)غوښتل /غوښته غوښتله لېغوښت
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Future Progressive  

 1st (ه)غواړمبه   )(هغواړمبه   (ه)مغواړبه   ه)(ړمغوابه   غواړوبه  اړوبه غو اړوبه غو به غواړو

 2nd غواړېبه   غواړېبه   ېغواړبه   غواړې به  غواړئبه  غواړئبه  غواړئبه  غواړئبه 

 3rd غواړيبه   غواړيبه   غواړيه ب  غواړيبه  غواړيبه  ړيغوابه  يغواړه ب غواړيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويه غوښتب ي ويبه غوښت به غوښتې وي وي به غوښتي ی ويوښتبه غ ښتي ويغو به ه غوښتې ويب تي ويبه غوښ

 2nd ی ويبه غوښت وي ښتيه غوب تې ويبه غوښ به غوښتي وي ی ويبه غوښت ښتي ويبه غو غوښتې وي به غوښتي ويبه 

 3rd يی وبه غوښت وي به غوښتي ې ويبه غوښت غوښتي ويبه  ی ويبه غوښت يبه غوښتي و به غوښتې وي غوښتي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويښتبه غو به غوښتي وي به غوښتې وي وښتي ويبه غ ی ويه غوښتب به غوښتي وي به غوښتې وي ي ويه غوښتب

 2nd ی ويتبه غوښ غوښتي وي به به غوښتې وي ويبه غوښتي  ی ويبه غوښت ه غوښتي ويب به غوښتې وي غوښتي وي به

 3rd ی ويبه غوښت غوښتي ويبه  ه غوښتې ويب ي ويبه غوښت ی ويبه غوښت وي به غوښتي وښتې ويبه غ ښتي ويغو به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)اړمغو (تېر) به (ه)مغواړبه (تېر)  ه)(غواړم(تېر) به  )(هغواړم(تېر) به  (تېر) به غواړو (تېر) به غواړو به غواړور) (تې وه غواړ(تېر) ب

 2nd غواړې(تېر) به  غواړې(تېر) به  غواړې(تېر) به  غواړې(تېر) به  غواړئ(تېر) به  غواړئ (تېر) به غواړئ(تېر) به  غواړئ(تېر) به 

 3rd اړيغو(تېر) به  يغواړبه (تېر)  ړيغوا(تېر) به  واړيغ(تېر) به  غواړي(تېر) به  غواړي (تېر) به غواړي(تېر) به  ړيغوا هتېر) ب(

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويت(تېر) به غوښ ه غوښتي وي) ب(تېر ښتې وي(تېر) به غو (تېر) به غوښتي وي ی ويوښت(تېر) به غ ي وي(تېر) به غوښت تېر) به غوښتې وي( ي وي(تېر) به غوښت

 2nd ی وي(تېر) به غوښت تي ويغوښ(تېر) به  ه غوښتې وي(تېر) ب غوښتي وي(تېر) به  يی و(تېر) به غوښت ښتي ويېر) به غو(ت ر) به غوښتې وي(تې (تېر) به غوښتي وي

 3rd ی ويېر) به غوښت(ت (تېر) به غوښتي وي به غوښتې وي(تېر)  تېر) به غوښتي وي( يی وتښبه غو (تېر) (تېر) به غوښتي وي ) به غوښتې وي(تېر ه غوښتي وي(تېر) ب

 

Conditional (present, past, future) )(... (ه)وغواړم، غوښتئ، به (ه)غواړم که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)موغواړزه دې  )واړي چيغ  Present Active غوښتونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مدې وغواړ زه )غوښتل يې چي  Present Passive وښتل کېدونکی غ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یغوښت  Past Active یښتغو  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغوښت  Past Passive یغوښتل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويچي) ما دي غوښتري نه ل ی باورد  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و  یښتما غو )خوښ وم چي  Continuous غواړه 

 Non-continuous غواړهو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ولومرنګغ (ه)غولوم  (ه)غولوم (ه)غولوم غولوو غولوو غولوو غولوو

 2nd غولوې غولوې ېغولو غولوې لوئغو غولوئ ولوئغ غولوئ

 3rd غولوي غولوي غولوي غولوي لويغو غولوي غولوي غولوي

 
Simple Past  

 1st وغو��وه /وغولوئ (ه)وغولول لولهوغو ولېلوغو وهوغو�� /وغولوئ (ه)وغولول وغولوله ولولېوغ

 2nd ��وهوغو /وغولوئ ه)(وغولول ولولهوغ لولېوغو و��وهوغ /وغولوئ (ه)لولوغو وغولوله وغولولې

 3rd �وهوغو� /وغولوئ ه)(وغولول وغولوله وغولولې وغو��وه /لوئوغو (ه)وغولول وغولوله ېوغولول
 

Simple Future  
 1st (ه)به وغولوم (ه)به وغولوم (ه)به وغولوم (ه)وموغولبه  به وغولوو غولووه وب وولبه وغو به وغولوو

 2nd به وغولوې به وغولوې ېبه وغولو وغولوې به ه وغولوئب ئبه وغولو ولوئبه وغ ئبه وغولو

 3rd به وغولوي به وغولوي به وغولوي ويبه وغول وغولوي به به وغولوي به وغولوي به وغولوي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(لوم(تېر) به وغو (ه)وغولوم (تېر) به (ه)ولوم(تېر) به وغ ه)(ر) به وغولوم(تې لوور) به وغو(تې  ر) به وغولوو(تې  (تېر) به وغولوو  به وغولوو (تېر) 

 2nd تېر) به وغولوې( وغولوې(تېر) به  غولوېه ور) بې(ت لوې(تېر) به وغو (تېر) به وغولوئ ه وغولوئ(تېر) ب وغولوئ (تېر) به (تېر) به وغولوئ

 3rd ر) به وغولوي(تې (تېر) به وغولوي وغولوي (تېر) به وغولوي (تېر) به ويغول(تېر) به و ويبه وغول(تېر)  وي(تېر) به وغول لوي(تېر) به وغو

 
Present Progressive  

 1st (ه)ولومرنګغ ه)(غولوم  (ه)غولوم (ه)غولوم غولوو غولوو غولوو غولوو

 2nd غولوې غولوې غولوې غولوې غولوئ غولوئ ئغولو غولوئ

 3rd غولوي لويغو غولوي غولوي يغولو ويغول غولوي غولوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئغولول  ولولي ديغ  غولولې ده  يغولولي د ی دئغولول  غولولي دي  هلې دغولو  غولولي دي

 2nd ی دئغولول  غولولي دي  غولولې ده  دي غولولي ی دئغولول  لي ديولوغ  هدولولې غ  غولولي دي

 3rd ی دئغولول  ولولي ديغ  غولولې ده  ديغولولي  دئ یولغول  ولولي ديغ  ې دهغولول  ديغولولي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st و��وهغ /ولوئغ (ه)ولغول غولوله غولولې غو��وه /غولوئ (ه)ولغول غولوله لولېغو

 2nd �وهغو� /ولوئغ (ه)غولول غولوله غولولې غو��وه /غولوئ (ه)غولول هغولول غولولې

 3rd و��وهغ /ئغولو (ه)غولول غولوله لېغولو غو��وه /لوئغو (ه)غولول لهغولو غولولې

 
Past Progressive  

 1st غو��وه /وئغول )(هولولغ غولوله غولولې غو��وه /غولوئ (ه)ولولغ غولوله غولولې

 2nd و��وهغ /غولوئ (ه)غولول غولوله ېغولول غو��وه /غولوئ (ه)غولول ولهغول غولولې

 3rd غو��وه /لوئغو (ه)غولول غولوله لولېغو غو��وه /غولوئ (ه)غولول هلولغو غولولې

 
Past Perfect  

 1st ی وغولول وه لوليوغ ې وهغولول غولولي وې ی وغولول غولولي وه وهغولولې  لولي وېغو

 2nd ی ولغولو وهغولولي  هغولولې و ولولي وېغ ی وغولول غولولي وه غولولې وه ېغولولي و

 3rd ی وغولول ولولي وهغ وهغولولې  غولولي وې ی وولغول غولولي وه وهغولولې  وې وليغول

  
Past Perfect Progressive  

 1st �وهغو� /غولوئ (ه)غولول ولهغول ولېلغو �وهغو� /غولوئ (ه)غولول غولوله غولولې

 2nd ه��وغو /غولوئ (ه)غولول هغولول ولېغول غو��وه /غولوئ (ه)غولول غولوله غولولې

 3rd غو��وه /غولوئ (ه)غولول ولولهغ غولولې غو��وه /غولوئ ه)(غولول غولوله لېغولو
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Future Progressive  

 1st (ه)غولومبه   (ه)غولومبه   (ه)غولومبه   (ه)ومغولبه   غولوو به به غولوو غولووبه  به غولوو

 2nd غولوېبه   غولوېبه   ېولوغبه   غولوېه ب  ولوئغبه  ولوئغبه  غولوئبه  لوئغوبه 

 3rd غولويبه   غولويبه   غولويبه   غولويبه  غولويبه  لويغوبه  غولويبه  غولويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبه غولو غولولي ويبه  به غولولې وي به غولولي وي ويی به غولول به غولولي وي ويولې لبه غو به غولولي وي

 2nd ی ويبه غولول به غولولي وي ولې ويبه غول به غولولي وي وي یبه غولول ولي ويبه غول ې ويلولبه غو لولي ويبه غو

 3rd ی ويبه غولول وي به غولولي به غولولې وي وي لوليوبه غ يی وبه غولول به غولولي وي به غولولې وي به غولولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه غولول به غولولي وي به غولولې وي غولولي ويبه  ی ويبه غولول غولولي وي به به غولولې وي لولي ويبه غو

 2nd ی ويغولولبه  به غولولي وي ولې ويغولبه  يلولي وبه غو ی ويبه غولول غولولي ويبه  لې ويبه غولو لولي ويبه غو

 3rd ی ويغولول به به غولولي وي ه غولولې ويب يبه غولولي و يی وولولبه غ ي ويبه غولول ولولې ويبه غ به غولولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غولوم (تېر) به  (ه)غولوم(تېر) به  (ه)مغولو(تېر) به   (ه)غولومبه ېر) ت(  لووبه غو (تېر)  (تېر) به غولوو  به غولوو(تېر)   ه غولوو(تېر) ب 

 2nd غولوېه (تېر) ب  غولوې(تېر) به   غولوېر) به (تې  غولوې(تېر) به   وئغول(تېر) به   وئغولتېر) به (  غولوئتېر) به (  ولوئغتېر) به ( 

 3rd ويغول(تېر) به   لويغو(تېر) به   غولوي(تېر) به   لويغو(تېر) به   غولوي) به تېر(  يوغولبه (تېر)   غولوي(تېر) به   غولويتېر) به ( 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي) به غولولتېر(  يوولولي (تېر) به غ  (تېر) به غولولې وي  لي وي(تېر) به غولو  ی وي(تېر) به غولول  ېر) به غولولي وي(ت  (تېر) به غولولې وي  ر) به غولولي وي(تې 

 2nd ی وي(تېر) به غولول  لي وي(تېر) به غولو  ولولې وي(تېر) به غ  ي وير) به غولول(تې  ی ويه غولول(تېر) ب  لولي وي(تېر) به غو  ې وي(تېر) به غولول  ېر) به غولولي وي(ت 

 3rd ی ويلولېر) به غو(ت  به غولولي وي (تېر)  (تېر) به غولولې وي  لي وي(تېر) به غولو  ی ويولوله غر) بې(ت  وي(تېر) به غولولي   (تېر) به غولولې وي  ) به غولولي وي(تېر 

 

Conditional (present, past, future) 
وئ/ غو��وه ، به ،غول (ه)غولوم (که ...)

 ...(ه)وغولوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وغولوم )غواړي چي  Present Active غولوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)غولومزه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive کیغولېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یولولغ  Past Active یلولغو  

Past Anterior or Preterit Perfect و یغولول  Past Passive دلیېغول 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويغولول چي) ما ديدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یغولول ما )يم چخوښ و  Continuous غولوه 

 Non-continuous وغولوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومګرنغونډ (ه)ډومغون  ه)(غونډوم )(هغونډوم غونډوو وغونډو غونډوو غونډوو

 2nd غونډوې غونډوې وېغونډ غونډوې غونډوئ وئغونډ غونډوئ نډوئغو

 3rd غونډوي غونډوي غونډوي ډويغون غونډوي نډويغو غونډوي غونډوي

 
Simple Past  

 1st نډ کئغو (ه)کړل -کړه/غونډ  کړه هغونډ کړې غونډي غونډ کئ (ه)کړل -/کړهغونډ  کړه غونډه کړې نډيغو

 2nd غونډ کئ (ه)کړل -کړه/غونډ  کړه هغونډ کړې غونډي ونډ کئغ (ه)کړل -کړه/ډ غون کړه نډهغو کړې غونډي

 3rd ئغونډ ک (ه)کړل -کړه/ونډ غ هکړ هډغون ړېک غونډي غونډ کئ (ه)کړل -کړه/غونډ  کړه غونډه کړې ونډيغ
 

Simple Future  
 1st (ه)غونډ کم به (ه)کم غونډ به (ه)ډه کمغون به (ه)مي کغونډ به نډ کوغو به وغونډ ک به به غونډه کو ي کوبه غونډ

 2nd ونډ کېغ به غونډ کې به غونډه کې به غونډي کې به غونډ کئ به ئغونډ ک به به غونډه کئ به غونډي کئ

 3rd يغونډ ک به ونډ کيغ به کي غونډه به غونډي کي به غونډ کي به غونډ کي هب به غونډه کي غونډي کي به

 
Simple Future in the Past  

 نډ کوغو (تېر) به  غونډ کو (تېر) به نډه کوغو (تېر) به غونډي کو به(تېر) 
غونډي  (تېر) به

 کم(ه)
 1st (ه)(تېر) به غونډ کم )(همنډ کو) به غ(تېر (ه)(تېر) به غونډه کم

 2nd غونډ کې ) بهېر(ت غونډ کې (تېر) به ېغونډه ک (تېر) به غونډي کې ه) ب(تېر غونډ کئ تېر) به( غونډ کئ (تېر) به ونډه کئغ (تېر) به غونډي کئ (تېر) به

 3rd غونډ کي (تېر) به غونډ کي تېر) به( غونډه کي (تېر) به کي نډيغو هب(تېر)  غونډ کي (تېر) به غونډ کي (تېر) به کيغونډه  (تېر) به غونډي کي (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st )(هغونډوم (ه)غونډوم  )(هغونډوم (ه)نډومغو غونډوو ونډوغو غونډوو ډووغون

 2nd غونډوې وېغونډ غونډوې ډوېغون غونډوئ غونډوئ غونډوئ غونډوئ

 3rd غونډوي غونډوي ونډويغ يونډوغ ونډويغ غونډوي غونډوي غونډوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئغونډ کړ  کړي ديغونډ   ډه کړې دهغون  کړي ديډي غون ی دئنډ کړغو  دي غونډ کړي  غونډه کړې ده  ديغونډي کړي 

 2nd ی دئړډ کغون  کړي ديغونډ   غونډه کړې ده  غونډي کړي دي دئ یغونډ کړ  ړي ديغونډ ک  غونډه کړې ده  غونډي کړي دي

 3rd ئی دغونډ کړ  ديغونډ کړي   دهډه کړې غون  ي ديغونډي کړ ی دئډ کړغون  غونډ کړي دي  غونډه کړې ده  غونډي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st غونډاوه /غونډوئ (ه)غونډول ونډولهغ غونډولې نډاوهغو /غونډوئ (ه)غونډول غونډوله غونډولې

 2nd غونډاوه /غونډوئ (ه)غونډول غونډوله غونډولې نډاوهغو /غونډوئ (ه)غونډول لهنډوغو ېلغونډو

 3rd نډاوهغو /غونډوئ (ه)غونډول لهغونډو غونډولې وهغونډا /نډوئغو (ه)غونډول ولهغونډ لېغونډو
 

Past Progressive  
 1st غونډاوه /نډوئغو (ه)لوغونډ هغونډول غونډولې غونډاوه /غونډوئ (ه)ډولغون غونډوله ولېغونډ

 2nd هغونډاو /ونډوئغ (ه)ولغونډ ډولهغون غونډولې نډاوهغو /غونډوئ (ه)غونډول غونډوله ولېغونډ

 3rd هغونډاو /غونډوئ (ه)غونډول غونډوله ولېنډغو غونډاوه /غونډوئ ه)(غونډول غونډوله غونډولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وغونډ  غونډ کړي وه ډه کړې وهغون غونډي کړي وې کړی و ونډغ وه نډ کړيغو غونډه کړې وه غونډي کړي وې

 2nd ړی وک غونډ غونډ کړي وه ې وهغونډه کړ کړي وې غونډي کړی ونډ غو ونډ کړي وهغ ړې وهغونډه ک ېغونډي کړي و

 3rd کړی ونډ غو هوډ کړي غون غونډه کړې وه غونډي کړي وې کړی وډ غون کړي وهغونډ  غونډه کړې وه غونډي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st غونډاوه /غونډوئ (ه)ډولغون غونډوله ېغونډول غونډاوه /غونډوئ (ه)غونډول غونډوله غونډولې

 2nd غونډاوه /غونډوئ (ه)ډولغون غونډوله غونډولې غونډاوه /غونډوئ ه)(غونډول غونډوله نډولېغو

 3rd غونډاوه /غونډوئ (ه)ډولغون غونډوله غونډولې اوهونډغ /ئوغونډ )(هغونډول غونډوله غونډولې

 
  



235: to gather; to collect غونډول 
 

 471 

 
Future Progressive  

 1st (ه)غونډوم به  )(هومغونډ به  (ه)غونډوم به  (ه)غونډوم به  غونډوو به ووغونډ به ونډووغ به ووغونډ به

 2nd وېونډغ به  ونډوېغ به  غونډوې به  غونډوې به  غونډوئ به غونډوئ به نډوئغو به غونډوئ به

 3rd ويغونډ به  غونډوي به  غونډوي به  ويغونډ به غونډوي به غونډوي به نډويغو به غونډوي به

  
Future Perfect  

 1st ی ويغونډ کړ به غونډ کړي وي به ويغونډه کړې  به يغونډي کړي و به ی ويغونډ کړ به کړي ويغونډ  به غونډه کړې وي هب ه غونډي کړي ويب

 2nd ی ويکړنډ غو به کړي وي غونډ به ه کړې ويغونډ به ډي کړي ويغون به ی ويغونډ کړ به ونډ کړي ويغ به غونډه کړې وي به ويړي ډي کنبه غو

 3rd ی ويغونډ کړ به غونډ کړي وي به ې ويغونډه کړ به وي غونډي کړي به ويی غونډ کړ به ډ کړي ويغون به غونډه کړې وي به به غونډي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويغونډ کړ به غونډ کړي وي هب ډه کړې ويغون به ډي کړي ويغون به ی وينډ کړغو به غونډ کړي وي به به غونډه کړې وي غونډي کړي ويبه 

 2nd ی ويغونډ کړ به يي وډ کړنغو به غونډه کړې وي به غونډي کړي وي به ی ويړغونډ ک به ړي ويغونډ ک به غونډه کړې ويبه  نډي کړي ويبه غو

 3rd ی ويغونډ کړ به غونډ کړي وي به ونډه کړې ويغ هب ونډي کړي ويغ به ويی غونډ کړ به غونډ کړي وي هب به غونډه کړې وي ه غونډي کړي ويب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)غونډوم ) به(تېر (ه)غونډوم (تېر) به (ه)ونډومغ (تېر) به (ه)غونډوم بهر) (تې وغونډو به (تېر) غونډوو (تېر) به غونډوو ر) به(تې غونډوو ) به(تېر

 2nd غونډوې ر) به(تې غونډوې (تېر) به غونډوې (تېر) به غونډوې (تېر) به غونډوئ (تېر) به غونډوئ (تېر) به وئونډغ (تېر) به وئغونډ به(تېر) 

 3rd غونډوي (تېر) به غونډوي ه(تېر) ب غونډوي (تېر) به غونډوي ه(تېر) ب غونډوي (تېر) به ويغونډ ېر) به(ت غونډوي (تېر) به غونډوي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

کړي  غونډي (تېر) به 

 وي

کړې  غونډه (تېر) به 

 وي

غونډ کړي  (تېر) به 

 وي

ی غونډ کړ به (تېر) 

 وي

(تېر) به غونډي کړي  

 وي

 ډه کړېغون (تېر) به 

 وي

غونډ کړي  ر) به(تې 

 وي

ی غونډ کړ ) به(تېر 

 وي
1st 

غونډي کړي  (تېر) به 

 وي

ډه کړې غون ر) به(تې 

 وي

ډ کړي غون (تېر) به 

 وي

 یغونډ کړ تېر) به( 

 وي

 ډي کړي(تېر) به غون 

 وي

غونډه کړې  (تېر) به 

 وي

غونډ کړي  (تېر) به 

 وي

ی غونډ کړ تېر) به( 

 وي
2nd 

 ينډي کړغو (تېر) به 

 وي

غونډه کړې  ېر) به(ت 

 وي

غونډ کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی ډ کړغون (تېر) به 

 وي

ړي ه غونډي ک(تېر) ب 

 وي

ړې ه کغونډ (تېر) به 

 وي

غونډ کړي  ) به(تېر 

 وي

ی ړغونډ ک (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
غونډ  غونډاوه، به /، غونډوئ(ه)غونډوم (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)غونډ کم زه دې )غواړي چي  Present Active غونډوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)مغونډ ک زه دې )چيغوښتل يې  Present Passive ونډېدونکیغ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی ونډ غو  Past Active یغونډ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  ی وکړغونډ  Past Passive یغونډ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی نډ کړغو ي) ما ديي چدی باور نه لر  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وغونډ  ام )خوښ وم چي  Continuous غونډوه 

 Non-continuous ډ کهغون 

 



236: to roast; to torment کبابول 
 

 472 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګکباب (ه)کبابوم  (ه)کبابوم (ه)ومکباب بووکبا کبابوو ابووکب کبابوو

 2nd ېبابوک بابوېک کبابوې کبابوې کبابوئ کبابوئ کبابوئ کبابوئ

 3rd ابويکب کبابوي کبابوي کبابوي کبابوي يکبابو کبابوي کبابوي

 
Simple Past  

 1st کباب کئ (ه)لکړ-کړه/ کباب کباب کړه ېکړ کباب کباب کئ (ه)کړل-کړه/اب کب کباب کړه ېکباب کړ

 2nd ئب ککبا )(هکړل-کباب کړه/ کړه کباب کړې کباب کباب کئ )(هکړل-کباب کړه/ کباب کړه کباب کړې

 3rd ب کئکبا (ه)کړل-کړه/ کباب کړه کباب کړې کباب کباب کئ (ه)کړل-کباب کړه/ هکباب کړ کباب کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کباب کم به (ه)کباب کم به (ه)کباب کم به (ه)کباب کم به اب کوکب به کوکباب  به باب کوبه ک به کباب کو

 2nd کباب کې به کباب کې به کباب کې به کباب کې به کباب کئ به ب کئاکب به به کباب کئ به کباب کئ

 3rd کباب کي به کي کباب به کباب کي به کباب کي به کباب کي به کيکباب  هب کباب کيبه  به کباب کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)کباب کم ېر) به(ت (ه)کباب کم (تېر) به (ه)باب کمک (تېر) به (ه)کباب کم ه) ب(تېر باب کوک (تېر) به کباب کو (تېر) به کو کباب ه(تېر) ب کباب کو (تېر) به

 2nd کباب کې (تېر) به باب کېک (تېر) به کباب کې (تېر) به کباب کې (تېر) به کباب کئ ېر) به(ت کباب کئ ر) به(تې کباب کئ به(تېر)  باب کئک ر) به(تې

 3rd کباب کي به(تېر)  کباب کي ه(تېر) ب کباب کي ه(تېر) ب کباب کي (تېر) به کباب کي (تېر) به کباب کي ر) به(تې کي بکبا به(تېر)  کباب کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)بومکبا (ه)کبابوم  (ه)کبابوم (ه)کبابوم وکبابو ووکباب کبابوو بووکبا

 2nd ېابوکب ېوکباب ېکبابو کبابوې کبابوئ کبابوئ کبابوئ بوئکبا

 3rd کبابوي کبابوي کبابوي کبابوي کبابوي ابويکب کبابوي کبابوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکباب کړ  کباب کړي دي  اب کړې دهکب  ي ديکباب کړ ی دئکړ کباب  باب کړي ديک  ب کړې دهکبا  کباب کړي دي

 2nd ی دئکباب کړ  ي ديکباب کړ  کباب کړې ده  يي دب کړاکب دئ یکباب کړ  کباب کړي دي  کباب کړې ده  يکباب کړي د

 3rd ئی دکباب کړ  دي کباب کړي  کړې دهکباب   ي ديکړ کباب ی دئب کړکبا  ديکباب کړي   کباب کړې ده  ديکباب کړي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st کباباوه /بوئکبا (ه)لکبابو کبابوله کبابولې کباباوه /کبابوئ (ه)ولکباب کبابوله لېکبابو

 2nd کباباوه /ابوئکب (ه)لکبابو ولهکباب کبابولې باوهکبا /کبابوئ (ه)کبابول کبابوله لېکبابو

 3rd کباباوه /کبابوئ (ه)کبابول کبابوله لېکبابو وهکبابا /کبابوئ )(هکبابول کبابوله کبابولې

 
Past Progressive  

 1st کباباوه /کبابوئ (ه)ولکباب کبابوله کبابولې وهاباکب /ئکبابو (ه)کبابول کبابوله کبابولې

 2nd وهکبابا /کبابوئ ه)(کبابول ولهبابک کبابولې اوهکباب /ئکبابو (ه)کبابول کبابوله لېکبابو

 3rd کباباوه /کبابوئ )(هکبابول بابولهک کبابولې کباباوه /کبابوئ (ه)کبابول کبابوله کبابولې

 
Past Perfect  

 1st وکړی کباب  کباب کړي وه ې وهکباب کړ کباب کړي وې کړی وکباب  هکباب کړي و کباب کړې وه وې کړي بکبا

 2nd کړی وکباب  کباب کړي وه ې وهکباب کړ کباب کړي وې ی وکړکباب  ب کړي وهکبا کړې وه بابک کباب کړي وې

 3rd وکړی کباب  کباب کړي وه هې وب کړاکب وې کباب کړي کړی وکباب  کباب کړي وه ړې وهکباب ک ب کړي وېکبا

 
Past Perfect Progressive  

 1st کباباوه /وئکباب (ه)کبابول هکبابول بولېکبا کباباوه /بوئکبا (ه)کبابول لهکبابو کبابولې

 2nd کباباوه /کبابوئ (ه)کبابول کبابوله کبابولې کباباوه /کبابوئ (ه)کبابول کبابوله ېکبابول

 3rd کباباوه /کبابوئ (ه)کبابول کبابوله کبابولې کباباوه /کبابوئ (ه)بولکبا ولهبکبا لېکبابو

 
  



236: to roast; to torment کبابول 
 

 473 

 
Future Progressive  

 1st (ه)کبابوم به  (ه)کبابوم به  (ه)ومکباب به  ه)(کبابوم به  کبابوو به کبابوو به کبابوو به کبابوو به

 2nd کبابوې به  کبابوې به  ېبابوک به  ېکبابو به  کبابوئ به کبابوئ به کبابوئ به کبابوئ به

 3rd ابويکب به  کبابوي به  بابويک به  بويکبا به کبابوي به کبابوي به کبابوي به کبابوي به

 
Future Perfect  

 1st وي یباب کړک به کباب کړي وي به کباب کړې وي به ويکباب کړي  به ويی کباب کړ به کباب کړي وي به ب کړې ويکبا به ي ويبه کباب کړ

 2nd ی ويکړکباب  به ويړي کباب ک به وي باب کړېک به ي ويکباب کړ به ی ويکړکباب  به کباب کړي وي به ب کړې ويکبا به به کباب کړي وي

 3rd ی ويکباب کړ به کباب کړي وي به کباب کړې وي به کباب کړي وي به ی ويکباب کړ به کباب کړي وي به ويکباب کړې  هب باب کړي ويبه ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یکباب کړ به کباب کړي وي به يکباب کړې و به کباب کړي وي هب ی ويړکباب ک به کباب کړي وي به يبه کباب کړې و به کباب کړي وي

 2nd ی ويکباب کړ به وي کړي بکبا به کباب کړې وي به کباب کړي وي به ی ويکړکباب  به کړي ويکباب  به به کباب کړې وي کباب کړي وي به

 3rd ی وياب کړکب به باب کړي ويک به کړې وياب کب به کړي وي کباب به ی ويب کړکبا به باب کړي ويک به به کباب کړې وي کباب کړي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کبابومبه  (تېر) (ه)کبابوم(تېر) به  (ه)ابومکب(تېر) به  (ه)کبابومه ) ب(تېر کبابوو به (تېر)  کبابوو (تېر) به  کبابوو به(تېر)   کبابوو (تېر) به 

 2nd ابوېکب (تېر) به  وېکباب (تېر) به  کبابوې (تېر) به  ابوېکب (تېر) به  کبابوئ به (تېر)  کبابوئ به(تېر)   بوئکبا (تېر) به  وئکباب به(تېر)  

 3rd کبابوي ېر) به(ت  بابويک (تېر) به  بابويک (تېر) به  کبابوي (تېر) به  بويکبا (تېر) به  کبابوي بهر) (تې  کبابوي (تېر) به  کبابوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

اب کړي کب (تېر) به 

 وي

کباب کړې  (تېر) به 

 وي

کړي کباب  (تېر) به 

 وي

ی کباب کړ ه(تېر) ب 

 وي

(تېر) به کباب کړي  

 وي

کړې اب کب هب(تېر)  

 وي

ړي کباب ک (تېر) به 

 وي

ی کباب کړ (تېر) به 

 وي
1st 

ړي کباب ک (تېر) به 

 وي

کباب کړې  ېر) به(ت 

 وي

کړي کباب  ر) به(تې 

 وي

ی کباب کړ (تېر) به 

 وي

کباب کړي (تېر) به  

 وي

کباب کړې  (تېر) به 

 وي

ي کباب کړ تېر) به( 

 وي

ی کباب کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

ړي اب کبک ) به(تېر 

 وي

کباب کړې  (تېر) به 

 يو

کباب کړي  (تېر) به 

 وي

ی کباب کړ ه(تېر) ب 

 وي

اب کړي ېر) به کب(ت 

 وي

ب کړې کبا (تېر) به 

 وي

 کباب کړي تېر) به( 

 وي

ی کباب کړ ه(تېر) ب 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
اب کب کباباوه، به /، کبابوئ(ه)کبابوم ..)(که .

 ... )ه(کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کباب کم زه دې )غواړي چي  Present Active نکیکبابوو 

Imperfect Subjunctive ) (ه)ب کمکبا زه دې )يې چيغوښتل  Present Passive کبابېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وکباب  Past Active یکباب کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و کباب  Past Passive یکباب سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکباب کړ ي چي) ما ديلر دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وکباب  ما )خوښ وم چي  Continuous کبابوه 

 Non-continuous هکباب ک 

 



237: to fold لکتو  
 

 474 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګکت (ه)کتوم  (ه)تومک (ه)کتوم تووک کتوو تووک کتوو

 2nd کتوې کتوې کتوې کتوې کتوئ کتوئ کتوئ کتوئ

 3rd کتوي کتوي کتوي ويکت يوکت تويک کتوي کتوي

 
Simple Past  

 1st کئ کت (ه)کړل -کړه/ کت کړه کت کت کړې کت کئ (ه)کړل -ه/کړکت  کړه کت کت کړې

 2nd کت کئ (ه)کړل -کړه/کت  کړه کت ېکړ کت کت کئ )(هکړل -ړه/ککت  کړه کت کړې کت

 3rd کئ کت (ه)لړک-کړه/کت  کړه کت کړې کت کت کئ (ه)کړل-کړه/ت ک کړه کت کړې کت
 

Simple Future  
 1st (ه)کم کت به (ه)کت کم هب (ه)کمکت  به ه)(کت کم به کت کو هب کت کو به به کت کو به کت کو

 2nd کت کې به کت کې به کت کې به کت کې به کت کئ به ئکت ک به کئبه کت  به کت کئ

 3rd کت کي به کيکت  هب کي تک به کت کي به کت کي به کت کي به کت کيبه  به کت کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)کت کم (تېر) به (ه)مکت ک (تېر) به (ه)کت کم (تېر) به (ه)ت کمک (تېر) به کو کت (تېر) به  کت کو ه(تېر) ب وکت ک (تېر) به کو کت (تېر) به

 2nd کت کې (تېر) به کت کې ه(تېر) ب کت کې (تېر) به کې کت هب(تېر)  کت کئ (تېر) به کت کئ (تېر) به کت کئ (تېر) به کت کئ (تېر) به

 3rd کت کي (تېر) به يکت ک (تېر) به کت کي به (تېر) کت کي ) به(تېر کت کي به (تېر) کت کي ه(تېر) ب کت کي به(تېر)  کت کي ) به(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)مکتو ه)(کتوم  (ه)کتوم (ه)کتوم کتوو کتوو کتوو کتوو

 2nd کتوې کتوې کتوې توېک کتوئ کتوئ کتوئ کتوئ

 3rd کتوي کتوي کتوي کتوي کتوي کتوي يکتو کتوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړ کت  کت کړي دي  کت کړې ده  کت کړي دي ی دئکت کړ  ديکت کړي   هکت کړې د  کړي ديکت 

 2nd ی دئکت کړ  کت کړي دي  کت کړې ده  ديکړي  کت دئ یکت کړ  کت کړي دي  کت کړې ده  کړي دي کت

 3rd ی دئت کړک  ت کړي ديک  کت کړې ده  ديکت کړي  ی دئت کړک  کت کړي دي  ده کت کړې  کت کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st کتاوه /کتوئ (ه)کتول کتوله کتولې وهکتا /کتوئ (ه)کتول کتوله کتولې

 2nd کتاوه /کتوئ ه)(کتول کتوله کتولې کتاوه /ئکتو )(هکتول کتوله کتولې

 3rd وهکتا /کتوئ (ه)تولک کتوله کتولې وهکتا /کتوئ (ه)کتول کتوله کتولې

 
Past Progressive  

 1st کتاوه /کتوئ (ه)کتول کتوله کتولې کتاوه /توئک (ه)کتول ولهکت کتولې

 2nd کتاوه /وئکت (ه)لوکت ولهکت کتولې کتاوه /کتوئ (ه)کتول کتوله لېکتو

 3rd کتاوه /کتوئ (ه)کتول ولهکت کتولې کتاوه /کتوئ (ه)کتول ولهکت کتولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وکت  کت کړي وه ړې وهکت ک ت کړي وېک کړی وکت  کت کړي وه ړې وهکت ک کړي وېکت 

 2nd کړی وکت  وه يکت کړ کت کړې وه کت کړي وې کړی وکت  ت کړي وهک کت کړې وه وې کت کړي

 3rd کړی وت ک کړي وه کت کت کړې وه ي وېکت کړ کړی وکت  وهکت کړي  کړې وه کت کت کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st کتاوه /کتوئ (ه)کتول کتوله کتولې کتاوه /کتوئ )(هکتول ولهکت کتولې

 2nd وهکتا /کتوئ )(هکتول کتوله کتولې کتاوه /کتوئ (ه)تولک کتوله کتولې

 3rd کتاوه /کتوئ )(هکتول کتوله کتولې کتاوه /کتوئ )(هکتول کتوله کتولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کتوم به  (ه)کتوم هب  (ه)کتوم به  )(هکتوم به  کتوو به کتوو به کتوو به ووکت به

 2nd کتوې هب  کتوې به  کتوې به  کتوې به  کتوئ به کتوئ به کتوئ هب کتوئ به

 3rd کتوي به  کتوي به  کتوي به  کتوي به کتوي هب کتوي به کتوي به کتوي به

 
Future Perfect  

 1st ويی کت کړ به کت کړي وي به کت کړې وي به کت کړي وي به ويی کت کړ به کت کړي وي به کت کړې وي به به کت کړي وي

 2nd ی ويکت کړ به کت کړي وي به کت کړې وي به کړي ويکت  به يی وکړ کت به کت کړي وي به کت کړې وي به ړي ويبه کت ک

 3rd ی ويکت کړ به وي کت کړي به کت کړې وي به کت کړي وي هب يی وکت کړ به يت کړي وک به ې ويکت کړ به ت کړي ويبه ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکت کړ به ويکړي کت  به کت کړې وي به ويکړي  کت به ی ويکت کړ به کت کړي وي به ه کت کړې ويب به کت کړي وي

 2nd ی ويکت کړ به وي کت کړي به کړې ويکت  به ي ويکړ کت به ی ويکړ کت به يکت کړي و به به کت کړې وي يبه کت کړي و

 3rd وي یکړ تک به يکت کړي و به کت کړې وي به کت کړي وي به ی ويکت کړ به يکت کړي و به به کت کړې وي ه کت کړي ويب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کتوم (تېر) به  )(هکتوم (تېر) به   (ه)ومکت (تېر) به  (ه)کتوم ېر) به(ت  کتوو به تېر)(  کتوو (تېر) به  کتوو (تېر) به  کتوو (تېر) به 

 2nd کتوې (تېر) به  کتوې (تېر) به  کتوې تېر) به(  کتوې ېر) به(ت  کتوئ (تېر) به  کتوئ (تېر) به  توئک (تېر) به  توئک (تېر) به 

 3rd کتوي (تېر) به  کتوي (تېر) به  کتوي ه(تېر) ب  کتوي به(تېر)   تويک ه(تېر) ب  کتوي ېر) به(ت  کتوي (تېر) به  کتوي به(تېر)  

 
Future in the Past Perfect  

کت کړي  (تېر) به 

 وي

کت کړې  (تېر) به 

 يو

کړي  کت ) بهر(تې 

 وي

ی کت کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به کت کړي  

 وي

کت کړې  به(تېر)  

 وي

کړي کت  ر) به(تې 

 وي

 یکړکت  (تېر) به 

 وي
1st 

کت کړي  تېر) به( 

 يو

کت کړې  ) به(تېر 

 وي

کت کړي  (تېر) به 

 وي

ی کت کړ (تېر) به 

 وي

کړي  (تېر) به کت 

 وي

کت کړې  (تېر) به 

 وي

 يکت کړ (تېر) به 

 وي

ی کت کړ ېر) به(ت 

 وي
2nd 

کت کړي  (تېر) به 

 وي

کړې کت  (تېر) به 

 وي

کت کړي  (تېر) به 

 وي

ی کت کړ به (تېر) 

 وي

کړي تېر) به کت ( 

 وي

 کت کړې (تېر) به 

 وي

کړي  کت (تېر) به 

 وي

ی کت کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future)  (ه)کت کم بهه، کتاو /کتوئ ،(ه)کتوم ...)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (هکت کم زه دې )چيغواړي(  Present Active کتوونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)کت کم دېزه  )چيغوښتل يې  Present Passive کتېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وکت  Past Active یکت کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وکت  Past Passive یکت سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکت کړ يري چي) ما ده لدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وکت  ما )خوښ وم چي  Continuous کتوه 

 Non-continuous کت که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګکرار (ه)کراروم  (ه)کراروم )(هکراروم کراروو ووکرار کراروو کراروو

 2nd ېوکرار ېکرارو کراروې کراروې کراروئ کراروئ روئکرا کراروئ

 3rd کراروي کراروي کراروي کراروي ارويکر کراروي کراروي کراروي

 
Simple Past  

 1st کرار کئ (ه)کړل -کړه/کرار  کړه رهکرا ېکړ کراري کرار کئ (ه)کړل -ه/کړ کرار کړه رارهک کړې يکرار

 2nd کرار کئ )(هلکړ -/کړهار کر کړه کراره کړې کراري کرار کئ (ه)کړل -کړه/کرار  کړه کراره کړې کراري

 3rd کئار کر (ه)کړل -ه/کړکرار  کړه رارهک کړې کراري ار کئکر (ه)کړل -کړه/کرار  کړه کراره ېکړ کراري
 

Simple Future  
 1st (ه)کرار کم به (ه)کرار کم به (ه)کراره کم به (ه)کراري کم به کرار کو به کرار کو به به کراره کو ري کوه کراب

 2nd کېکرار  به کرار کې به کراره کې به کراري کې به ار کئکر به کرار کئ به اره کئکر به ئککراري به 

 3rd کرار کي به رار کيک به کي کراره به ياري ککر به کرار کي به کرار کي به کيبه کراره  کي ه کراريب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ار کم) به کر(تېر (ه)م(تېر) به کرار ک مکراره ک (تېر) به کراري کم ېر) به(ت کرار کو (تېر) به کو رارک به (تېر) کراره کو (تېر) به کراري کو (تېر) به

 2nd کرار کې (تېر) به کرار کې (تېر) به کېکراره  (تېر) به (تېر) به کراري کې کرار کئ (تېر) به کرار کئ (تېر) به ئاره ککر (تېر) به ي کئېر) به کرار(ت

 3rd کرار کي تېر) به( کرار کي ه) ب(تېر کراره کي ېر) به(ت اري کي(تېر) به کر ار کيکر (تېر) به کرار کي (تېر) به کي کراره (تېر) به کراري کيبه ېر) ت(

 
Present Progressive  

 1st (ه)کراروم (ه)کراروم  ه)(کراروم (ه)ارومکر کراروو کراروو کراروو کراروو

 2nd کراروې روېکرا کراروې کراروې راروئک ئراروک راروئک کراروئ

 3rd کراروي کراروي کراروي يکرارو کراروي ارويکر کراروي کراروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکرار کړ  کړي دي کرار  ره کړې دهکرا  کراري کړي دي ی دئکرار کړ  ړي ديکرار ک  اره کړې دهکر  يکراري کړي د

 2nd ی دئر کړکرا  کرار کړي دي  کراره کړې ده  کراري کړي دي ی دئکرار کړ  کرار کړي دي  هې ده کړرکرا  يکراري کړي د

 3rd ئی دکرار کړ  کرار کړي دي  راره کړې دهک  کراري کړي دي دئی کړ کرار  رار کړي ديک  ه کړې دهرارک  اري کړي ديکر

 
Present Perfect Progressive  

 1st هکراراو /کراروئ (ه)کرارول کراروله کرارولې کراراوه /راروئک )(هولرکرا لهکرارو کرارولې

 2nd کراراوه /راروئک (ه)کرارول رولهکرا کرارولې وهکرارا /کراروئ (ه)رولکرا ارولهکر کرارولې

 3rd کراراوه /کراروئ (ه)کرارول ولهکرار کرارولې وهکرارا /کراروئ (ه)کرارول کراروله رولېکرا

 
Past Progressive  

 1st کراراوه /کراروئ (ه)کرارول کراروله کرارولې کراراوه /کراروئ (ه)ارولکر کراروله کرارولې

 2nd کراراوه /کراروئ (ه)ارولکر کراروله کرارولې راوهکرا /کراروئ (ه)لکرارو ارولهکر کرارولې

 3rd کراراوه /ئاروکر )ه(رارولک کراروله کرارولې کراراوه /کراروئ (ه)کرارول کراروله کرارولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وکرار  ي وهکرار کړ وه کړېکراره  وېکړي کراري  کړی ورار ک کرار کړي وه وه کراره کړې کراري کړي وې

 2nd کړی وکرار  کرار کړي وه ړې وهکراره ک کړي وې کراري کړی وکرار  کرار کړي وه کړې وه کراره کراري کړي وې

 3rd کړی وار کر کرار کړي وه وهکراره کړې  کراري کړي وې کړی وار کر کرار کړي وه ه کړې وهرارک وې ري کړيکرا

 
Past Perfect Progressive  

 1st کراراوه /کراروئ (ه)کرارول کراروله کرارولې وهکرارا /کراروئ (ه)لکرارو کراروله کرارولې

 2nd کراراوه /کراروئ (ه)کرارول ارولهکر رولېاکر اوهکرار /کراروئ (ه)کرارول کراروله رارولېک

 3rd اراوهکر /کراروئ (ه)کرارول رارولهک ارولېکر راراوهک /کراروئ (ه)ارولکر کراروله کرارولې
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Future Progressive  

 1st )(هکراروم به  (ه)کراروم به  (ه)کراروم به  (ه)کراروم هب  کراروو به کراروو به کراروو به رووکرا به

 2nd اروېکر به  کراروې به  کراروې به  کراروې به  کراروئ به کراروئ به کراروئ به وئرارک به

 3rd کراروي به  کراروي به  کراروي به  کراروي به کراروي به کراروي به کراروي به رويکرا به

 
Future Perfect  

 1st يی وکرار کړ به کرار کړي وي به وي کراره کړې به اري کړي ويکر به يوی ر کړکرا به کرار کړي وي به کراره کړې وي به ه کراري کړي ويب

 2nd ی ويکرار کړ به کرار کړي وي به يکراره کړې و به کړي ويي به کرار ی وير کړکرا به ي ويکړ کرار به ړې ويکراره ک به ړي ويکراري کبه 

 3rd وي یکرار کړ به کرار کړي وي به ړې ويکراره ک به کراري کړي ويبه  وي یرار کړک به کرار کړي وي به کراره کړې وي به يبه کراري کړي و

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکرار کړ هب کرار کړي وي هب کراره کړې وي به به کراري کړي وي ويی کرار کړ به ر کړي ويراک به راره کړې ويبه ک کړي ويري به کرا

 2nd وي یرار کړک به ي ويکرار کړ به کړې ويکراره  به به کراري کړي وي ی ويکړکرار  به کرار کړي وي به ويکړې  کراره به به کراري کړي وي

 3rd ی ويکرار کړ به کرار کړي وي به کراره کړې وي به به کراري کړي وي ی ويکرار کړ به رار کړي ويک به کراره کړې وي به ي کړي ويراربه ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کرارومه ب (تېر) (ه)کراروم (تېر) به ه)(ومکرار(تېر) به  (ه)رومکرار) به (تې کراروو به ېر)(ت کراروو (تېر) به کراروو ېر) به(ت کراروو (تېر) به

 2nd کراروې (تېر) به  کراروې ر) به(تې  وېرکرا به(تېر)   کراروې (تېر) به  کراروئ ر) به(تې  کراروئ به (تېر)  کراروئ (تېر) به  کراروئ ر) به(تې 

 3rd کراروي (تېر) به  کراروي (تېر) به  رويراک (تېر) به  ارويکر (تېر) به  يکرارو تېر) به(  ارويکر ېر) به(ت  کراروي ېر) به(ت  کراروي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کراري کړي  (تېر) به 

 وي

 ېاره کړکر (تېر) به 

 وي

کرار کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی کرار کړ ر) به(تې 

 وي

ي کړي (تېر) به کرار 

 وي

ړې کراره ک ه(تېر) ب 

 وي

ي کړ کرار (تېر) به 

 وي

ی کرار کړ به (تېر) 

 وي
1st 

ي کراري کړ (تېر) به 

 وي

کراره کړې  (تېر) به 

 وي

کرار کړي  ه(تېر) ب 

 وي

ی کرار کړ (تېر) به 

 وي

کړي (تېر) به کراري  

 وي

کراره کړې  بهر) (تې 

 وي

کرار کړي  به(تېر)  

 وي

ی کرار کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

کړي کراري  به(تېر)  

 وي

کړې ره کرا (تېر) به 

 وي

کرار کړي  ر) به(تې 

 يو

ی کرار کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به کراري کړي  

 وي

اره کړې کر (تېر) به 

 وي

کرار کړي  ر) به(تې 

 وي

ی کرار کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
کرار  کراراوه، به /روئ، کرا(ه)کراروم ...)(که 

 ... )(هکم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کرار کم دېه ز )غواړي چي  Present Active کراروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کرار کم زه دې )چي غوښتل يې  Present Passive یدونکېکرار 

Pluperfect or Past Perfect Indicative   کړی وکرار  Past Active یکړ کرار  

Past Anterior or Preterit Perfect   ړی وککرار  Past Passive یکرار سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکرار کړ ه لري چي) ما ديدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وکرار  ما )يخوښ وم چ  Continuous روهکرا 

 Non-continuous  کهکرار 

 



239: to sow کرل 
 

 478 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)منګرکر (ه)مکر  ه)(کرم (ه)کرم کرو کرو کرو کرو

 2nd کرې کرې کرې کرې کرئ کرئ کرئ کرئ

 3rd کري کري کري کري کري کري يکر کري

 
Simple Past  

 1st وکاره /وکرئ (ه)وکرل وکرله وکرلې رهوکا /وکرئ (ه)کرلو وکرله رلېوک

 2nd وکاره /وکرئ (ه)وکرل وکرله رلېوک وکاره /وکرئ (ه)وکرل وکرله وکرلې

 3rd وکاره /وکرئ (ه)وکرل کرلهو وکرلې وکاره /وکرئ (ه)کرلو لهروک رلېوک
 

Simple Future  
 1st (ه)به وکرم ه)(مبه وکر (ه)ه وکرمب (ه)ه وکرمب وبه وکر ه وکروب وکرو به ه وکروب

 2nd به وکرې رېبه وک به وکرې ېوکربه  به وکرئ به وکرئ به وکرئ وکرئ به

 3rd وکري به به وکري به وکري وکريبه  کريوبه  ريبه وک به وکري به وکري

 
Simple Future in the Past  

 1st )(هوکرم(تېر) به  (ه)(تېر) به وکرم (ه)(تېر) به وکرم (ه)وکرمه (تېر) ب به وکرو (تېر)  وکروبه (تېر)   وکرو تېر) به(  ه وکرو(تېر) ب 

 2nd (تېر) به وکرې (تېر) به وکرې ې(تېر) به وکر ر) به وکرې(تې کرئور) به (تې (تېر) به وکرئ (تېر) به وکرئ وکرئ (تېر) به

 3rd (تېر) به وکري ي(تېر) به وکر به وکري ر)(تې تېر) به وکري( ) به وکريتېر( ېر) به وکري(ت وکري(تېر) به  (تېر) به وکري

 
Present Progressive  

 1st )(هکرم (ه)کرم  (ه)کرم (ه)کرم کرو کرو وکر کرو

 2nd ېکر کرې کرې کرې کرئ کرئ کرئ کرئ

 3rd کري ريک کري کري کري کري کري کري
 

Present Perfect  
 1st دئی کرل  کرلي دي  لې دهکر  کرلي دي ی دئرلک  کرلي دي  دهکرلې   رلي ديک

 2nd ی دئکرل  کرلي دي  کرلې ده  کرلي دي ی دئرلک  کرلي دي  کرلې ده  کرلي دي

 3rd ی دئکرل  کرلي دي  کرلې ده  کرلي دي ی دئکرل  رلي ديک  ې دهلکر  ديکرلي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st کاره /رئک (ه)کرل کرله کرلې کاره /کرئ (ه)کرل کرله کرلې

 2nd کاره /کرئ (ه)کرل کرله کرلې کاره /کرئ (ه)کرل لهکر کرلې

 3rd ارهک /کرئ )(هکرل کرله کرلې کاره /کرئ (ه)کرل کرله کرلې

 
Past Progressive  

 1st رهکا /کرئ )(هکرل کرله کرلې هکار /کرئ (ه)کرل کرله کرلې

 2nd کاره /کرئ )(هکرل کرله کرلې کاره /کرئ )(هلکر کرله کرلې

 3rd کاره /کرئ )(هکرل کرله کرلې کاره /کرئ (ه)کرل رلهک کرلې

 
Past Perfect  

 1st ی وکرل کرلي وه کرلې وه رلي وېک وی رلک لي وهکر کرلې وه کرلي وې

 2nd ی وکرل هکرلي و کرلې وه ېکرلي و ی وکرل وه کرلي کرلې وه کرلي وې

 3rd ی وکرل وهکرلي  کرلې وه کرلي وې وی کرل کرلي وه وهکرلې  لي وېکر

 
Past Perfect Progressive  

 1st رهاک /کرئ (ه)کرل کرله کرلې کاره /کرئ (ه)کرل لهکر کرلې

 2nd کاره /کرئ (ه)کرل کرله کرلې کاره /کرئ (ه)کرل کرله کرلې

 3rd کاره /کرئ ه)(کرل کرله رلېک کاره /کرئ (ه)لکر کرله کرلې

 
  



239: to sow کرل 
 

 479 

 
Future Progressive  

 1st (ه)کرم به  (ه)کرمبه   (ه)کرمبه   (ه)کرمبه   به کرو به کرو به کرو به کرو

 2nd کرېبه   کرېبه   کرېه ب  کرې هب  کرئبه  کرئبه  کرئبه  کرئبه 

 3rd کري به  کريه ب  کريبه   کريبه  کريبه  کريبه  کريبه  کريبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکرلبه  به کرلي وي به کرلې وي کرلي ويبه  ی ويبه کرل ه کرلي ويب وي به کرلې لي ويبه کر

 2nd ی ويبه کرل به کرلي وي به کرلې وي يي وکرل هب ی ويبه کرل به کرلي وي به کرلې وي کرلي وي به

 3rd ی ويبه کرل يبه کرلي و يې وبه کرل رلي ويبه ک ويی به کرل به کرلي وي رلې ويبه ک به کرلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یه کرلب به کرلي وي به کرلې وي به کرلي وي ويی به کرل رلي ويبه ک به کرلې وي به کرلي وي

 2nd ی ويکرلبه  لي ويبه کر به کرلې وي به کرلي وي ی ويبه کرل به کرلي وي به کرلې وي به کرلي وي

 3rd ی ويبه کرل به کرلي وي لې ويبه کر به کرلي وي ی ويرله کب به کرلي وي به کرلې وي وي به کرلي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(کرمبه (تېر)   )(هکرم(تېر) به    (ه)کرم(تېر) به   (ه)کرم(تېر) به   به کرو (تېر)  به کرو ېر)(ت  وبه کر (تېر)  (تېر) به کرو 

 2nd رېک(تېر) به   کرې(تېر) به   کرې(تېر) به   کرېتېر) به (  کرئ(تېر) به   کرئ بهر) (تې  کرئ) به (تېر  کرئه ) ب(تېر 

 3rd کري(تېر) به   کري(تېر) به   کري(تېر) به   کري(تېر) به   کري(تېر) به   يکره ب(تېر)   کري(تېر) به   کري(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويرل(تېر) به ک  (تېر) به کرلي وي  کرلې وي(تېر) به   ي وي(تېر) به کرل  ی وي(تېر) به کرل  ي وي(تېر) به کرل  کرلې ويه ) ب(تېر  کرلي وي(تېر) به  

 2nd ی ويکرل بهر) (تې  کرلي وي (تېر) به  يې و(تېر) به کرل  رلي ويتېر) به ک(  ی ويېر) به کرل(ت  (تېر) به کرلي وي  به کرلې وي(تېر)   تېر) به کرلي وي( 

 3rd ی ويبه کرل (تېر)  (تېر) به کرلي وي  يلې ور) به ک(تېر  (تېر) به کرلي وي  ی وير) به کرل(تې  به کرلي وي(تېر)   (تېر) به کرلې وي  به کرلي وي(تېر)  

 

Conditional (present, past, future) (ه، به وکرمره ،کرئ/ کا(ه)رمک ...) (که( ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وکرم )غواړي چي  Present Active کرونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(ې وکرمزه د )غوښتل يې چي  Present Passive یکرل کېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکرل  Past Active یکرل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یکرل  Past Passive یکرل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکرل ي چي) ما ديدی باور نه لر  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکرل ما )وښ وم چيخ  Continuous کره 

 Non-continuous وکره 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګريابک (ه)کريابوم  (ه)ريابومک )(هومبکريا وکريابو کريابوو کريابوو کريابوو

 2nd بوېکريا کريابوې کريابوې کريابوې کريابوئ کريابوئ ئکريابو کريابوئ

 3rd کريابوي کريابوي بويکريا کريابوي کريابوي ويکرياب کريابوي ويکرياب

 
Simple Past  

 1st کرياب کئ (ه)کړل -کړه/کرياب  کړه کريابه ړېک بياکري کئکرياب  (ه)کړل -کړه/کرياب  کړه کريابه کړې کريابي

 2nd کرياب کئ )(هکړل -کړه/کرياب  کړه کريابه کړې کريابي اب کئکري (ه)کړل -کړه/کرياب  کړه کريابه کړې کريابي

 3rd ياب کئکر (ه)کړل -کړه/کرياب  کړه کريابه کړې کريابي کرياب کئ (ه)کړل -کړه/کرياب  کړه کريابه کړې يکرياب
 

Simple Future  
 1st )(هکرياب کم به (ه)اب کمکري به (ه)ابه کمکري به (ه)ابي کمکري به کرياب کو هب کرياب کو به به کريابه کو بي کوبه کريا

 2nd کرياب کې به کرياب کې به کې کريابه به بي کېکريا به کرياب کئ به کرياب کئ به ه کئبه کرياب به کريابي کئ

 3rd کرياب کي به کرياب کي به کي کريابه به کريابي کي به کرياب کي به کرياب کي به يابه کيکر به يکريابي به ک

 
Simple Future in the Past  

 يکرياب(تېر) به 

 کو 

 کريابه (تېر) به

 وک
 وکرياب ک (تېر) به کرياب کو (تېر) به

بي کريا (تېر) به

 (ه)کم
 (ه)کريابه کم (تېر) به

ب اکري به(تېر) 

 (ه)کم

کرياب  (تېر) به

 (ه)کم
1st 

 2nd کرياب کې (تېر) به کېکرياب  (تېر) به به کېياکر به(تېر)  ي کېکرياب ر) به(تې کرياب کئ به (تېر) ئکرياب ک ه(تېر) ب کريابه کئ (تېر) به (تېر) به کريابي کئ

 3rd کرياب کي تېر) به( کرياب کي (تېر) به کريابه کي به(تېر)  کريابي کي ېر) به(ت ب کياکري به(تېر)  کرياب کي (تېر) به کريابه کي به(تېر)  ريابي کي(تېر) به ک
 

Present Progressive  
 1st (ه)کريابوم (ه)کريابوم  (ه)کريابوم (ه)کريابوم وريابوک کريابوو وکريابو ابووکري

 2nd ابوېکري کريابوې کريابوې کريابوې کريابوئ ئکريابو کريابوئ کريابوئ

 3rd ابويکري کريابوي کريابوي کريابوي ابويکري کريابوي کريابوي بويرياک

 
Present Perfect  

 1st ی دئب کړکريا  کرياب کړي دي  کريابه کړې ده  يکريابي کړي د ی دئب کړياکر  يکرياب کړي د  به کړې دهرياک  ابي کړي ديکري

 2nd ی دئکړکرياب   کرياب کړي دي  ابه کړې دهکري  کريابي کړي دي ی دئکړ ريابک  ي ديکرياب کړ  کريابه کړې ده  ريابي کړي ديک

 3rd ی دئکرياب کړ  کرياب کړي دي  کريابه کړې ده  ي ديکړيابي کر ی دئب کړکريا  ړي ديب ککريا  کړې ده کريابه  ي کړي ديکرياب

 
Present Perfect Progressive  

 1st کريابوئ (ه)ولکرياب کريابوله کريابولې ئ يابورک (ه)لکريابو کريابوله کريابولې

 2nd ئکريابو (ه)لابوکري کريابوله ريابولېک ريابوئ ک (ه)کريابول بولهکريا کريابولې

 3rd ريابوئ ک (ه)کريابول کريابوله کريابولې ابوئ کري (ه)کريابول يابولهکر بولېکريا
 

Past Progressive  
 1st کريابوئ  (ه)کريابول کريابوله کريابولې ابوئکري (ه)لکريابو کريابوله کريابولې

 2nd ريابوئک (ه)ريابولک هکريابول ابولېکري بوئکريا (ه)لکريابو کريابوله ېکريابول

 3rd کريابوئ (ه)کريابول کريابوله کريابولې کريابوئ  )(هکريابول کريابوله لېبوکريا

 
Past Perfect  

 1st وکړی کرياب  کړي وهکرياب  کريابه کړې وه يابي کړي وېکر کړی وکرياب  ب کړي وهرياک وه به کړېکريا کريابي کړي وې

 2nd کړی وکرياب  کرياب کړي وه ړې وهکريابه ک ريابي کړي وېک کړی وکرياب  ي وهکرياب کړ وهړې کريابه ک ي وېيابي کړکر

 3rd کړی وکرياب  ي وهکرياب کړ کريابه کړې وه وې کړي يکرياب کړی وکرياب  کرياب کړي وه ريابه کړې وهک کريابي کړي وې

  
Past Perfect Progressive  

 1st کريابوئ (ه)ولابکري بولهکريا ولېکرياب ابوئ کري (ه)کريابول هکريابول کريابولې

 2nd کريابوئ  (ه)کريابول لهکريابو کريابولې کريابوئ  (ه)کريابول کريابوله يابولېکر

 3rd کريابوئ  (ه)کريابول کريابوله کريابولې کريابوئ  (ه)وليابکر هلکريابو کريابولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کريابوم به  (ه)کريابوم به  (ه)کريابوم به  (ه)بومياکر به  بووکريا هب کريابوو هب وکريابو به بووکريا به

 2nd وېکرياب به  کريابوې به  ېابوکري هب  بوېکريا به  کريابوئ به کريابوئ به ريابوئک به کريابوئ به

 3rd ريابويک به  يابويکر به  کريابوي هب  ابويکري به ويکرياب به کريابوي به کريابوي به کريابوي به

 
Future Perfect  

 ي کړي ويکرياببه 
 کريابه کړې  به

 وي
 کريابي کړي وي به ی ويکړ کرياب به کړي ويکرياب  به

 ې کريابه کړ به

 وي
 1st ی ويکرياب کړ به کړي وي يابکر هب

 به کريابي کړي وي
 کړې  کريابه به

 وي
 ي کړي وييابکر به ی ويکړ کرياب هب کړي وي کرياب به

 ه کړې کرياب به

 وي
 2nd ی ويب کړکريا به کرياب کړي وي به

 به کريابي کړي وي
 يابه کړې کر به

 وي
 وي بي کړيکريا به ی ويکرياب کړ به کرياب کړي وي به

 ريابه کړې ک هب

 وي
 3rd ی ويکرياب کړ به کړي ويکرياب  به

 
Future Perfect Progressive  

 ابي کړي ويکري به ويی کرياب کړ هب ياب کړي ويکر به يابه کړې ويکر به ابي کړي ويبه کري
 کريابه کړې  به

 وي
 1st ی وياب کړکري به ب کړي ويکريا به

 کريابي کړي وي به ی ويکړکرياب  به کرياب کړي وي به ې ويړيابه کبه کر به کريابي کړي وي
 ه کړې کرياب به

 وي
 2nd ی ويب کړکريا به ب کړي ويکريا به

 کريابي کړي وي به ی ويکرياب کړ به کرياب کړي وي به ويې کريابه کړ به وي کريابي کړي به
 يابه کړې کر به

 وي
 3rd ی ويکرياب کړ به کرياب کړي وي به

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)کريابوم (تېر) به  (ه)کريابوم (تېر) به   )(هکريابوم ېر) به(ت  (ه)ابومکري (تېر) به  ووکرياب هب (تېر)  کريابوو (تېر) به  کريابوو (تېر) به  کريابوو ر) به(تې 

 2nd کريابوې ر) به(تې  کريابوې (تېر) به  کريابوې ه(تېر) ب  کريابوې ېر) به(ت  بوئاکري به(تېر)   کريابوئ (تېر) به  کريابوئ به (تېر)  کريابوئ (تېر) به 

 3rd کريابوي ) به(تېر  کريابوي ه(تېر) ب  کريابوي (تېر) به  کريابوي ه(تېر) ب  کريابوي ) بهېر(ت  ريابويک ) به(تېر  يابويکر (تېر) به  بويکريا به(تېر)  
 

Future in the Past Perfect  
کريابي کړي  تېر) به( 

 وي

کريابه کړې  (تېر) به 

 وي

کرياب کړي  (تېر) به 

 وي

 یياب کړکر ېر) به(ت 

 وي

يابي کړي کر (تېر) به 

 وي

کړې ه کرياب ) به(تېر 

 وي

ب کړي کريا (تېر) به 

 وي

ی کرياب کړ (تېر) به 

 وي
1st 

بي کړي کريا (تېر) به 

 وي

کريابه کړې  (تېر) به 

 وي

ړي ب ککريا ېر) به(ت 

 وي

ی ړکرياب ک (تېر) به 

 وي

(تېر) به کريابي کړي  

 وي

ې کريابه کړ تېر) به( 

 وي

رياب کړي ک ر) به(تې 

 وي

ی کړ ر) به کرياب(تې 

 يو
2nd 

کريابي کړي  ) بهېر(ت 

 وي

کريابه کړې  تېر) به( 

 وي

ب کړي کريا (تېر) به 

 وي

ی کرياب کړ به (تېر) 

 وي

 (تېر) به کريابي کړي 

 وي

کريابه کړې  بهېر) ت( 

 وي

کرياب کړي  (تېر) به 

 وي

ی (تېر) به کرياب کړ 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
کرياب  کرياباوه، به /، کريابوئ)(هابومکري که ...)(

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کرياب کم زه دې )غواړي چي  Present Active یابوونککري 

Imperfect Subjunctive )(ه)کرياب کم زه دې )يې چي غوښتل  Present Passive دونکیکريابې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وب کريا  Past Active یکرياب کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی وياب کر  Past Passive یکرياب سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکرياب کړ ) ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) وکړی ب کريا ما )چيوم خوښ  Continuous کريابوه 

 Non-continuous کرياب که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګړوپک )(هکړوپوم  (ه)کړوپوم (ه)کړوپوم کړوپوو کړوپوو ووکړوپ کړوپوو

 2nd کړوپوې کړوپوې کړوپوې ېکړوپو کړوپوئ کړوپوئ ئپوکړو کړوپوئ

 3rd کړوپوي کړوپوي کړوپوي کړوپوي وپويکړ کړوپوي ړوپويک کړوپوي

 
Simple Past  

 1st ړوپ کئک (ه)ړلک -کړه/پ کړو کړه کړوپه کړې کړوپي کړوپ کئ (ه)کړل -کړه/کړوپ  کړه کړوپه کړې کړوپي

 2nd ئکړوپ ک (ه)کړل -کړه/کړوپ  کړه کړوپه ېکړ کړوپي کړوپ کئ (ه)لکړ -کړه/کړوپ  کړه کړوپه کړې يړوپک

 3rd کړوپ کئ )(هکړل -کړه/کړوپ  کړه پهکړو کړې کړوپي کړوپ کئ (ه)کړل -کړه/کړوپ  کړه کړوپه ېکړ کړوپي
 

Simple Future  
 1st (ه)کمکړوپ  به (ه)کړوپ کم هب (ه)کړوپه کم به )(هکړوپي کم به کړوپ کو به کوکړوپ  هب ړوپه کوبه ک به کړوپي کو

 2nd کې کړوپ به کې کړوپ به کړوپه کې به کړوپي کې به وپ کئکړ به کړوپ کئ هب به کړوپه کئ به کړوپي کئ

 3rd کړوپ کي هب وپ کيکړ به کي کړوپه به کړوپي کي به کړوپ کي به کړوپ کي به وپه کيبه کړ به کړوپي کي

 
Simple Future in the Past  

 کړوپ کو ر) به(تې  کړوپ کو (تېر) به کړوپه کو ر) به(تې کړوپي کو (تېر) به
تېر) به کړوپي (

 (ه)کم
 1st (ه)کم کړوپ (تېر) به (ه)ړوپ کمک هر) بې(ت (ه)کړوپه کم (تېر) به

 2nd کړوپ کې (تېر) به کې کړوپ (تېر) به ړوپه کېک (تېر) به کې ړوپيک (تېر) به کئ کړوپ (تېر) به ړوپ کئک تېر) به( کړوپه کئ ېر) به(ت کړوپي کئ (تېر) به

 3rd کړوپ کي (تېر) به کړوپ کي (تېر) به وپه کيکړ (تېر) به کړوپي کي بهر) (تې يکړوپ ک (تېر) به کړوپ کي (تېر) به کړوپه کي ه(تېر) ب ړوپي کيک (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)وپومکړ (ه)کړوپوم  (ه)وپومکړ (ه)کړوپوم وړوپوک کړوپوو ووړوپک کړوپوو

 2nd کړوپوې کړوپوې پوېکړو کړوپوې وپوئکړ کړوپوئ کړوپوئ کړوپوئ

 3rd وپويکړ کړوپوي کړوپوي کړوپوي ويکړوپ کړوپوي کړوپوي کړوپوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړوپ کړ  کړوپ کړي دي  هکړوپه کړې د  دي کړوپي کړي ئی دکړوپ کړ  ي ديکړوپ کړ  کړې ده کړوپه  وپي کړي ديکړ

 2nd ی دئکړوپ کړ  دي کړي پکړو  هکړوپه کړې د  کړوپي کړي دي ی دئکړوپ کړ  کړوپ کړي دي  کړوپه کړې ده  کړي ديکړوپي 

 3rd ی دئړوپ ککړ  کړي دي ړوپک  وپه کړې دهکړ  دي کړوپي کړي ی دئکړوپ کړ  دي کړوپ کړي  کړوپه کړې ده  ي کړي ديکړوپ

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهکړوپ /کړوپوئ (ه)کړوپول کړوپوله ړوپولېک کړوپاوه /وپوئکړ (ه)کړوپول کړوپوله کړوپولې

 2nd ړوپاوهک /کړوپوئ (ه)وپولکړ کړوپوله کړوپولې کړوپاوه /وپوئکړ (ه)کړوپول کړوپوله لېوپوکړ

 3rd کړوپاوه /وپوئکړ (ه)کړوپول کړوپوله لېکړوپو ړوپاوهک /ئکړوپو (ه)ولړوپک کړوپوله ولېکړوپ
 

Past Progressive  
 1st کړوپاوه /کړوپوئ (ه)ولړوپک لهوکړوپ ېکړوپول کړوپاوه /کړوپوئ (ه)کړوپول پولهکړو کړوپولې

 2nd ړوپاوهک /کړوپوئ (ه)پولکړو ولهکړوپ پولېکړو کړوپاوه /وپوئکړ (ه)کړوپول کړوپوله کړوپولې

 3rd کړوپاوه /کړوپوئ (ه)کړوپول کړوپوله کړوپولې اوهکړوپ /کړوپوئ (ه)ړوپولک کړوپوله پولېکړو

 
Past Perfect  

 1st کړی ووپ کړ کړوپ کړي وه کړوپه کړې وه ي وېکړوپي کړ کړی وکړوپ  وه کړيړوپ ک ړې وهکړوپه ک کړوپي کړي وې

 2nd کړی وکړوپ  هکړوپ کړي و کړې وهوپه کړ ړوپي کړي وېک و کړیکړوپ  وهړي کړوپ ک کړې وهکړوپه  پي کړي وېکړو

 3rd کړی وکړوپ  وهړي وپ کړک ې وهکړوپه کړ کړوپي کړي وې کړی وکړوپ  ي وهکړوپ کړ کړې وه کړوپه کړوپي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st کړوپاوه /پوئکړو (ه)کړوپول هپولکړو کړوپولې هکړوپاو /کړوپوئ )(هکړوپول کړوپوله کړوپولې

 2nd کړوپاوه /کړوپوئ (ه)کړوپول پولهکړو کړوپولې کړوپاوه /کړوپوئ (ه)ړوپولک کړوپوله کړوپولې

 3rd کړوپاوه /کړوپوئ (ه)کړوپول پولهکړو کړوپولې کړوپاوه /وئړوپک ه)(کړوپول کړوپوله کړوپولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کړوپوم به  (ه)کړوپوم به  (ه)کړوپوم به  ه)(مکړوپو به  وپووکړ به کړوپوو به کړوپوو به پووکړو به

 2nd کړوپوې به  وېکړوپ به  وېکړوپ به  کړوپوې به  کړوپوئ به کړوپوئ به کړوپوئ به وئکړوپ به

 3rd کړوپوي به  کړوپوي به  وپويکړ به  کړوپوي به کړوپوي به کړوپوي به کړوپوي به ويکړوپ به

  
Future Perfect  

 1st وي یکړوپ کړ به کړوپ کړي وي به وپه کړې ويکړ به پي کړي ويکړو به ی ويکړوپ کړ به کړوپ کړي وي به کړوپه کړې وي به ي ويکړبه کړوپي 

 2nd وي یکړوپ کړ به ويکړوپ کړي  به کړې وي کړوپه به کړوپي کړي وي به يی وکړوپ کړ به کړوپ کړي وي به وي کړوپه کړې به وپي کړي ويکړ به

 3rd ی ويړکړوپ ک به کړوپ کړي وي به کړوپه کړې وي به ړوپي کړي ويک به ی ويکړوپ کړ به کړوپ کړي وي به يکړوپه کړې و به کړي ويي به کړوپ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړوپ کړ به وي ړيکړوپ ک به کړې ويکړوپه  به يي وکړکړوپي  به يی وپ کړکړو به ويکړوپ کړي  به ې ويبه کړوپه کړ به کړوپي کړي وي

 2nd يی وکړوپ کړ به وپ کړي ويکړ به يوه کړې کړوپ به کړوپي کړي وي به ی ويکړوپ کړ هب کړوپ کړي وي هب به کړوپه کړې وي به کړوپي کړي وي

 3rd ی ويکړوپ کړ به ړي ويک کړوپ به ه کړې ويکړوپ به وي کړيکړوپي  به وي یړوپ کړک به ي ويکړوپ کړ به کړې ويبه کړوپه  به کړوپي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ومکړوپ ) به(تېر  (ه)کړوپوم ه(تېر) ب   (ه)کړوپوم (تېر) به  ه)(کړوپوم (تېر) به  ړوپووک هب ر)ې(ت  ووکړوپ (تېر) به  کړوپوو (تېر) به  ړوپووک (تېر) به 

 2nd کړوپوې (تېر) به  ړوپوېک (تېر) به  پوېکړو (تېر) به  کړوپوې (تېر) به  ړوپوئک (تېر) به  کړوپوئ به) (تېر  کړوپوئ به (تېر)  وپوئکړ (تېر) به 

 3rd کړوپوي ه) ب(تېر  کړوپوي تېر) به(  کړوپوي (تېر) به  کړوپوي (تېر) به  کړوپوي (تېر) به  وپويکړ (تېر) به  کړوپوي به ېر)(ت  يکړوپو (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړوپي کړي  ) به(تېر 

 وي

ې کړوپه کړ (تېر) به 

 وي

کړوپ کړي  (تېر) به 

 وي

ی کړوپ کړ (تېر) به 

 وي

ړي ي ککړوپ ېر) به(ت 

 وي

ړې کړوپه ک (تېر) به 

 وي

کړوپ کړي  (تېر) به 

 وي

ی کړوپ کړ ر) به(تې 

 وي
1st 

کړوپي کړي  ېر) به(ت 

 وي

ه کړې کړوپ ېر) به(ت 

 وي

کړوپ کړي  به(تېر)  

 وي

ی کړوپ کړ ه(تېر) ب 

 وي

(تېر) به کړوپي کړي  

 وي

ه کړې کړوپ (تېر) به 

 وي

کړوپ کړي  (تېر) به 

 وي

ی پ کړوکړ به (تېر) 

 يو
2nd 

کړي کړوپي  (تېر) به 

 وي

کړوپه کړې  (تېر) به 

 وي

کړوپ کړي  تېر) به( 

 وي

ی پ کړکړو به (تېر) 

 وي

ي به کړوپي کړر) (تې 

 وي

په کړې ړوک (تېر) به 

 وي

ړوپ کړي ک (تېر) به 

 وي

ی کړوپ کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
کړوپ  کړوپاوه، به /پوئکړو ،(ه)پومکړو (که ...)

 ... )(هکم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)پ کمکړو زه دې )غواړي چي  Present Active کړوپوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کړوپ کم دې زه )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیکړوپ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  ړی وککړوپ  Past Active یکړوپ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  ړی وککړوپ  Past Passive یکړوپ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یکړوپ کړ ري چي) ما ديل دی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وکړوپ  ما )خوښ وم چي  Continuous هړوپوک 

 Non-continuous کړوپ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګکړ (ه)کړوم  (ه)کړوم (ه)کړوم کړوو کړوو کړوو کړوو

 2nd وېکړ ېوکړ ړوېک کړوې کړوئ کړوئ کړوئ کړوئ

 3rd کړوي کړوي کړوي کړوي يکړو کړوي کړوي کړوي

 
Simple Past  

 1st وکړاوه /وکړوئ (ه)وکړول هولوکړ کړولېو هوکړاو /وکړوئ (ه)کړولو وکړوله وکړولې

 2nd وکړاوه /وکړوئ (ه)وکړول کړولهو وکړولې وکړاوه /وکړوئ (ه)وکړول ړولهوک وکړولې

 3rd وکړاوه /وکړوئ (ه)لوکړو وکړوله وکړولې ړاوهوک /ړوئکو (ه)لوکړو وکړوله وکړولې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وکړوم (ه)ومبه وکړ (ه)وکړوم به (ه)وکړومبه  به وکړوو ړووبه وک وبه وکړو وبه وکړو

 2nd به وکړوې به وکړوې وېبه وکړ به وکړوې به وکړوئ به وکړوئ به وکړوئ به وکړوئ

 3rd به وکړوي به وکړوي وکړويبه  به وکړوي وکړويبه  يکړوبه و وکړوي به به وکړوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به وکړوم (تېر) (ه)وکړوم (تېر) به (ه)(تېر) به وکړوم (ه)وکړوم (تېر) به ېر) به وکړوو(ت  (تېر) به وکړوو  به وکړوو ېر)(ت  به وکړوو (تېر) 

 2nd وکړوې(تېر) به  (تېر) به وکړوې ې(تېر) به وکړو (تېر) به وکړوې ړوئ(تېر) به وک ر) به وکړوئ(تې ړوئک) به و(تېر (تېر) به وکړوئ

 3rd وکړوي (تېر) به وکړوي (تېر) به (تېر) به وکړوي ېر) به وکړوي(ت (تېر) به وکړوي ړويوک(تېر) به  وکړوي به(تېر)  ويوکړ(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)کړوم (ه)ړومک  (ه)کړوم (ه)کړوم کړوو ووکړ ووکړ ړووک

 2nd ېکړو کړوې کړوې کړوې کړوئ وئکړ کړوئ کړوئ

 3rd کړوي کړوي ويکړ کړوي ړويک يکړو کړوي کړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړول  کړولي دي  لې دهکړو  کړولي دي ئی دکړول  کړولي دي  کړولې ده  ړولي ديک

 2nd دئی کړول  کړولي دي  کړولې ده  ي ديکړول ی دئکړول  کړولي دي  هلې دوکړ  ديکړولي 

 3rd ی دئړولک  کړولي دي  لې دهړوک  ولي ديکړ ی دئکړول  دي کړولي  کړولې ده  کړولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې ړاوهک /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې

 2nd کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې کړاوه /کړوئ (ه)کړول لهکړو ولېړک

 3rd کړاوه /ئړوک (ه)کړول لهکړو کړولې اوهکړ /ړوئک (ه)کړول کړوله کړولې

 
Past Progressive  

 1st کړاوه /ئکړو (ه)کړول ولهکړ کړولې کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله ېکړول

 2nd اوهکړ /کړوئ (ه)کړول کړوله ولېکړ هوکړا /ئکړو (ه)کړول کړوله کړولې

 3rd کړاوه /کړوئ ه)(کړول ولهکړ کړولې کړاوه /ئکړو (ه)کړول کړوله کړولې

 
Past Perfect  

 1st ی وکړول کړولي وه کړولې وه ړولي وېک ی وکړول کړولي وه وهې کړول کړولي وې

 2nd ی وړولک هلي ووکړ وه کړولې کړولي وې ی وکړول کړولي وه لې وهکړو کړولي وې

 3rd ی وکړول هکړولي و کړولې وه کړولي وې ی وکړول کړولي وه ولې وهکړ کړولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې کړاوه /کړوئ ه)(لکړو کړوله کړولې

 2nd کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې

 3rd کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله کړولې کړاوه /کړوئ (ه)کړول کړوله ولېکړ
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Future Progressive  

 1st (ه)کړومبه   ه)(کړومبه   (ه)کړومبه   )(هکړومبه   کړوو به ووبه کړ ړووبه ک به کړوو

 2nd کړوېبه   کړوېبه   کړوېبه   کړوېبه   کړوئبه  کړوئبه  کړوئبه  کړوئبه 

 3rd ويکړبه   کړويبه   کړويبه   کړويبه  کړويبه  کړويبه  کړويه ب يکړو هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه کړول به کړولي وي به کړولې وي کړولي ويه ب ی ويبه کړول ويړولي به ک يې وبه کړول لي ويبه کړو

 2nd ی ويبه کړول ه کړولي ويب يلې ووبه کړ به کړولي وي ی ويبه کړول کړولي ويبه  يبه کړولې و ي ويبه کړول

 3rd ی ويکړولبه  يړولي وه کب به کړولې وي ولي ويبه کړ وي یبه کړول کړولي ويبه  به کړولې وي به کړولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی ولړبه ک يبه کړولي و به کړولې وي به کړولي وي ويی به کړول لي ويبه کړو به کړولې وي به کړولي وي

 2nd ی ويبه کړول ړولي ويبه ک ې ويبه کړول کړولي وي به ی ويبه کړول به کړولي وي لې ويبه کړو به کړولي وي

 3rd ی ويبه کړول به کړولي وي به کړولې وي به کړولي وي ی ويبه کړول کړولي ويه ب به کړولې وي ويړولي به ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کړوم ېر) به(ت  (ه)کړوم) به (تېر   (ه)کړومه (تېر) ب  (ه)کړوم (تېر) به  به کړوو (تېر)  به کړوو(تېر)   (تېر) به کړوو  ړووبه ک (تېر) 

 2nd ېکړو(تېر) به   کړوې(تېر) به   کړوېبه  (تېر)  کړوېبه  (تېر)  کړوئ(تېر) به   کړوئ(تېر) به   کړوئ(تېر) به   کړوئ به(تېر)  

 3rd ويکړبه  ېر)(ت  کړوي) به (تېر  يکړور) به (تې  کړويتېر) به (  کړوي(تېر) به   کړوي(تېر) به   کړوي(تېر) به   کړويبه ر) (تې 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به کړول  وي(تېر) به کړولي   ولې ويکړ ) بهر(تې  ي(تېر) به کړولي و  ی وي(تېر) به کړول  ېر) به کړولي وي(ت  (تېر) به کړولې وي  ) به کړولي وي(تېر 

 2nd ی ويبه کړول(تېر)   (تېر) به کړولي وي  کړولې وي (تېر) به  به کړولي وي) (تېر  ی ويه کړولېر) ب(ت  ويلي (تېر) به کړو  ولې ويېر) به کړ(ت  ) به کړولي وي(تېر 

 3rd يی ور) به کړول(تې  ويبه کړولي (تېر)   کړولې وي (تېر) به  (تېر) به کړولي وي  وي ی(تېر) به کړول  ړولي ويه کر) بې(ت  وي(تېر) به کړولې   (تېر) به کړولي وي 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)،کړوئ/ کړاوه ، به وکړوم(ه)کړوم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(هکړومزه دې و )غواړي چي(  Present Active کړوونکی 

Imperfect Subjunctive )زه دې وکړوم(ه) )غوښتل يې چي  Present Passive ړېدونکیک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکړول  Past Active یکړول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یکړول  Past Passive یکړېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړول چي) ما دي دی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکړول ما )يم چخوښ و  Continuous هړوک 

 Non-continuous ړوهوک 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مرنګږک (ه)کږم  (ه)کږم (ه)کږم کږو کږو کږو کږو

 2nd ږېک کږې ېکږ ېکږ کږئ کږئ کږئ ئکږ

 3rd کږي کږي کږي کږي کږي يکږ کږي کږي

 
Simple Past  

 1st وکږئ/ وکږه (ه)وکږل وکږله وکږلې هوکږئ/ وکږ (ه)ږلوک وکږله وکږلې

 2nd وکږئ/ وکږه (ه)وکږل وکږله وکږلې وکږئ/ وکږه (ه)کږلو هوکږل وکږلې

 3rd ئ/ وکږهوکږ (ه)وکږل وکږله لېوکږ کږهوکږئ/ و )(هوکږل وکږله کږلېو
 

Simple Future  
 1st (ه)ه وکږمب (ه)به وکږم ه)(به وکږم (ه)به وکږم به وکږو به وکږو به وکږو به وکږو

 2nd وکږېبه  به وکږې به وکږې کږېه وب ږئکبه و ئبه وکږ به وکږئ به وکږئ

 3rd به وکږي به وکږي به وکږي به وکږي به وکږي يبه وکږ به وکږي وکږيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(کږمور) به (تې (ه)(تېر) به وکږم (ه)(تېر) به وکږم (ه)ېر) به وکږم(ت (تېر) به وکږو (تېر) به وکږو وکږو (تېر) به تېر) به وکږو(

 2nd ېبه وکږ تېر)( ې(تېر) به وکږ به وکږې(تېر)  ږې(تېر) به وک وکږئ (تېر) به (تېر) به وکږئ ) به وکږئ(تېر (تېر) به وکږئ

 3rd (تېر) به وکږي (تېر) به وکږي (تېر) به وکږي ي(تېر) به وکږ (تېر) به وکږي ) به وکږي(تېر (تېر) به وکږي ږيوک(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)مرنګکږ (ه)کږم  (ه)کږم (ه)کږم کږو کږو کږو کږو

 2nd کږې کږې ږېک کږې کږئ کږئ کږئ کږئ

 3rd کږي کږي کږي يکږ کږي کږي کږي کږي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکږل لي دي کږ کږلې ده ي ديکږل ی دئکږل کږلي دي  کږلې ده کږلي دي

 2nd ی دئکږل دي کږلي  کږلې ده کږلي دي ئی دکږل  ږلي ديک کږلې ده کږلي دي

 3rd ئی دکږل کږلي دي  کږلې ده کږلي دي ی دئکږل کږلي دي  کږلې ده کږلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st کږه کږئ/ (ه)کږل کږله کږلې کږئ/ کږه (ه)ږلک کږله کږلې

 2nd ږهککږئ/  (ه)کږل کږله کږلې کږئ/ کږه (ه)کږل کږله کږلې

 3rd کږئ/ کږه (ه)کږل کږله کږلې کږهکږئ/  (ه)کږل کږله کږلې

 
Past Progressive  

 1st کږئ/ کږه (ه)کږل کږله ېکږل کږهکږئ/  (ه)کږل کږله لېکږ

 2nd کږئ/ کږه (ه)کږل کږله کږلې ږئ/ کږهک (ه)کږل کږله کږلې

 3rd ږهکږئ/ ک (ه)کږل کږله کږلې کږئ/ کږه (ه)لکږ کږله کږلې

 
Past Perfect  

 1st ی وکږل کږلي وه وهکږلې  کږلي وې ی وکږل کږلي وه وه کږلې کږلي وې

 2nd ی وکږل هکږلي و کږلې وه ېکږلي و ی ولکږ کږلي وه لې وهکږ ي وېکږل

 3rd وی کږل کږلي وه هکږلې و کږلي وې ی وکږل کږلي وه ږلې وهک کږلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st کږئ/ کږه (ه)لکږ کږله کږلې کږئ/ کږه )(هلکږ هلکږ ږلېک

 2nd کږه /کږئ (ه)کږل کږله کږلې کږئ/ کږه (ه)کږل کږله کږلې

 3rd کږئ/ کږه (ه)کږل هږلک کږلې کږئ/ کږه (ه)کږل کږله لېکږ
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Future Progressive  

 1st (ه)کږمبه  (ه)کږمبه  (ه)کږمبه  (ه)کږمبه  به کږو به کږو وبه کږ به کږو

 2nd کږېبه  کږېبه  کږېبه  کږېبه  به کږئ به کږئ به کږئ ئکږ به

 3rd کږيبه  کږيبه  کږيبه  ږيکبه  ږيبه ک کږي به به کږي به کږي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه کږل کږلي ويبه  به کږلې وي به کږلي وي ی ويبه کږل به کږلي وي وي به کږلې به کږلي وي

 2nd ی ويلبه کږ به کږلي وي به کږلې وي ي ويبه کږل ی ويبه کږل لي ويکږ به يوکږلې  به به کږلي وي

 3rd ی ويبه کږل ه کږلي ويب به کږلې وي لي ويبه کږ ی ويلکږ به به کږلي وي ږلې ويبه ک ي ويبه کږل

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه کږل به کږلي وي ويږلې کبه  ويبه کږلي  ی ويبه کږل به کږلي وي ږلې ويبه ک به کږلي وي

 2nd ی ويه کږلب ويبه کږلي  ې ويبه کږل ه کږلي ويب ی ويبه کږل ي ويبه کږل به کږلې وي به کږلي وي

 3rd ويی به کږل ږلي ويبه ک به کږلې وي به کږلي وي ی ويه کږلب به کږلي وي کږلې وي به به کږلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کږم ه) ب(تېر  (ه)کږم تېر) به(   (ه)ږمک(تېر) به   (ه)ږمک(تېر) به   (تېر) به کږو به کږو (تېر) (تېر) به کږو کږو به تېر)(

 2nd کږې(تېر) به   کږېبه (تېر)   کږېبه  (تېر)  کږې(تېر) به   (تېر) به کږئ ږئ(تېر) به ک ېر) به کږئ(ت (تېر) به کږئ

 3rd يکږېر) به (ت  کږي(تېر) به   کږي(تېر) به   کږي(تېر) به   کږي(تېر) به  (تېر) به کږي کږيبه  )(تېر ي(تېر) به کږ

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلکږ ) بهر(تې  ي(تېر) به کږلي و  (تېر) به کږلې وي  وي(تېر) به کږلي   ی وي(تېر) به کږل  (تېر) به کږلي وي  (تېر) به کږلې وي  ويي (تېر) به کږل

 2nd ی وي(تېر) به کږل  يو (تېر) به کږلي  يبه کږلې و )تېر(  به کږلي وي(تېر)  ی ويه کږل(تېر) ب  کږلي وي (تېر) به  (تېر) به کږلې وي  ي وي(تېر) به کږل

 3rd ی وي(تېر) به کږل وي (تېر) به کږلي  کږلې وي به تېر)(  ي وي(تېر) به کږل  ی وي(تېر) به کږل ږلي وي(تېر) به ک  وي (تېر) به کږلې  (تېر) به کږلي وي 

 

Conditional (present, past, future) )(... هکږم که)( ،(ه)ه وکږمږئ/ کږه، بک ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وکږم )غواړي چي  Present Active نکیکږو 

Imperfect Subjunctive ) (ه)کږمدې و زه )چيغوښتل يې  Present Passive ل کېدونکیکږ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکږل  Past Active یکږل 

Past Anterior or Preterit Perfect و یږلک   Past Passive یکږل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکږل ور نه لري چي) ما ديدی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکږل ما )خوښ وم چي  Continuous کږه 

 Non-continuous وکږه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګکش (ه)کشوم  ه)(شومک (ه)ومکش کشوو کشوو کشوو کشوو

 2nd کشوې کشوې کشوې کشوې کشوئ کشوئ کشوئ کشوئ

 3rd کشوي يشوک کشوي کشوي يکشو شويک کشوي ويکش

 
Simple Past  

 1st کش کئ (ه)کړل -کړه/کش  کړه کش کش کړې کش کئ (ه)کړل -کړه/کش  کړه کش کړې کش

 2nd کش کئ (ه)کړل -کړه/کش  هکړ کش ېړک کش ئکش ک (ه)کړل -کړه/کش  کړه کش کړې کش

 3rd کش کئ (ه)کړل -کړه/ کش کړه کش کړې کش کش کئ (ه)کړل -کړه/کش  کړه کش کړې کش
 

Simple Future  
 1st ه)(کش کم به (ه)کمکش  به (ه)کش کم به (ه)کش کم به کش کو به کش کو به به کش کو وبه کش ک

 2nd کش کې به کش کې به کش کې به ېش کک به کش کئ به کش کئ به به کش کئ به کش کئ

 3rd يکش ک به کش کي به کي کش به کش کي به کش کي به کش کي به به کش کي به کش کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر) به کش کم( )(هکم به کش (تېر) (ه)(تېر) به کش کم (ه)) به کش کم(تېر کش کو ) به(تېر کش کو (تېر) به کش کو (تېر) به وکش ک (تېر) به

 2nd کش کې به) (تېر کش کې ر) به(تې کش کې هب) (تېر کش کې به(تېر)  کش کئ به (تېر) کش کئ ر) به(تې کش کئ (تېر) به کش کئ تېر) به(

 3rd کش کي ) بهتېر( کي کش به (تېر) کش کي (تېر) به کش کي (تېر) به يکش ک (تېر) به يکش ک (تېر) به کش کي (تېر) به کش کي ه(تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)مکشو (ه)کشوم  (ه)کشوم (ه)کشوم کشوو کشوو کشوو کشوو

 2nd کشوې ېکشو کشوې کشوې وئکش کشوئ شوئک ئکشو

 3rd کشوي کشوي کشوي کشوي کشوي شويک کشوي کشوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکش کړ  دي کش کړي  کش کړې ده  ي ديکړ کش ئدی ش کړک  کش کړي دي  کش کړې ده  کش کړي دي

 2nd ی دئکش کړ  ديکش کړي   ده ړېکش ک  کړي دي کش ی دئکش کړ  ديکش کړي   ش کړې دهک  کش کړي دي

 3rd ی دئکش کړ  دي کش کړي  کړې ده کش  کش کړي دي ی دئکش کړ  کش کړي دي  کش کړې ده  کش کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st کشاوه /وئکش (ه)کشول کشوله کشولې کشاوه /وئکش (ه)کشول کشوله کشولې

 2nd وهکشا /کشوئ (ه)شولک کشوله ولېشک کشاوه /کشوئ )(هکشول کشوله ولېکش

 3rd کشاوه /کشوئ (ه)کشول کشوله کشولې کشاوه /کشوئ (ه)لکشو کشوله کشولې

 
Past Progressive  

 1st کشاوه /کشوئ )(هکشول کشوله کشولې شاوهک /کشوئ (ه)شولک کشوله کشولې

 2nd هوشاک /کشوئ (ه)ولکش شولهک کشولې هکشاو /کشوئ (ه)شولک کشوله کشولې

 3rd کشاوه /کشوئ (ه)کشول کشوله کشولې کشاوه /وئکش (ه)کشول کشوله ېکشول

 
Past Perfect  

 1st کړی وکش  کش کړي وه وهکړې  کش وې کش کړي کړی وکش  کش کړي وه کش کړې وه ېکش کړي و

 2nd کړی وکش  ي وهکش کړ هکش کړې و کش کړي وې کړی وش ک کش کړي وه کړې وهکش  کش کړي وې

 3rd کړی وکش  کش کړي وه کش کړې وه ېکش کړي و کړی وکش  وه ړيکش ک کش کړې وه ېکش کړي و

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهکش /کشوئ (ه)کشول کشوله ولېکش هوکشا /ئکشو (ه)کشول کشوله کشولې

 2nd کشاوه /کشوئ ه)(کشول ولهکش کشولې کشاوه /ئکشو (ه)کشول کشوله کشولې

 3rd کشاوه /شوئک (ه)کشول کشوله کشولې هکشاو /کشوئ (ه)ولکش کشوله لېوکش
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Future Progressive  

 1st (ه)کشوم به  (ه)شومک به  (ه)ومکش به  (ه)کشوم به  کشوو به کشوو به ووکش به کشوو به

 2nd کشوې به  کشوې به  کشوې به  کشوې هب  کشوئ به کشوئ به کشوئ به کشوئ به

 3rd کشوي هب  کشوي به  کشوي به  ويکش به کشوي به ويکش به کشوي به يکشو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړکش  به کش کړي وي به کړې ويکش  به يکړي و کش به ی ويکش کړ به کش کړي وي به ړې ويکش ک به کړي وي به کش

 2nd ی ويش کړک به کش کړي وي به کش کړې وي هب يوکش کړي  به يی وش کړک به ي ويکش کړ به ش کړې ويک به به کش کړي وي

 3rd يوی ش کړک به کش کړي وي به کش کړې وي به کړي ويکش  به ی ويش کړک به کش کړي وي به کش کړې وي به ړي ويبه کش ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st يو یکش کړ به کړي ويکش  به ې ويکړ شک به کړي وي کش به يی وکش کړ به کش کړي وي به يبه کش کړې و به کش کړي وي

 2nd يی وکش کړ به کش کړي وي به کش کړې وي به کش کړي وي به يی وکش کړ به کش کړي وي به ه کش کړې ويب به کش کړي وي

 3rd ی ويش کړک به ويکش کړي  هب کش کړې وي به ويکش کړي  به ی ويکش کړ به ش کړي ويک به کړې ويبه کش  ړي ويش کبه ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مکشو به )(تېر )(هکشوم (تېر) به (ه)کشوم (تېر) به (ه)مکشو (تېر) به ووکش به (تېر) کشوو (تېر) به کشوو ر) به(تې کشوو (تېر) به

 2nd کشوې (تېر) به  کشوې ر) به(تې  کشوې ېر) به(ت  شوېک تېر) به(  کشوئ (تېر) به  کشوئ (تېر) به  کشوئ (تېر) به  ئکشو (تېر) به 

 3rd يکشو هتېر) ب(  کشوي (تېر) به  کشوي (تېر) به  کشوي (تېر) به  کشوي (تېر) به  کشوي (تېر) به  کشوي ر) به(تې  کشوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کش کړي  (تېر) به 

 وي

کش کړې  (تېر) به 

 وي

کړي کش  به (تېر) 

 وي

ی کش کړ به )(تېر 

 وي

 (تېر) به کش کړي 

 يو

کش کړې  (تېر) به 

 وي

کش کړي  (تېر) به 

 وي

ی کش کړ (تېر) به 

 وي
1st 

کش کړي  ) به(تېر 

 وي

کش کړې  (تېر) به 

 وي

 کړيکش  هتېر) ب( 

 وي

ی کش کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به کش کړي  

 وي

ش کړې ک (تېر) به 

 وي

کش کړي  ه(تېر) ب 

 وي

 یکش کړ ر) به(تې 

 وي
2nd 

کش کړي  به (تېر) 

 وي

کش کړې  ر) بهتې( 

 وي

کش کړي  ) به(تېر 

 وي

ی کش کړ (تېر) به 

 وي

 (تېر) به کش کړي 

 وي

کش کړې  (تېر) به 

 وي

کړي کش  (تېر) به 

 وي

ی کش کړ بهر) (تې 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کش کم هشاوه، بک /، کشوئ(ه)کشوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم کش زه دې )غواړي چي  Present Active کشوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کش کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive ېدونکیکش 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وکش  Past Active یړکش ک  

Past Anterior or Preterit Perfect  ړی وککش  Past Passive یکش سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويش کړک لري چي) ما ديدی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وا کش م )خوښ وم چي  Continuous کشوه 

 Non-continuous هکش ک 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ايږدم (ه)يږدما  (ه)مايږد (ه)ايږدم ايږدو ايږدو ايږدو ايږدو

 2nd ايږدې ېايږد ايږدې ايږدې ايږدئ ايږدئ ږدئاي ايږدئ

 3rd ايږدي ايږدي ديايږ ايږدي ږدياي يږديا ايږدي يايږد

 
Simple Past  

 1st کښېښوئ  (ه)ښولکښې کښېښوله کښېښولې کښېښوئ  (ه)ښېښولک کښېښوله کښېښولې

 2nd کښېښوئ  (ه)کښېښول ولهښېښک لېوکښېښ  کښېښوئ (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې

 3rd ښېښوئ ک (ه)ولکښېښ ښولهکښې کښېښولې ېښوئ کښ (ه)کښېښول کښېښوله کښېښولې
 

Simple Future  
 1st (ه)ښېږدمبه ک (ه)کښېږدم به (ه)به کښېږدم (ه)به کښېږدم کښېږدو به  به کښېږدو  ښېږدو ک به به کښېږدو 

 2nd به کښېږدې به کښېږدې ږدېبه کښې به کښېږدې ښېږدئ ه کب ئ ده کښېږب به کښېږدئ  به کښېږدئ 

 3rd به کښېږدي کښېږديبه  کښېږدي به ږديبه کښې ږديبه کښې به کښېږدي به کښېږدي کښېږديبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به کښېږدم (ه)ښېږدم(تېر) به ک (ه)به کښېږدمر) (تې )(هېږدم(تېر) به کښ (تېر) به کښېږدو به کښېږدو(تېر)  ه کښېږدو(تېر) ب (تېر) به کښېږدو

 2nd (تېر) به کښېږدې (تېر) به کښېږدې ې(تېر) به کښېږد کښېږدېه (تېر) ب کښېږدئ  (تېر) به ئ ېږدکښ (تېر) به  کښېږدئ (تېر) به (تېر) به کښېږدئ 

 3rd به کښېږدي(تېر)  (تېر) به کښېږدي به کښېږدي(تېر)  (تېر) به کښېږدي ږديکښې هتېر) ب( (تېر) به کښېږدي (تېر) به کښېږدي ږدي(تېر) به کښې

 
Present Progressive  

 1st (ه)ايږدم (ه)ايږدم  ه)(مايږد (ه)ايږدم دوايږ ايږدو ويږدا وايږد

 2nd دېايږ ايږدې ايږدې ايږدې ايږدئ ايږدئ ايږدئ ايږدئ

 3rd يږديا يايږد ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي ايږدي
 

Present Perfect  
 1st ئی دايښ  ديايښي   ايښې ده  ايښي دي ی دئايښ  ايښي دي  ايښې ده  ايښي دي

 2nd ی دئايښ يښي ديا ايښې ده ايښي دي دئ یښاي ايښي دي ښې دهاي ايښي دي

 3rd ی دئايښ ايښي دي ايښې ده ايښي دي ی دئايښ ايښي دي ايښې ده ايښي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st وهايښا /ښووئاي (ه)لايښوو ولهايښو ايښوولې ښاوهاي /ايښووئ (ه)ايښوول ايښووله ولېايښو

 2nd ايښاوه /ايښووئ (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې ايښاوه /يښووئا (ه)ايښوول يښوولها ايښوولې

 3rd ايښاوه /ايښووئ (ه)وولايښ هايښوول ايښوولې ايښاوه /ايښووئ (ه)ايښوول ولهايښو ايښوولې

 
Past Progressive  

 1st ايښاوه /ووئايښ (ه)ښوولاي ولهايښو ښوولېاي ښاوهاي /يښووئا (ه)ايښوول ښوولهاي ايښوولې

 2nd ايښاوه /ايښووئ (ه)يښوولا ايښووله ايښوولې ايښاوه /ايښووئ (ه)ايښوول ايښووله يښوولېا

 3rd ايښاوه /ايښووئ (ه)وولايښ ايښووله ايښوولې اوهايښ /وئوايښ ه)(ايښوول ايښووله ايښوولې

 
Past Perfect  

 1st ی وايښ يښي وها ايښې وه ېي وايښ ی وايښ وهايښي  هايښې و وېايښي 

 2nd ی ويښا ايښي وه ايښې وه ايښي وې ی وايښ وه ايښي ايښې وه ايښي وې

 3rd ی وايښ وهيښي ا ښې وهاي ايښي وې ی وايښ ايښي وه ايښې وه وې ايښي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ايښاوه /ايښووئ (ه)وولايښ ايښووله ېايښوول ايښاوه /ئايښوو (ه)ايښوول هايښوول ايښوولې

 2nd ښاوهاي /ايښووئ (ه)لايښوو ايښووله ايښوولې ايښاوه /ايښووئ (ه)ايښوول ايښووله لېووايښ

 3rd ايښاوه /ايښووئ ه)(ايښوول ايښووله ايښوولې وهايښا /يښووئا (ه)ايښوول ايښووله ايښوولې
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Future Progressive  

 1st )(هايږدمبه   (ه)ايږدم به  (ه)ايږدمبه   )(هايږدمبه   دوبه ايږ ايږدو به يږدوبه ا يږدوبه ا

 2nd ايږدېبه   ايږدېبه   ايږدېبه   ېايږدبه   ايږدئ به ايږدئبه  ايږدئبه  ايږدئبه 

 3rd ايږديبه   ايږديبه   ايږديبه   ايږديه ب ايږديبه  ايږديبه  ږدياي به يدايږبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ايښ ايښي ويبه  به ايښې وي يښي ويا به ی ويبه ايښ ويبه ايښي  ويښې به اي ايښي ويبه 

 2nd ی ويه ايښب يښي ويبه ا يبه ايښې و به ايښي وي ی ويبه ايښ ښي ويبه اي ه ايښې ويب به ايښي وي

 3rd يی وايښبه  وي به ايښي ايښې وي به به ايښي وي وي یبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي ويايښي به 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ايښ به ايښي وي به ايښې وي وي به ايښي ی ويبه ايښ به ايښي وي يښې ويبه ا به ايښي وي

 2nd ی ويايښ به به ايښي وي به ايښې وي ايښي ويبه  ويی به ايښ ايښي وي به ې ويښبه اي به ايښي وي

 3rd ويی به ايښ به ايښي وي يو به ايښې ايښي وي به ی ويايښ به يښي ويبه ا ويه ايښې ب ايښي ويبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ايږدم (تېر) به  (ه)يږدما(تېر) به    (ه)ايږدم(تېر) به   (ه)ايږدم(تېر) به   يږدوه اب ر)ې(ت  دو(تېر) به ايږ  (تېر) به ايږدو  ه ايږدو(تېر) ب 

 2nd ايږدېبه  (تېر)  ايږدېبه (تېر)   ايږدې(تېر) به   ايږدېېر) به (ت  ايږدئ(تېر) به   ئږداي(تېر) به   ږدئاي(تېر) به   ئايږده (تېر) ب 

 3rd ږدياي) به (تېر  ږدياي(تېر) به   يږديا(تېر) به   ايږدي(تېر) به   يږديا(تېر) به   ايږدير) به (تې  ديږايبه  (تېر)  ايږدي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويه ايښ) ب(تېر  ښي وي(تېر) به اي (تېر) به ايښې وي ايښي وي (تېر) به ی وييښ(تېر) به ا  (تېر) به ايښي وي ايښې وي(تېر) به  به ايښي وي ر)(تې

ايښي وي (تېر) به به ايښي وي(تېر)  (تېر) به ايښې وي  يی وبه ايښ(تېر)   ي ويبه ايښ (تېر)  ي) به ايښې وتېر(  وي(تېر) به ايښي   ی وي(تېر) به ايښ   2nd 

ي(تېر) به ايښي و (تېر) به ايښې وي (تېر) به ايښي وي ی وي(تېر) به ايښ  يې وايښ هتېر) ب( (تېر) به ايښي وي  ی وي) به ايښ(تېر (تېر) به ايښي وي   3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
به  ئ/ ايښاوه ،ښوو، اي )(هايږدم ه ...)(ک

 ... (ه)کښېږدم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې کښېږدم )غواړي چي(  Present Active ايښوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)دې کښېږدم زه )چي ېوښتل يغ  Present Passive ايښول کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یايښ  Past Active یايښ  

Past Anterior or Preterit Perfect و یايښ  Past Passive یايښوول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويښلري چي) ما دي ايدی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یايښ ما )خوښ وم چي  Continuous دهايږ 

 Non-continuous ږدهکښې 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)کښېکاږم (ه)کښېکاږم (ه)کښېکاږم ه)(کښېکاږم کښېکاږو ښېکاږوک وېکاږښک کاږوکښې

 2nd کښېکاږې کاږېکښې کښېکاږې ږېکښېکا ږئکښېکا ښېکاږئک کښېکاږئ کښېکاږئ

 3rd ښېکاږيک کښېکاږي کښېکاږي کښېکاږي کښېکاږي ږيکښېکا کښېکاږي کښېکاږي

 
Simple Past  

 1st ښېکښئ ک (ه)کښېکښل کښېکښله ښلېښېکک ئ ښکښېک )(هکښېکښل کښېکښله کښېکښلې

 2nd کښېکښئ )(هکښلکښې ښلهکښېک کښلېکښې کښېکښئ  (ه)ښلکښېک کښېکښله کښېکښلې

 3rd کښېکښئ  (ه)کښېکښل لهکښېکښ کښېکښلې کښېکښئ  )(هکښېکښل کښېکښله کښېکښلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به کښېکاږم (ه)مبه کښېکاږ (ه)به کښېکاږم ه)(اږمکبه کښې به کښېکاږو به کښېکاږو به کښېکاږو اږوبه کښېک

 2nd ېاږبه کښېک کښېکاږې به کښېکاږې به کښېکاږې به ږئه کښېکاب کښېکاږئبه  به کښېکاږئ ږئبه کښېکا

 3rd به کښېکاږي به کښېکاږي به کښېکاږي کاږيبه کښې به کښېکاږي به کښېکاږي کښېکاږيبه  کښېکاږيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به کښېکاږم )(ه(تېر) به کښېکاږم (ه)کښېکاږمبه (تېر)  )(هاږمبه کښېک(تېر)  ږو(تېر) به کښېکا ږو(تېر) به کښېکا (تېر) به کښېکاږو (تېر) به کښېکاږو

 2nd (تېر) به کښېکاږې (تېر) به کښېکاږې ېکاږېکښ ) بهر(تې ږې(تېر) به کښېکا (تېر) به کښېکاږئ ېکاږئ(تېر) به کښ اږئ(تېر) به کښېک (تېر) به کښېکاږئ

 3rd (تېر) به کښېکاږي ه کښېکاږي(تېر) ب ر) به کښېکاږيتې( کښېکاږيېر) به (ت کښېکاږي به (تېر) ږيکښېکاېر) به (ت ښېکاږي(تېر) به ک ښېکاږي(تېر) به ک

 
Present Progressive  

 1st (ه)اږمکښېک (ه)کښېکاږم (ه)کاږمکښې (ه)مکښېکاږ کښېکاږو کښېکاږو کښېکاږو کښېکاږو

 2nd ېکاږېکښ ږېکښېکا ېکښېکاږ ږېکښېکا کښېکاږئ اږئکښېک کښېکاږئ کښېکاږئ

 3rd کښېکاږي ېکاږيکښ کښېکاږي کښېکاږي ږيکاکښې کښېکاږي کاږيکښې کښېکاږي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکښلکښې  کښېکښلي دي  ښلې دهښېکک  يدېکښلي کښ ی دئکښېکښل  کښېکښلي دي  کښېکښلې ده  کښېکښلي دي

 2nd ی دئکښېکښل  ديکښېکښلي   هې دکښېکښل  لي ديکښېکښ ئی دکښېکښل  کښېکښلي دي  ده کښېکښلې  کښېکښلي دي

 3rd ی دئکښېکښل  کښېکښلي دي  کښېکښلې ده  ديکښېکښلي  ی دئکښېکښل  کښېکښلي دي  ده کښېکښلې  کښېکښلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ېکښئ کښ (ه)کښېکښل کښلهکښې کښېکښلې کښېکښئ  (ه)کښېکښل لهکښېکښ کښېکښلې

 2nd کښېکښئ  (ه)کښېکښل هکښېکښل کښېکښلې  کښېکښئ (ه)لېکښکښ ېکښلهکښ لېکښېکښ

 3rd کښېکښئ  (ه)کښېکښل کښېکښله کښېکښلې کښېکښئ  (ه)کښېکښل کښېکښله کښېکښلې

 
Past Progressive  

 1st ښېکښئ ک (ه)کښېکښل کښېکښله کښېکښلې کښئ کښې (ه)کښېکښل کښېکښله ېکښلکښې

 2nd  ښئکښېک (ه)کښېکښل هکښېکښل کښلېکښې کښېکښئ  (ه)لکښېکښ هکښېکښل لېکښېکښ

 3rd ئ کښېکښ (ه)کښېکښل کښېکښله کښېکښلې کښېکښئ  (ه)کښېکښل هکښېکښل کښېکښلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولکښېکښ کښېکښلي وه کښېکښلې وه ي وېکښېکښل ی وکښېکښل ښلي وهښېکک وه ښېکښلېک کښېکښلي وې

 2nd ی وکښېکښل کښلي وهښېک کښېکښلې وه وې کښېکښلي ی وکښلکښې ي وهښېکښلک لې وهکښېکښ وې کښېکښلي

 3rd ی وکښېکښل کښېکښلي وه کښېکښلې وه ي وېکښېکښل ی وښېکښلک کښېکښلي وه کښېکښلې وه کښېکښلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ښېکښئ ک (ه)ېکښلکښ کښېکښله ښېکښلېک کښېکښئ  (ه)کښېکښل کښېکښله کښلېکښې

 2nd ښېکښئ ک (ه)کښېکښل کښېکښله ېښلکښېک کښېکښئ  (ه)کښېکښل کښلهکښې کښېکښلې

 3rd کښېکښئ  (ه)کښېکښل کښېکښله لېکښېکښ کښېکښئ  )(هکښېکښل کښېکښله کښېکښلې
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Future Progressive  

 1st )(همبه کښېکاږ )(هکښېکاږمبه  (ه)ږمبه کښېکا  (ه)کاږمبه کښې کښېکاږوبه  به کښېکاږو اږوبه کښېک به کښېکاږو

 2nd ه کښېکاږېب به کښېکاږې به کښېکاږې به کښېکاږې  به کښېکاږئ به کښېکاږئ ئبه کښېکاږ ښېکاږئبه ک

 3rd کښېکاږيبه  اږيبه کښېک به کښېکاږي  اږيښېکبه ک ښېکاږيبه ک به کښېکاږي به کښېکاږي به کښېکاږي

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه کښېکښل لي ويبه کښېکښ ه کښېکښلې ويب به کښېکښلي وي ويی به کښېکښل ويبه کښېکښلي  يېکښلې وبه کښ وي به کښېکښلي

 2nd ی ويکښېکښل به به کښېکښلي وي ښلې ويښېکبه ک ښلي ويبه کښېک ی ويبه کښېکښل به کښېکښلي وي يبه کښېکښلې و ويبه کښېکښلي 

 3rd ی ويبه کښېکښل ي ويښلبه کښېک ېکښلې ويبه کښ لي ويېکښبه کښ ی ويلکښبه کښې ښېکښلي ويبه ک ه کښېکښلې ويب به کښېکښلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه کښېکښل ښلي ويکښېکبه  به کښېکښلې وي يي وېکښلښبه ک يی وبه کښېکښل به کښېکښلي وي کښېکښلې ويبه  کښېکښلي وي به

 2nd ی ويښلبه کښېک به کښېکښلي وي يبه کښېکښلې و وي به کښېکښلي وي یبه کښېکښل ويښېکښلي به ک ې ويبه کښېکښل کښلي ويبه کښې

 3rd ی ويکښېکښلبه  کښلي ويکښېبه  يکښلې وبه کښې به کښېکښلي وي ی ويبه کښېکښل ويبه کښېکښلي  وي به کښېکښلې به کښېکښلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ېکاږم(تېر) به کښ (ه)(تېر) به کښېکاږم (ه)(تېر) به کښېکاږم (ه)(تېر) به کښېکاږم ږو(تېر) به کښېِکا به کښېِکاږور) (تې ښېِکاږوک تېر) به( ښېِکاږو(تېر) به ک

 2nd ې) به کښېکاږېر(ت کاږېر) به کښې(تې ر) به کښېکاږې(تې ښېکاږېک (تېر) به به کښېِکاږئ(تېر)  کښېِکاږئتېر) به ( ئِکاږېبه کښ (تېر) (تېر) به کښېِکاږئ

 3rd ېکاږي(تېر) به کښ (تېر) به کښېکاږي کښېکاږي (تېر) به ښېکاږي(تېر) به ک (تېر) به کښېِکاږي ښېِکاږي(تېر) به ک ه کښېِکاږيب (تېر) ه کښېِکاږي(تېر) ب

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به کښېکښلي  

 وي

به کښېکښلې  (تېر) 

 وي

ښېکښلي تېر) به ک( 

 وي

ی کښلکښې(تېر) به  

 وي

ېر) به کښېکښلي (ت 

 يو

(تېر) به کښېکښلې  

 وي

(تېر) به کښېکښلي  

 وي

ی ل(تېر) به کښېکښ 

 وي
1st 

ر) به کښېکښلي (تې 

 وي

(تېر) به کښېکښلې  

 وي

کښلي کښېبه  )(تېر 

 وي

ی ل(تېر) به کښېکښ 

 وي

(تېر) به کښېکښلي  

 وي

) به کښېکښلې (تېر 

 وي

 کښېکښلي(تېر) به  

 يو

ی ېکښلکښ (تېر) به 

 وي
2nd 

لي کښ(تېر) به کښې 

 وي

لې (تېر) به کښېکښ 

 وي

(تېر) به کښېکښلي  

 وي

ی کښېکښل (تېر) به 

 وي

ېر) به کښېکښلي (ت 

 وي

(تېر) به کښېکښلې  

 يو

ېکښلي کښ ) بهر(تې 

 وي

ی ښل(تېر) به کښېک 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)مبه کښِېکاږ ئ ،،کښېکښِ  (ه)ږمکښېِکا (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې کښِېکاږم )غواړي چي  Present Active ښونکیکښېک 

Imperfect Subjunctive )(ه)ِېکاږمکښ ه دېز )ې چيغوښتل ي  Present Passive کښېکښل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکښېکښل  Past Active یکښېکښل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یکښېکښل  Past Passive یکښېکښل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یکښلېکښ دي دی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یښلکښېک ما )وښ وم چيخ  Continuous کښېِکاږه 

 Non-continuous کښِېکاږه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ِومګرنکښېن (ه)کښېنِوم  (ه)کښېنِوم (ه)کښېنِوم کښېنِوو کښېنِوو کښېنِوو کښېنِوو

 2nd کښېنِوې ښېنِوېک کښېنِوې کښېنِوې کښېنِوئ ِوئښېنک کښېنوئ نِوئکښې

 3rd کښېنِوي ِويکښېن کښېنِوي يکښېنوِ  کښېنِوي کښېنِوي کښېنِوي ښېنِويک

 
Simple Past  

 1st ناوهکښېِ  /کښِېنوئ (ه)لکښِېنو کښِېنوله کښِېنولې ښِېناوهک /کښِېنوئ (ه)کښېِ◌نول ولهېِ◌نښک نولېکښېِ 

 2nd کښِېناوه /کښِېنوئ (ه)کښېنول کښېنوله ولېېنکښ کښېناوه /نوئکښېِ  (ه)نولکښېِ  کښِېنوله ولېکښِېن

 3rd کښِېناوه /نوئکښېِ  (ه)لکښِېنو کښِېنوله کښېنولې کښِېناوه /کښِېنوئ )(هکښِېنول نولهکښېِ  کښِېنولې
 

Simple Future  
 1st )(هبه کښِېنوم (ه)ومبه کښېن (ه)نومبه کښې (ه)نومبه کښې ه کښِېنووب کښِېنووبه  نووبه کښېِ  به کښِېنوو

 2nd به کښِېنوې ه کښېنوېب به کښېنوې نوېبه کښې به کښِېنوئ به کښِېنوئ کښِېنوئبه  به کښِېنوئ

 3rd نويکښېِ به  به کښېنوي به کښېنوي ښېنويبه ک به کښِېنوي کښِېنويبه  نويبه کښېِ  به کښېِ◌نوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)نوم(تېر) به کښېِ  (ه)(تېر) به کښِېنوم (ه)تېر) به کښِېنوم( (ه)(تېر) به کښِېنوم ېر) به کښِېنوو(ت  (تېر) به کښِېنوو  و(تېر) به کښِېِ◌نو  کښِېِ◌نوو به (تېر) 

 2nd نوېېِ (تېر) به کښ نوېتېر) به کښېِ ( ېېر) به کښِېنو(ت نوېر) به کښېِ (تې ر) به کښِېنوئ(تې کښېِ◌نوئ(تېر) به  ه کښېِ◌نوئ(تېر) ب ېر) به کښېِ◌نوئ(ت

 3rd (تېر) به کښِېنوي ِېنويکښ ) بهر(تې وي(تېر) به کښِېن (تېر) به کښِېنوي ِېنوي(تېر) به کښ نوي(تېر) به کښېِ◌  (تېر) به کښِېنوي نوي(تېر) به کښېِ 

 
Present Progressive  

 1st (ه)کښېنِوم ه)(کښېنِوم  )(همکښېنوِ  (ه)ِومکښېن وکښېنوِ  ِووکښېن کښېنِوو نِووکښې

 2nd کښېنِوې کښېنِوې کښېنِوې کښېنِوې کښېنِوئ ِوئکښېن کښېنِوئ کښېنِوئ

 3rd کښېنِوي يېنوِ کښ يکښېنوِ  کښېنِوي کښېنِوي کښېنِوي کښېنِوي ېنِويکښ
 

Present Perfect  
 1st ی دئکښېنول  ديکښېنولي   هې دکښېنول  لي ديکښېنو ئی دکښېنول  کښېنولي دي  ده کښېنولې  کښېنولي دي

 2nd ی دئکښېنول  کښېنولي دي  کښېنولې ده  ديکښېنولي  ی دئکښېنول  کښېنولي دي  ده کښېنولې  کښېنولي دي

 3rd ی دئکښېنول  ي ديکښېنول  کښېنولې ده  کښېنولي دي ئی دکښېنول  کښېنولي دي  ده نولېېکښ  ديکښېنولي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st کښېناِوه /ئکښېنوِ  (ه)کښېنِول کښېنِوله کښېنِولې هکښېناوِ  /کښېنِوئ (ه)لوِ کښېن کښېنِوله لېکښېنوِ 

 2nd کښېناِوه /کښېنِوِ◌ئ (ه)لکښېنوِ  کښېنِوله ښېنِولېک هناوِ ېکښ /ئکښېنوِ  (ه)کښېنِول کښېنِوله کښېنِولې

 3rd کښېناِوه /ئنوِ کښې (ه)کښېنِول هکښېنِول لېېنوِ کښ کښېناِوه /کښېنِوئ (ه)ېنِولکښ کښېنِوله نِولېکښې

 
Past Progressive  

 1st کښېناِوه /ئښېنوِ ک (ه)لکښېنوِ  کښېنِوله کښېنِولې کښېناِوه /ِوئکښېن (ه)کښېنِول کښېنِوله کښېنِولې

 2nd ِوهکښېنا /کښېنوئ (ه)نولکښې ېنولهکښ کښېنِولې ناِوهکښې /کښېنوئ (ه)کښېنِول کښېنِوله کښېنِولې

 3rd کښېناِوه /کښېنوئ (ه)کښېنول کښېنِوله کښېنِولې هکښېناوِ  /کښېنوئ (ه)لنوِ کښې کښېنِوله لېکښېنوِ 

  
Past Perfect  

 1st ی وکښېنول کښېنولي وه نولې وهکښې کښېنولي وې ی وښېنولک هلي ووکښېن هکښېنولې و کښېنولي وې

 2nd ی وکښېنول هکښېنولي و ولې وهکښېن ولي وېښېنک ی وکښېنول هو ېنوليکښ ولې وهکښېن کښېنولي وې

 3rd ی وکښېنول کښېنولي وه نولې وهکښې کښېنولي وې ی وکښېنول کښېنولي وه کښېنولې وه ي وېکښېنول

 
Past Perfect Progressive  

 1st ِوهکښېنا /ښېنِوئک (ه)لکښېنوِ  لهکښېنوِ  کښېنِولې هکښېناوِ  /کښېنِوئ (ه)کښېنِول نِولهکښې کښېنولې

 2nd کښېناِوه /ئکښېنوِ  (ه)کښېنِول کښېنِوله کښېنِولې هکښېناوِ  /کښېنِوئ (ه)لوِ کښېن کښېنِوله لېکښېنو

 3rd کښېناِوه /کښېنِوئ (ه)کښېنِول کښېنِوله ېنِولېکښ اِوهنکښې /ئکښېنوِ  (ه)کښېنِول کښېنِوله کښېنولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کښېنِوِ◌مبه   (ه)ِومکښېنبه   (ه)کښېنِومه ب  (ه)کښېنومبه   وبه کښېنوِ  ونوِ به کښې وښېنوِ به ک وبه کښېنوِ 

 2nd کښېنِوېبه   ِوېښېنکبه   ښېنوېکبه   کښېنوېبه   کښېنِوئبه  کښېنِوئه ب کښېنِوئبه  ئکښېنوِ به 

 3rd کښېنِوي به  کښېنِويبه   نِويکښېبه   نِويکښېبه   کښېنِويه ب کښېنِويبه  کښېنِويبه  کښېنِوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويولبه کښېن به کښېنولي وي به کښېنولې وي يکښېنولي وبه  ويی به کښېنول به کښېنولي وي کښېنولې ويبه  به کښېنولي وي

 2nd ی ويلېنوبه کښ نولي ويکښې به ښېنولې ويبه ک ه کښېنولي ويب ی ويبه کښېنول به کښېنولي وي ويبه کښېنولې  کښېنولي وي به

 3rd ی ويبه کښېنول نولي ويبه کښې ېنولې ويکښبه  به کښېنولي وي ی ويبه کښېنول ويبه کښېنولي  ښېنولې ويک به به کښېنولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یبه کښېنول وي به کښېنولي ويولې ښېنبه ک ي ويبه کښېنول ی وينولبه کښې به کښېنولي وي کښېنولې وي به به کښېنولي وي

 2nd ی ويبه کښېنول به کښېنولي وي ويبه کښېنولې  وي کښېنوليبه  ی ويبه کښېنول کښېنولي وي به به کښېنولې وي ي ويولبه کښېن

 3rd ی ويېنوله کښب يکښېنولي وبه  به کښېنولې وي به کښېنولي وي ی ويبه کښېنول وي به کښېنولي ه کښېنولې ويب يلي ووه کښېنب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کښېنِومبه (تېر)   (ه)کښېنِوم) به تېر(  )ه(ېنِومکښ(تېر) به   (ه)کښېنِوم(تېر) به   ووِ به کښېن (تېر)  وبه کښېنوِ  (تېر)  وبه کښېنوِ  (تېر)  وبه کښېنوِ  (تېر) 

 2nd کښېنِوې(تېر) به  کښېنِوېبه (تېر)  کښېنِوېېر) به (ت کښېنِوېتېر) به ( کښېنِوئه ) ب(تېر  کښېنِوئبه  ېر)(ت  ېنِوئکښ(تېر) به   نِوئکښې(تېر) به  

 3rd کښېنِويتېر) به ( کښېنِوي(تېر) به  کښېنِوير) به (تې کښېنِوي(تېر) به  يېنوِ کښه ب(تېر)   کښېنِوي(تېر) به   کښېنِوي(تېر) به   کښېنِويېر) به (ت 

 
Future in the Past Perfect  

لي ه کښېنوِ (تېر) ب 

 وي

لې ر) به کښېنوِ تې( 

 وي

لي ېر) به کښېنوِ (ت 

 وي

ی ل(تېر) به کښېنوِ  

 وي

کښېنولي (تېر) به  

 وي

(تېر) به کښېنولې  

 وي

ي ېنولښ) به ک(تېر 

 يو

ی (تېر) به کښېنول 

 وي
1st 

لي (تېر) به کښېنوِ  

 وي

لې ) به کښېنوِ (تېر 

 وي

لي ېنوِ کښ (تېر) به 

 وي

ی لکښېنوِ به (تېر)  

 وي

 لي(تېر) به کښېنو 

 وي

 (تېر) به کښېنولې 

 وي

(تېر) به کښېنولي  

 وي

ی ښېنول(تېر) به ک 

 وي
2nd 

لي (تېر) به کښېنوِ  

 وي

لې (تېر) به کښېنوِ  

 وي

لي به کښېنوِ ر) (تې 

 وي

ی له کښېنوِ (تېر) ب 

 وي

(تېر) به کښېنولي  

 وي

ولې (تېر) به کښېن 

 وي

کښېنولي  ) بهتېر( 

 وي

ی لر) به کښېنو(تې 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ه ئ/ کښېناِوه ، ب،کښېنوِ (ه)کښېنِوم (که ...)

 ... (ه)کښِېنوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(زه دې کښِېنوم )واړي چيغ  Present Active کښېنوونکی 

Imperfect Subjunctive )(همزه دې کښِېنو )چي يې غوښتل(  Present Passive کیکښېنستون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکښېنول  Past Active یکښېنول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یېنولکښ  Past Passive یکښېنستل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی ولښېنک ) ما ديدی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکښېنول ما )خوښ وم چي  Continuous کښېنِوه 

 Non-continuous کښِېنوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګککړ (ه)ړومکک  (ه)ککړوم (ه)ومککړ ککړوو وکړوک ککړوو ککړوو

 2nd ککړوې ککړوې وېککړ ککړوې ککړوئ ککړوئ ککړوئ ککړوئ

 3rd يکړوک ويړکک ړويکک ککړوي ککړوي ککړوي ککړوي ککړوي

 
Simple Past  

 1st کئکړ ک (ه)کړل -ړه/کککړ  هکړ ککړه ېکړ ککړي ککړ کئ ه)(کړل -کړه/ککړ  کړه ککړه کړې ککړي

 2nd کړ کئک (ه)کړل -کړه/ککړ  کړه ککړه کړې ککړي ککړ کئ (ه)کړل -کړه/ کړک کړه ککړه کړې يککړ

 3rd کړ کئک (ه)کړل -کړه/ککړ  کړه کړهک ړېک ککړي ککړ کئ (ه)کړل -کړه/ککړ  کړه ککړه کړې ککړي
 

Simple Future  
 1st (ه)ککړ کم به )(هککړ کم به (ه)کم ککړه به (ه)کم ککړي به کړ کوک به وکککړ  به وبه ککړه ک ککړي کوبه 

 2nd ککړ کې به ککړ کې به ککړه کې به ککړي کې به ړ کئکک به ککړ کئ به به ککړه کئ ککړي کئه ب

 3rd ککړ کي به ړ کيکک به کي ککړه به ککړي کي به ړ کيکک به ککړ کي به ککړه کيبه  کي يبه ککړ

 
Simple Future in the Past  

 ککړ کو (تېر) به ککړ کو (تېر) به ړه کوکک (تېر) به کړي کوک (تېر) به
ککړي  (تېر) به

 (ه)کم
 1st (ه)کم ککړ (تېر) به (ه)ککړ کم (تېر) به (ه)کمککړه  (تېر) به

 2nd ککړ کې تېر) به( ککړ کې بهر) (تې ککړه کې هتېر) ب( ککړي کې (تېر) به ککړ کئ ه(تېر) ب ککړ کئ (تېر) به ککړه کئ (تېر) به ېر) به ککړي کئ(ت

 3rd ککړ کي به ېر)(ت يکککړ  ه(تېر) ب ککړه کي (تېر) به ) به ککړي کي(تېر ککړ کي به (تېر) ککړ کي (تېر) به ککړه کي ېر) به(ت (تېر) به ککړي کي
 

Present Progressive  
 1st (ه)ککړوم (ه)ککړوم  (ه)ککړوم (ه)ککړوم ککړوو ووککړ ککړوو ککړوو

 2nd ککړوې ککړوې ککړوې وېکړک ککړوئ ککړوئ وئککړ ککړوئ

 3rd يککړو ککړوي کړويک ککړوي ککړوي ککړوي ککړوي ککړوي

 
Present Perfect  

 1st ئی دککړ کړ  کړي ديککړ   ککړه کړې ده  ککړي کړي دي ئی دککړ کړ  ککړ کړي دي  ده کړې هککړ  يککړي کړي د

 2nd ی دئککړ کړ  ککړ کړي دي  ککړه کړې ده  کړي ديي ککړ ی دئککړ کړ  ککړ کړي دي  دهککړه کړې   ديي کړي ړکک

 3rd ی دئککړ کړ  ککړ کړي دي  دهکړې  ککړه  ککړي کړي دي ی دئککړ کړ  ککړ کړي دي  هککړه کړې د  دي ککړي کړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هاوککړ /ککړوئ (ه)ولککړ ککړوله ولېککړ ککړاوه /ئککړو )ه(ککړول لهککړو ککړولې

 2nd ککړاوه /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ککړولې ککړاوه /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ککړولې

 3rd ککړاوه /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ککړولې وهککړا /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ککړولې
 

Past Progressive  
 1st اوهکړک /ککړوئ (ه)کړولک ککړوله لېکړوک ککړاوه /ړوئکک (ه)لککړو ړولهکک ککړولې

 2nd ککړاوه /وئککړ (ه)ککړول لهککړو ککړولې ککړاوه /ککړوئ (ه)ککړول هککړول ککړولې

 3rd ککړاوه /ککړوئ )(هککړول ککړوله ککړولې هړاوکک /ئککړو )(هککړول ککړوله ککړولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وککړ  کړي وه کړک ککړه کړې وه وېککړي کړي  وړی کککړ  کړي وه ککړ وه ککړه کړې ککړي کړي وې

 2nd ی وکړککړ  ککړ کړي وه ککړه کړې وه کړي وې ککړي کړی وککړ  ککړ کړي وه ککړه کړې وه ککړي کړي وې

 3rd و یکړککړ  وهککړ کړي  ه کړې وهککړ ککړي کړي وې کړی وککړ  کړي وهککړ  ککړه کړې وه کړي وېړي کک

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهککړا /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ککړولې هککړاو /ککړوئ (ه)ککړول هککړول ککړولې

 2nd ککړاوه /ککړوئ )(هلککړو ککړوله ککړولې ککړاوه /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ککړولې

 3rd ککړاوه /کړوئک (ه)ککړول ککړوله ککړولې وهککړا /ککړوئ (ه)ککړول ککړوله ړولېکک

 
  



248: to make dirty; to soil; to contaminate ککړول 
 

 497 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مککړو به  (ه)ړومکک به  (ه)ککړوم به  (ه)ککړوم به  ړووکک به ککړوو به ککړوو به ککړوو به

 2nd ککړوې به  ېککړو به  ککړوې به  کړوېک هب  ئوککړ به ککړوئ به ککړوئ به ککړوئ به

 3rd ککړوي به  ړويکک به  ککړوي به  ړويکک به ړويکک به ککړوي به ويککړ به ککړوي به

 
Future Perfect  

 1st يی وړکککړ  هب ککړ کړي وي به ککړه کړې وي به کړي ويککړي  به ی ويکړککړ  به ککړ کړي وي به ککړه کړې وي به به ککړي کړي وي

 2nd ی ويککړ کړ به يي وککړ کړ به وي کړه کړېک به ي ويککړي کړ به ی ويکړککړ  به ککړ کړي وي به کړه کړې ويک به به ککړي کړي وي

 3rd ی ويککړ کړ به ککړ کړي وي به کړې وي ککړه به کړي وي ککړي به ی ويککړ کړ به ککړ کړي وي به ککړه کړې وي به کړي ويي به ککړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یړککړ ک به کړي وي ککړ به ې ويکړ ککړه به ړي ويککړي ک به ی ويکړککړ  به کړ کړي ويک به به ککړه کړې وي ککړي کړي وي به

 2nd يی وړ کړکک به يککړ کړي و به ککړه کړې وي به ړي کړي ويکک به ی ويکړ کړک به ککړ کړي وي به به ککړه کړې وي ويبه ککړي کړي 

 3rd ی ويکړ ککړ به ي ويکړ ککړ به ويکړې ککړه  هب کړي وي ککړي به ی ويکړ کړک به ککړ کړي وي به ه ککړه کړې ويب به ککړي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ککړوم(تېر) به  )(هککړوم(تېر) به  (ه)ړومکک ) بهر(تې ه)(ککړوم(تېر) به  ککړوو به (تېر)  ککړوو (تېر) به  کړووک (تېر) به  ککړوو (تېر) به 

 2nd ککړوې (تېر) به  ککړوې (تېر) به  ککړوې ) بهېر(ت  ککړوې ېر) به(ت  ککړوئ ه) ب(تېر  ککړوئ ه(تېر) ب  ککړوئ ه(تېر) ب  ککړوئ به(تېر)  

 3rd ککړوي (تېر) به  ککړوي تېر) به(  ککړوي (تېر) به  کړويک هر) بې(ت  ويککړ (تېر) به  ککړوي (تېر) به  ککړوي ه(تېر) ب  ککړوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ړي ي کککړ (تېر) به

 وي

به ککړه کړې  (تېر)

 وي

ککړ کړي  ېر) به(ت

 وي

ی ککړ کړ ر) به(تې

 وي

(تېر) به ککړي کړي 

 يو

کړې  (تېر) به ککړه

 وي

ککړ کړي  (تېر) به

 وي

 یککړ کړ (تېر) به

 وي
1st 

ککړي کړي  (تېر) به

 وي

(تېر) به ککړه کړې 

 وي

ړ کړي کک (تېر) به

 وي

ی ککړ کړ (تېر) به

 وي

 ) به ککړي کړي(تېر

 وي

کړه کړې (تېر) به ک

 وي

ککړ کړي  هب (تېر)

 وي

ی ککړ کړ (تېر) به

 وي
2nd 

ککړي کړي  (تېر) به

 يو

کړې  (تېر) به ککړه

 وي

ککړ کړي  (تېر) به

 وي

 یککړ کړ (تېر) به

 وي

ر) به ککړي کړي (تې

 وي

به ککړه کړې  (تېر)

 وي

 ککړ کړي (تېر) به

 وي

ی کړککړ  (تېر) به

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ککړ  ، بهککړاوه /، ککړوئ(ه)ړومکک (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ککړ کم زه دې )غواړي چي  Present Active نکیکړووک 

Imperfect Subjunctive )(ه)ککړ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive یکړېدونکک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وککړ  Past Active یکړ ککړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و ککړ  Past Passive یککړ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويککړ کړ ديدی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وککړ  ما )خوښ وم چي  Continuous ککړوه 

 Non-continuous ککړکه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګکلک (ه)مکلکو  (ه)کلکوم (ه)لکومک کلکوو کلکوو کلکوو کلکوو

 2nd کلکوې کلکوې ېکوکل کلکوې کلکوئ ئکلکو کلکوئ کوئکل

 3rd کلکوي کويکل کلکوي کلکوي کلکوي کلکوي کلکوي کويکل

 
Simple Past  

 1st کلک کئ (ه)کړل-کړه/کلک  کړه کلکه کړې کلکي لک کئک )(هړلک-کړه/ کلک کلکه کړه کلکي کړې

 2nd کئکلک  (ه)کړل-کړه/کلک  کړه کهکل کړې کلکي ک کئکل (ه)لکړ-/کړهک کل کلکه کړه ي کړېکلک

 3rd کلک کئ (ه)کړل-/کړهکلک  کړه لکهک کړې کلکي کلک کئ (ه)کړل-کړه/کلک  ړهکلکه ک کلکي کړې
 

Simple Future  
 1st ه)(کم کلک هب (ه)کلک کم به ه)(کلکه کم به (ه)کلکي کم به کلک کو به کلک کو به ه کلکه کوب وکي کلبه ک

 2nd کلک کې به کلک کې هب کلکه کې به کلکي کې به کلک کئ به لک کئک به لکه کئه کب به کلکي کئ

 3rd لک کيک هب کي کلک به کي کلکه به کلکي کي به کلک کي به ک کيکل به ه کلکه کيب به کلکي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)کلک کم (تېر) به (ه)کلک کم به(تېر)  (ه)کلکه کم به ر)(تې (ه)کلکي کم ه(تېر) ب کو کلک (تېر) به  کوکلک  بهېر) (ت کوکلکه  (تېر) به کوکلکي  (تېر) به

 2nd کلک کې ) به(تېر کلک کې (تېر) به کلکه کې به (تېر) کلکي کې (تېر) به کئ کلک هتېر) ب( کلک کئ (تېر) به کلکه کئ (تېر) به کئکلکي  (تېر) به

 3rd کلک کي ېر) به(ت کلک کي (تېر) به کلکه کي (تېر) به کلکي کي (تېر) به ک کيکل (تېر) به کلک کي (تېر) به يه ککلک (تېر) به کلکي کي به (تېر)

 
Present Progressive  

 1st (ه)کلکوم (ه)ومکلک  (ه)کلکوم (ه)کلکوم کووکل ووکلک ووکلک کلکوو

 2nd وېکلک کوېکل ېکلکو کلکوې کلکوئ کلکوئ کلکوئ کلکوئ

 3rd کلکوي لکويک کلکوي کلکوي لکويک کلکوي کويکل کلکوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکلک کړ  يړي دککلک   کلکه کړې ده  کلکي کړي دي ی دئکلک کړ  کلک کړي دي  ده کلکه کړې  کلکي کړي دي

 2nd ی دئلک کړک  کلک کړي دي  هه کړې دکلک  ي ديکلکي کړ ی دئلک کړک  کلک کړي دي  کلکه کړې ده  ي ديکلکي کړ

 3rd ی دئکلک کړ  کلک کړي دي  دهکلکه کړې   کلکي کړي دي ی دئکلک کړ  يکلک کړي د  لکه کړې دهک  کلکي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st کلکاوه /کلکوئ ه)(کلکول کلکوله کلکولې کلکاوه /کوئکل (ه)کلکول کلکوله کولېکل

 2nd کلکاوه /کلکوئ (ه)ولکلک کلکوله لکولېک کلکاوه /ئلکوک (ه)کلکول لهکلکو لېکلکو

 3rd کلکاوه /کلکوئ (ه)کلکول هکلکول کلکولې وهکلکا /کلکوئ (ه)کلکول کلکوله کلکولې

 
Past Progressive  

 1st هکلکاو /کلکوئ (ه)لکلکو کلکوله کلکولې کلکاوه /کلکوئ (ه)کلکول کلکوله کلکولې

 2nd کلکاوه /کلکوئ (ه)وللکک کلکوله کلکولې کلکاوه /کوئکل (ه)کلکول کولهکل کولېکل

 3rd کلکاوه /کلکوئ (ه)کلکول ولهکلک کلکولې کاوهکل /کلکوئ (ه)کلکول کلکوله کلکولې

 
Past Perfect  

 1st کړی و کلک ړي وهکلک ک کلکه کړې وه کلکي کړي وې کړی وکلک  لک کړي وهک کلکه کړې وه کي کړي وېکل

 2nd کړی وکلک  کلک کړي وه کړې وه کلکه کلکي کړي وې ړی وک کلک کلک کړي وه هکلکه کړې و وې کلکي کړي

 3rd کړی وکلک  کلک کړي وه وه کړې هکلک وېکلکي کړي  کړی وکلک  کلک کړي وه کړې وهکلکه  کي کړي وېکل

 
Past Perfect Progressive  

 1st کلکاوه /کلکوئ (ه)کلکول لهلکوک کلکولې کاوهکل /کوئکل )(هکولکل کلکوله کلکولې

 2nd اوهکلک /کلکوئ (ه)لکلکو کلکوله کلکولې کلکاوه /کلکوئ (ه)کلکول کلکوله کلکولې

 3rd کلکاوه /کلکوئ (ه)کلکول کلکوله ېکولکل هوکلکا /کلکوئ (ه)کلکول کلکوله کلکولې

 
  



249: to harden; to make firm; to solidify کلکول 
 

 499 

 
Future Progressive  

 1st (ه)کلکوم به  ه)(کلکوم به  (ه)ومکلک به  (ه)کومکل به  کلکوو به لکووک به وولکک به کلکوو به

 2nd کلکوې به  کلکوې به  وېکلک به  کلکوې هب  کلکوئ به کلکوئ به کلکوئ به کلکوئ به

 3rd کلکوي به  کلکوي به  کلکوي به  کلکوي به کلکوي به کويکل به يوکلک به کلکوي به

 
Future Perfect  

 1st يی وکلک کړ به کلک کړي وي به که کړې ويکل به کلکي کړي وي به ويی کلک کړ به ي ويکلک کړ به يې وکلکه کړ به ويکي کړي به کل

 2nd يی وکلک کړ به کلک کړي وي به ړې ويکلکه ک به کلکي کړي وي هب يی وړککلک  هب کلک کړي وي به کلکه کړې وي به کړي ويبه کلکي 

 3rd ی ويکلک کړ به لک کړي ويک به کلکه کړې وي به يو کلکي کړي به ی ويکلک کړ به يي وکلک کړ به وي لکه کړېک به ويي به کلکي کړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وکلک کړ به ي ويکلک کړ به کلکه کړې وي به کړي وي کلکي به ی ويکلک کړ به يي وک کړلک به يبه کلکه کړې و به کلکي کړي وي

 2nd ی ويکلک کړ به کلک کړي وي به کلکه کړې وي به کړي ويکلکي  به وي یړکلک ک به کړي وي کلک به ې ويکړ به کلکه ړي ويکلکي ک به

 3rd ی ويکلک کړ به کلک کړي وي به ه کړې ويکلک به کلکي کړي وي به يی وک کړلک به يکلک کړي و به به کلکه کړې وي کي کړي ويبه کل
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کلکوم(تېر) به  (ه)کلکوم(تېر) به  (ه)ومکلک(تېر) به  (ه)کلکوم(تېر) به  کلکوو به (تېر) کلکوو ر) بهتې( کلکوو (تېر) به کلکوو ) بهتېر(

 2nd کلکوې ېر) به(ت لکوېک ر) بهتې( کلکوې (تېر) به کلکوې (تېر) به کلکوئ (تېر) به وئکلک (تېر) به کلکوئ ) بهتېر( وئککل به (تېر)

 3rd کلکوي (تېر) به کلکوي (تېر) به کلکوي (تېر) به کلکوي (تېر) به کلکوي ر) به(تې کلکوي (تېر) به ويلکک (تېر) به کلکوي (تېر) به

 
Future in the Past Perfect  

ي کلکي کړ (تېر) به 

 وي

کلکه کړې  (تېر) به 

 وي

کلک کړي  ) به(تېر 

 وي

 یکلک کړ ېر) به(ت 

 وي

کي کړي کل (تېر) به 

 وي

ې کلکه کړ (تېر) به 

 وي

کلک کړي  (تېر) به 

 وي

ی کلک کړ (تېر) به 

 وي
1st 

کلکي کړي  به(تېر)  

 وي

کلکه کړې  (تېر) به 

 وي

ړي کلک ک (تېر) به 

 وي

ی کلک کړ ه) ب(تېر 

 وي

کلکي کړي (تېر) به  

 وي

کلکه کړې  (تېر) به 

 يو

 ړيکلک ک (تېر) به 

 وي

ی کلک کړ ېر) به(ت 

 وي
2nd 

لکي کړي ک (تېر) به 

 وي

کلکه کړې  به) (تېر 

 وي

کلک کړي  به (تېر) 

 وي

ی کلک کړ (تېر) به 

 وي

کړي (تېر) به کلکي  

 وي

کلکه کړې  (تېر) به 

 وي

ړي ککلک  ه(تېر) ب 

 يو

ی کلک کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
لک ک کلکاوه، به /کلکوئ ،(ه)کومکل (که ...)

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کلک کم زه دې )يغواړي چ  Present Active لکوونکیک 

Imperfect Subjunctive )ه(لک کمک زه دې )غوښتل يې چي(  Present Passive کلکېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وکلک  Past Active  یکړکلک  

Past Anterior or Preterit Perfect ړی وک کلک  Past Passive یک سوکل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکلک کړ نه لري چي) ما دي دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وکلک  ما )خوښ وم چي  Continuous کلکوه 

 Non-continuous کلک که 

 



250: to pound; to beat کوټل 
 

 500 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)موټرنګک (ه)کوټم  (ه)کوټم ه)(وټمک کوټو کوټو کوټو کوټو

 2nd کوټې کوټې کوټې ټېکو کوټئ کوټئ کوټئ کوټئ

 3rd ټيکو کوټي وټيک يکوټ کوټي کوټي کوټي يکوټ

 
Simple Past  

 1st وکوټئ  (ه)وکوټل وکوټله وکوټلې وکوټئ (ه)کوټلو وکوټله وکوټلې

 2nd کوټئ و )(هټلووک ټلهوکو وکوټلې وکوټئ (ه)وکوټل وکوټله وټلېوک

 3rd وکوټئ (ه)کوټلو وکوټله وکوټلې وکوټئ (ه)وکوټل هوکوټل وکوټلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وکوټم (ه)وکوټم به (ه)به وکوټم (ه)وټموکبه  به وکوټو وټوبه وک وکوټوبه  به وکوټو

 2nd وټېکبه و ېبه وکوټ وکوټېبه  به وکوټې به وکوټئ ټئبه وکو به وکوټئ به وکوټئ

 3rd يبه وکوټ به وکوټي به وکوټي به وکوټي به وکوټي وکوټيبه  به وکوټي به وکوټي

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)((تېر) به وکوټم (ه)(تېر) به وکوټم (ه)(تېر) به وکوټم (ه)(تېر) به وکوټم (تېر) به وکوټو  ټو(تېر) به وکو  ه وکوټوب (تېر)  به وکوټو (تېر) 

 2nd به وکوټې ېر)(ت ) به وکوټې(تېر ټېر) به وکو(تې تېر) به وکوټې( (تېر) به وکوټئ (تېر) به وکوټئ (تېر) به وکوټئ به وکوټئر) (تې

 3rd (تېر) به وکوټي وکوټي(تېر) به  وټي(تېر) به وک وټي(تېر) به وک (تېر) به وکوټي به وکوټي (تېر) (تېر) به وکوټي ټي(تېر) به وکو

 
Present Progressive  

 1st (ه)کوټم )(هکوټم  (ه)کوټم (ه)کوټم کوټو وټوک کوټو کوټو

 2nd کوټې وټېک کوټې کوټې ئکوټ وټئک کوټئ ټئکو

 3rd کوټي کوټي کوټي کوټي يوټک کوټي کوټي کوټي
 

Present Perfect  
 1st ئی دکوټل  لي ديکوټ  کوټلې ده  کوټلي دي ی دئکوټل  دي کوټلي  کوټلې ده  کوټلي دي

 2nd دئ یکوټل  ديکوټلي   کوټلې ده  کوټلي دي ی دئکوټل  کوټلي دي  دهکوټلې   کوټلي دي

 3rd ی دئکوټل  دي کوټلي  کوټلې ده  ي ديټلکو ی دئکوټل  دي کوټلي  ې دهوټلک  کوټلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ئکوټ )(هکوټل کوټله کوټلې کوټئ (ه)کوټل کوټله کوټلې

 2nd کوټئ (ه)کوټل کوټله کوټلې کوټئ (ه)کوټل کوټله کوټلې

 3rd کوټئ  (ه)کوټل کوټله لېکوټ ټئ کو (ه)وټلک کوټله کوټلې

 
Past Progressive  

 1st کوټئ  (ه)کوټل کوټله کوټلې کوټئ  ه)(کوټل کوټله کوټلې

 2nd ټئکو (ه)کوټل کوټله کوټلې کوټئ  (ه)کوټل کوټله کوټلې

 3rd کوټئ (ه)کوټل کوټله ېکوټل کوټئ (ه)کوټل کوټله لېکوټ

 
Past Perfect  

 1st و یلکوټ کوټلي وه وه کوټلې لي وېکوټ ی وکوټل ي وهکوټل وهکوټلې  وېکوټلي 

 2nd ی وټلکو کوټلي وه وه کوټلې کوټلي وې ی وکوټل کوټلي وه ې وهکوټل کوټلي وې

 3rd ی ووټلک کوټلي وه کوټلې وه وې ټليکو و یکوټل کوټلي وه کوټلې وه کوټلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st کوټئ  (ه)لکوټ کوټله کوټلې کوټئ ه)(کوټل ټلهکو کوټلې

 2nd کوټئ (ه)کوټل ټلهکو کوټلې کوټئ  (ه)وټلک کوټله کوټلې

 3rd کوټئ (ه)کوټل کوټله لېکوټ کوټئ  (ه)ټلکو کوټله کوټلې

 
  



250: to pound; to beat کوټل 
 

 501 

 
Future Progressive  

 1st (ه)ټمکو به  (ه)کوټمبه   (ه)کوټمبه   (ه)کوټمبه   ه کوټوب به کوټو به کوټو کوټو به

 2nd کوټېبه   کوټېبه   ېکوټبه   کوټېبه   کوټئبه  ټئکو به کوټئبه  ټئکوبه 

 3rd کوټيبه   کوټيبه   کوټيبه   کوټي به کوټيبه  کوټيبه  کوټيبه  کوټيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويلبه کوټ ويلي به کوټ وټلې ويبه ک به کوټلي وي ی ويبه کوټل وي به کوټلي به کوټلې وي ويلي کوټ هب

 2nd ی ويبه کوټل به کوټلي وي کوټلې وي به به کوټلي وي ی ويټلکوبه  به کوټلي وي به کوټلې وي ويبه کوټلي 

 3rd ی ويکوټل به به کوټلي وي کوټلې ويبه  وي يه کوټلب ی ويبه کوټل به کوټلي وي به کوټلې وي به کوټلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی ه کوټلب به کوټلي وي وټلې ويک به به کوټلي وي يی وبه کوټل وي به کوټلي ې ويبه کوټل کوټلي ويبه 

 2nd ی ويکوټل به ي ويلبه کوټ به کوټلې وي به کوټلي وي ی ويبه کوټل به کوټلي وي وي به کوټلې به کوټلي وي

 3rd ی ويټلکو به ه کوټلي ويب لې ويبه کوټ ويلي به کوټ ی ويوټلبه ک به کوټلي وي به کوټلې وي وي به کوټلي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مکوټ(تېر) به   (ه)کوټمه ) ب(تېر   (ه)مکوټ(تېر) به   (ه)کوټم(تېر) به   کوټو به (تېر)  کوټو (تېر) به  (تېر) به کوټو  ېر) به کوټو(ت 

 2nd کوټې(تېر) به   کوټېه (تېر) ب  کوټېبه (تېر)   وټېکه (تېر) ب  کوټئېر) به (ت  کوټئ به (تېر)  کوټئبه (تېر)   کوټئ(تېر) به  

 3rd کوټي(تېر) به   کوټيه ) ب(تېر  کوټي (تېر) به  کوټي(تېر) به   کوټيتېر) به (  کوټيتېر) به (  کوټي(تېر) به   کوټي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به کوټل  (تېر) به کوټلي وي  (تېر) به کوټلې وي  (تېر) به کوټلي وي  ويی (تېر) به کوټل  ه کوټلي وي) ب(تېر  وټلې وير) به ک(تې  ي ويوټل(تېر) به ک 

 2nd ی ويټلکو (تېر) به  وي ه کوټلي(تېر) ب  وي (تېر) به کوټلې  (تېر) به کوټلي وي  ی ويبه کوټل(تېر)   ېر) به کوټلي وي(ت  وي ېه کوټل(تېر) ب  (تېر) به کوټلي وي 

 3rd ی ويبه کوټلر) (تې  ټلي وي(تېر) به کو  (تېر) به کوټلې وي  لي وي(تېر) به کوټ  يی و(تېر) به کوټل  (تېر) به کوټلي وي  (تېر) به کوټلې وي  يو (تېر) به کوټلي 

 

Conditional (present, past, future) (... که) ه)(وکوټم ،کوټئ، به ه)(کوټم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وکوټم )چي ړيغوا  Present Active کوټونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وکوټم )ل يې چيغوښت  Present Passive کیدونل کېټکو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکوټل  Past Active یکوټل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یکوټل  Past Passive یوس کوټل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی ي) ما دي کوټلدی باور نه لري چ  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یما کوټل )خوښ وم چي  Continuous کوټه 

 Non-continuous وکوټه 

 



251: to do کول 
 

 502 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګک (ه)کوم  (ه)کوم (ه)کوم کوو کوو کوو کوو

 2nd کوې کوې کوې کوې کوئ کوئ وئک ئکو

 3rd کوي کوي کوي کوي کوي کوي کوي کوي

 
Simple Past  

 1st وکئ  (ه)وکړل /ړهوک وکړله /وکړه وکړلې /ېوکړ وکئ  (ه)وکړل /وکړه کړلهو /وکړه وکړلې /ېوکړ

 2nd وکئ  (ه)وکړل /وکړه وکړله /وکړه وکړلې /وکړې وکئ  (ه)وکړل /وکړه وکړله /ړهوک وکړلې /وکړې

 3rd وکئ  (ه)وکړل /هوکړ وکړله /کړهو وکړلې /کړېو وکئ  (ه)وکړل /وکړه وکړله /وکړه وکړلې /وکړې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وکم (ه)به وکم (ه)به وکم (ه)به وکم به وکو به وکو کوبه و به وکو

 2nd وکېبه  به وکې به وکې به وکې به وکئ به وکئ ئبه وک به وکئ

 3rd به وکي به وکي به وکي به وکي کيبه و به وکي به وکي وکي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)تېر) به وکم( (ه)(تېر) به وکم (ه)(تېر) به وکم ه)((تېر) به وکم به وکو ر)(تې (تېر) به وکو ېر) به وکو(ت (تېر) به وکو

 2nd کې(تېر) به و (تېر) به وکې ) به وکې(تېر (تېر) به وکې ه وکئ) ب(تېر به وکئ(تېر)  (تېر) به وکئ (تېر) به وکئ

 3rd (تېر) به وکي (تېر) به وکي به وکي ر)(تې (تېر) به وکي ېر) به وکي(ت (تېر) به وکي به وکي (تېر) وکي) به (تېر

 
Present Progressive  

 1st )(هومرنګک (ه)کوم  (ه)کوم (ه)کوم کوو ووک کوو کوو

 2nd ېکو کوې کوې کوې کوئ کوئ کوئ کوئ

 3rd کوي ويک کوي کوي کوي کوي کوي کوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړ ي ديکړ  کړې ده کړي دي ی دئکړ ي ديکړ  کړې ده ړي ديک

 2nd دئی کړ کړي دي  دهکړې  کړي دي ی دئکړ کړي دي  کړې ده ديکړي 

 3rd ی دئکړ کړي دي  دهکړې  کړي دي ی دئکړ کړي دي  کړې ده کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هکاو /کوئ (ه)کول کوله لېکو کاوه /کوئ )(هکول کوله ېکول

 2nd کاوه /کوئ (ه)کول کوله کولې کاوه /کوئ (ه)کول کوله کولې

 3rd کاوه /کوئ (ه)کول هکول کولې کاوه /کوئ (ه)کول کوله کولې

 
Past Progressive  

 1st کاوه /کوئ (ه)کول کوله لېکو کاوه /کوئ (ه)کول ولهک ېکول

 2nd وهکا /کوئ (ه)کول هکول ولېک کاوه /ئکو ه)(کول کوله لېکو

 3rd کاوه /کوئ )(هکول کوله کولې کاوه /ئکو (ه)کول کوله ېکول

 
Past Perfect  

 1st کړی و کړي وه کړې وه کړي وې کړی و وه کړي کړې وه ي وېکړ

 2nd کړی و کړي وه کړې وه ېکړي و کړی و کړي وه ې وهکړ ي وېړک

 3rd و کړی کړي وه وهکړې  وېکړي  ړی وک وه کړي کړې وه ېکړي و

 
Past Perfect Progressive  

 1st هکاو /کوئ (ه)کول کوله کولې کاوه /کوئ (ه)کول کوله کولې

 2nd هوکا /وئک (ه)کول کوله کولې کاوه /کوئ (ه)کول هکول کولې

 3rd کاوه /کوئ (ه)کول کوله کولې اوهک /کوئ (ه)کول کوله کولې
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Future Progressive  

 1st (ه)کومبه   (ه)کومه ب  (ه)کومبه   (ه)مکوبه   کوو به به کوو به کوو به کوو

 2nd کوېبه   کوې به  کوېبه   کوېبه   کوئبه  کوئبه  کوئبه  کوئبه 

 3rd ويکبه   کويبه   کويبه   يکو به يوکبه  يکوبه  کويبه  کويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه کړ ي ويبه کړ ړې ويه کب به کړي وي يی وه کړب کړي وي به ړې ويبه ک ي ويبه کړ

 2nd ی ويبه کړ به کړي وي ې ويبه کړ به کړي وي ی ويبه کړ به کړي وي به کړې وي به کړي وي

 3rd ی ويبه کړ به کړي وي به کړې وي به کړي وي وي یکړبه  يکړي و به به کړې وي به کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويړبه ک به کړي وي کړې ويه ب به کړي وي ی ويبه کړ ړي ويه کب به کړې وي يه کړي وب

 2nd ويی به کړ به کړي وي به کړې وي به کړي وي ويی به کړ ي ويبه کړ به کړې وي به کړي وي

 3rd يی وبه کړ ه کړي ويب به کړې وي به کړي وي ی ويبه کړ به کړي وي به کړې وي وي کړيبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کوم(تېر) به   (ه)کوم(تېر) به    (ه)کوم(تېر) به    (ه)کوم(تېر) به    به کوو (تېر)  و(تېر) به کو  ) به کووېر(ت  (تېر) به کوو 

 2nd کوې(تېر) به   کوېبه (تېر)   ېکور) به (تې  کوې (تېر) به  کوئ(تېر) به   کوئ) به (تېر  کوئ(تېر) به   کوئبه ېر) ت( 

 3rd کوي(تېر) به   کوي(تېر) به   کوي(تېر) به   کوي(تېر) به   کوي) به (تېر  کوي(تېر) به   يکو(تېر) به   کويه (تېر) ب 

 
Future in the Past Perfect  

 1st يو ی(تېر) به کړ  ويېر) به کړي (ت  ر) به کړې وي(تې  وي) به کړي (تېر  ويی ) به کړ(تېر  (تېر) به کړي وي  به کړې وي(تېر)   (تېر) به کړي وي 

 2nd ی وي(تېر) به کړ  ويړي به ک (تېر)  (تېر) به کړې وي  (تېر) به کړي وي  ويی (تېر) به کړ  (تېر) به کړي وي  (تېر) به کړې وي  وي(تېر) به کړي  

 3rd ی ويکړ(تېر) به   به کړي وي ر)(تې  ) به کړې وي(تېر  ړي ويه ک(تېر) ب  ی وي) به کړ(تېر  وي ) به کړي(تېر  وي (تېر) به کړې  (تېر) به کړي وي 

 

Conditional (present, past, future) )(... (ه)کوم ،کوئ/ کاوه ، به وکم که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وکم )اړي چيغو  Present Active کیکوون 

Imperfect Subjunctive )(هزه دې وکم )يغوښتل يې چ(  Present Passive کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و  Past Active یکړ  

Past Anterior or Preterit Perfect ی وکړ  Past Passive ی، سویکړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويړ) ما دي که لري چيدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما  )خوښ وم چي  Continuous کوه 

 Non-continuous وکه 
An auxiliary verb used after a noun, adjective, or adverb to change it  
to infinitive, e.g., 
 to work   کارکول

کولج��   to seperate 

 to lift پورته کول
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)کينمرنګ (ه)کينم  ه)(نمکي )ه(کينم کينو کينو کينو کينو

 2nd کينې کينې نېکي کينې کينئ کينئ کينئ کينئ

 3rd کيني ينيک يکين کيني کيني کيني يکين کيني

 
Simple Past  

 1st ئوکين (ه)وکينل وکينله وکينلې وکينئ ه)(وکينل وکينله وکينلې

 2nd ئوکين (ه)ينلوک وکينله وکينلې وکينئ (ه)وکينل کينلهو وکينلې

 3rd وکينئ (ه)وکينل وکينله وکينلې وکينئ (ه)وکينل وکينله وکينلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وکينم ه)(به وکينم (ه)به وکينم )(هبه وکينم وکينوبه  ه وکينوب وبه وکين وکينوبه 

 2nd ينېبه وک به وکينې به وکينې به وکينې کينئبه و به وکينئ ئبه وکين به وکينئ

 3rd کينيبه و نيبه وکي وکينيبه  به وکيني ه وکينيب به وکيني به وکيني ينيوک به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وکينم (ه)ر) به وکينم(تې (ه)به وکينم(تېر)  (ه)(تېر) به وکينم ر) به وکينو(تې  (تېر) به وکينو  نو(تېر) به وکي  نوتېر) به وکي( 

 2nd نېوکي(تېر) به  ينې) به وک(تېر کينې(تېر) به و وکينې (تېر) به وکينئ(تېر) به  به وکينئ(تېر)  (تېر) به وکينئ ئکينبه و (تېر)

 3rd (تېر) به وکيني ر) به وکيني(تې ر) به وکيني(تې (تېر) به وکيني (تېر) به وکيني ني(تېر) به وکي به وکيني) (تېر ر) به وکيني(تې

 
Present Progressive  

 1st ه)(کينم (ه)کينم  (ه)کينم (ه)کينم وکين کينو کينو کينو

 2nd ېکين کينې کينې کينې ئکين کينئ کينئ کينئ

 3rd کيني کيني کيني يکين کيني کيني نيکي کيني
 

Present Perfect  
 1st ئدی کينل  کينلي دي  کينلې ده  کينلي دي ی دئنلکي  کينلي دي  هکينلې د  کينلي دي

 2nd ی دئلکين  لي ديکين  دهکينلې   کينلي دي ی دئکينل  لي ديکين  کينلې ده  کينلي دي

 3rd ی دئنلکي  کينلي دي  ينلې دهک  کينلي دي ی دئنلکي  ينلي ديک  کينلې ده  دي کينلي

 
Present Perfect Progressive  

 1st کينئ (ه)کينل کينله کينلې کينئ (ه)کينل ينلهک کينلې

 2nd کينئ  (ه)کينل کينله کينلې کينئ  (ه)کينل کينله لېکين

 3rd نئ کي (ه)کينل لهکين نلېکي کينئ )(هکينل نلهکي ينلېک

 
Past Progressive  

 1st کينئ (ه)کينل کينله کينلې ئکين (ه)کينل کينله نلېکي

 2nd کينئ (ه)کينل کينله کينلې کينئ  (ه)کينل کينله ېکينل

 3rd کينئ  (ه)کينل کينله کينلې کينئ (ه)نلکي ينلهک کينلې

 
Past Perfect  

 1st ی وکينل لي وهکين ينلې وهک ېکينلي و ی ونلکي ي وهکينل ې وهکينل لي وېکين

 2nd ی وکينل لي وهکين کينلې وه کينلي وې ی وکينل نلي وهکي کينلې وه کينلي وې

 3rd ی وکينل کينلي وه لې وهکين وې يکينل وی کينل کينلي وه کينلې وه کينلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st نئ کي (ه)کينل کينله کينلې کينئ (ه)لکين کينله کينلې

 2nd کينئ (ه)لکين کينله کينلې کينئ  )(هکينل کينله نلېکي

 3rd کينئ  (ه)کينل هکينل کينلې ينئ ک (ه)کينل کينله کينلې
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Future Progressive  

 1st (ه)کينمبه   (ه)مکينبه   (ه)کينمبه   (ه)کينمبه   به کينو کينوبه  به کينو نوه کيب

 2nd کينېبه   نېکيبه   کينېبه   نېکيبه   کينئبه  کينئبه  کينئبه  ينئکبه 

 3rd کينيبه   نيکيبه   کينيبه   کينيبه  کينيبه  کينيبه  کينيبه  ينيکبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويکينلبه  کينلي وي به يبه کينلې و به کينلي وي ی ويکينل به به کينلي وي کينلې ويبه  وي يه کينلب

 2nd ی ويبه کينل به کينلي وي وي به کينلې به کينلي وي ويی به کينل نلي ويبه کي لې ويکينبه  کينلي وي به

 3rd وي یبه کينل کينلي ويبه  ويلې کين هب ي ويبه کينل ی ويبه کينل به کينلي وي لې ويبه کين کينلي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه کينل به کينلي وي يو به کينلې ينلي ويبه ک ی وينلکي به ه کينلي ويب لې ويبه کين ويبه کينلي 

 2nd وي ینله کيب لي ويبه کين به کينلې وي به کينلي وي ی وينلبه کي کينلي وي به به کينلې وي به کينلي وي

 3rd وي یبه کينل ي ويبه کينل کينلې ويبه  کينلي وي به يی وبه کينل به کينلي وي کينلې وي به به کينلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)کينم(تېر) به   (ه)ينمکبه  (تېر)   (ه)کينم(تېر) به   (ه)کينم(تېر) به   به کينو (تېر)  (تېر) به کينو  (تېر) به کينو  کينو (تېر) به 

 2nd کينې(تېر) به   کينې(تېر) به   ېکينتېر) به (  کينې(تېر) به   کينئ (تېر) به  کينئتېر) به (  ئکين(تېر) به   کينئ(تېر) به  

 3rd کيني(تېر) به   ينيکبه  (تېر)  کيني(تېر) به   کيني(تېر) به   کينيه (تېر) ب  کينيه (تېر) ب  کيني(تېر) به   کينيتېر) به ( 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي) به کينل(تېر  (تېر) به کينلي وي  به کينلې وي(تېر)   ) به کينلي ويېر(ت  ی ويبه کينل (تېر)  ي ويينل(تېر) به ک  يکينلې و(تېر) به   به کينلي ويېر) (ت 

 2nd وي یتېر) به کينل(  ي وي) به کينل(تېر  ينلې ويبه ک(تېر)   (تېر) به کينلي وي  ی ويل(تېر) به کين  کينلي وي به تېر)(  ې وي(تېر) به کينل  (تېر) به کينلي وي 

 3rd ی ويلکينبه  )(تېر  (تېر) به کينلي وي  (تېر) به کينلې وي  ر) به کينلي وي(تې  ی وي(تېر) به کينل  به کينلي وي (تېر)  ر) به کينلې ويتې(  ) به کينلي وي(تېر 

 

Conditional (present, past, future) .. (ه)به وکينم ،کينئ، (ه)ينمک .)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ه دې وکينمز )غواړي چي  Present Active کينونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وکينم )يغوښتل يې چ  Present Passive نکیونل کېدکي 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یکينل  Past Active ینلکي  

Past Anterior or Preterit Perfect و ینلکي  Past Passive یکينل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويکينل ديدی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکينل ما )وښ وم چيخ  Continuous کينه 

 Non-continuous هوکين 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هګالمرنګ (ه)ګالم  (ه)ګالم  (ه)ګالم  ګالو وګال ګالو ګالو

 2nd ګالې ګالې ګالې ګالې ګالئ ګالئ ګالئ الئګ

 3rd ليګا ګالي يګال ګالي ګالي يالګ ګالي ګالي

 
Simple Past  

 1st وګالئ (ه)اللوګ (ه)وګالل وګاللې لئګاو (ه)وګالل (ه)للوګا وګاللې

 2nd وګالئ (ه)وګالل (ه)وګالل اللېوګ وګالئ (ه)اللوګ (ه)وګالل وګاللې

 3rd وګالئ (ه)وګالل (ه)اللوګ وګاللې وګالئ (ه)ګاللو )(هللاوګ للېوګا
 

Simple Future  
 1st (ه)به وګالم (ه)الموګبه  (ه)به وګالم (ه)به وګالم لوبه وګا وګالو به ګالوبه و ګالوبه و

 2nd به وګالې به وګالې وګالېبه  به وګالې لئبه وګا به وګالئ به وګالئ به وګالئ

 3rd به وګالي به وګالي به وګالي به وګالي به وګالي ګاليه وب ليابه وګ به وګالي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ېر) به وګالم(ت (ه)به وګالم (تېر) (ه)(تېر) به وګالم (ه)به وګالم (تېر) (تېر) به وګالو  و(تېر) به وګال  وېر) به وګال(ت  ېر) به وګالو(ت 

 2nd ېوګالبه (تېر)  لې(تېر) به وګا لېګا(تېر) به و (تېر) به وګالې وګالئ (تېر) به (تېر) به وګالئ لئوګا هتېر) ب( (تېر) به وګالئ

 3rd به وګالي (تېر) به وګالي (تېر) (تېر) به وګالي (تېر) به وګالي (تېر) به وګالي وګالي به(تېر)  به وګالي (تېر) وګاليبه (تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګالم (ه)لمګا  ګالمه ګالمه ګالو لوګا ګالو ګالو

 2nd ګالې ګالې ګالې ګالې ګالئ ئګال ګالئ ګالئ

 3rd ګالي ګالي يګال ګالي ليګا ګالي ګالي اليګ
 

Present Perfect  
 1st ی دئګالل  ګاللي دي  ې دهګالل  ګاللي دي ی دئګالل  ګاللي دي  ګاللې ده  للي ديګا

 2nd ئی دګالل  ګاللي دي  ګاللې ده  دي ګاللي ی دئګالل  اللي ديګ  ې دهلګال  يګاللي د

 3rd ی دئللګا  ګاللي دي  ې دهګالل  لي ديګال ی دئګالل  ديګاللي   ګاللې ده  ګاللي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګاله /ګالئ (ه)ګالل (ه)ګالل ګاللې ګاله /ګالئ (ه)ګالل (ه)ګالل ګاللې

 2nd لهګا /ګالئ (ه)ګالل (ه)ګالل ګاللې هګال /ګالئ (ه)ګالل (ه)للګا اللېګ

 3rd ګاله /ګالئ ه)(ګالل (ه)للګا ګاللې ګاله /ئګال (ه)ګالل (ه)لګال ګاللې

 
Past Progressive  

 1st ګاله /ګالئ (ه)لګال (ه)ګالل للېګا ګاله /ګالئ (ه)ګالل (ه)ګالل ګاللې

 2nd ګاله /ګالئ )(هګالل (ه)ګالل ګاللې لهګا /الئګ (ه)للګا (ه)ګالل ګاللې

 3rd لهګا /ګالئ (ه)ګالل (ه)اللګ ګاللې هګال /ګالئ (ه)للګا (ه)ګالل ګاللې

 
Past Perfect  

 1st ی وګالل ګاللي وه ګاللې وه ګاللي وې ی وګالل هګاللي و ګاللې وه ي وېللګا

 2nd ی وګالل ګاللي وه وه اللېګ لي وېګال ی وګالل ګاللي وه ګاللې وه اللي وېګ

 3rd ی ولګال وه ګاللي وه ګاللې ګاللي وې و یګالل ګاللي وه ګاللې وه ګاللي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګالئ  (ه)ګالل (ه)ګالل ګاللې ګاله /ګالئ (ه)ګالل (ه)ګالل ېګالل

 2nd الئګ (ه)للګا (ه)ګالل ګاللې ګاله /ګالئ (ه)ګالل )(هګالل ګاللې

 3rd ګالئ  )(هګالل (ه)ګالل ګاللې ګاله /ګالئ (ه)ګالل (ه)ګالل ګاللې
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Future Progressive  

 1st (ه)ګالمبه   (ه)ګالمبه   (ه)ګالمبه   ه)(ګالمبه   ه ګالوب به ګالو وګالبه  به ګالو

 2nd ګالېبه   ګالېبه   ګالېبه   ګالېبه   ئګالبه  ګالئبه  ګالئبه  ګالئبه 

 3rd اليګبه   ګاليبه   ګاليبه   ګاليبه  ګاليبه  ګاليبه  ګاليبه  ليګاه ب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ګالل به ګاللي وي به ګاللې وي ګاللي وي به ی ويبه ګالل وي به ګاللي ويلې به ګال للي ويبه ګا

 2nd ی ويبه ګالل به ګاللي وي ويللې ابه ګ يبه ګاللي و ی ويبه ګالل به ګاللي وي ويبه ګاللې  لي ويبه ګال

 3rd ی ويګالل به ګاللي ويبه  به ګاللې وي اللي ويبه ګ ی ويبه ګالل ګاللي وي هب ګاللې ويبه  به ګاللي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یاللګبه  ويبه ګاللي  به ګاللې وي به ګاللي وي وي یبه ګالل للي ويبه ګا به ګاللې وي به ګاللي وي

 2nd ی ويبه ګالل يګاللي وبه  لې ويبه ګال ه ګاللي ويب ی ويبه ګالل به ګاللي وي للې ويبه ګا به ګاللي وي

 3rd ی ويبه ګالل به ګاللي وي به ګاللې وي به ګاللي وي ی ويبه ګالل ګاللي وي به به ګاللې وي وي به ګاللي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)المګ(تېر) به   ه)(ګالمتېر) به (   (ه)ګالم) به (تېر   (ه)ګالمبه  (تېر)   به ګالو (تېر)  به ګالو (تېر)  (تېر) به ګالو  وګالبه  )(تېر 

 2nd ګالې(تېر) به   ګالې(تېر) به   ګالېېر) به (ت  ګالېېر) به (ت  ګالئ(تېر) به   ګالئ(تېر) به   لئګا(تېر) به   ګالئبه  ر)(تې 

 3rd ګاليېر) به (ت  ګاليتېر) به (  ګالي(تېر) به   ګالي(تېر) به   يګال(تېر) به   ګالي(تېر) به   ليګا(تېر) به   ګالير) به (تې 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ګالل  لي وي(تېر) به ګال  ګاللې وي به تېر)(  ي وي(تېر) به ګالل  ی وي(تېر) به ګالل  وي (تېر) به ګاللي  (تېر) به ګاللې وي  تېر) به ګاللي وي( 

 2nd ی وير) به ګالل(تې  (تېر) به ګاللي وي  به ګاللې وي (تېر)  ر) به ګاللي ويتې(  ی وي) به ګالل(تېر  لي ويګال(تېر) به   ويګاللې  (تېر) به  تېر) به ګاللي وي( 

 3rd يی و(تېر) به ګالل  لي وير) به ګال(تې  به ګاللې وي )(تېر  (تېر) به ګاللي وي  ی ويلل(تېر) به ګا  ه ګاللي وي) ب(تېر  لې وي(تېر) به ګال  (تېر) به ګاللي وي 

 

Conditional (present, past, future) . (ه)ګاله، به وګالم /،ګالئ(ه)ګالم ..)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(وګالم زه دې )غواړي چي  Present Active ګالونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې وګالم )يغوښتل يې چ  Present Passive ګالل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یګالل  Past Active یګالل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یاللګ  Past Passive یګالل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويګالل ر نه لري چي) ما ديدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یګالل ما )خوښ وم چي  Continuous ګاله 

 Non-continuous وګاله 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګګام (ه)مګامو  )(هګاموم )(هګاموم ګاموو مووګا ګاموو ګاموو

 2nd موېګا ګاموې ګاموې ګاموې وئګام ګاموئ ګاموئ ګاموئ

 3rd ګاموي ګاموي ګاموي ويګام ګاموي ګاموي ګاموي ګاموي

 
Simple Past  

 1st کئ ګام (ه)کړل -کړه/ګام  کړه ګام ګام کړې ګام کئ (ه)کړل -ړه/کام ګ کړه مګا ګام کړې

 2nd ګام کئ ه)(کړل -کړه/ګام  هکړ ګام کړې ګام ګام کئ (ه)ړلک -کړه/ګام  کړه ګام ګام کړې

 3rd ګام کئ (ه)کړل -کړه/ ګام کړه ګام کړېګام  ګام کئ (ه)کړل -کړه/ګام  کړه ګام ګام کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ګام کم به (ه)ګام کم به (ه)کم ګام به (ه)ګام کم به ګام کو به ګام کو به به ګام کو کوام به ګ

 2nd ګام کې به ام کېګ به ګام کې به ګام کې هب ګام کئ به م کئګا به ام کئه ګب به ګام کئ

 3rd يام کګ به کيګام  به کي ګام به ګام کي به ګام کي به ګام کي به م کيبه ګا به ګام کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ګام کم (تېر) به )(هګام کم (تېر) به (ه)کمګام  (تېر) به ه)(ګام کم به ېر)(ت ګام کو به (تېر)  کوګام  به(تېر)  ګام کو به ېر)(ت ګام کو (تېر) به

 2nd ګام کې (تېر) به ګام کې ر) به(تې ګام کې (تېر) به کې ګام به )(تېر ئګام ک (تېر) به ګام کئ (تېر) به ګام کئ (تېر) به ام کئګ (تېر) به

 3rd ګام کي (تېر) به ګام کي تېر) به( ګام کي (تېر) به کي امګ (تېر) به ام کيګ (تېر) به کي ګام (تېر) به ګام کي (تېر) به ګام کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګاموم (ه)ګاموم  ه)(موماګ (ه)مګامو ګاموو ګاموو ګاموو ګاموو

 2nd ګاموې ګاموې اموېګ ېګامو ګاموئ ګاموئ ګاموئ ګاموئ

 3rd ګاموي مويګا ګاموي ويګام ګاموي ګاموي ګاموي يګامو
 

Present Perfect  
 1st ئی دګام کړ  ګام کړي دي  ګام کړې ده  ديګام کړي  ی دئکړګام   ګام کړي دي  ګام کړې ده  کړي ديګام 

 2nd ی دئړګام ک  ديګام کړي   کړې ده ګام  ګام کړي دي ی دئګام کړ  ي ديګام کړ  ګام کړې ده  دي کړيګام 

 3rd ی دئګام کړ  ګام کړي دي  کړې ده ګام  ګام کړي دي ی دئړک ګام  ګام کړي دي  ګام کړې ده  يګام کړي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګاماوه /ګاموئ (ه)ګامول ګاموله ګامولې اوهګام /وئمګا (ه)ګامول ګاموله ګامولې

 2nd ماوهګا /ګاموئ )(هلګامو ګاموله ېګامول هګاماو /وئګام (ه)ګامول مولهګا ګامولې

 3rd ګاماوه /ګاموئ (ه)ګامول ګاموله ګامولې ګاماوه /ګاموئ (ه)ګامول امولهګ ګامولې

 
Past Progressive  

 1st ګاماوه /ګاموئ (ه)ولګام ګاموله ګامولې اماوهګ /اموئګ (ه)ولګام ګاموله ګامولې

 2nd ګاماوه /ګاموئ (ه)مولګا ګاموله ولېګام اوهګام /اموئګ (ه)ګامول ګاموله لېګامو

 3rd ګاماوه /وئګام (ه)ګامول ګاموله ګامولې ګاماوه /ئګامو (ه)ګامول ګاموله لېګامو

 
Past Perfect  

 1st کړی وګام  ګام کړي وه م کړې وهګا ګام کړي وې کړی وګام  وهکړي  ګام وهګام کړې  ګام کړي وې

 2nd کړی وګام  وهګام کړي  کړې وه ګام کړي وې ګام کړی وګام  وهام کړي ګ کړې وه ګام ګام کړي وې

 3rd کړی وګام  ګام کړي وه م کړې وهګا ګام کړي وې وکړی ګام  ګام کړي وه ګام کړې وه ړي وېګام ک

 
Past Perfect Progressive  

 1st اماوهګ /ګاموئ (ه)ګامول ګاموله ېمولګا ګاماوه /ګاموئ (ه)ګامول ولهګام ګامولې

 2nd ګاماوه /موئګا (ه)ګامول ګاموله لېموګا ګاماوه /ګاموئ (ه)ګامول همولګا ګامولې

 3rd وهګاما /ګاموئ (ه)ګامول ګاموله ګامولې وهګاما /ګاموئ (ه)ګامول ګاموله ګامولې
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Future Progressive  

 1st ه)(ګاموم به  ه)(ګاموم به  (ه)ومګام به  (ه)ګاموم به  ووګام به ګاموو به ګاموو به وګامو به

 2nd ګاموې به  ګاموې به  ګاموې به  ګاموې به  ګاموئ به وئامګ به ګاموئ به وئګام به

 3rd ګاموي به  يګامو به  ويګام به  ګاموي به ګاموي به ګاموي به ويګام به ګاموي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويګام کړ به ګام کړي وي به يګام کړې و هب يګام کړي و به ی ويکړ ګام به ويګام کړي  به ړې ويګام ک به به ګام کړي وي

 2nd ی ويړم کګا هب ړي ويګام ک به ګام کړې وي به ګام کړي وي به ی ويګام کړ به يګام کړي و به ګام کړې وي به ام کړي ويبه ګ

 3rd ی ويکړ ګام به ي ويکړ ګام به کړې ويګام  به م کړي ويګا به ی ويګام کړ به وي ګام کړي به ګام کړې وي به يګام کړي وبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی ګام کړ به وي کړي مګا به ګام کړې وي به ګام کړي وي به ی ويام کړګ به ګام کړي وي به به ګام کړې وي به ګام کړي وي

 2nd ی ويګام کړ به ويګام کړي  به ويګام کړې  به يم کړي وګا به وي یګام کړ به کړي ويګام  هب به ګام کړې وي ګام کړي ويبه 

 3rd ی ويکړګام  به ګام کړي وي به ګام کړې وي به يګام کړي و به ويی ګام کړ به ګام کړي وي به ګام کړې ويبه  به ګام کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ګامومر) به (تې (ه)ګاموم(تېر) به  )(هګاموم(تېر) به  (ه)ګامومه ) ب(تېر ګاموو به (تېر)  ګاموو به(تېر)   ګاموو به (تېر)  ګاموو (تېر) به 

 2nd ګاموې (تېر) به  ګاموې (تېر) به  ګاموې تېر) به(  اموېګ ر) به(تې  ګاموئ (تېر) به  ګاموئ (تېر) به  ګاموئ (تېر) به  ګاموئ (تېر) به 

 3rd ګاموي (تېر) به  ګاموي به(تېر)   ګاموي تېر) به(  ګاموي (تېر) به  ګاموي ) بهتېر(  ګاموي ) به(تېر  يګامو ) به(تېر  ګاموي ر) به(تې 

 
Future in the Past Perfect  

ګام کړي  (تېر) به 

 وي

 کړې مګا به (تېر) 

 وي

ګام کړي  (تېر) به 

 وي

ی ګام کړ (تېر) به 

 وي

م کړي به ګا (تېر) 

 وي

 ګام کړې ه(تېر) ب 

 وي

ي ګام کړ ېر) به(ت 

 يو

ی ګام کړ (تېر) به 

 وي
1st 

ګام کړي  (تېر) به 

 وي

ګام کړې  (تېر) به 

 وي

ي ګام کړ (تېر) به 

 وي

ی ګام کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به ګام کړي  

 وي

ې م کړاګ ) به(تېر 

 يو

ګام کړي  (تېر) به 

 وي

ی ګام کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

ګام کړي  به (تېر) 

 وي

ام کړې ګ تېر) به( 

 وي

کړي  ګام (تېر) به 

 وي

ی ګام کړ ېر) به(ت 

 يو

(تېر) به ګام کړي  

 وي

ګام کړې  (تېر) به 

 وي

ړي ګام ک (تېر) به 

 وي

ی ګام کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 )(هګام کم ګاماوه، به /ګاموئ، (ه)ګاموم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ګام کم دېزه  )غواړي چي  Present Active وونکیامګ 

Imperfect Subjunctive )(هګام کم زه دې )غوښتل يې چي(  Present Passive ګامېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وګام  Past Active یګام کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و ګام  Past Passive یګام سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويګام کړ چي) ما ديدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکړګام  ما )خوښ وم چي  Continuous ګاموه 

 Non-continuous ګام که 

 



255: to earn; to win; to profit ګټل 
 

 510 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ګټم )(هګټم  (ه)ګټم )(هګټم ګټو ګټو ګټو ګټو

 2nd ېټګ ګټې ګټې ګټې ګټئ ګټئ ګټئ ګټئ

 3rd ګټي ګټي ګټي ګټي ګټي ګټي ګټي ګټي

 
Simple Past  

 1st ئوګټ (ه)وګټل هوګټل لېوګټ وګټئ (ه)وګټل وګټله ټلېوګ

 2nd ګټئو (ه)وګټل وګټله وګټلې ئوګټ (ه)وګټل ګټلهو وګټلې

 3rd وګټئ ه)(وګټل وګټله ټلېوګ وګټئ (ه)وګټل وګټله وګټلې
 

Simple Future  
 1st (ه)وګټم به (ه)به وګټم (ه)به وګټم (ه)به وګټم به وګټو ګټوه وب ټوګبه و وبه وګټ

 2nd به وګټې ېبه وګټ وګټېبه  به وګټې وګټئبه  ګټئبه و وګټئبه  به وګټئ

 3rd ګټيبه و به وګټي به وګټي به وګټي وګټيبه  به وګټي به وګټي وګټيه ب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)) به وګټم(تېر ه)(به وګټم (تېر) (ه)به وګټم (تېر) ه)((تېر) به وګټم ) به وګټو(تېر  (تېر) به وګټو  ټووګ ) بهر(تې  و(تېر) به وګټ 

 2nd تېر) به وګټې( (تېر) به وګټې (تېر) به وګټې (تېر) به وګټې به وګټئ(تېر)  (تېر) به وګټئ ټئ(تېر) به وګ وګټئ(تېر) به 

 3rd ه وګټي(تېر) ب ) به وګټي(تېر ګټي(تېر) به و (تېر) به وګټي (تېر) به وګټي به وګټي ېر)(ت يټبه وګ (تېر) (تېر) به وګټي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګټم (ه)ګټم  (ه)مګټ (ه)ګټم ګټو ګټو ګټو ګټو

 2nd ګټې ګټې ګټې ګټې ګټئ ګټئ ګټئ ګټئ

 3rd ګټي ګټي ګټي ګټي ګټي يګټ ګټي ګټي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګټل  يګټلي د  ګټلې ده  ګټلي دي ی دئګټل  ګټلي دي  ګټلې ده  دي ټليګ

 2nd ی دئګټل  ګټلي دي  ګټلې ده  ګټلي دي ئی دګټل  ګټلي دي  ټلې دهګ  ټلي ديګ

 3rd ی دئګټل  يګټلي د  ګټلې ده  ګټلي دي ی دئګټل  ګټلي دي  ګټلې ده  ګټلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اټهګ /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ېګټل

 2nd ګاټه /ټئګ (ه)ګټل ګټله ګټلې هګاټ /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې

 3rd ګاټه /ګټئ (ه)لګټ ګټله ګټلې ګاټه /ټئګ (ه)ګټل ګټله ګټلې

 
Past Progressive  

 1st ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې

 2nd ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې هګاټ /ګټئ (ه)ګټل ګټله لېګټ

 3rd ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې ټهګا /ګټئ )(هګټل ګټله ګټلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولګټ ګټلي وه ګټلې وه ګټلي وې ی وګټل وهګټلي  ګټلې وه ګټلي وې

 2nd ی وټلګ هلي وټګ ې وهګټل ګټلي وې ی وګټل ګټلي وه ګټلې وه وېګټلي 

 3rd ی وګټل ګټلي وه وهګټلې  وېګټلي  ی وګټل ګټلي وه وه ګټلې ګټلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې ټهګا /ګټئ (ه)ګټل هګټل ګټلې

 2nd ګاټه /ګټئ (ه)لګټ ګټله ګټلې ټهګا /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې

 3rd ګاټه /ګټئ (ه)ګټل ګټله ټلېګ ټهاګ /ګټئ (ه)ګټل ګټله ګټلې

 
  



255: to earn; to win; to profit ګټل 
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Future Progressive  

 1st (ه)ګټمبه   (ه)ګټمبه   (ه)ګټمبه   (ه)ګټم به  ه ګټوب به ګټو به ګټو وبه ګټ

 2nd ګټېبه   ګټېبه   ګټېبه   ګټېبه   ګټئبه  ګټئبه  ګټئبه  ټئګبه 

 3rd يټګبه   ګټيبه   ګټيبه   ګټيبه  ګټيبه  ګټيبه  ګټيبه  ګټيبه 

 
Future Perfect  

 1st ويی لبه ګټ ګټلي ويبه  وي به ګټلې يبه ګټلي و ی ويګټلبه  ګټلي ويبه  به ګټلې وي ټلي ويبه ګ

 2nd ی ويه ګټلب به ګټلي وي به ګټلې وي به ګټلي وي يی وبه ګټل به ګټلي وي ويبه ګټلې  ګټلي ويبه 

 3rd ی ويبه ګټل ويبه ګټلي  به ګټلې وي وي ټليبه ګ ی ويټلبه ګ به ګټلي وي به ګټلې وي به ګټلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويټلبه ګ به ګټلي وي لې ويګټبه  به ګټلي وي يی وګټلبه  يي وبه ګټل ټلې ويبه ګ ويبه ګټلي 

 2nd ی ويلبه ګټ به ګټلي وي به ګټلې وي به ګټلي وي ی ويبه ګټل ګټلي وي به به ګټلې وي به ګټلي وي

 3rd ويی ه ګټلب ګټلي ويبه  به ګټلې وي ويبه ګټلي  ويی به ګټل به ګټلي وي يبه ګټلې و به ګټلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(ګټم ېر) به(ت  (ه)ګټم(تېر) به    (ه)ګټم(تېر) به   (ه)ګټمېر) به (ت  به ګټو (تېر)  (تېر) به ګټو  ګټو (تېر) به  تېر) به ګټو( 

 2nd ېګټ(تېر) به   ېګټ(تېر) به   ګټېبه  (تېر)  ټېګ(تېر) به   ګټئه (تېر) ب  ټئګ(تېر) به   ګټئر) به (تې  ګټئ(تېر) به  

 3rd ګټي(تېر) به   ګټي(تېر) به   ګټي(تېر) به   يګټ(تېر) به   ګټي(تېر) به   ګټير) به (تې  ګټي(تېر) به   ټيګ (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st وي ی(تېر) به ګټل  ټلي ويګ (تېر) به  ټلې وي(تېر) به ګ  ويتېر) به ګټلي (  ی وير) به ګټل(تې  ) به ګټلي وي(تېر  لې وي(تېر) به ګټ  ګټلي وي (تېر) به 

 2nd ی ويټل(تېر) به ګ  ه ګټلي وي(تېر) ب  ېر) به ګټلې وي(ت  وي يبه ګټل(تېر)   ی وي(تېر) به ګټل  به ګټلي وي (تېر)  ګټلې وي (تېر) به  (تېر) به ګټلي وي 

 3rd ی ويه ګټل(تېر) ب  (تېر) به ګټلي وي  ه ګټلې وي(تېر) ب  ) به ګټلي ويېر(ت  ی وي) به ګټل(تېر  لي ويګټ (تېر) به  وي به ګټلې(تېر)   ي(تېر) به ګټلي و 

 

Conditional (present, past, future) . ه)(،ګټئ/ ګاټه ، به وګټمه)(ټمګ .).(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ټمزه دې وګ )غواړي چي  Present Active ټونکیګ 

Imperfect Subjunctive )(ه)ګټمزه دې و )غوښتل يې چي  Present Passive ګټل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یګټل  Past Active یګټل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یګټل  Past Passive یګټل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی ګټل چي) ما دي باور نه لريدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یګټل ما )وم چي خوښ  Continuous ګټه 

 Non-continuous ګټهو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګګډ (ه)ګډوم  (ه)ګډوم (ه)ګډومه ګډوو ووګډ ګډوو ګډوو

 2nd ګډوې ګډوې ګډوې وېګډ ګډوئ ګډوئ وئګډ ګډوئ

 3rd ګډوي ګډوي يګډو ډويګ ګډوي ګډوي ګډوي ګډوي

 
Simple Past  

 1st کئګډ  (ه)کړل-/کړه ګډ کړه ګډه ي کړېګډ ګډ کئ (ه)کړل-/ګډ کړه ډه کړهګ ګډي کړې

 2nd ګډ کئ (ه)کړل-/ګډ کړه ګډه کړه ړېګډي ک ګډ کئ (ه)کړل-/هکړګډ  ګډه کړه کړې ګډي

 3rd ګډ کئ ه)(ړلک-/هړګډ ک هکړګډه  ګډي کړې ګډ کئ (ه)کړل-/ګډ کړه هګډه کړ ګډي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)مګډ ک به (ه)کم ګډ به (ه)ه کمګډ به )(هګډي کم به ګډ کو به ګډ کو به به ګډه کو به ګډي کو

 2nd ګډ کې به ېګډ ک به ګډه کې به ګډي کې به ګډ کئ به ګډ کئ به به ګډه کئ ئک به ګډي

 3rd کيګډ  به ګډ کي به کي ګډه به ي کيډګ به يګډ ک به ګډ کي به به ګډه کي به ګډي کي

 
Simple Future in the Past  

 (ه)ګډي کمه (تېر) ب ګډ کو به(تېر)   کو ګډ (تېر) به ه کوګډ ) به(تېر ي کوګډ (تېر) به
 ه کم ګډ (تېر) به

 (ه)

 ګډ کم  (تېر) به

 (ه)

 ګډ کم  به(تېر) 

 (ه)
1st 

 2nd ډ کېګ (تېر) به ګډ کې (تېر) به ه کېګډ (تېر) به ګډي کې (تېر) به ګډ کئ (تېر) به کئګډ  هتېر) ب( ګډه کئ (تېر) به ګډي کئ (تېر) به

 3rd ګډ کي (تېر) به ګډ کي (تېر) به ګډه کي (تېر) به ډي کيګ (تېر) به ګډ کي ) بهېر(ت ګډ کي تېر) به( ګډه کي بهر) (تې ګډي کي به(تېر) 
 

Present Progressive  
 1st (ه)ګډوم (ه)ګډوم  (ه)ګډوم (ه)ډومګ وګډو وګډو ووګډ ګډوو

 2nd ګډوې ګډوې ګډوې ګډوې ئګډو ګډوئ ګډوئ ګډوئ

 3rd ګډوي يګډو ګډوي ويګډ ګډوي ګډوي ډويګ ګډوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئګډ کړ  ګډ کړي دي  ډه کړې دهګ  ګډي کړي دي ئی دګډ کړ  ګډ کړي دي  ګډه کړې ده  دي ګډي کړي

 2nd دئ یګډ کړ  ګډ کړي دي  ګډه کړې ده  ګډي کړي دي ی دئکړ ګډ  ګډ کړي دي  ه کړې دهګډ  دي يګډي کړ

 3rd ی دئګډ کړ  ړي ديګډ ک  ګډه کړې ده  دي ړيګډي ک ی دئګډ کړ  ګډ کړي دي  دهګډه کړې   دي ګډي کړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګډاوه/ګډوئ ه)(ولګډ هلګډو لېګډو ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ګډولې

 2nd ګډاوه/وئګډ (ه)ګډول ګډوله ګډولې ګډاوه/ئګډو (ه)ګډول ګډوله ېګډول

 3rd ګډاوه/ګډوئ (ه)ولګډ ګډوله ګډولې هګډاو/ګډوئ )(هلګډو ګډوله ولېګډ
 

Past Progressive  
 1st ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ګډولې ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ګډولې

 2nd ډاوهګ/ګډوئ (ه)ګډول ډولهګ ګډولې ګډاوه/ګډوئ (ه)لګډو ولهډګ ډولېګ

 3rd ګډاوه/ډوئګ )(هګډول ګډوله ګډولې هګډاو/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله لېګډو

 
Past Perfect  

 1st کړی وګډ  وه ګډ کړي ه کړې وهګډ ګډي کړي وې کړی وګډ  ګډ کړي وه وه ګډه کړې ګډي کړي وې

 2nd کړی و ګډ ګډ کړي وه کړې وهګډه  ګډي کړي وې کړی وډ ګ هړي وکګډ  وهګډه کړې  ګډي کړي وې

 3rd و ړیکګډ  ګډ کړي وه هګډه کړې و ېي وګډي کړ کړی و ګډ ي وهګډ کړ وه ګډه کړې ډي کړي وېګ

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ېګډول ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ګډولې

 2nd ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ګډولې ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ګډوله ګډولې

 3rd ګډاوه/وئګډ (ه)ګډول لهګډو ولېګډ ګډاوه/ګډوئ (ه)ګډول ډولهګ ګډولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ګډوم به  (ه)ګډوم به  ه)(ګډوم به  (ه)ګډوم به  ګډوو به ګډوو هب ګډوو به ګډوو به

 2nd ګډوې به  ېګډو به  ګډوې به  ګډوې هب  ګډوئ به ډوئګ به ګډوئ به ګډوئ به

 3rd يګډو به  ګډوي به  ګډوي هب  ګډوي هب ګډوي به ګډوي به ګډوي به ګډوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويګډ کړ به ګډ کړي وي به کړې ويګډه  به کړي وي ګډي به ی ويګډ کړ به ګډ کړي وي به وي ګډه کړې به ګډي کړي ويه ب

 2nd ی ويکړګډ  به ګډ کړي وي به ګډه کړې وي به ګډي کړي وي به يی وګډ کړ به ي ويګډ کړ به ګډه کړې وي به وي کړي يبه ګډ

 3rd ويی ګډ کړ به ي ويګډ کړ به ګډه کړې وي به ګډي کړي وي به ی ويګډ کړ به کړي وي ګډ به ګډه کړې وي هب ډي کړي ويه ګب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ ګډ به يګډ کړي و به ګډه کړې وي به ګډي کړي وي به ويی ګډ کړ به ړي ويګډ ک به به ګډه کړې وي يي وي کړډبه ګ

 2nd وي یګډ کړ به ړي ويګډ ک به ګډه کړې وي به ګډي کړي وي به ی ويګډ کړ به ډ کړي ويګ به به ګډه کړې وي ګډي کړي ويبه 

 3rd ی ويګډ کړ به ګډ کړي وي به ګډه کړې وي به ويګډي کړي  به ی ويګډ کړ هب يړي وکګډ  به به ګډه کړې وي به ګډي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ګډوم (تېر) به  (ه)ګډوم تېر) به(   (ه)ګډوم به (تېر)  (ه)ګډوم (تېر) به  ګډوو به ېر)(ت  ګډوو (تېر) به  ووګډ (تېر) به  ګډوو (تېر) به 

 2nd ډوېګ ه(تېر) ب  ګډوې ېر) به(ت  ګډوې (تېر) به  ګډوې به(تېر)   ګډوئ به (تېر)  ګډوئ ) به(تېر  ګډوئ (تېر) به  وئګډ ) بهر(تې 

 3rd ګډوي (تېر) به  ګډوي تېر) به(  ګډوي تېر) به(  ګډوي (تېر) به  ګډوي (تېر) به  ډويګ (تېر) به  ګډوي ) بهېر(ت  ګډوي تېر) به( 

 
Future in the Past Perfect  

ګډي کړي (تېر) به  

 وي

ګډه کړې  ) به(تېر 

 وي
 ی ويکړګډ  به (تېر)  ويګډ کړي  (تېر) به 

ګډي کړي  به (تېر) 

 وي

 ړېګډه ک (تېر) به 

 وي
 1st ی ويګډ کړ (تېر) به  ويګډ کړي  (تېر) به 

ه ګډي کړي (تېر) ب 

 وي

ګډه کړې  تېر) به( 

 وي
 ی ويکړ ګډ ) بهر(تې  يګډ کړي و (تېر) به 

ړي (تېر) به ګډي ک 

 وي

ګډه کړې  (تېر) به 

 وي
 2nd يی وډ کړګ تېر) به(  ګډ کړي وي ) به(تېر 

ګډي کړي  به (تېر) 

 وي

 ړېګډه ک (تېر) به 

 وي
 ی ويګډ کړ (تېر) به  ويګډ کړي  (تېر) به 

کړي  (تېر) به ګډي 

 وي

ګډه کړې  به(تېر)  

 وي
 3rd ويی ړګډ ک ېر) به(ت  ګډ کړي وي (تېر) به 

 

Conditional (present, past, future) (ه)کم ګډ وه، بهګډا /، ګډوئ(ه)ډوم(که...) ګ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ګډ کم زه دې )يغواړي چ  Present Active ګډوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ګډ کم زه دې )چي غوښتل يې  Present Passive یکګډېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  ی وکړګډ  Past Active یګډ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect ی وکړ ګډ  Past Passive یګډ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويګډ کړ يدی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وګډ  ما )وښ وم چيخ  Continuous ګډوه 

 Non-continuous ګډ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګرانګ ه)(ګرانوم  (ه)ګرانوم (ه)ګرانوم ګرانوو ګرانوو وګرانو ګرانوو

 2nd ګرانوې ګرانوې ګرانوې ګرانوې انوئګر ګرانوئ انوئګر ګرانوئ

 3rd ګرانوي ګرانوي يګرانو رانويګ يګرانو ګرانوي ګرانوي ګرانوي

 
Simple Past  

 1st ئګران ک (ه)کړل -کړه/ګران  ګرانه کړه ړېګراني ک ګران کئ (ه)کړل -کړه/ګران  ګرانه کړه اني کړېګر

 2nd کئ ګران (ه)لکړ -کړه/ګران  کړهګرانه  ګراني کړې ئګران ک (ه)کړل -کړه/ګران  ګرانه کړه ړېي کګران

 3rd ګران کئ (ه)کړل -کړه/ګران  هګرانه کړ ګراني کړې کئن ګرا (ه)کړل -کړه/ګران  ه کړهرانګ ګراني کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ګران کم به )(هګران کم به )(هګرانه کم به (ه)اني کمګر به وکګران  به ګران کو به به ګرانه کو به ګراني کو

 2nd ګران کې به ان کېګر به ګرانه کې به ګراني کې به کئګران  به ن کئګرا به ګرانه کئ به به ګراني کئ

 3rd ن کيګرا به ګران کي به کي ګرانه به راني کيګ به ګران کي به ګران کي به به ګرانه کي به ګراني کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ګران کم (تېر) به (ه)مګران ک (تېر) به (ه)کمه ګران (تېر) به ه)(ګراني کم ه) ب(تېر ګران کو تېر) به(  ران کوګ (تېر) به انه کوګر (تېر) به اني کوګر (تېر) به

 2nd ګران کې ) به(تېر ګران کې ر) به(تې ګرانه کې ه(تېر) ب ګراني کې ېر) به(ت ن کئاګر به (تېر) ګران کئ (تېر) به ګرانه کئ ر) به(تې ګراني کئ به(تېر) 

 3rd ګران کي (تېر) به ان کيګر (تېر) به ګرانه کي (تېر) به اني کيګر (تېر) به ګران کي هب (تېر) ګران کي به(تېر)  ه کيرانګ (تېر) به کيګراني  (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګرانوم (ه)انومګر  (ه)ګرانوم (ه)ګرانوم ګرانوو ګرانوو ووګران ګرانوو

 2nd ګرانوې انوېګر ګرانوې ګرانوې ګرانوئ ګرانوئ ئګرانو ګرانوئ

 3rd ګرانوي ګرانوي ګرانوي يګرانو ګرانوي ګرانوي ينوګرا ګرانوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګران کړ  يګران کړي د  دهګرانه کړې   راني کړي ديګ ئی دړکګران   ګران کړي دي  ګرانه کړې ده  ني کړي ديګرا

 2nd ی دئن کړګرا  ګران کړي دي  ده ړېګرانه ک  کړي دي ګراني ی دئړن کګرا  ن کړي ديګرا  دهرانه کړې ګ  ګراني کړي دي

 3rd ی دئګران کړ  ي ديکړ ګران  ړې دهګرانه ک  ګراني کړي دي ی دئګران کړ  ديګران کړي   ې دهګرانه کړ  ګراني کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهانګر/ګرانوئ (ه)نولګرا ګرانوله لېګرانو ګراناوه/ګرانوئ (ه)رانولګ ګرانوله ګرانولې

 2nd ګراناوه/ګرانوئ (ه)ګرانول ګرانوله ګرانولې ګراناوه/ګرانوئ (ه)ګرانول ولهګران ګرانولې

 3rd ګراناوه/ګرانوئ ه)(ګرانول رانولهګ ګرانولې ګراناوه/رانوئګ )(هولنګرا لهګرانو ګرانولې

 
Past Progressive  

 1st ګراناوه/ګرانوئ (ه)ګرانول نولهراګ ګرانولې راناوهګ/ګرانوئ ه)(ولګران ګرانوله ګرانولې

 2nd هګراناو/ګرانوئ (ه)ګرانول ګرانوله ګرانولې اوهګران/ګرانوئ (ه)ګرانول ګرانوله ګرانولې

 3rd ګراناوه/ګرانوئ (ه)ګرانول ګرانوله ګرانولې وهګرانا/ګرانوئ )(هګرانول ګرانوله رانولېګ

 
Past Perfect  

 1st کړی وګران  ګران کړي وه ګرانه کړې وه اني کړي وېګر کړی وګران  کړي وه انګر ګرانه کړې وه راني کړي وېګ

 2nd کړی وګران  ګران کړي وه هګرانه کړې و راني کړي وېګ وکړی  ګران هګران کړي و ګرانه کړې وه ګراني کړي وې

 3rd کړی وګران  کړي وهن ګرا ګرانه کړې وه اني کړي وېګر کړی وګران  وهان کړي ګر کړې وهګرانه  اني کړي وېګر

  
Past Perfect Progressive  

 1st ګراناوه/نوئګرا )(هانولګر ګرانوله ګرانولې ګراناوه/ګرانوئ (ه)ګرانول ګرانوله ګرانولې

 2nd ګراناوه/ګرانوئ (ه)رانولګ ګرانوله ګرانولې ګراناوه/ګرانوئ (ه)ولګران رانولهګ ګرانولې

 3rd ګراناوه/ګرانوئ (ه)ګرانول ولهګران ګرانولې ګراناوه/وئګران (ه)ګرانول هګرانول نولېګرا
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Future Progressive  

 1st (ه)ګرانوم به  (ه)مګرانو به  (ه)ګرانوم به  (ه)انومګر به  وګرانو به ګرانوو به ګرانوو به ګرانوو به

 2nd رانوېګ به  ګرانوې به  ېګرانو به  ېانوګر به  ګرانوئ به نوئګرا به وئګران به ګرانوئ به

 3rd ګرانوي به  ګرانوي به  ګرانوي به  نويګرا به ګرانوي به ګرانوي به ګرانوي به ګرانوي به

 
Future Perfect  

 1st وي یګران کړ به ويګران کړي  به کړې وي ګرانه به ګراني کړي وي به يی وګران کړ به ران کړي ويګ به وي ګرانه کړې به اني کړي ويګر به

 2nd ی ويړګران ک به ګران کړي وي به ګرانه کړې وي به راني کړي ويګ به ی ويګران کړ به ګران کړي وي به يګرانه کړې و به کړي ويي به ګران

 3rd ی ويړګران ک به يي وګران کړ به وينه کړې ګرا به ويګراني کړي  به وي یګران کړ به ګران کړي وي به ړې ويګرانه ک به ګراني کړي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وګران کړ به ان کړي ويګر به يوه کړې ګران به ګراني کړي وي به ی ويګران کړ هب ګران کړي وي هب به ګرانه کړې وي به ګراني کړي وي

 2nd ی ويګران کړ به ړي ويک ګران به ه کړې ويګران به وي کړيګراني  به وي یران کړګ به ي ويګران کړ به کړې ويبه ګرانه  ه ګراني کړي ويب

 3rd وي یګران کړ به ګران کړي وي به وي ېانه کړګر به ګراني کړي وي به ی ويګران کړ به کړي ويګران  به به ګرانه کړې وي به ګراني کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هګرانوم ېر) به(ت (ه)ګرانوم (تېر) به (ه)ګرانوم ) به(تېر (ه)ګرانوم ېر) به(ت ګرانوو به (تېر) ګرانوو به ېر)(ت ګرانوو به (تېر) وګرانو به (تېر)

 2nd نوېګرا به (تېر)  وېګران (تېر) به  وېګران (تېر) به  ګرانوې به(تېر)   ګرانوئ (تېر) به  ګرانوئ بهېر) ت(  نوئګرا (تېر) به  ګرانوئ (تېر) به 

 3rd ګرانوي (تېر) به  ګرانوي به (تېر)  ګرانوي ه(تېر) ب  ګرانوي (تېر) به  ګرانوي به (تېر)  ګرانوي تېر) به(  ګرانوي (تېر) به  ګرانوي بهر) (تې 

 
Future in the Past Perfect  

ي ګراني کړ (تېر) به 

 وي

 ګرانه کړې (تېر) به 

 وي

ن کړي ګرا (تېر) به 

 وي

ی ګران کړ به(تېر)  

 يو

اني کړي (تېر) به ګر 

 وي

ګرانه کړې  به) (تېر 

 وي

ګران کړي  ) به(تېر 

 وي

ی ګران کړ (تېر) به 

 وي
1st 

ګراني کړي  به(تېر)  

 وي

ګرانه کړې  (تېر) به 

 يو

ان کړي ګر ) بهر(تې 

 وي

ی ن کړګرا (تېر) به 

 وي

(تېر) به ګراني کړي  

 وي

ړې ګرانه ک (تېر) به 

 وي

ګران کړي  ېر) به(ت 

 وي

ی کړګران  ر) به(تې 

 وي
2nd 

ګراني کړي  به ر)(تې 

 وي

ګرانه کړې  ر) به(تې 

 وي

ي ګران کړ (تېر) به 

 وي

ی ګران کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به ګراني کړي  

 وي

کړې نه ګرا هتېر) ب( 

 وي

ړي ګران ک (تېر) به 

 وي

ی ګران کړ تېر) به( 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ګران  بهګراناوه،  /رانوئ، ګ(ه)رانومګ )(که ...

 ... (ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ګران کم زه دې )غواړي چي  Present Active ګرانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(هران کمګ زه دې )غوښتل يې چي(  Present Passive دونکیګرانې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و رانګ  Past Active یګران کړ 

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وګران  Past Passive یګران سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويګران کړ ي) ما ديي چه لرنباور  دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وګران  ما )چيخوښ وم  Continuous وهګران 

 Non-continuous ګران که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګمګر (ه)ګرموم  (ه)مګرمو (ه)ګرموم ګرموو ګرموو ګرموو ګرموو

 2nd ېموګر ګرموې ګرموې ېګرمو ګرموئ موئګر ګرموئ رموئګ

 3rd ګرموي ګرموي ګرموي ګرموي ګرموي مويګر ګرموي ګرموي

 
Simple Past  

 1st ګرم کئ (ه)کړل -کړه/ګرم  ګرمه کړه کړېمي ګر ئکګرم  )(هکړل -کړه/ګرم  ګرمه کړه ګرمي کړې

 2nd ګرم کئ (ه)کړل-م کړه/ ګر ګرمه کړه کړې ګرمي کئګرم  (ه)لکړ-ګرم کړه/  کړه ګرمه ګرمي کړې

 3rd ګرم کئ ه)(کړل-ګرم کړه/  ګرمه کړه ګرمي کړې ګرم کئ (ه)کړل-ړه/ ګرم ک ګرمه کړه مي کړېګر
 

Simple Future  
 1st (ه)کمګرم  به (ه)ګرم کم به (ه)ګرمه کم به (ه)مي کمګر به ګرم کو به ګرم کو به کو رمهبه ګ رمي کوبه ګ

 2nd ګرم کې به کېګرم  به ګرمه کې به کېي ګرم به ګرم کئ به ګرم کئ به کئ به ګرمه مي کئبه ګر

 3rd کيګرم  به کي ګرم به کي ګرمه به ګرمي کي به ګرم کي هب ګرم کي به کي به ګرمه به ګرمي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ګرم کم (تېر) به (ه)ګرم کم (تېر) به کمه ګرم (تېر) به کم ګرمي ېر) به(ت ګرم کو ېر) به(ت  کو ګرم ر) به(تې ګرمه کو ر) به(تې ګرمي کو (تېر) به

 2nd ګرم کې (تېر) به ګرم کې به(تېر)  ګرمه کې (تېر) به مي کېګر ) بهر(تې کئګرم  (تېر) به ګرم کئ (تېر) به ګرمه کئ (تېر) به مي کئګر (تېر) به

 3rd يګرم ک (تېر) به ګرم کي (تېر) به مه کيګر (تېر) به ګرمي کي هب (تېر) ګرم کي به (تېر) رم کيګ ه(تېر) ب مه کيګر ) به(تېر ي کيګرم (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)مګرمو (ه)ګرموم  (ه)ګرموم  )(هوممګر  ووګرم ګرموو ګرموو ګرموو

 2nd ګرموې وېګرم ګرموې ګرموې ئګرمو ګرموئ ګرموئ ګرموئ

 3rd ويګرم ګرموي ګرموي ګرموي ګرموي ويګرم ګرموي مويګر
 

Present Perfect  
 1st دئ یکړ مګر  ديګرم کړي   ګرمه کړې ده  ګرمي کړي دي دئی ګرم کړ  ړي ديګرم ک  ګرمه کړې ده  ګرمي کړي دي

 2nd دئی ګرم کړ  دي ګرم کړي  کړې ده ګرمه  ګرمي کړي دي ی دئګرم کړ  ګرم کړي دي  هکړې د ګرمه  ګرمي کړي دي

 3rd ئی دګرم کړ  ي ديګرم کړ  ګرمه کړې ده  ګرمي کړي دي دئ یګرم کړ  ګرم کړي دي  دهګرمه کړې   ړي ديګرمي ک

 
Present Perfect Progressive  

 1st ماوهګر/ګرموئ (ه)ګرمول ګرموله ېګرمول ګرماوه/ګرموئ (ه)ګرمول همولګر ېلګرمو

 2nd اوهرمګ/ګرموئ (ه)ګرمول ګرموله ولېګرم ګرماوه/ګرموئ (ه)مولګر ګرموله ګرمولې

 3rd ګرماوه/ئګرمو (ه)ګرمول هګرمول ګرمولې ګرماوه/ګرموئ (ه)ګرمول هګرمول ګرمولې

 
Past Progressive  

 1st ګرماوه/ګرموئ (ه)ګرمول مولهګر ولېګرم ګرماوه/ګرموئ (ه)مولګر مولهرګ مولېګر

 2nd هګرماو/ګرموئ (ه)لګرمو ګرموله لېګرمو ګرماوه/ئګرمو ه)(ګرمول لهګرمو ګرمولې

 3rd ماوهګر/ګرموئ (ه)مولګر ګرموله ګرمولې ګرماوه/ګرموئ (ه)مولګر ګرموله ګرمولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وګرم  ګرم کړي وه ګرمه کړې وه وې مي کړيګر کړی وګرم  کړي وهګرم  وهکړې  ګرمه ېګرمي کړي و

 2nd کړی و ګرم ګرم کړي وه کړې وهه ګرم ګرمي کړي وې کړی وګرم  هي وګرم کړ کړې وهګرمه  ېرمي کړي وګ

 3rd و کړی مګر وه ګرم کړي ګرمه کړې وه ګرمي کړي وې کړی وګرم  ګرم کړي وه ګرمه کړې وه ګرمي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هماوګر/ګرموئ (ه)لګرمو لهګرمو مولېګر ګرماوه/ګرموئ )(هګرمول ګرموله ګرمولې

 2nd ګرماوه/ګرموئ (ه)ګرمول ګرموله ګرمولې ګرماوه/ګرموئ ه)(ګرمول ګرموله لېګرمو

 3rd اوهګرم/موئرګ (ه)لګرمو ګرموله ګرمولې ګرماوه/ګرموئ (ه)ولګرم ګرموله مولېګر
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Future Progressive  

 1st (ه)ګرموم به  )(همګرمو به  (ه)مګرمو به  (ه)رمومګ به  ګرموو به ووګرم به ګرموو به ګرموو به

 2nd ګرموې به  ګرموې به  ګرموې به  ګرموې به  ګرموئ به ګرموئ به ګرموئ به ئګرمو به

 3rd ګرموي به  ګرموي به  مويګر به  يګرمو هب ګرموي به ګرموي به ګرموي به ګرموي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويرم کړګ به ګرم کړي وي به ويې ګرمه کړ به ړي ويګرمي ک به يی وګرم کړ به وي ګرم کړي به ړې ويګرمه ک به کړي وي به ګرمي

 2nd ويی ړګرم ک به ګرم کړي وي به وي کړې هګرم به ګرمي کړي وي به ی ويګرم کړ به کړي وي ګرم به ه کړې ويګرم به به ګرمي کړي وي

 3rd ی ويګرم کړ به ويي ګرم کړ به کړې ويګرمه  به ويړي ګرمي ک به وي یګرم کړ به ړي ويګرم ک به ه کړې ويګرم به به ګرمي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويګرم کړ به ړي ويم کګر به ګرمه کړې وي به ويړي مي کرګ به يوی ګرم کړ به ګرم کړي وي به رمه کړې ويبه ګ رمي کړي ويبه ګ

 2nd ی ويګرم کړ هب ګرم کړي وي به ړې ويک ګرمه به ي کړي ويګرم به ی ويکړ ګرم به کړي ويګرم  به ه کړې ويبه ګرم رمي کړي ويبه ګ

 3rd ی ويړم کګر به ګرم کړي وي به وي کړېرمه ګ به ويکړي ګرمي  به ی ويګرم کړ به ګرم کړي وي به ګرمه کړې ويبه  به ګرمي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ګرموم ) به(تېر (ه)ګرموم (تېر) به (ه)ګرموم ) به(تېر (ه)ګرموم تېر) به( ګرموو به (تېر) وګرمو ېر) به(ت ګرموو تېر) به( ګرموو (تېر) به

 2nd ګرموې (تېر) به وېګرم (تېر) به ګرموې (تېر) به ېرموګ (تېر) به ګرموئ ېر) به(ت رموئګ ر) به(تې ګرموئ (تېر) به ګرموئ (تېر) به

 3rd ګرموي ه(تېر) ب ګرموي (تېر) به ګرموي تېر) به( ګرموي (تېر) به رمويګ (تېر) به ګرموي ه(تېر) ب مويګر (تېر) به رمويګ ر) به(تې

 
Future in the Past Perfect  

کړي  ه ګرمي(تېر) ب 

 وي

ګرمه کړې  (تېر) به 

 وي

 ګرم  ر) به(تې 

 کړي وي

 رم ګ (تېر) به 

 ی ويکړ

کړي به ګرمي  (تېر) 

 وي

ړې ه کګرم (تېر) به 

 وي

 ګرم  ) به(تېر 

 کړي وي

 ګرم  (تېر) به 

 ی ويکړ
1st 

(تېر) به ګرمي کړي  

 وي

ګرمه کړې  (تېر) به 

 وي

 ګرم  تېر) به( 

 ويکړي 

 ګرم  (تېر) به 

 ی ويکړ

ګرمي کړي  به تېر)( 

 وي

ه کړې ګرم (تېر) به 

 وي

 ګرم  (تېر) به 

 يکړي و

 ګرم  (تېر) به 

 ی ويکړ
2nd 

ي ر) به ګرمي کړ(تې 

 يو

ګرمه کړې  (تېر) به 

 وي

 ګرم  ) بهېر(ت 

 کړي وي

 ګرم  ر) به(تې 

 ی ويکړ

 (تېر) به ګرمي کړي 

 وي

رمه کړې ګ (تېر) به 

 وي

 ګرم  (تېر) به 

 کړي وي

 رم ګ ر) به(تې 

 وي یکړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کمګرم  بهګرماوه،  /، ګرموئ(ه)ګرموم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(ګرم کم زه دې )اړي چيغو  Present Active ګرموونکی 

Imperfect Subjunctive ) (ه)ګرم کم زه دې )چيغوښتل يې  Present Passive دونکیرمېګ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وګرم  Past Active  یکړګرم  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و ګرم  Past Passive یګرم سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) وي یګرم کړ ينه لري چي) ما ددی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وګرم  ما )يخوښ وم چ  Continuous هګرمو 

 Non-continuous ګرم که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ګروم (ه)ګروم  (ه)ومګر (ه)ګروم ګروو ګروو ګروو ګروو

 2nd ګروې ګروې ګروې ګروې ګروئ ګروئ ګروئ ګروئ

 3rd ګروي ګروي ګروي ويګر ګروي يګرو ګروي ګروي

 
Simple Past  

 1st وګروئ (ه)وګرول وګروله ېوګرول وګروئ (ه)وګرول لهوګرو وګرولې

 2nd وګروئ (ه)وګرول وګروله وګرولې وګروئ (ه)وګرول وګروله وګرولې

 3rd وګروئ (ه)وګرول وګروله ېلوګرو وګروئ (ه)وګرول ولهوګر ولېروګ
 

Simple Future  
 1st (ه)به وګروم (ه)وګروم به (ه)وګرومبه  (ه)به وګروم وووګربه  به وګروو ه وګرووب ه وګرووب

 2nd به وګروې به وګروې به وګروې به وګروې وګروئبه  به وګروئ به وګروئ به وګروئ

 3rd به وګروي به وګروي به وګروي يوبه وګر به وګروي ه وګرويب يوګرو به رويبه وګ

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وګروم (ه)ېر) به وګروم(ت (ه)(تېر) به وګروم (ه)ېر) به وګروم(ت (تېر) به وګروو  ووګر(تېر) به و  ګروو(تېر) به و  وو(تېر) به وګر 

 2nd ګروېر) به و(تې وګروې(تېر) به  ه وګروې(تېر) ب (تېر) به وګروې به وګروئ (تېر) (تېر) به وګروئ وئوګربه  )(تېر ئ(تېر) به وګرو

 3rd ېر) به وګروي(ت ېر) به وګروي(ت (تېر) به وګروي (تېر) به وګروي روي(تېر) به وګ به وګروي ر)(تې ېر) به وګروي(ت به وګروير) (تې

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګروم (ه)ګروم  ه)(ګروم ګروم(ه) ګروو ګروو رووګ وورګ

 2nd ګروې وېګر ګروې ېګرو ګروئ ګروئ روئګ ګروئ

 3rd ويګر ګروي ګروي رويګ ګروي ګروي ويګر ګروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګرول  ګرولي دي  ګرولې ده  يګرولي د ی دئرولګ  ګرولي دي  ګرولې ده  ګرولي دي

 2nd ی دئګرول  ګرولي دي  ګرولې ده  ګرولي دي ئی دګرول  ګرولي دي  ې دهرولګ  يدګرولي 

 3rd ی دئګرول  دي ليګرو  ګرولې ده  يګرولي د دئ یولګر  ګرولي دي  ولې دهګر  لي ديګرو

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګراوه /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې ګراوه /روئګ (ه)ګرول ګروله ګرولې

 2nd ګراوه /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې راوهګ /ګروئ (ه)ګرول ګروله لېګرو

 3rd ګراوه /ګروئ ه)(ګرول ګروله لېګرو ګراوه /وئګر (ه)لګرو ګروله ګرولې

 
Past Progressive  

 1st ګراوه /ګروئ ه)(ګرول ګروله ولېګر ګراوه /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې

 2nd ګراوه /ئوګر (ه)ګرول ګروله ګرولې اوهګر /ئګرو ه)(ګرول ګروله ګرولې

 3rd ګراوه /ګروئ )(هګرول ګروله ولېګر ګراوه /ګروئ ه)(ګرول ګروله ګرولې

 
Past Perfect  

 1st ی وګرول ګرولي وه ګرولې وه ګرولي وې ی ولګرو ګرولي وه ګرولې وه ېګرولي و

 2nd ی وګرول ي وهرولګ وه ګرولې ګرولي وې ی وګرول ګرولي وه ګرولې وه وېګرولي 

 3rd ی ورولګ رولي وهګ ګرولې وه ولي وېګر ی وګرول ګرولي وه ګرولې وه وې ګرولي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګراوه /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې ګراوه /ګروئ (ه)ګرول لهګرو ګرولې

 2nd هګراو /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې ګراوه /ګروئ (ه)ولګر ګروله ګرولې

 3rd ګراوه /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې ګراوه /ګروئ (ه)ګرول ګروله ګرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ګرومبه   (ه)ګروم به  (ه)ګرومبه   (ه)ومګربه   به ګروو رووبه ګ ه ګرووب وبه ګرو

 2nd ګروې به  ګروېبه   ګروېبه   ګروېبه   ګروئه ب ګروئبه  ګروئ به ګروئبه 

 3rd ګرويبه   ګرويبه   ګرويبه   ګرويبه  ګروي به ګرويبه  ګرويبه  ګرويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ګرول به ګرولي وي لې ويبه ګرو به ګرولي وي ويی به ګرول ګرولي ويبه  رولې ويه ګب به ګرولي وي

 2nd ی ويلروبه ګ به ګرولي وي ې ويرولبه ګ ولي ويبه ګر ی ويبه ګرول به ګرولي وي رولې ويبه ګ ه ګرولي ويب

 3rd ی ويبه ګرول ويبه ګرولي  يې وبه ګرول لي ويبه ګرو ی ويګرول به به ګرولي وي ويګرولې به  به ګرولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلګروبه  يرولي وبه ګ به ګرولې وي به ګرولي وي ی ويګرولبه  به ګرولي وي به ګرولې وي به ګرولي وي

 2nd ويی لبه ګرو ولي ويبه ګر يه ګرولې وب به ګرولي وي وي یبه ګرول به ګرولي وي به ګرولې وي يبه ګرولي و

 3rd ويی به ګرول لي ويبه ګرو به ګرولې وي به ګرولي وي ی ويلبه ګرو به ګرولي وي ويې به ګرول ګرولي ويبه 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ګرومه (تېر) ب  ه)(ومګر(تېر) به    (ه)رومګتېر) به (  (ه)ګرومېر) به (ت  به ګروو (تېر)  (تېر) به ګروو  (تېر) به ګروو  ه ګروو) ب(تېر 

 2nd ېګروبه (تېر)   ګروې(تېر) به   ګروې(تېر) به   ګروې(تېر) به   ګروئ(تېر) به   ګروئ(تېر) به   ګروئ (تېر) به  ګروئېر) به (ت 

 3rd رويګ(تېر) به   ويګر(تېر) به   ګرويبه (تېر)   يګرو(تېر) به   رويګ(تېر) به   ګروي(تېر) به   ګروي به(تېر)   ګروي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ګرول  ګرولي ويه (تېر) ب  به ګرولې وي ېر)(ت  يرولي و(تېر) به ګ  ی وي(تېر) به ګرول  ولي وي(تېر) به ګر  وي(تېر) به ګرولې   (تېر) به ګرولي وي 

 2nd ويی (تېر) به ګرول  (تېر) به ګرولي وي  ېر) به ګرولې وي(ت  (تېر) به ګرولي وي  ی ويتېر) به ګرول(  ګرولي ويبه (تېر)   لې ويبه ګرو (تېر)  وي(تېر) به ګرولي  

 3rd ی ويرول(تېر) به ګ  يګرولي و(تېر) به   ېر) به ګرولې وي(ت  (تېر) به ګرولي وي  ی ويګرول به(تېر)   ) به ګرولي ويتېر(  يوګرولې (تېر) به   (تېر) به ګرولي وي 

 

Conditional (present, past, future) ه)(ګراوه، به وګروم /،ګروئ(ه)ه...) ګروم(ک...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مودې وګرزه  )غواړي چي  Present Active ګروونکی 

Imperfect Subjunctive ) زه دې وګروم(ه )چيغوښتل يې(  Present Passive ګرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یګرول  Past Active یګرول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یلګرو  Past Passive یګرول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويګرول نه لري چي) ما دير دی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یګرول ما )ښ وم چيخو  Continuous ګروه 

 Non-continuous وګروه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ګنډم ه)(ګنډم  ه)(ګنډم (ه)ګنډم نډوګ ګنډو ګنډو ګنډو

 2nd نډېګ ګنډې ګنډې ګنډې ئګنډ ګنډئ ډئګن ګنډئ

 3rd ګنډي ګنډي ګنډي ګنډي ګنډي ډيګن ګنډي ګنډي

 
Simple Past  

 1st ګنډئو )(هډلنوګ ډلهوګن وګنډلې وګنډئ (ه)وګنډل وګنډله نډلېوګ

 2nd وګنډئ (ه)نډلوګ وګنډله وګنډلې وګنډئ (ه)وګنډل نډلهوګ وګنډلې

 3rd وګنډئ (ه)وګنډل وګنډله نډلېوګ وګنډئ (ه)ګنډلو ګنډلهو وګنډلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به وګنډم (ه)به وګنډم (ه)وګنډمبه  (ه)به وګنډم به وګنډو به وګنډو به وګنډو وګنډوبه 

 2nd نډېبه وګ به وګنډې به وګنډې به وګنډې نډئبه وګ به وګنډئ ګنډئه وب ډئنبه وګ

 3rd ډيګنبه و به وګنډي ډيبه وګن ګنډيه وب به وګنډي ډيبه وګن به وګنډي به وګنډي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وګنډم (ه)وګنډم ) به(تېر (ه)ر) به وګنډم(تې (ه)مه وګنډ(تېر) ب (تېر) به وګنډو  تېر) به وګنډو(  ېر) به وګنډو(ت  (تېر) به وګنډو 

 2nd (تېر) به وګنډې وګنډې (تېر) به ېر) به وګنډې(ت (تېر) به وګنډې ر) به وګنډئ(تې ېر) به وګنډئ(ت ګنډئتېر) به و( (تېر) به وګنډئ

 3rd (تېر) به وګنډي وګنډي ) به(تېر (تېر) به وګنډي ډيوګن هتېر) ب( (تېر) به وګنډي (تېر) به وګنډي وګنډي(تېر) به  وګنډي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګنډم (ه)ګنډم  (ه)ډمګن (ه)ګنډم ګنډو ګنډو ډوګن ګنډو

 2nd ګنډې ګنډې ګنډې ډېګن ګنډئ ګنډئ ګنډئ نډئګ

 3rd ګنډي ګنډي يګنډ ګنډي ګنډي يګنډ ګنډي ګنډي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګنډل  ګنډلي دي  ګنډلې ده  ګنډلي دي ئی دلګنډ  ګنډلي دي  ې دهنډلګ  يدګنډلي 

 2nd ی دئګنډل  دي ليګنډ  ګنډلې ده  يګنډلي د دئ یډلګن  ګنډلي دي  ډلې دهګن  لي ديګنډ

 3rd ی دئګنډل  ګنډلي دي  ې دهګنډل  ګنډلي دي ی دئګنډل  ګنډلي دي  ګنډلې ده  ډلي ديګن

 
Present Perfect Progressive  

 1st ډهګنډئ/ ګان (ه)ګنډل ګنډله ګنډلې ګانډه /ګنډئ (ه)ګنډل ډلهګن ګنډلې

 2nd نډئ/ ګانډهګ (ه)ګنډل ګنډله لېګنډ ګانډه /نډئګ (ه)ګنډل ډلهګن نډلېګ

 3rd ګانډه /ګنډئ (ه)ګنډل لهګنډ ګنډلې ګانډه /ګنډئ (ه)ګنډل ګنډله ګنډلې

 
Past Progressive  

 1st ګنډئ/ ګانډه (ه)ګنډل ډلهګن ېګنډل ګانډه /ګنډئ ه)(ډلګن هلګنډ لېګنډ

 2nd ګانډهګنډئ/  ه)(ګنډل ګنډله ېګنډل ډهګان /ګنډئ (ه)ګنډل ګنډله لېګنډ

 3rd ګنډئ/ ګانډه (ه)ګنډل ګنډله نډلېګ ګانډه /ګنډئ (ه)ګنډل هګنډل ګنډلې

 
Past Perfect  

 1st وی ګنډل ګنډلي وه وه ډلېګن ېوګنډلي  ی وګنډل ګنډلي وه ګنډلې وه ګنډلي وې

 2nd ی وګنډل ډلي وهګن ډلې وهګن ګنډلي وې ی وډلګن ګنډلي وه ګنډلې وه ګنډلي وې

 3rd ی وګنډل ګنډلي وه ګنډلې وه ګنډلي وې و یلګنډ ګنډلي وه وه ګنډلې لي وېګنډ

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګنډئ/ ګانډه (ه)ګنډل ګنډله ګنډلې ګانډه /ګنډئ (ه)ګنډل ګنډله ګنډلې

 2nd ډئ/ ګانډهګن (ه)ګنډل ګنډله ګنډلې ګانډه /ګنډئ (ه)ګنډل ګنډله نډلېګ

 3rd ګنډئ/ ګانډه (ه)ډلګن ګنډله ګنډلې نډهګا /ګنډئ ه)(ډلګن ګنډله نډلېګ
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Future Progressive  

 1st )(همګنډ هب  (ه)ګنډمبه   (ه)ګنډمبه   (ه)ګنډمبه   ګنډوبه  به ګنډو نډوبه ګ به ګنډو

 2nd ډېګنبه   ګنډېبه   ېګنډبه   ګنډېبه   ګنډئبه  ګنډئبه  ګنډئه ب ګنډئبه 

 3rd ګنډيبه   ګنډيه ب  ګنډيبه   ګنډيبه  ګنډيبه  ډيګنبه  ګنډيبه  ګنډيه ب

 
Future Perfect  

 1st ی ويه ګنډلب يلي وډبه ګن به ګنډلې وي به ګنډلي وي ی ويبه ګنډل يبه ګنډلي و ې ويبه ګنډل به ګنډلي وي

 2nd ی وينډله ګب به ګنډلي وي ډلې ويګنبه  وي به ګنډلي ی ويګنډلبه  به ګنډلي وي به ګنډلې وي ي ويبه ګنډل

 3rd ی وينډلبه ګ ه ګنډلي ويب به ګنډلې وي به ګنډلي وي ی ويه ګنډلب به ګنډلي وي نډلې ويګ به به ګنډلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وينډلبه ګ ي ويبه ګنډل ګنډلې وي به به ګنډلي وي ی ويبه ګنډل لي ويبه ګنډ به ګنډلې وي ي وينډلبه ګ

 2nd ی ويبه ګنډل به ګنډلي وي به ګنډلې وي به ګنډلي وي ی ويګنډله ب به ګنډلي وي ويبه ګنډلې  يي وبه ګنډل

 3rd ی ويبه ګنډل ډلي ويبه ګن ه ګنډلې ويب يلي وډبه ګن ی ويبه ګنډل به ګنډلي وي به ګنډلې وي يبه ګنډلي و
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(ګنډم(تېر) به   (ه)ګنډم(تېر) به    (ه)ګنډم(تېر) به   (ه)ګنډم(تېر) به   ونډبه ګ (تېر)  ګنډو(تېر) به   نډو(تېر) به ګ  وبه ګنډ (تېر) 

 2nd ګنډې(تېر) به   ګنډېه (تېر) ب  ګنډې(تېر) به   ګنډېبه  (تېر)  ګنډئ(تېر) به   ئګنډبه  )(تېر  ګنډئ(تېر) به   ګنډئ(تېر) به  

 3rd ګنډيېر) به (ت  ګنډي(تېر) به   ګنډي(تېر) به   ډيګن(تېر) به   ګنډيبه  ر)(تې  ګنډيېر) به (ت  ګنډيبه ر) (تې  ګنډيبه  (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويه ګنډل(تېر) ب وي ډلي(تېر) به ګن يګنډلې و(تېر) به  تېر) به ګنډلي وي( ی ويګنډل(تېر) به  به ګنډلي وي (تېر) ي(تېر) به ګنډلې و ويډلي ن) به ګ(تېر

 2nd ويی (تېر) به ګنډل وي نډليګر) به (تې (تېر) به ګنډلې وي ېر) به ګنډلي وي(ت ی ويبه ګنډل (تېر) (تېر) به ګنډلي وي به ګنډلې وي (تېر) ېر) به ګنډلي وي(ت

 3rd ی وي) به ګنډل(تېر تېر) به ګنډلي وي( تېر) به ګنډلې وي( ګنډلي وي به (تېر) ی وينډلر) به ګ(تې لي وي(تېر) به ګنډ ې وي(تېر) به ګنډل (تېر) به ګنډلي وي

 

Conditional (present, past, future) ه)(وګنډم ګانډه، به /،ګنډئ(ه)(که...) ګنډم...  Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې وګنډم )غواړي چي(  Present Active ګنډونکی 

Imperfect Subjunctive )(هزه دې وګنډم )يغوښتل يې چ(  Present Passive کېدونکی ګنډل 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلګنډ  Past Active یګنډل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یګنډل  Past Passive یګنډل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی وينډلګ يلري چي) ما د باور نهدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یګنډل ما )خوښ وم چي  Continuous ګنډه 

 Non-continuous وګنډه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګګوزار (ه)ګوزاروم  )(هګوزاروم (ه)ګوزاروم ووګوزار ګوزاروو ووګوزار زارووګو

 2nd ېوګوزار ګوزاروې ګوزاروې ګوزاروې ګوزاروئ زاروئګو ګوزاروئ اروئګوز

 3rd ګوزاروي ګوزاروي ګوزاروي ګوزاروي ګوزاروي ګوزاروي يګوزارو ګوزاروي

 
Simple Past  

 1st ګوزار کئ (ه)کړل -کړه/وزار ګ کړه ګوزار کړې ګوزار ئګوزار ک (ه)کړل -کړه/ګوزار  کړه ګوزار کړې ارګوز

 2nd ګوزار کئ (ه)کړل -کړه/ر وزاګ ړهکګوزار  ګوزارکړې ګوزار کئ (ه)کړل -کړه/ګوزار  ګوزار کړه رکړېګوزا

 3rd ګوزار کئ (ه)کړل -ړه/کر ګوزا کړه وزارګ ر کړېګوزا ر کئګوزا (ه)کړل -کړه/ګوزار  کړه ګوزار ګوزار کړې
 

Simple Future  
 1st )(هکم ګوزار به (ه)ګوزار کم به (ه)ګوزار کم به (ه)مګوزار ک به ر کوګوزا به ګوزار کو به به ګوزار کو ارکوبه ګوز

 2nd ګوزار کې هب ار کېګوز به کېګوزار  به ګوزارکې به ګوزار کئ به ګوزار کئ به ر کئبه ګوزا ئبه ګوزار ک

 3rd ګوزار کي به ګوزار کي به کي ګوزار به ګوزار کي به ګوزار کي به زار کيګو به به ګوزار کي به ګوزار کي

 
Simple Future in the Past  

 1st )(هګوزار کم تېر) به( (ه)زار کمګو (تېر) به (ه)مګوزار ک (تېر) به (ه)ګوزار کم ) به(تېر ګوزار کو (تېر) به  ګوزار کو (تېر) به ګوزارکو ر) به(تې کو رګوزا ه(تېر) ب

 2nd ر کېګوزا ) به(تېر ګوزار کې به تېر)( ار کېګوز (تېر) به ګوزار کې (تېر) به زار کئګو (تېر) به کئ ګوزار (تېر) به ګوزار کئ (تېر) به کئ ګوزار (تېر) به

 3rd ګوزار کي (تېر) به ر کيګوزا (تېر) به وزار کيګ (تېر) به وزار کيګ (تېر) به کي ګوزار تېر) به( ار کيګوز ر) به(تې ګوزار کي ) به(تېر ګوزار کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)ګوزاروم )(هګوزاروم  (ه)رومګوزا (ه)رومګوزا ګوزاروو ګوزاروو ګوزاروو ګوزاروو

 2nd ګوزاروې وزاروېګ ګوزاروې ګوزاروې ګوزاروئ ګوزاروئ ګوزاروئ ګوزاروئ

 3rd ګوزاروي ويګوزار ګوزاروي ګوزاروي يګوزارو ګوزاروي يګوزارو ارويګوز
 

Present Perfect  
 1st ی دئګوزار کړ  کړي ديګوزار   هګوزار کړې د  يي در کړاګوز دئی ګوزار کړ  ګوزار کړي دي  وزار کړې دهګ  ګوزار کړي دي

 2nd دئ یګوزار کړ  زار کړي ديګو  ګوزار کړې ده  وزار کړي ديګ ئی دګوزار کړ  کړي دي ګوزار  دهګوزارکړې   کړي ديګوزار 

 3rd ئی دګوزار کړ  يي در کړاګوز  هګوزار کړې د  ګوزار کړي دي ی دئوزار کړګ  ګوزار کړي دي  ګوزارکړې ده  ګوزار کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګوزاراوه /روئزاګو (ه)ګوزارول لهګوزارو رولېوزاګ ګوزاراوه /ئګوزارو (ه)وزارولګ ګوزاروله زارولېګو

 2nd اوهګوزار /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله لېګوزارو ګوزاراوه /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله زارولېګو

 3rd وزاراوهګ /وزاروئګ (ه)ګوزارول رولهګوزا ګوزارولې ګوزاراوه /ګوزاروئ (ه)وزارولګ ګوزاروله ولېزارګو

 
Past Progressive  

 1st اوهګوزار /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله ګوزارولې وزاراوهګ /ګوزاروئ (ه)ګوزارول هګوزارول ګوزارولې

 2nd ګوزاراوه /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله ګوزارولې راوهوزاګ /ئوګوزار (ه)ګوزارول ګوزاروله ګوزارولې

 3rd ګوزاراوه /ګوزاروئ )(هګوزارول زارولهګو ګوزارولې وهګوزارا /زاروئګو (ه)لګوزارو لهګوزارو ګوزارولې

 
Past Perfect  

 1st ی وکړګوزار  ړي وهر کګوزا کړې وهګوزار  ګوزار کړي وې کړی وګوزار  ړي وهګوزار ک کړې وه ګوزار ګوزارکړي وې

 2nd کړی ور ګوزا کړي وهار ګوز زارکړې وهګو ي وېګوزار کړ کړی وګوزار  ړي وهګوزار ک ګوزار کړې وه ګوزارکړي وې

 3rd کړی وګوزار  ار کړي وهګوز وزار کړې وهګ ګوزارکړي وې کړی وګوزار  زار کړي وهګو ګوزارکړې وه کړي وېارګوز

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګوزاراوه /ګوزاروئ (ه)زارولګو ګوزاروله ارولېګوز ګوزاراوه /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله ګوزارولې

 2nd وزاراوهګ /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله ارولېګوز ګوزاراوه /ګوزاروئ )(هګوزارول زارولهګو ګوزارولې

 3rd ګوزاراوه /ګوزاروئ (ه)زارولګو ګوزاروله لېاروګوز هوزاراوګ /ګوزاروئ (ه)ګوزارول ګوزاروله زارولېګو

 
  



261: to throw; to toss ګوزارول 
 

 523 

 
Future Progressive  

 1st (ه)ګوزاروم به  (ه)ګوزاروم به  (ه)وزارومګ به  (ه)ګوزاروم هب  ګوزاروو به ګوزاروو به ووګوزار هب ګوزاروو به

 2nd ېګوزارو به  ېاروګوز هب  روېګوزا به  ګوزاروې به  ګوزاروئ به زاروئګو به ګوزاروئ هب ګوزاروئ به

 3rd زارويګو به  ګوزاروي هب  ارويګوز به  يګوزارو به ګوزاروي به ګوزاروي به ګوزاروي به وزارويګ به

  
Future Perfect  

 1st ی ويکړ وزارګ به ويګوزار کړي  به ګوزار کړې وي به کړي وي ګوزار به ی ويکړګوزار  به ګوزار کړي وي به زار کړې ويګو به به ګوزار کړي وي

 2nd ی ويکړګوزار  به کړي ويګوزار  به يې وګوزار کړ به ير کړي وګوزا به يی وګوزار کړ به ويګوزار کړي  به ګوزار کړې وي به ويبه ګوزار کړي 

 3rd وي یګوزار کړ به ي ويړوزار کګ به ګوزار کړې وي به ګوزار کړي وي به ی ويګوزار کړ به ګوزار کړي وي به ګوزار کړې وي به وي به ګوزارکړي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويګوزار کړ به ړي ويګوزار ک به وزارکړې ويګ به ګوزار کړي وي به ی وير کړوزاګ به ر کړي ويګوزا به ارکړې ويبه ګوز زار کړي ويبه ګو

 2nd ی ويګوزار کړ به وزار کړي ويګ به ر کړې ويګوزا به ويړي زارکوګ به يی وګوزار کړ به ګوزار کړي وي به کړې ويبه ګوزار کړي ويبه ګوزار 

 3rd ی ويګوزار کړ به ګوزار کړي وي به ګوزار کړې وي به يو ګوزار کړي به وي یګوزار کړ هب يګوزار کړي و هب ړې ويګوزارکبه  به ګوزار کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ګوزاروم به (تېر)  (ه)رومګوزا به(تېر)  ه)(ګوزاروم (تېر) به (ه)ګوزاروم (تېر) به ګوزاروو به (تېر) ګوزاروو (تېر) به رووګوزا ېر) به(ت ګوزاروو (تېر) به

 2nd ګوزاروې به تېر)(  اروېګوز (تېر) به  ګوزاروې (تېر) به  زاروېګو (تېر) به  وئګوزار (تېر) به  ګوزاروئ (تېر) به  وئګوزار (تېر) به  زاروئګو (تېر) به 

 3rd رويګوزا (تېر) به  وزارويګ (تېر) به  وزارويګ (تېر) به  ويګوزار تېر) به(  ارويګوز ر) به(تې  ګوزاروي ) به(تېر  ګوزاروي (تېر) به  ګوزاروي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

وزاريکړي ګ (تېر) به 

 وي

ګوزار کړې  (تېر) به 

 وي

کړي ار ګوز هتېر) ب( 

 وي

ی کړګوزار  ېر) به(ت 

 وي

(تېر) به ګوزار کړي  

 وي

 ګوزار کړې تېر) به( 

 وي

زار کړي ګو ) به(تېر 

 وي

ی کړګوزار  ) بهتېر( 

 وي
1st 

ګوزاريکړي  به ر)(تې 

 وي

ګوزار کړې  ر) به(تې 

 وي

ړي ګوزار ک (تېر) به 

 وي

ی ګوزار کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به ګوزاريکړي  

 وي

ر کړې وزاګ به (تېر) 

 وي

کړي ر ګوزا (تېر) به 

 وي

ی ګوزار کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

زار کړي ګو (تېر) به 

 يو

ې ګوزار کړ ) به(تېر 

 يو

ګوزار کړي  (تېر) به 

 وي

ی ګوزار کړ ر) بهتې( 

 وي

تېر) به ګوزار کړي ( 

 وي

کړې  ګوزار (تېر) به 

 وي

ګوزار کړي  به(تېر)  

 وي

ی ګوزار کړ (تېر) به 

 يو
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ګوزار  هګوزاراوه، ب /اروئ، ګوز(ه)ګوزاروم (که ...)

 ... (ه)مک
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ګوزار کم زه دې )غواړي چي  Present Active ګوزاروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ګوزار کم زه دې )تل يې چيغوښ  Present Passive دونکیارېګوز 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  وکړی ګوزار  Past Active یزار کړګو  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وګوزار  Past Passive یګوزار سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويګوزار کړ چي) ما ديدی باور نه لري  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وګوزار  ما )خوښ وم چي  Continuous ګوزاروه 

 Non-continuous ګوزار که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګګير (ه)ګيروم  (ه)ومګير (ه)ميروګ وورګي رووګي ګيروو ګيروو

 2nd ګيروې ېګيرو يروېګ ګيروې ګيروئ روئګي ګيروئ ګيروئ

 3rd ګيروي وييرګ ګيروي ګيروي ويګير ګيروي ييروګ ګيروي

 
Simple Past  

 1st ګير کئ (ه)کړل -کړه/ګير  ګير کړه ر کړېګي ګير کئ (ه)ړلک -کړه/ګير  ګير کړه ګير کړې

 2nd ګير کئ (ه)کړل- /ګير کړه کړه ګير کړې ګير ګير کئ )(هکړل-ګير کړه/  کړه ګير ړېک يرګ

 3rd کئګير  (ه)کړل -کړه/ګير  هګير کړ کړې ګير ئګير ک (ه)ړلک -کړه/ګير  کړه ګير کړې ګير
 

Simple Future  
 1st (ه)کم ګير به )(همير کګ به ه)(ګيرکم به (ه)ګير کم به ګير کو به ر کوګي به به ګير کو ګير کوبه 

 2nd ګير کې به ېګير ک هب ګير کې به ګير کې به ر کئګي به ګير کئ به به ګير کئ ګير کئبه 

 3rd کيګير  به ګير کي به کي ګير به ګيرکي به ګير کي به يک ګير به به ګير کي به ګير کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ګير کم ېر) به(ت (ه)کم ګير (تېر) به ر کمګي (تېر) به ګير کم (تېر) به ر کوګي (تېر) به  کوګير  به ېر)(ت وکګير  ه(تېر) ب ګير کو (تېر) به

 2nd ګير کې (تېر) به ګير کې به(تېر)  ګير کې ه(تېر) ب ګير کې (تېر) به ګير کئ ر) به(تې ګير کئ (تېر) به ئک ګير (تېر) به کئ ګير تېر) به(

 3rd کي ګير (تېر) به کي ګير به (تېر) کي ګير (تېر) به ر کيګي (تېر) به ګير کي (تېر) به ر کيګي (تېر) به کي ګير ) بهتېر( کي ګير به(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)يرومګ (ه)ګيروم  (ه)ګيروم (ه)ګيروم ګيروو ګيروو ګيروو ګيروو

 2nd ېوګير وېګير ګيروې ګيروې ګيروئ ګيروئ ګيروئ روئګي

 3rd ګيروي ګيروي ګيروي ګيروي ګيروي ګيروي رويګي ګيروي
 

Present Perfect  
 1st ی دئګير کړ  ګير کړي دي  ير کړې دهګ  ګير کړي دي ی دئګير کړ  دي کړيګير   کړې ده ګير  ديګير کړي 

 2nd ئی دير کړګ  ي ديړګير ک  ګير کړې ده  ګير کړي دي ی دئګير کړ  يګير کړي د  ې دهګير کړ  ګير کړي دي

 3rd دئ یکړګير   کړي دي ګير  دهګير کړې   ګير کړي دي ی دئړګير ک  ګير کړي دي  ګيرکړې ده  ديګير کړي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ګيراوه /ګيروئ (ه)ګيرول يرولهګ ګيرولې ګيراوه /ګيروئ (ه)ګيرول رولهګي ګيرولې

 2nd ګيراوه /ګيروئ (ه)لګيرو ګيروله ولېګير راوهګي /روئيګ (ه)لګيرو ګيروله ګيرولې

 3rd يراوهګ /ګيروئ ه)(ولګير ګيروله لېګيرو وهګيرا /روئګي (ه)ګيرول يرولهګ ګيرولې

 
Past Progressive  

 1st ګيراوه /ګيروئ )(هګيرول ګيروله ګيرولې ګيراوه /ګيروئ (ه)ګيرول ګيروله ګيرولې

 2nd ګيراوه /ګيروئ (ه)رولګي ګيروله يرولېګ ګيراوه /ئګيرو (ه)رولګي ګيروله ګيرولې

 3rd ګيراوه /ګيروئ (ه)ليروګ ګيروله رولېګي راوهګي /ګيروئ (ه)ګيرول ګيروله ګيرولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وګير  ګير کړي وه وهګير کړې  کړي وېګير کړی وګير  ګير کړي وه ګير کړې وه ګيرکړي وې

 2nd کړی وير ګ ګير کړي وه ګير کړې وه ر کړي وېګي کړی وګير  وهګير کړي  وهکړې  ګير وېګير کړي 

 3rd کړی وګير  وهګير کړي  وهګير کړې  کړي وې ګير کړی ور ګي ګير کړي وه وهير کړې ګ کړي وې ګير

 
Past Perfect Progressive  

 1st ګيراوه /ئګيرو (ه)رولګي ګيروله ګيرولې ګيراوه /ګيروئ (ه)رولګي ګيروله يرولېګ

 2nd راوهګي /ګيروئ (ه)ګيرول ګيروله ګيرولې ګيراوه /ګيروئ (ه)ګيرول لهګيرو ګيرولې

 3rd ګيراوه /وئګير (ه)ګيرول ګيروله ېولګير ګيراوه /يروئګ (ه)ګيرول ولهګير ګيرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ګيروم به  (ه)ومګير هب  (ه)موګير به  (ه)ګيروم به  ګيروو به ګيروو به يرووګ به ګيروو به

 2nd روېګي به  ګيروې به  روېګي به  وېګير به  ګيروئ به ګيروئ به ګيروئ به ګيروئ به

 3rd ګيروي به  ګيروي به  ګيروي به  ګيروي به ګيروي به رويګي به ګيروي به رويګي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويير کړګ به ګير کړي وي به ګير کړې وي به ګير کړي وي به وي یر کړګي به يور کړي ګي به ګير کړې وي به به ګير کړي وي

 2nd ی ويګير کړ به ګير کړي وي هب ګيرکړې وي به کړي ويي ګير به ی ويير کړګ به کړي ويير ګ به ر کړې ويګي به يګيرکړي و به

 3rd ی ويګير کړ به ي ويګير کړ به ر کړې ويګي به ويکړي  ګيري هب ی ويګير کړ به ګير کړي وي به کړې وي ګير به يرکړي ويبه ګ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويګير کړ به ګير کړي وي به کړې وي ګير به ګير کړي وي به ويی ګير کړ به ي ويګير کړ به يې وبه ګير کړ وي ګير کړيبه 

 2nd ی ويګير کړ به ګير کړي وي به ګير کړې وي به وي ر کړيګي به يوی ر کړګي به ګير کړي وي به به ګير کړې وي وي به ګير کړي

 3rd ی ويګير کړ به ګير کړي وي به کړې وير ګي به کړي ويګير  به ی ويکړ ګير به ير کړي ويګ به ويګير کړې  به به ګير کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(ګيروم به(تېر)  (ه)ګيروم ه(تېر) ب (ه)ګيروم (تېر) به (ه)رومګي (تېر) به ګيروو به ر)(تې روويګ ) به(تېر ګيروو (تېر) به ګيروو (تېر) به

 2nd ګيروې ر) به(تې  ګيروې ) به(تېر  ګيروې (تېر) به  ګيروې (تېر) به  ګيروئ (تېر) به  روئګي (تېر) به  ګيروئ (تېر) به  روئګي (تېر) به 

 3rd ګيروي ېر) به(ت  ګيروي (تېر) به  ګيروي (تېر) به  ګيروي (تېر) به  ګيروي (تېر) به  ګيروي بهتېر) (  يرويګ ر) به(تې  ګيروي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ګير کړي  ېر) به(ت 

 وي

ګير کړې  ېر) به(ت 

 وي

ګير کړي  (تېر) به 

 وي

ی ر کړګي (تېر) به 

 وي

(تېر) به ګير کړي  

 وي

کړې  ګير به(تېر)  

 وي

ګير کړي  ) به(تېر 

 وي

ی ګير کړ تېر) به( 

 وي
1st 

ګير کړي  ه(تېر) ب 

 وي

کړې  ګير ر) به(تې 

 وي

ړي ر کګي (تېر) به 

 وي

ی ګير کړ ) به(تېر 

 وي

تېر) به ګير کړي ( 

 وي

ګير کړې  تېر) به( 

 وي

 ګير کړي (تېر) به 

 وي

ی ير کړګ (تېر) به 

 وي
2nd 

 وي کړېګير هتېر) ب(  ګيرکړي وي (تېر) به 
ګير کړي  (تېر) به 

 يو

ی ګير کړ (تېر) به 

 وي

ګير کړي  (تېر) به 

 وي

کړې ګير  ) به(تېر 

 وي

ي کړ ګير (تېر) به 

 وي

ی ګير کړ به (تېر) 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ګيرکم ، بهګيراوه /، ګيروئ(ه)ګيروم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(ګير کم زه دې )چي غواړي  Present Active ګيروونکی 

Imperfect Subjunctive ) ه)(ګير کم زه دې )يې چيغوښتل  Present Passive ګيرېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وګير  Past Active یګير کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect و کړیګير  Past Passive یر سوګي 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی ګيرکړ ير نه لري چي) ما ددی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما ګير )خوښ وم چي  Continuous ګيروه 

 Non-continuous ګير که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومرنګلڅ (ه)څومل  (ه)لڅوم (ه)لڅوم لڅوو څوول لڅوو لڅوو

 2nd لڅوې لڅوې لڅوې لڅوې څوئل لڅوئ لڅوئ لڅوئ

 3rd لڅوي لڅوي لڅوي ويلڅ لڅوي لڅوي ويلڅ لڅوي

 
Simple Past  

 1st لڅ کئ ه)(کړل -کړه/لڅ  کړه لڅه کړې لڅي کئلڅ  (ه)کړل -کړه/څ ل کړه څهل ړېک لڅي

 2nd لڅ کئ (ه)ړلک -کړه/لڅ  کړه لڅه کړې لڅي کئلڅ  (ه)کړل -کړه/لڅ  کړه لڅه کړې لڅي

 3rd لڅ کئ (ه)کړل -کړه/څ ل کړه لڅه کړې يلڅ لڅ کئ (ه)کړل -کړه/لڅ  کړه لڅه کړې لڅي
 

Simple Future  
 1st (ه)لڅ کم به (ه)لڅ کم به )(هلڅه کم به (ه)لڅي کم به لڅ کو هب کولڅ  به لڅه کو به کوڅي به ل

 2nd لڅ کې هب لڅ کې به لڅه کې به کېلڅي  به لڅ کئ به لڅ کئ به ئه کبه لڅ لڅي کئ به

 3rd لڅ کي به لڅ کي به کي لڅه به لڅي کي به لڅ کي به لڅ کي به به لڅه کي به لڅي کي

 
Simple Future in the Past  

 )(ه) به لڅي کم(تېر کولڅ  ر) به(تې لڅ کو تېر) به( لڅه کو (تېر) به لڅي کو تېر) به(
 کم  لڅه تېر) به(

 (ه)

 لڅ کم  ه(تېر) ب

 (ه)

 څ کم ل (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd لڅ کې تېر) به( لڅ کې (تېر) به ېک لڅه بهېر) ت( ي کېلڅ (تېر) به لڅ کئ (تېر) به لڅ کئ ) به(تېر لڅه کئ به (تېر) لڅي کئ (تېر) به

 3rd لڅ کي ر) به(تې لڅ کي (تېر) به کيه لڅ (تېر) به ي کيلڅ (تېر) به کيلڅ  (تېر) به لڅ کي ه(تېر) ب يلڅه ک (تېر) به کيلڅي  (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)وملڅ (ه)لڅوم  (ه)لڅوم (ه)لڅوم لڅوو لڅوو لڅوو لڅوو

 2nd لڅوې لڅوې څوېل لڅوې لڅوئ لڅوئ ئڅول ئلڅو

 3rd لڅوي لڅوي لڅوي لڅوي لڅوي يلڅو لڅوي لڅوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئکړلڅ   لڅ کړي دي  لڅه کړې ده  ي کړي ديلڅ ی دئلڅ کړ  کړي دي لڅ  لڅه کړې ده  ديلڅي کړي 

 2nd ی دئلڅ کړ  يلڅ کړي د  ه کړې دهلڅ  يدي ي کړڅل ی دئلڅ کړ  لڅ کړي دي  لڅه کړې ده  کړي دي لڅي

 3rd ی دئلڅ کړ  ي ديلڅ کړ  ې دهکړ لڅه  ي کړي ديلڅ ی دئلڅ کړ  ديلڅ کړي   ه کړې دهلڅ  لڅي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې لڅاوه /وئلڅ (ه)لڅول لڅوله لڅولې

 2nd لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول هلڅول لڅولې لڅاوه /وئلڅ (ه)لڅول لڅوله لڅولې

 3rd لڅاوه /وئلڅ (ه)لڅول لڅوله لڅولې لڅاوه /وئلڅ (ه)لڅول لڅوله لڅولې
 

Past Progressive  
 1st لڅاوه /لڅوئ )(هلڅول لڅوله لڅولې لڅاوه /لڅوئ (ه)وللڅ لڅوله لڅولې

 2nd لڅاوه /لڅوئ )(هللڅو ولهڅل څولېل لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې

 3rd څاوهل /لڅوئ )(هلڅول لڅوله څولېل لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله څولېل

 
Past Perfect  

 1st کړی ولڅ  لڅ کړي وه لڅه کړې وه ړي وېلڅي ک کړی ولڅ  کړي وهڅ ل لڅه کړې وه وې لڅي کړي

 2nd کړی ولڅ  کړي وهڅ ل هې وه کړڅل ي وېلڅي کړ کړی ولڅ  لڅ کړي وه لڅه کړې وه لڅي کړي وې

 3rd ی وکړ لڅ لڅ کړي وه کړې وه لڅه ړي وېلڅي ک کړی ولڅ  وهلڅ کړي  لڅه کړې وه لڅي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې

 2nd لڅاوه /لڅوئ )(هڅولل هلڅول لڅولې لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې

 3rd لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې لڅاوه /لڅوئ (ه)لڅول لڅوله لڅولې
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Future Progressive  

 1st (ه)ملڅو به  (ه)لڅوم به  (ه)لڅوم به  (ه)ملڅو به  لڅوو به لڅوو به لڅوو به لڅوو به

 2nd لڅوې هب  وېلڅ به  ېلڅو به  لڅوې به  لڅوئ به لڅوئ به لڅوئ به وئلڅ به

 3rd ويلڅ به  ويلڅ به  لڅوي به  يلڅو به لڅوي به لڅوي به لڅوي به يلڅو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويلڅ کړ به لڅ کړي وي به لڅه کړې وي به لڅي کړي وي به ی ويکړ لڅ به لڅ کړي وي به ويې لڅه کړ به کړي ويبه لڅي 

 2nd ی ويلڅ کړ به ي ويلڅ کړ به لڅه کړې وي به څي کړي ويل به ی ويلڅ کړ به ړي ويڅ کل به کړې ويلڅه  به لڅي کړي ويبه 

 3rd ی ويلڅ کړ به لڅ کړي وي به ړې ويلڅه ک به لڅي کړي وي هب ی ويلڅ کړ به وي لڅ کړي به يې ولڅه کړ به وي لڅي کړيبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی ولڅ کړ به ړي ويلڅ ک به لڅه کړې وي به لڅي کړي وي به ی ويلڅ کړ به يکړي ولڅ  به يکړې و به لڅه به لڅي کړي وي

 2nd ی ويلڅ کړ به لڅ کړي وي به کړې ويلڅه  به لڅي کړي وي به يی ولڅ کړ به ي ويلڅ کړ به ويړې به لڅه ک ي ويلڅي کړ به

 3rd ی ويلڅ کړ به کړي وي لڅ به لڅه کړې وي هب وي کړيلڅي  به وي یلڅ کړ به لڅ کړي وي به به لڅه کړې وي به لڅي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)لڅوم به (تېر)  (ه)لڅوم (تېر) به   (ه)لڅوم (تېر) به  لڅوم(ه) (تېر) به  لڅوو به ر)تې(  لڅوو (تېر) به  لڅوو ) بهتېر(  لڅوو ر) به(تې 

 2nd لڅوې (تېر) به  لڅوې (تېر) به  لڅوې (تېر) به  لڅوې (تېر) به  وئلڅ (تېر) به  لڅوئ ر) به(تې  وئڅل ) به(تېر  لڅوئ (تېر) به 

 3rd لڅوي (تېر) به  لڅوي (تېر) به  لڅوي (تېر) به  لڅوي ېر) به(ت  لڅوي (تېر) به  ويلڅ (تېر) به  لڅوي (تېر) به  يلڅو (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

کړي لڅي  به تېر)( 

 وي

څه کړې ل (تېر) به 

 وي
 ی ويلڅ کړ تېر) به(  لڅ کړي وي (تېر) به 

ړي ه لڅي ک(تېر) ب 

 وي

لڅه کړې  به(تېر)  

 وي
 1st ی ويلڅ کړ (تېر) به  يو لڅ کړي (تېر) به 

لڅي کړي  (تېر) به 

 وي

لڅه کړې  (تېر) به 

 وي
 ی ويلڅ کړ (تېر) به  لڅ کړي وي ېر) به(ت 

کړي څي به ل (تېر) 

 يو

ې لڅه کړ (تېر) به 

 وي
 2nd ی ويلڅ کړ به(تېر)   لڅ کړي وي (تېر) به 

ړي لڅي ک ه(تېر) ب 

 وي

لڅه کړې  به(تېر)  

 وي
 ی ويلڅ کړ (تېر) به  يو لڅ کړي (تېر) به 

(تېر) به لڅي کړي  

 وي

کړې لڅه  (تېر) به 

 وي
 3rd ی ويلڅ کړ (تېر) به  لڅ کړي وي ه(تېر) ب 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)لڅ کم بهلڅاوه،  /، لڅوئ(ه)لڅوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)لڅ کم ه دېز )غواړي چي  Present Active لڅوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)لڅ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive لڅېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ولڅ  Past Active یلڅ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و لڅ  Past Passive یسو لڅ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلڅ کړ نه لري چي) ما دي دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) وړی کلڅ  ما )چيخوښ وم  Continuous لڅوه 

 Non-continuous لڅ که 

 



264: to reduce; to decrease; to diminish لږول 
 

 528 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګلږ (ه)لږوم  (ه)لږوم (ه)لږوم وولږ لږوو لږوو لږوو

 2nd لږوې لږوې وېلږ وېلږ لږوئ لږوئ ئلږو لږوئ

 3rd لږوي ويلږ لږوي لږوي لږوي لږوي لږوي لږوي

 
Simple Past  

 1st لږ کئ (ه)کړل -کړه/لږ  کړه (ه)لږ ړې)ک(ي لږ لږ کئ (ه)لکړ -کړه/لږ  ړهک (ه)لږ ي)کړې( لږ

 2nd کئ لږ )ه(کړل- لږ کړه/ کړه (ه)لږ لږ (ي)کړې لږ کئ (ه)کړل-لږ کړه/  ړهک (ه)لږ لږ (ي)کړې

 3rd کئ لږ (ه)لکړ-کړه/  لږ کړه لږ(ه) کړې لږ (ي) کئلږ  (ه)کړل-لږ کړه/  کړه لږ(ه) لږ (ي) کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)لږ کم به (ه)لږ کم به (ه)لږه کم به (ه)لږي کم هب لږ کو به لږ کو به وک به لږه به لږي کو

 2nd ږ کېل به لږ کې به ه کېلږ به ېکلږي  به کئ لږ به لږ کئ به به لږه کئ به لږي کئ

 3rd ږ کيل هب لږ کي به کي لږه به لږي کي هب لږ کي به لږ کي به به لږه کي به لږي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)لږ کم ) به(تېر ه)(ږ کمل ر) به(تې لږه کم (تېر) به لږي کم (تېر) به ولږ ک (تېر) به  لږ کو (تېر) به لږه کو (تېر) به ږي کول (تېر) به

 2nd لږ کې (تېر) به ېلږ ک (تېر) به کېلږه  ېر) به(ت لږي کې ېر) به(ت ږ کئل تېر) به( لږ کئ (تېر) به لږه کئ (تېر) به لږي کئ (تېر) به

 3rd لږ کي (تېر) به لږ کي هبېر) ت( ه کيلږ (تېر) به لږي کي (تېر) به لږ کي به (تېر) لږ کي به (تېر) لږه کي (تېر) به لږي کي تېر) به(

 
Present Progressive  

 1st ه)(لږوم (ه)لږوم   (ه)ملږو (ه)وملږ لږوو لږوو لږوو لږوو

 2nd لږوې لږوې لږوې وېلږ لږوئ لږوئ ږوئل لږوئ

 3rd ږويل لږوي لږوي لږوي لږوي لږوي لږوي لږوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئړلږ ک  لږ کړي دي  لږ(ه) کړې ده  يلږ (ي)کړي د ی دئکړلږ   دي کړي ږل  ده لږ(ه) کړې  لږ (ي)کړي دي

 2nd ی دئکړ لږ  لږ کړي دي  کړې دهه)(لږ  ږ(ي) کړي ديل ی دئلږ کړ  يلږ کړي د  ده کړې(ه)ږل  کړي ديلږ(ي) 

 3rd ئی دکړږ ل  دي لږ کړي  کړې ده(ه)لږ  لږ(ي) کړي دي ی دئلږ کړ  لږ کړي دي  دهکړې (ه)لږ  لږ(ي) کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهلږ /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې اوهلږ /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې

 2nd لږاوه /لږوئ (ه)لږول لهلږو لږولې لږاوه /لږوئ )(هلږول لږوله ولېلږ

 3rd اوهلږ /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې لږاوه /ئلږو (ه)لږول ولهلږ لږولې

 
Past Progressive  

 1st لږاوه /لږوئ (ه)لږول ږولهل لږولې لږاوه /لږوئ (ه)لږول ږولهل لږولې

 2nd لږاوه /لږوئ (ه)وللږ لږوله لږولې هلږاو /لږوئ (ه)لږول لږوله لېلږو

 3rd لږاوه /لږوئ (ه)لږول لږوله ېلږول لږاوه /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ولږ  کړي وه لږ کړې وه(ه)لږ لږ (ي)کړي وې ړی وکلږ  لږ کړي وه وه کړېه)(ږل وې ي(ي)کړ لږ

 2nd کړی ولږ  هلږ کړي و لږ(ه)کړې وه وېلږ (ي)کړي  کړی ولږ  کړي وه لږ لږ(ه)کړې وه ېي)کړي ولږ (

 3rd وی ړکلږ  کړي وهلږ  لږ(ه)کړې وه لږ (ي)کړي وې کړی ولږ  لږ کړي وه ې وهلږ(ه)کړ لږ (ي)کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st لږاوه /لږوئ (ه)ږولل لږوله ېلږول لږاوه /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې

 2nd لږاوه /لږوئ ه)(لږول لږوله لږولې اوهلږ /لږوئ (ه)لږول هلږول لږولې

 3rd لږاوه /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې لږاوه /لږوئ (ه)لږول لږوله لږولې

 
  



264: to reduce; to decrease; to diminish لږول 
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Future Progressive  

 1st (ه)لږوم به  (ه)ملږو به  (ه)لږوم هب  (ه)لږوم به  لږوو به لږوو به ولږو به لږوو به

 2nd لږوې به  لږوې به  لږوې به  ېږول به  لږوئ به وئلږ به لږوئ به لږوئ به

 3rd لږوي به  لږوي به  لږوي به  يلږو به لږوي به لږوي به لږوي به لږوي به

 
Future Perfect  

 1st ويی لږ کړ به وي لږ کړي به وي (ه) کړېلږ به وي لږ(ي) کړي به ی ويلږ کړ به لږ کړي وي به (ه) کړې ويلږ به لږ(ي) کړي وي به

 2nd ی ويلږ کړ به لږ کړي وي به ې ويلږ(ه)کړ به ي ويلږ(ي)کړ به ی ويلږ کړ به لږ کړي وي به کړې وي(ه)لږ به ړي وي)کلږ (ي به

 3rd ی ويلږ کړ به ي ويلږ کړ به لږ(ه) کړې وي به يلږ(ي)کړي و به ی ويلږ کړ به ړي ويلږ ک به (ه) کړې ويلږ به ويي کړ)لږ(ي هب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړلږ  به ويلږ کړي  به کړې وي(ه)لږ به ويلږ(ي) کړي  به يی ولږ کړ به لږ کړي وي به کړې وي(ه)لږ به لږ(ي) کړي وي به

 2nd ی ويلږ کړ به لږ کړي وي به کړې ويلږ(ه)  به لږ(ي) کړي وي به ی ويلږ کړ به لږ کړي وي به کړې ويلږ(ه)  به ) کړي ويلږ(ي به

 3rd ويی لږ کړ به لږ کړي وي به وي لږ(ه) کړې به ويلږ (ي)کړي  به ی ويلږ کړ به لږ کړي وي به لږ(ه) کړې وي به يو لږ (ي)کړي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)لږوم (تېر) به  ه)(لږوم (تېر) به   (ه)لږوم بهر) (تې  (ه)لږوم تېر) به(  لږوو هب (تېر)  لږوو به (تېر)  لږوو (تېر) به  لږوو ر) به(تې 

 2nd لږوې (تېر) به  لږوې به ر)تې(  لږوې (تېر) به  لږوې (تېر) به  لږوئ ېر) به(ت  لږوئ ېر) به(ت  لږوئ (تېر) به  لږوئ (تېر) به 

 3rd لږوي تېر) به(  لږوي (تېر) به  لږوي ېر) به(ت  لږوي تېر) به(  لږوي (تېر) به  لږوي (تېر) به  لږوي (تېر) به  لږوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

لږ (ي)کړي  (تېر) به

 وي

لږ(ه) کړې  (تېر) به 

 وي
 ی ويړلږ ک به ر)تې(  ي ويلږ کړ (تېر) به 

(ي)کړي (تېر) به لږ 

 وي

لږ(ه) کړې  (تېر) به 

 وي
 1st ی ويکړ لږ ) به(تېر  وي لږ کړي (تېر) به 

)کړي ېر) به لږ(ي(ت 

 وي

لږ(ه) کړې  ه(تېر) ب 

 وي
 ی ويلږ کړ (تېر) به  لږ کړي وي ه(تېر) ب 

ر) به لږ(ي)کړي (تې 

 وي

لږ(ه) کړې  (تېر) به 

 وي
 2nd ی ويلږ کړ ) بهتېر(  يوږ کړي ل (تېر) به 

ېر) به لږ(ي)کړي (ت 

 وي

ه) کړې لږ( (تېر) به 

 وي
 وي یلږ کړ ېر) به(ت  وي لږ کړي به(تېر)  

لږ(ي)کړي (تېر) به  

 وي

لږ(ه) کړې  به ر)(تې 

 وي
 3rd ی ويلږ کړ (تېر) به  لږ کړي وي ر) به(تې 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)لږ کم ه، بهلږاو /وئلږ، )(هلږوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)لږ کم زه دې )غواړي چي  Present Active یونکلږو 

Imperfect Subjunctive )(ه)لږ کم زه دې )تل يې چيوښغ  Present Passive لږېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و لږ  Past Active  یړکلږ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و لږ  Past Passive یلږ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )يو یکړ لږ چي) ما دياور نه لري ی بد  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و ما لږ )ښ وم چيخو  Continuous لږوه 

 Non-continuous  هکلږ 

 



265: to burn; to light to spend; to fit لګول 
 

 530 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)لګوم (ه)لګوم  (ه)لګوم (ه)لګوم لګوو لګوو وولګ لګوو

 2nd لګوې لګوې لګوې ګوېل لګوئ لګوئ ګوئل لګوئ

 3rd لګوي ويلګ ويلګ لګوي لګوي يلګو لګوي لګوي

 
Simple Past  

 1st ګاوهول /ولګوئ (ه)ګولول وله ولګ لګولېو ولګاوه /ولګوئ )(هولګول ولګوله ولګولې

 2nd ولګاوه /ولګوئ (ه)ولګول ولګوله ولېولګ ولګاوه /ولګوئ (ه)ولولګ ولګوله لګولېو

 3rd لګاوهو /وئولګ (ه)لولګو هولګول ولګولې ولګاوه /ولګوئ (ه)ولګول هولګول ولګولې
 

Simple Future  
 1st ه)(به ولګوم )(همبه ولګو (ه)ومبه ولګ (ه)ولګوم به به ولګوو ولګووبه  به ولګوو به ولګوو

 2nd لګوېبه و به ولګوې به ولګوې به ولګوې لګوئبه و به ولګوئ ه ولګوئب به ولګوئ

 3rd به ولګوي يولګو به لګويوبه  ويبه ولګ به ولګوي به ولګوي به ولګوي ګويبه ول

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ولګوم (ه)ر) به ولګوم(تې (ه)(تېر) به ولګوم )(ه(تېر) به ولګوم ) به ولګووتېر(  ) به ولګوو(تېر  و) به ولګو(تېر  ر) به ولګوو(تې 

 2nd ولګوې(تېر) به  (تېر) به ولګوې وې(تېر) به ولګ ولګوې) به تېر( وئګبه ول (تېر) (تېر) به ولګوئ (تېر) به ولګوئ ئ(تېر) به ولګو

 3rd (تېر) به ولګوي ر) به ولګوي(تې (تېر) به ولګوي ويلګ(تېر) به و ولګوي(تېر) به  يلګو(تېر) به و ويبه ولګ (تېر) ګوي(تېر) به ول

 
Present Progressive  

 1st )(هګومل )(هومګل  (ه)لګوم (ه)لګوم لګوو لګوو لګوو لګوو

 2nd لګوې لګوې لګوې لګوې لګوئ ګوئل لګوئ لګوئ

 3rd لګوي ګويل لګوي لګوي لګوي لګوي لګوي لګوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلګول  لګولي دي  لګولې ده  لګولي دي ی دئوللګ  لګولي دي  ګولې دهل  لګولي دي

 2nd دئ یلګول  لګولي دي  هولې دلګ  دي يلګول ئی دلګول  لګولي دي  لګولې ده  لګولي دي

 3rd ی دئللګو  لګولي دي  هلګولې د  ګولي ديل ی دئلګول  لي ديلګو  لګولې ده  لګولي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله لګولې لګاوه /لګوئ (ه)لګول ګولهل لګولې

 2nd لګاوه /لګوئ (ه)ګولل ولهلګ ګولېل لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله لګولې

 3rd ګاوهل /لګوئ (ه)لګول لګوله لګولې لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله لګولې

 
Past Progressive  

 1st لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله لېلګو لګاوه /لګوئ (ه)وللګ لګوله لګولې

 2nd وهالګ /وئلګ (ه)لګول لګوله لګولې لګاوه /لګوئ ه)(لګول لګوله ولېلګ

 3rd لګاوه /وئلګ (ه)لګول لګوله لګولې لګاوه /وئلګ (ه)لګول لګوله ېلګول

 
Past Perfect  

 1st و یلګول لګولي وه ولې وهلګ لګولي وې و یګولل لګولي وه وه لګولې ګولي وېل

 2nd و یلګول لګولي وه لګولې وه لګولي وې و یګولل لګولي وه لګولې وه لګولي وې

 3rd و یلګول لګولي وه لګولې وه ېلګولي و و یلګول وهګولي ل هلې وولګ وې لګولي

 
Past Perfect Progressive  

 1st لګاوه /لګوئ (ه)وللګ لګوله لګولې هلګاو /لګوئ (ه)لګول لګوله لېلګو

 2nd لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله ېلګول لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله لګولې

 3rd لګاوه /لګوئ (ه)لګول لګوله ګولېل هلګاو /لګوئ (ه)لګول لګوله لګولې

 
  



265: to burn; to light to spend; to fit لګول 
 

 531 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مګولبه   (ه)لګومبه   (ه)لګومه ب  (ه)لګومبه   وبه لګو به لګوو وبه لګو به لګوو

 2nd لګوې به  لګوېبه   وېلګبه   لګوېبه   لګوئبه  لګوئبه  لګوئبه  لګوئبه 

 3rd ګويلبه   لګويبه   ګويلبه   ويلګه ب يلګو به لګويبه  لګويبه  لګويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه لګول يو به لګولي ګولې ويبه ل ولي ويلګ به ی ويه لګولب لي ويبه لګو ويبه لګولې  ګولي ويبه ل

 2nd يی ولبه لګو به لګولي وي به لګولې وي ولي ويبه لګ ی ويلګول به به لګولي وي به لګولې وي لګولي وي به

 3rd ی ويبه لګول لګولي ويبه  به لګولې وي يبه لګولي و ی ويبه لګول لګولي وي به لګولې ويبه  وي لګوليبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه لګول ګولي ويبه ل ه لګولې ويب به لګولي وي ی ويبه لګول ه لګولي ويب به لګولې وي ګولي ويل به

 2nd ی ويبه لګول ويبه لګولي  به لګولې وي ه لګولي ويب ی ويبه لګول ي ويلګول به ې ويلګوبه ل به لګولي وي

 3rd ی ويبه لګول ي ويبه لګول به لګولې وي يو به لګولي ی ويګولبه ل ولي ويلګ به ه لګولې ويب لي ويبه لګو
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ګوملتېر) به (  (ه)لګومېر) به (ت   (ه)لګوم(تېر) به   (ه)لګومه (تېر) ب  به لګوو )(تېر  ووه لګب) (تېر  (تېر) به لګوو  (تېر) به لګوو 

 2nd لګوېبه (تېر)   لګوېبه (تېر)   لګوې(تېر) به   لګوې(تېر) به   لګوئ(تېر) به   لګوئه (تېر) ب  لګوئبه (تېر)   ګوئله (تېر) ب 

 3rd لګوي) به (تېر  لګويېر) به (ت  لګوي(تېر) به   لګوي(تېر) به   لګوي(تېر) به   يلګوه ) ب(تېر  يلګو (تېر) به  لګوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلګول) به تېر(  يوي لګول(تېر) به   (تېر) به لګولې وي  ګولي وي(تېر) به ل  وي ی(تېر) به لګول  (تېر) به لګولي وي  ي(تېر) به لګولې و  وي لي(تېر) به لګو 

 2nd ی ويتېر) به لګول(  (تېر) به لګولي وي  ي(تېر) به لګولې و  لګولي وي به (تېر)  ی ويول) به لګ(تېر  وي (تېر) به لګولي  ي(تېر) به لګولې و  ر) به لګولي وي(تې 

 3rd ی ويتېر) به لګول(  (تېر) به لګولي وي  ه لګولې وي(تېر) ب  لګولي وي ر) به(تې  وي یللګو (تېر) به  (تېر) به لګولي وي  لګولې وي(تېر) به   ي وي(تېر) به لګول 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ملګاوه ، به ولګو /لګوئ، (ه)لګوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ولګوم )غواړي چي  Present Active کیلګوون 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ولګوم )يغوښتل يې چ  Present Passive لګېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلګول  Past Active یلګول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یلګول  Past Passive یلګېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلګول ا دي) مي چيرل ر نهدی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلګول ما )م چيخوښ و  Continuous هلګو 

 Non-continuous ولګوه 

 



266: to bathe لمبول 
 

 532 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)لمبوم )(هلمبوم  (ه)لمبوم  (ه)لمبوم مبوول لمبوو لمبوو مبوول

 2nd بوېلم لمبوې وېلمب لمبوې لمبوئ لمبوئ ئلمبو مبوئل

 3rd لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي ويمبل لمبوي

 
Simple Past  

 1st وئلمبو ه)(مبولول ولمبوله ولمبولې ولمبوئ (ه)ولمبول ولهولمب ولمبولې

 2nd ئولمبو (ه)ولمبول هولمبول ولمبولې ولمبوئ (ه)ولمبول ولمبوله ولمبولې

 3rd ولمبوئ (ه)لبوولم ولمبوله بولېولم ولمبوئ (ه)ولمبول لمبولهو مبولېول
 

Simple Future  
 1st (ه)بومولم هب ه)(مبه ولمبو (ه)به ولمبوم (ه)به ولمبوم ووبه ولمب ولمبوو به به ولمبوو به ولمبوو

 2nd ولمبوې به ولمبوېبه  به ولمبوې بوېبه ولم به ولمبوئ به ولمبوئ لمبوئبه و به ولمبوئ

 3rd به ولمبوي به ولمبوي به ولمبوي به ولمبوي ويبه ولمب ه ولمبويب به ولمبوي ويبه ولمب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)لمبومور) به (تې (ه)وم(تېر) به ولمب (ه)(تېر) به ولمبوم (ه)ېر) به ولمبوم(ت (تېر) به ولمبوو  بووولمبه  )(تېر  (تېر) به ولمبوو  (تېر) به ولمبوو 

 2nd (تېر) به ولمبوې ه ولمبوې(تېر) ب ولمبوې (تېر) به (تېر) به ولمبوې ) به ولمبوئ(تېر (تېر) به ولمبوئ وئ(تېر) به ولمب وئېر) به ولمب(ت

 3rd ويلمب(تېر) به و ويولمببه (تېر)  وي(تېر) به ولمب بوي(تېر) به ولم (تېر) به ولمبوي بوي(تېر) به ولم لمبويبه و ېر)(ت يوولمبه (تېر) ب

 
Present Progressive  

 1st (ه)بوملم (ه)لمبوم  (ه)لمبوم (ه)لمبوم لمبوو لمبوو لمبوو لمبوو

 2nd ېلمبو ېلمبو لمبوې لمبوې لمبوئ لمبوئ لمبوئ وئلمب

 3rd لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي لمبوي مبويل
 

Present Perfect  
 1st دئ یلمبول  لمبولي دي  دهې لمبول  لمبولي دي ی دئلمبول  ديلمبولي   ې دهلمبول  لمبولي دي

 2nd ی دئوللمب  لمبولي دي  لمبولې ده  لمبولي دي ی دئلمبول  ي ديلمبول  لمبولې ده  لمبولي دي

 3rd دئی لمبول  لمبولي دي  ولې دهلمب  لمبولي دي ی دئلمبول  ولي ديلمب  لمبولې ده  ديبولي لم

 
Present Perfect Progressive  

 1st باوهلم /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله لمبولې اوهلمب /لمبوئ (ه)لمبول هوللمب لمبولې

 2nd لمباوه /مبوئل (ه)بوللم هللمبو ېلمبول لمباوه /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله ېلمبول

 3rd لمباوه /لمبوئ )(هلمبول هلمبول لمبولې باوهلم /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله لمبولې

 
Past Progressive  

 1st لمباوه /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله لمبولې مباوهل /لمبوئ (ه)لمبول ولهمبل لمبولې

 2nd لمباوه /لمبوئ (ه)وللمب ولهبلم ېوللمب لمباوه /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله ولېلمب

 3rd لمباوه /وئلمب (ه)لمبول ولهلمب لمبولې لمباوه /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله لمبولې

 
Past Perfect  

 1st ی ولمبول لمبولي وه لمبولې وه لمبولي وې ی ووللمب لمبولي وه بولې وهلم لمبولي وې

 2nd و یلمبول لمبولي وه هولې ولمب وې يمبولل ی ولمبول لمبولي وه لمبولې وه مبولي وېل

 3rd ی ولمبول لمبولي وه همبولې ول بولي وېلم ی ولمبول لي وهلمبو لمبولې وه لمبولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st لمباوه /بوئلم (ه)لمبول ولهلمب لمبولې لمباوه /لمبوئ (ه)لمبول لهلمبو لمبولې

 2nd لمباوه /لمبوئ ه)(لمبول لمبوله بولېلم وهمبال /ئولمب ه)(لمبول لمبوله لمبولې

 3rd اوهلمب /لمبوئ (ه)لمبول لمبوله لمبولې لمباوه /ئلمبو (ه)لمبول ولهلمب لمبولې

 
  



266: to bathe لمبول 
 

 533 

 
Future Progressive  

 1st (ه)لمبومبه   (ه)لمبومبه   ه)(لمبومبه   (ه)ملمبوبه   به لمبوو به لمبوو به لمبوو به لمبوو

 2nd بوېلمبه   لمبوېبه   لمبوېبه   لمبوېبه   لمبوئبه  مبوئلبه  بوئلمه ب لمبوئ به

 3rd لمبويه ب  لمبويبه   بويلمبه   مبويله ب لمبويبه  ويلمببه  لمبويبه  لمبويبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويللمبو به ي ويله لمبوب به لمبولې وي به لمبولي وي ی ويلمبولبه  ه لمبولي ويب به لمبولې وي به لمبولي وي

 2nd ی ويبه لمبول ويلي به لمبو لې ويبه لمبو مبولي ويبه ل ی ويبه لمبول به لمبولي وي لمبولې ويبه  لي ويبه لمبو

 3rd ی ويبه لمبول لمبولي وي به به لمبولې وي به لمبولي وي ی ويبه لمبول لمبولي ويبه  به لمبولې وي ي ويولبه لمب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويمبوله لب ه لمبولي ويب لې ويبه لمبو يبه لمبولي و ی ويلبه لمبو به لمبولي وي لمبولې ويه ب به لمبولي وي

 2nd ی ويبه لمبول وي به لمبولي لې ويبه لمبو به لمبولي وي ی ويبه لمبول ويبه لمبولي  لمبولې وي به به لمبولي وي

 3rd ويی به لمبول ولي ويبه لمب به لمبولې وي به لمبولي وي ی ويبه لمبول ي ويلمبولبه  وي ېلمبول هب به لمبولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(بوممل) به ر(تې  (ه)لمبوم(تېر) به    (ه)لمبومبه (تېر)   (ه)مبومل(تېر) به   به لمبوو (تېر)  به لمبوو(تېر)   تېر) به لمبوو(  (تېر) به لمبوو 

 2nd ېلمبو(تېر) به   ېلمبوېر) به (ت  لمبوېېر) به (ت  بوېلمېر) به (ت  لمبوئتېر) به (  لمبوئ(تېر) به   لمبوئتېر) به (  لمبوئ(تېر) به  

 3rd مبويلبه  ېر)(ت  يلمبوه ب(تېر)   لمبوي(تېر) به   لمبويېر) به (ت  لمبوير) به (تې  لمبوي(تېر) به   لمبوي(تېر) به   لمبوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وير) به لمبول(تې  (تېر) به لمبولي وي  ه لمبولې وي(تېر) ب  به لمبولي وي) (تېر  ی ويلمبول (تېر) به  يي وتېر) به لمبول(  ې ويبه لمبول (تېر)  لمبولي وي (تېر) به 

 2nd ی ويلمبول به (تېر)  ولي ويبه لمب (تېر)  وي(تېر) به لمبولې   (تېر) به لمبولي وي  ی ويه لمبول(تېر) ب  لمبولي وي) به تېر(  يومبولې ل(تېر) به   (تېر) به لمبولي وي 

 3rd ی وي(تېر) به لمبول  وي وليلمب هتېر) ب(  (تېر) به لمبولې وي  ) به لمبولي وي(تېر  ی ويلمبول(تېر) به   (تېر) به لمبولي وي  لې وي(تېر) به لمبو  ولي ويمب(تېر) به ل 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ه ولمبوم، بلمباوه  /مبوئل ، (ه)لمبوم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ولمبوم )واړي چيغ  Present Active لمبوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)مبومله دې وز )غوښتل يې چي  Present Passive ونکیلمبېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلمبول  Past Active یلمبول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یمبولل  Past Passive یلمبېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلمبول اور نه لري چي) ما ديدی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلمبول ما )خوښ وم چي  Continuous هلمبو 

 Non-continuous ولمبوه 

 



267: to shorten; to abridge لنډول 
 

 534 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګلنډ )(هلنډوم  (ه)لنډوم (ه)وملنډ ډوونل نډوول ولنډو لنډوو

 2nd ېلنډو وېلنډ لنډوې لنډوې لنډوئ نډوئل لنډوئ لنډوئ

 3rd لنډوي ډويلن لنډوي لنډوي ډويلن لنډوي ويلنډ لنډوي

 
Simple Past  

 1st نډ کئل )(هکړل -/کړهلنډ  کړه لنډه کړې لنډي لنډ کئ (ه)کړل -/کړهلنډ  کړه لنډه کړې لنډي

 2nd لنډ کئ )(هکړل- /لنډ کړه هکړ لنډه کړې لنډي لنډ کئ (ه)کړل- /لنډ کړه کړه لنډه کړې يلنډ

 3rd لنډ کئ (ه)کړل- /لنډ کړه کړه لنډه کړې يلنډ لنډ کئ (ه)ړلک- /لنډ کړه ړهک لنډه کړې ډيلن
 

Simple Future  
 1st (ه)لنډ کم به (ه)لنډ کم به )(هکم نډهل به (ه)کم نډيل به لنډ کو به لنډ کو به ه لنډه کوب به لنډي کو

 2nd کېلنډ  به لنډ کې به لنډه کې به کېلنډي  هب لنډ کئ به لنډ کئ به ه کئبه لنډ به لنډي کئ

 3rd نډ کيل به لنډ کي به کي لنډه به لنډي کي به لنډ کي به ډ کيلن به به لنډه کي ي کينډبه ل

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)لنډ کم ر) به(تې (ه)ډ کملن (تېر) به (ه)ملنډه ک (تېر) به لنډي کم (تېر) به لنډ کو (تېر) به لنډ کو (تېر) به لنډه کو (تېر) به ونډي کل هر) بې(ت

 2nd لنډ کې ) بهتېر( کې لنډ بهر) (تې لنډه کې (تېر) به لنډي کې ر) به(تې لنډ کئ ) به(تېر لنډ کئ (تېر) به لنډه کئ تېر) به( لنډي کئ (تېر) به

 3rd لنډ کي (تېر) به يلنډ ک (تېر) به يلنډه ک ) بهتېر( لنډي کي به (تېر) يلنډ ک به (تېر) لنډ کي ) به(تېر لنډه کي (تېر) به لنډي کي به(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)لنډوم (ه)لنډوم  (ه)لنډوم (ه)وملنډ لنډوو لنډوو لنډوو لنډوو

 2nd لنډوې لنډوې لنډوې لنډوې لنډوئ لنډوئ وئلنډ ئلنډو

 3rd لنډوي يلنډو نډويل لنډوي لنډوي ډويلن لنډوي لنډوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړلنډ   نډ کړي ديل  لنډه کړې ده  لنډي کړي دي ی دئډ کړلن  لنډ کړي دي  ړې دهک لنډه  نډي کړي ديل

 2nd دئ یلنډ کړ  لنډ کړي دي  لنډه کړې ده  لنډي کړي دي ی دئنډ کړل  ي ديړلنډ ک  دهلنډه کړې   لنډي کړي دي

 3rd ی دئکړ لنډ  لنډ کړي دي  ې دهکړلنډه   ډي کړي ديلن ی دئډ کړلن  لنډ کړي دي  کړې ده لنډه  دي لنډي کړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st لنډاوه /ډوئلن ه)(وللنډ هلنډول ولېلنډ لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لنډولې

 2nd لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لنډولې اوهلنډ /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله نډولېل

 3rd لنډاوه /لنډوئ (ه)ډوللن لنډوله لنډولې ډاوهلن /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله ولېلنډ

 
Past Progressive  

 1st لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول لهولنډ لېنډول لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لېلنډو

 2nd لنډاوه /ئلنډو ه)(لنډول لهلنډو لنډولې نډاوهل /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لنډولې

 3rd لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لنډولې لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول هلنډول نډولېل

 
Past Perfect  

 1st کړی ولنډ  لنډ کړي وه کړې وهلنډه  وېکړي  لنډي وړی کلنډ  لنډ کړي وه لنډه کړې وه ړي وېلنډي ک

 2nd کړی ولنډ  وهلنډ کړي  وهړې لنډه ک کړي وېلنډي  وکړی لنډ  لنډ کړي وه کړې وهلنډه  لنډي کړي وې

 3rd کړی ولنډ  کړي وه لنډ لنډه کړې وه لنډي کړي وې کړی ولنډ  لنډ کړي وه وهلنډه کړې  لنډي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهلنډا /لنډوئ (ه)وللنډ لنډوله لنډولې لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لېلنډو

 2nd لنډاوه /لنډوئ (ه)ډوللن لنډوله لنډولې هلنډاو /نډوئل )(هلنډول نډولهل نډولېل

 3rd لنډاوه /لنډوئ (ه)لنډول ډولهلن لنډولې نډاوهل /لنډوئ (ه)لنډول لنډوله لنډولې
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Future Progressive  

 1st (ه)لنډوم هب  (ه)ډوملن به  (ه)لنډوم هب  (ه)لنډوم به  لنډوو به لنډوو هب لنډوو به لنډوو هب

 2nd لنډوې به  لنډوې به  لنډوې به  لنډوې به  ئلنډو به لنډوئ به لنډوئ به ئنډول به

 3rd ډوينل به  لنډوي به  لنډوي به  لنډوي به لنډوي به لنډوي به لنډوي به لنډوي به

 
Future Perfect  

 1st وي یړلنډ ک به کړي وي لنډ به ې ويکړ لنډه به ړي ويلنډي ک به ی ويکړلنډ  به نډ کړي ويل به لنډه کړې وي به لنډي کړي وي به

 2nd يی وډ کړنل به يکړي و لنډ به لنډه کړې وي به ډي کړي ويلن به ی وينډ کړل به لنډ کړي وي به لنډه کړې وي به ويبه لنډي کړي 

 3rd ی ويکړ لنډ به ي ويکړ لنډ به کړې ويلنډه  هب کړي وي لنډي به ی وينډ کړل به لنډ کړي وي به لنډه کړې وي هب به لنډي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلنډ کړ به ي ويکړ لنډ هب ې وينډه کړل به لنډي کړي وي به ی ويلنډ کړ به لنډ کړي وي هب به لنډه کړې وي به لنډي کړي وي

 2nd ی ويکړډ لن به لنډ کړي وي به کړې وي نډهل به ي کړي ويلنډ به ی وينډ کړل به لنډ کړي وي هب به لنډه کړې وي کړي ويبه لنډي 

 3rd ی ويکړ لنډ هب ي ويلنډ کړ به لنډه کړې وي به لنډي کړي وي به ی ويلنډ کړ هب لنډ کړي وي به به لنډه کړې وي ړي ويبه لنډي ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)لنډوم (تېر) به (ه)ملنډو (تېر) به (ه)نډومل (تېر) به (ه)نډومل (تېر) به ډوولن به (تېر) ولنډو به(تېر)  وولنډ (تېر) به نډوول (تېر) به

 2nd لنډوې (تېر) به  لنډوې (تېر) به  لنډوې (تېر) به  لنډوې بهېر) ت(  ډوئلن به (تېر)  لنډوئ (تېر) به  لنډوئ به(تېر)   لنډوئ ه(تېر) ب 

 3rd لنډوي (تېر) به  لنډوي (تېر) به  لنډوي (تېر) به  لنډوي ه(تېر) ب  لنډوي ه(تېر) ب  ويلنډ (تېر) به  ويلنډ به (تېر)  ويلنډ (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي کړي لنډ (تېر) به 

 وي

ړې نډه کل هر) بې(ت 

 وي

ډ کړي لن (تېر) به 

 وي

ی لنډ کړ (تېر) به 

 وي

تېر) به لنډي کړي ( 

 وي

ه کړې لنډ به (تېر) 

 وي

لنډ کړي  بهر) (تې 

 وي

ی ړک لنډ (تېر) به 

 وي
1st 

لنډي کړي  (تېر) به 

 وي

لنډه کړې  (تېر) به 

 وي

 لنډ کړي تېر) به( 

 وي

ی لنډ کړ (تېر) به 

 وي

 ډي کړيبه لن (تېر) 

 وي

لنډه کړې  ر) به(تې 

 وي

لنډ کړي  ) به(تېر 

 وي

ی لنډ کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

ړي لنډي ک به(تېر)  

 وي

ې کړ لنډه (تېر) به 

 وي

لنډ کړي  به (تېر) 

 وي

ی لنډ کړ ېر) به(ت 

 وي

ېر) به لنډي کړي (ت 

 وي

ې لنډه کړ (تېر) به 

 وي

لنډ کړي  (تېر) به 

 وي

ی لنډ کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)لنډکم وه، بهلنډا /، لنډوئ (ه)لنډوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(هلنډکم زه دې )يغواړي چ(  Present Active نکیلنډوو 

Imperfect Subjunctive )(ه)ملنډک زه دې )چي غوښتل يې  Present Passive لنډېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و لنډ  Past Active یلنډ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی ونډ ل  Past Passive  یسولنډ 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی لنډ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی ونډما ل )چيوم  ښخو  Continuous لنډوه 

 Non-continuous لنډ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومنګرلوټ (ه)لوټوم  (ه)لوټوم (ه)لوټوم وټوول لوټوو لوټوو ولوټو

 2nd لوټوې لوټوې لوټوې لوټوې لوټوئ لوټوئ لوټوئ وټوئل

 3rd لوټوي لوټوي لوټوي لوټوي ټويلو لوټوي لوټوي ويلوټ

 
Simple Past  

 1st لوټ کئ ه)(کړل -/کړهلوټ  کړه (ه)لوټ کړې لوټ (ي) لوټ کئ (ه)کړل -/کړهلوټ  کړه (ه)لوټ ېکړ لوټ (ي)

 2nd کئلوټ  (ه)کړل -/کړهلوټ  کړه (ه)لوټ (ي) کړې لوټ وټ کئل (ه)کړل -/هړکلوټ  کړه (ه)ټلو کړې لوټ (ي)

 3rd کئلوټ  (ه)کړل- /لوټ کړه هکړ (ه)لوټ ي) کړې( لوټ وټ کئل )(هکړل- /ټ کړهلو کړه (ه)لوټ ړېک لوټ (ي)
 

Simple Future  
 1st (ه)لوټ کم به )(هکم لوټ به )(هکم هلوټ به )(هلوټي کم به لوټ کو به لوټ کو به به لوټه کو به لوټي کو

 2nd ټ کېلو به لوټ کې به لوټه کې به ټي کېلو به لوټ کئ به ئلوټ ک به به لوټه کئ به لوټي کئ

 3rd لوټ کي به لوټ کي به کي لوټه به لوټي کي به يلوټ ک به لوټ کي به کيه به لوټ کيه لوټي ب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)کملوټ  ېر) به(ت (ه)لوټ کم به (تېر) )(هلوټه کم (تېر) به (ه)ي کملوټ (تېر) به لوټ کو (تېر) به کو لوټ (تېر) به ټه کولو بهر) (تې ولوټي ک تېر) به(

 2nd ېټ کلو هب(تېر)  لوټ کې (تېر) به لوټه کې (تېر) به کې لوټي (تېر) به ئلوټ ک (تېر) به لوټ کئ (تېر) به ټه کئلو (تېر) به لوټي کئ هب (تېر)

 3rd وټ کيل (تېر) به لوټ کي (تېر) به کيټه لو (تېر) به يلوټي ک (تېر) به لوټ کي (تېر) به يلوټ ک (تېر) به لوټه کي (تېر) به لوټي کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)لوټوم (ه)لوټوم  (ه)ملوټو (ه)لوټوم ولوټو لوټوو لوټوو لوټوو

 2nd وېلوټ لوټوې لوټوې وېلوټ ئوټول وئټلو ټوئلو لوټوئ

 3rd لوټوي لوټوي لوټوي لوټوي لوټوي لوټوي لوټوي لوټوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړلوټ   وټ کړي ديل  کړې ده (ه)لوټ  لوټ (ي) کړي دي دئ یلوټ کړ  لوټ کړي دي  دهکړې  (ه)لوټ  دي کړيلوټ (ي) 

 2nd ی دئلوټ کړ  يلوټ کړي د  کړې ده (ه)لوټ  کړي ديلوټ (ي)  ی دئوټ کړل  ديړي وټ کل  ې دهکړ (ه)وټل  لوټ (ي) کړي دي

 3rd ی دئلوټ کړ  لوټ کړي دي  ده کړې (ه)لوټ  ي) کړي دي( لوټ ی دئلوټ کړ  لوټ کړي دي  دهکړې  (ه)لوټ  کړي دي لوټ (ي)

 
Present Perfect Progressive  

 1st لوټاوه /لوټوئ (ه)لوټول لوټوله ېلوټول وهلوټا /لوټوئ (ه)وټولل لوټوله لوټولې

 2nd لوټاوه /ټوئلو (ه)لوټول ټولهلو ټولېلو لوټاوه /لوټوئ (ه)لوټول لوټوله لوټولې

 3rd ټاوهلو /لوټوئ (ه)لوټول لوټوله لوټولې اوهلوټ /لوټوئ (ه)لوټول هوللوټ لوټولې

 
Past Progressive  

 1st لوټاوه /لوټوئ )(هلوټول لوټوله ولېلوټ هټاولو /ئلوټو )(هلوټول لوټوله لوټولې

 2nd وهلوټا /لوټوئ ه)(لوټول لوټوله لوټولې لوټاوه /لوټوئ (ه)لوټول لهلوټو لوټولې

 3rd لوټاوه /لوټوئ (ه)لوټول لوټوله لوټولې وټاوهل /لوټوئ (ه)لوټول ولهوټل لوټولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وټ لو لوټ کړي وه کړې وه (ه)لوټ ي وېلوټ (ي) کړ کړی وټ لو وهړي وټ کل ړې وهک (ه)لوټ لوټ (ي) کړي وې

 2nd کړی ولوټ  وه لوټ کړي کړې وه (ه)لوټ ېلوټ (ي) کړي و و کړیلوټ  وه کړيلوټ  کړې وه )(هلوټ ې(ي) کړي ولوټ 

 3rd کړی ولوټ  هکړي ووټ ل وه کړې ه)(لوټ وې لوټ (ي) کړي کړی ولوټ  کړي وه لوټ کړې وه (ه)ټلو لوټ (ي) کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st لوټاوه /ئلوټو (ه)ټوللو لوټوله لوټولې لوټاوه /لوټوئ )(هلوټول لوټوله لېلوټو

 2nd لوټاوه /لوټوئ (ه)لوټول لوټوله لوټولې لوټاوه /وټوئل (ه)لوټول لوټوله ولېوټل

 3rd اوهلوټ /لوټوئ (ه)وټولل ولهلوټ ولېټلو اوهلوټ /ټوئلو (ه)لوټول لوټوله لوټولې
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Future Progressive  

 1st (ه)لوټوم هب  (ه)لوټوم به  (ه)لوټوم به  )(هلوټوم به  ولوټو به لوټوو به لوټوو به لوټوو هب

 2nd لوټوې به  لوټوې هب  لوټوې به  وېلوټ به  لوټوئ به لوټوئ به لوټوئ به ئلوټو به

 3rd لوټوي به  لوټوي به  ټويلو به  لوټوي به ويلوټ هب يلوټو به ټويلو به لوټوي به

 
Future Perfect  

 يې وکړ (ه)لوټ به کړي وي لوټ (ي) هب
 ي لوټ کړ به

 وي

  لوټ کړئ به

 وي
 کړې وي (ه)لوټ به لوټ (ي) کړي وي به

 لوټ کړي  به

 وي

 وټ کړئ ل به

 وي
1st 

 کړې وي ه)(لوټ به لوټ (ي) کړي وي به
 ړي کلوټ  هب

 وي

 ټ کړئ لو به

 وي
 کړې وي (ه)لوټ به ي) کړي ويلوټ ( به

 ټ کړي لو به

 وي

 کړئ لوټ  به

 وي
2nd 

 ې ويکړ (ه)لوټ هب يلوټ (ي) کړي و به
 لوټ کړي  به

 يو

 لوټ کړئ  به

 وي
 کړې وي (ه)لوټ به وټ (ي) کړي ويل به

 ټ کړي لو به

 وي

 ټ کړئ لو به

 وي
3rd 

 
Future Perfect Progressive  

 کړې وي (ه)لوټ به کړي وي ټ (ي)لو به
 لوټ کړي  به

 وي

  لوټ کړئ به

 وي
 کړې وي (ه)لوټ به ړي ويلوټ (ي) ک به

 ي کړ لوټ به

 وي

 ټ کړئ لو به

 وي
1st 

 کړې وي (ه)لوټ به لوټ (ي) کړي وي هب
 لوټ کړي  به

 وي

  لوټ کړئ به

 وي
 کړې وي (ه)لوټ به کړي وي لوټ (ي) به

 لوټ کړي  هب

 وي

 ړئ وټ کل به

 وي
2nd 

 کړې وي (ه)لوټ به وي لوټ (ي) کړي به
 لوټ کړي  به

 وي

 لوټ کړئ  به

 يو
 ې ويکړ (ه)لوټ به وي (ي) کړيلوټ  به

 کړي  لوټ به

 وي

 ئ کړلوټ  به

 وي
3rd 

 
Future in the Past Progressive  

 1st (ه)لوټوم (تېر) به (ه)لوټوم ) به(تېر (ه)لوټوم ) به(تېر (ه)وټومل ر) به(تې لوټوو هب (تېر) لوټوو (تېر) به ټوولو (تېر) به ټوولو (تېر) به

 2nd لوټوې (تېر) به  لوټوې (تېر) به  ېلوټو (تېر) به  لوټوې به(تېر)   لوټوئ به(تېر)   ټوئلو (تېر) به  ټوئلو ) به(تېر  ټوئلو (تېر) به 

 3rd لوټوي به (تېر)  لوټوي (تېر) به  لوټوي به (تېر)  لوټوي ر) به(تې  ټويلو هب(تېر)   لوټوي به (تېر)  لوټوي (تېر) به  ټويلو (تېر) به 
 

Future in the Past Perfect  
(ي) ېر) به لوټ (ت 

 کړي وي

 (ه)لوټ به) (تېر 

 کړې وي

لوټ کړي  ر) به(تې 

 وي

ی لوټ کړ (تېر) به 

 يو

(ي)  (تېر) به لوټ 

 کړي وي

 ه)(لوټ (تېر) به 

 کړې وي

ړي ټ کلو هب(تېر)  

 وي

 یلوټ کړ (تېر) به 

 وي
1st 

(تېر) به لوټ (ي)  

 يکړي و

 )(هلوټ (تېر) به 

 کړې وي

لوټ کړي  به(تېر)  

 وي

ی کړ لوټ تېر) به( 

 وي

لوټ (ي) ه (تېر) ب 

 کړي وي

 (ه)لوټ به (تېر) 

 کړې وي

لوټ کړي  (تېر) به 

 وي

ی ټ کړلو (تېر) به 

 وي
2nd 

ټ (ي) (تېر) به لو 

 يکړي و

 (ه)ټلو ) بهر(تې 

 کړې وي

وټ کړي ل (تېر) به 

 وي

ی لوټ کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به لوټ (ي)  

 کړي وي

 (ه)لوټ تېر) به( 

 يکړې و

ټ کړي لو (تېر) به 

 وي

ی لوټ کړ به(تېر)  

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)لوټ کم لوټاوه، به /، لوټوئ(ه)لوټوم ه ...)(ک

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)لوټ کم زه دې )يغواړي چ  Present Active لوټوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ملوټ ک زه دې )يغوښتل يې چ  Present Passive لوټېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ولوټ  Past Active یلوټ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect وکړی  لوټ  Past Passive یټ سولو 

Present Perfect or Past Subjunctive )يی ولوټ کړ دي چي) ما ور نه لريدی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما لوټ  )خوښ وم چي  Continuous لوټوه 

 Non-continuous لوټ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومګرنلوي (ه)لويوم  (ه)ومويل (ه)لويوم لويوو لويوو ويوول ولويو

 2nd لويوې وېلوي لويوې لويوې لويوئ لويوئ لويوئ لويوئ

 3rd لويوي ويويل يلويو لويوي لويوي لويوي يلويو لويوي

 
Simple Past  

 1st لوی کئ (ه)لکړ-/لوی کړه کړله-وکړه/ ل ويي کړېل لوی کئ (ه)کړل-/لوی کړه کړه لو لويي کړې

 2nd لوی کئ (ه)کړل-/لوی کړه کړله-لو کړه/  لويي کړې وی کئل (ه)کړل-/لوی کړه کړهو ل کړې لويي

 3rd لوی کئ (ه)کړل-/لوی کړه کړله-کړه/ لو ړېي کلوي ئلوی ک (ه)کړل-/ی کړهلو کړه لو لويي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)لوی کم به (ه)کم ویل به (ه)لو کم به (ه)لويي کم به لوی کو به کولوی  به به لوکو به لويي کو

 2nd لوی کې به لوی کې به لو کې به کېلويي  به لوی کئ به لوی کئ به به لوکئ به لويي کئ

 3rd لوی کي به لوی کي به لو کي به لويي کي به کيلوی  به لوی کي به لو کيبه  کي يبه لوي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ه لوی کم(تېر) ب (ه)ېر) به لوی کم(ت (ه)) به لوکم(تېر ه)(کم به لويي (تېر) لوی کو ) به(تېر  لوی کو (تېر) به ولو ک (تېر) به کولويي  ر) به(تې

 2nd ېلوی ک ر) به(تې لوی کې ر) به(تې وکېل تېر) به( لويي کې تېر) به( لوی کئ (تېر) به لوی کئ تېر) به( لو کئ (تېر) به ئويي کل هر) بې(ت

 3rd يلوی ک (تېر) به ی کيلو (تېر) به لو کي ېر) به(ت لويي کي ) به(تېر کيلوی  (تېر) به لوی کي (تېر) به لو کي (تېر) به يي کيلو (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st ه)(لويوم ه)(لويوم  (ه)لويوم (ه)لويوم لويوو لويوو لويوو لويوو

 2nd يوېلو لويوې لويوې يوېلو لويوئ وئلوي لويوئ لويوئ

 3rd لويوي لويوي لويوي لويوي لويوي لويوي لويوي لويوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئلوی کړ  لوی کړي دي  ړې دهلو ک  لويي کړي دي ی دئړی کلو  يکړي د لوی  و کړې دهل  لويي کړي دي

 2nd ی دئلوی کړ  ړي ديک لوی  لو کړې ده  لويي کړي دي دئی لوی کړ  دي لوی کړي  وکړې دهل  لويي کړي دي

 3rd ئی دکړ لوی  ی کړي ديلو  لو کړې ده  يي کړي ديلو ی دئلوی کړ  لوی کړي دي  لو کړې ده  لويي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهلوي /لويوئ ه)(لويول لويوله لېلويو لوياوه /ويوئل (ه)لويول لويوله لويولې

 2nd لوياوه /لويوئ (ه)لويول لويوله لويولې لوياوه /لويوئ )(هلويول لويوله ېلويول

 3rd هلوياو /ئلويو (ه)يوللو لويوله ولېلوي لوياوه /لويوئ (ه)يوللو لويوله ويولېل

 
Past Progressive  

 1st وهويال /لويوئ (ه)للويو لهلويو يولېلو لوياوه /لويوئ (ه)لويول لويوله لويولې

 2nd لوياوه /لويوئ (ه)لويول لويوله ېلويول لوياوه /لويوئ )(هلويول لويوله ولېلوي

 3rd اوهلوي /يوئلو )ه(لويول لويوله ويولېل لوياوه /لويوئ (ه)لويول لويوله لويولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ولوی  هي ولوی کړ کړې وهلو  وې لويي کړي کړی ولوی  کړي وه لوی لوکړې وه لويي کړي وې

 2nd وکړی لوی  کړي وهلوی  لو کړې وه لويي کړي وې کړی ولوی  لوی کړي وه لو کړې وه ېلويي کړي و

 3rd کړی ولوی  ی کړي وهلو لو کړې وه ړي وېويي کل وکړی  لوی وهلوی کړي  ې وهلو کړ لويي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st لوياوه /لويوئ ه)(للويو لويوله يولېلو لوياوه /يوئلو (ه)لويول هلويول ېلويول

 2nd لوياوه /لويوئ (ه)لويول لويوله لويولې هلوياو /لويوئ (ه)لويول لويوله لويولې

 3rd لوياوه /لويوئ (ه)لويول ويولهل لويولې لوياوه /ئلويو (ه)ويولل ويولهل لويولې
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Future Progressive  

 1st (ه)لويوم به  (ه)لويوم به  (ه)ويومل به  (ه)لويوم به  لويوو به وويول به لويوو به لويوو به

 2nd لويوې به  لويوې به  ېلويو به  لويوې به  وئلوي به لويوئ به لويوئ به لويوئ به

 3rd لويوي به  لويوي به  لويوي به  لويوي به لويوي به لويوي به لويوي به لويوي به

 
Future Perfect  

 1st ويی لوی کړ به وي لوی کړي به لو کړې وي به لويي کړي وي به ی ويلوی کړ به ويي کړلوی  به و کړې ويل به کړي وييي به لو

 2nd ی ويلوی کړ به لوی کړي وي به لو کړې وي به ي ويلويي کړ به ی ويکړ لوی هب يړي وکلوی  هب لو کړې وي به يبه لويي کړي و

 3rd ی ويلوی کړ به لوی کړي وي به يلوکړې و به ويي کړي ويل به ی ويلوی کړ به لوی کړي وي به لوکړې وي به کړي وي به لويي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یلوی کړ به کړي ويلوی  به لو کړې وي به لويي کړي وي به ی ويلوی کړ به ړي ويی کلو هب ړې ويبه لو ک ي کړي ويبه لوي

 2nd ی ويلوی کړ به لوی کړي وي به لوکړې وي به لويي کړي وي به ويی کړلوی  به کړي ويلوی  به وي کړېبه لو کړي وي به لويي

 3rd ی ويلوی کړ به لوی کړي وي به لو کړې وي به ي وييي کړلو به يوی ی کړلو به لوی کړي وي به به لوکړې وي ړي ويبه لويي ک
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ويومل (تېر) به  (ه)لويوم (تېر) به   (ه)ملويو(تېر) به    (ه)لويوم(تېر) به    لويوو به (تېر)  لويوو ه(تېر) ب  لويوو ه(تېر) ب  وولوي (تېر) به 

 2nd لويوې به (تېر)  لويوې تېر) به(  لويوې (تېر) به  لويوې ه(تېر) ب  لويوئ (تېر) به  لويوئ ه(تېر) ب  لويوئ به (تېر)  ئلويو ېر) به(ت 

 3rd يلويو (تېر) به  يلويو (تېر) به  لويوي (تېر) به  لويوي (تېر) به  لويوي (تېر) به  لويوي به (تېر)  لويوي (تېر) به  لويوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

لويي کړي  (تېر) به 

 وي
 لو کړې وي (تېر) به 

ړي لوی ک به (تېر) 

 وي

 یکړلوی  (تېر) به 

 وي

به لويي کړي (تېر)  

 وي
 لو کړې وي ېر) به(ت 

لوی کړي  ر) به(تې 

 وي

ی لوی کړ (تېر) به 

 يو
1st 

لويي کړي  ه(تېر) ب 

 وي
 لو کړې وي به(تېر)  

 کړيلوی  ېر) به(ت 

 وي

ی لوی کړ (تېر) به 

 يو

(تېر) به لويي کړي  

 وي
 لو کړې وي ه(تېر) ب 

کړي لوی  ) به(تېر 

 وي

ی کړ لوی (تېر) به 

 وي
2nd 

ي لويي کړ (تېر) به 

 وي
 يلو کړې و (تېر) به 

لوی کړي  (تېر) به 

 وي

ی کړ لوی (تېر) به 

 وي

به لويي کړي (تېر)  

 وي
 لو کړې وي به (تېر) 

ي کړ لوی هتېر) ب( 

 وي

ی لوی کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)لوی کم ه، بلوياوه /لويوئ، (ه)وملوي ...) (که

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)لوی کم زه دې )واړي چيغ  Present Active لويوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ی کمول ه دېز )غوښتل يې چي  Present Passive ونکیلويېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  ړی وکلوی  Past Active یلوی کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ولوی  Past Passive یلوی سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلوی کړ ديی باور نه لري چي) ما د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وما لوی  )خوښ وم چي  Continuous لويوه 

 Non-continuous هلوی ک 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)وينم (ه)وينم  (ه)وينم (ه)نموي وينو وينو ووين وينو

 2nd ينېو وينې وينې وينې وينئ وينئ وينئ وينئ

 3rd ويني ويني ويني يوين ويني ويني نيوي ويني

 
Simple Past  

 1st وليدئ (ه)وليدل /هوليد وليدله /وليده وليدلې /وليدې ئوليد (ه)وليدل /وليده وليدله /وليده ېوليدل /وليدې

 2nd دئولي (ه)وليدل /دهولي وليدله /وليده وليدلې /وليدې وليدئ (ه)وليدل /هوليد وليدله /وليده يدلېول /يدېلو

 3rd وليدئ (ه)وليدل /وليده وليدله /وليده ليدلېو /وليدې وليدئ (ه)يدلول /وليده وليدله /وليده ليدلېو /وليدې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ووينم (ه)به ووينم (ه)به ووينم (ه)نمه وويب وووين به ينوبه وو ووينوبه  ينوبه وو

 2nd به ووينې به ووينې ېوينبه و به ووينې ووينئ به ووينئ به به ووينئ ووينئبه 

 3rd به وويني يبه ووين به وويني به وويني به وويني يبه ووين به وويني وينيو به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به ووينمر) (تې (ه)ووينم تېر) به( (ه)وينم(تېر) به و (ه)ينم(تېر) به وو (تېر) به ووينو  وينو(تېر) به و  ووينو ر) به(تې  نويبه وو (تېر) 

نئوي(تېر) به و ر) به ووينئ(تې (تېر) به ووينئ   2nd (تېر) به ووينې ېووين(تېر) به  ووينې(تېر) به  ووينې(تېر) به  (تېر) به ووينئ 

 3rd ووينيبه (تېر)  وويني تېر) به( ه وويني(تېر) ب به وويني (تېر) (تېر) به وويني ر) به وويني(تې (تېر) به وويني وينيه ور) بې(ت

 
Present Progressive  

 1st )(هوينم (ه)وينم  (ه)وينم (ه)وينم وينو وينو وينو وينو

ئوين وينئ  2nd وينې وينې ينېو وينې  وينئ وينئ 

 3rd ينيو ويني ويني ويني يوين يوين ينيو ويني
 

Present Perfect  
 1st ی دئليدل  ي ديليدل  لې دهليد  ليدلي دي دئی ليدل  ليدلي دي  ليدلې ده  لي ديليد

 2nd ی دئيدلل  ليدلي دي  دهليدلې   ليدلي دي ی دئليدل  ليدلي دي  ليدلې ده  ليدلي دي

 3rd ی دئليدل  دلي ديلي  ليدلې ده  ي ديليدل دئ یيدلل  ي ديليدل  ليدلې ده  ديليدلي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st ليدئ (ه)ليدل /يدهل ليدله /ليده يدلېل ليدئ (ه)لليد /ليده ليدله /ليده ېليدل

 2nd ليدئ (ه)ليدل /ليده ليدله /ليده ليدلې دئلي (ه)ليدل /ليده ليدله /ليده ليدلې

 3rd ليدئ (ه)ليدل /ليده ليدله /يدهل ليدلې ليدئ (ه)دللي /هليد دلهيل /يدهل ليدلې

 
Past Progressive  

 1st ليدئ (ه)ليدل /ليده لهليد /ليده ليدلې ليدئ (ه)يدلل /ليده ليدله /هليد دلېلي

 2nd ليدئ ه)(ليدل /ليده ليدله /ليده ليدلې ليدئ (ه)ليدل /ليده ليدله /ليده ليدلې

 3rd ليدئ (ه)ليدل /ليده ليدله /ليده ليدلې ليدئ (ه)ليدل /يدهل هليدل /ليده ليدلې

 
Past Perfect  

 1st ی وليدل لي وهيدل ليدلې وه لي وېليد ی وليدل وهليدلي  دلې وهلي ي وېليدل

 2nd ی وليدل ليدلي وه ليدلې وه لي وېليد ی وليدل ليدلي وه ليدلې وه دلي وېلي

 3rd ی وليدل ليدلي وه ليدلې وه ليدلي وې ی ودللي ي وهلليد وهليدلې  ليدلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ليدئ (ه)ليدل /ليده ليدله /هليد ليدلې ئليد (ه)ليدل يدلهل /ليده ليدلې

 2nd ليدئ (ه)دللي /ليده ليدله /ليده ليدلې ليدئ (ه)ليدل ليدله /ليده ليدلې

 3rd ليدئ (ه)لليد /ليده ليدله /هليد ېيدلل دئيل (ه)لليد ليدله /ليده لېليد
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Future Progressive  

 1st (ه)ينمو به  (ه)وينمبه   (ه)وينمبه   ه)(وينمبه   ينوبه و نوبه وي ينوبه و به وينو

ئبه وين ئه وينب  ئبه وين   2nd وينېبه   وينېبه   وينېبه   وينېبه   ئبه وين 

 3rd ويني به  وينيبه   ويني به  يوينبه  يوينبه  وينيبه  وينيبه  وينيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ليدل وي ليبه ليد ليدلې وي به ليدلي ويبه  ی ويبه ليدل يدلي ويبه ل ې ويبه ليدل ليدلي وي به

 2nd يی ويدلبه ل به ليدلي وي ې ويبه ليدل ليدلي ويبه  ی ويبه ليدل به ليدلي وي ليدلې ويبه  به ليدلي وي

 3rd ی ويدلبه لي يه ليدلي وب به ليدلې وي وي به ليدلي ی ويبه ليدل به ليدلي وي به ليدلې وي لي ويه ليدب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويلبه ليد ليدلي وي به به ليدلې وي به ليدلي وي ی ويبه ليدل به ليدلي وي به ليدلې وي ليدلي وي به

 2nd ی ويبه ليدل ي ويبه ليدل به ليدلې وي به ليدلي وي ی ويبه ليدل دلي ويبه لي ويدلې يبه ل يبه ليدلي و

 3rd ی ويليدلبه  دلي ويبه لي به ليدلې وي وي ليبه ليد ی ويليدل به ليدلي ويبه  به ليدلې وي يدلي ويبه ل
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هوينم (تېر) به  (ه)وينم(تېر) به    (ه)وينم(تېر) به   (ه)وينمبه  (تېر)  به وينو ېر)(ت  ووينبه  )(تېر  (تېر) به وينو  ه وينو(تېر) ب 

 2nd وينېه (تېر) ب  وينېه (تېر) ب  وينې(تېر) به   وينېتېر) به (  ئ(تېر) به وين  ئينو (تېر) به ئبه وين(تېر)  ئوينبه (تېر) 

 3rd وينيبه  (تېر)  وينير) به (تې  ويني(تېر) به   وينيتېر) به (  ويني(تېر) به   ويني به تېر)(  ويني(تېر) به   وينير) به (تې 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وييدلبه ل (تېر) (تېر) به ليدلي وي وي (تېر) به ليدلې يتېر) به ليدلي و( ی وي(تېر) به ليدل تېر) به ليدلي وي( ليدلې وي(تېر) به  يو (تېر) به ليدلي

 2nd ی وي(تېر) به ليدل ويي (تېر) به ليدل وي) به ليدلې تېر( به ليدلي وي(تېر)  ی ويليدل (تېر) به ليدلي وي(تېر) به  (تېر) به ليدلې وي ي وي(تېر) به ليدل

 3rd ی وي(تېر) به ليدل لي وي(تېر) به ليد لې ويه ليد) ب(تېر دلي وي(تېر) به لي ی ويليدل (تېر) به يدلي وي(تېر) به ل ې وي(تېر) به ليدل (تېر) به ليدلي وي

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)به ووينم،ليدئ ،  ه)(نموي ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ووينم )غواړي چي  Present Active ليدونکی 

Imperfect Subjunctive )يې چي غوښتل(  (ه)ووينمدې زه  Present Passive ليد)کېدونکی)ل /ه 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یليدل  Past Active یيدلل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یليدل  Past Passive یسو )ل /ه(ليد 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یليدل يباور نه لري چي) ما د دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یليدل ما )م چيخوښ و  Continuous وينه 

 Non-continuous ووينه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)لېږم (ه)لېږم  (ه)لېږم (ه)لېږم ولېږ ولېږ ېږول لېږو

 2nd ېږېل لېږې ږېلې لېږې لېږئ لېږئ لېږئ لېږئ

 3rd لېږي لېږي لېږي لېږي لېږي ېږيل لېږي لېږي

 
Simple Past  

 1st ېږئول (ه)ولېږل ږلهولې ولېږلې ولېږئ (ه)ولېږل ولېږله ږلېولې

 2nd ولېږئ (ه)لولېږ ږلهولې ېولېږل ولېږئ (ه)ولېږل ولېږله ېولېږل

 3rd ولېږئ (ه)ولېږل ولېږله ېولېږل ولېږئ (ه)ولېږل ولېږله ېږلېول
 

Simple Future  
 1st (ه)به ولېږم (ه)به ولېږم (ه)لېږمبه و (ه)به ولېږم لېږوو به به ولېږو لېږوبه و ولېږو به

 2nd ېولېږ به لېږېوبه  ږېبه ولې به ولېږې ه ولېږئب به ولېږئ ېږئبه ول به ولېږئ

 3rd ږيبه ولې ږيبه ولې به ولېږي يبه ولېږ ولېږيبه  به ولېږي ولېږي به به ولېږي

 
Simple Future in the Past  

 1st )(هږمېبه ول (تېر) (ه)(تېر) به ولېږم (ه)) به ولېږم(تېر (ه)ه ولېږم(تېر) ب (تېر) به ولېږو  ېر) به ولېږو(ت  (تېر) به ولېږو  وېږ(تېر) به ول 

 2nd به ولېږې(تېر)  لېږېه و(تېر) ب ولېږېېر) به (ت ولېږې (تېر) به به ولېږئ(تېر)  (تېر) به ولېږئ ) به ولېږئ(تېر تېر) به ولېږئ(

 3rd ولېږي (تېر) به (تېر) به ولېږي تېر) به ولېږي( تېر) به ولېږي( (تېر) به ولېږي (تېر) به ولېږي لېږي(تېر) به و ) به ولېږيېر(ت

 
Present Progressive  

 1st ه)(لېږم (ه)لېږم  ه)(لېږم لېږم(ه) لېږو لېږو لېږو ېږول

 2nd لېږې لېږې لېږې ېږېل لېږئ لېږئ ئلېږ ېږئل

 3rd لېږي لېږي لېږي لېږي لېږي لېږي يېږل لېږي
 

Present Perfect  
 1st ی دئږللې  يي دلېږل  لې دهلېږ  لېږلي دي ی دئلېږل  لېږلي دي  ده لېږلې  لېږلي دي

 2nd ی دئږللې  دي لېږلي  دهلېږلې   لېږلي دي ی دئلېږل  لېږلي دي  لېږلې ده  ديلېږلي 

 3rd ی دئلېږل  لېږلي دي  ده لېږلې  لېږلي دي ی دئلېږل  لېږلي دي  ده لېږلې  ي ديېږلل

 
Present Perfect Progressive  

 1st لېږه /لېږئ (ه)للېږ هېږلل لېږلې ېږهل /لېږئ (ه)لېږل لېږله ېلېږل

 2nd لېږه  /لېږئ (ه)للېږ لېږله لېږلې هلېږ /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېږلې

 3rd هلېږ /لېږئ (ه)لېږل ږلهلې لېږلې لېږه /ېږئل (ه)لېږل هېږلل لېږلې

 
Past Progressive  

 1st ږهلې /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېږلې لېږه  /ئلېږ (ه)لېږل ږلهلې لېږلې

 2nd ه لېږ /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېږلې ه لېږ /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېلېږ

 3rd لېږه  /لېږئ (ه)لېږل لهلېږ لېږلې لېږه  /لېږئ )(هلېږل لهلېږ لېږلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولېږل لي وهلېږ لېږلې وه وېلېږلي  ی ولېږل لېږلي وه لېږلې وه وې لېږلي

 2nd ی ولېږل ږلي وهلې لېږلې وه ږلي وېلې و یږللې هولېږلي  لېږلې وه لېږلي وې

 3rd ی ولېږل وه لېږلي ېږلې وهل لي وېلېږ ی وږللې لېږلي وه لې وهلېږ لېږلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st لېږه  /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېږلې لېږه  /لېږئ (ه)لېږل ېږلهل لېږلې

 2nd لېږه  /لېږئ (ه)ېږلل ږلهلې ېږلېل لېږه  /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېلېږ

 3rd ېږه ل /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېږلې لېږه  /لېږئ (ه)لېږل لېږله لېږلې
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Future Progressive  

 1st (ه)لېږمه ب  (ه)لېږمبه   (ه)لېږمبه   (ه)لېږمه ب  به لېږو به لېږو ږولېبه  به لېږو

 2nd لېږېبه   ږېلېبه   ېلېږ هب  ېږېلبه   لېږئبه  لېږئبه  لېږئبه  لېږئبه 

 3rd لېږيبه   لېږيبه   لېږيبه   لېږيه ب لېږيبه  لېږيبه  لېږيبه  لېږيه ب

 
Future Perfect  

 1st وي یبه لېږل ږلي ويبه لې به لېږلې وي به لېږلي وي ی ويږلبه لې به لېږلي وي وي لېبه لېږ لېږلي وي به

 2nd ی ويبه لېږل به لېږلي وي ږلې ويبه لې به لېږلي وي ی ويللېږبه  يېږلي وبه ل به لېږلې وي لېږلي وي به

 3rd ی ويبه لېږل لېږلي وي به به لېږلې وي وي به لېږلي ويی لبه لېږ ږلي ويبه لې يه لېږلې وب به لېږلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويېږلبه ل به لېږلي وي يږلې ولې به يولېږلي به  ی ويبه لېږل ه لېږلي ويب لېږلې وي به به لېږلي وي

 2nd ی ويبه لېږل ي ويبه لېږل وي ږلېبه لې ېږلي ويبه ل ويی به لېږل به لېږلي وي ې ويبه لېږل به لېږلي وي

 3rd ی ويبه لېږل ي ويبه لېږل وي به لېږلې ږلي ويبه لې ی ويبه لېږل به لېږلي وي ږلې ويبه لې به لېږلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)لېږم(تېر) به   ه)(لېږم(تېر) به    (ه)لېږمبه ر) (تې   (ه)لېږمېر) به (ت   لېږوبه  (تېر)  ه لېږو(تېر) ب  (تېر) به لېږو  به لېږو (تېر) 

 2nd لېږې(تېر) به   لېږې به تېر)(  لېږې(تېر) به   لېږې(تېر) به   لېږئېر) به (ت  لېږئېر) به (ت  لېږئ(تېر) به   لېږئ(تېر) به  

 3rd لېږيتېر) به (  لېږي(تېر) به   لېږيېر) به (ت  لېږيتېر) به (  لېږي(تېر) به   لېږي(تېر) به   لېږي(تېر) به   لېږي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويل(تېر) به لېږ  وي (تېر) به لېږلي  تېر) به لېږلې وي(  ېر) به لېږلي وي(ت  يی ولېږل ېر) به(ت  (تېر) به لېږلي وي  وي ر) به لېږلې(تې  ه لېږلي وي(تېر) ب 

 2nd ی وي(تېر) به لېږل  ه لېږلي وي(تېر) ب  ږلې وي(تېر) به لې  (تېر) به لېږلي وي  ی وي(تېر) به لېږل  ږلي ويلې(تېر) به   لې ويتېر) به لېږ(  ) به لېږلي وي(تېر 

 3rd ويی (تېر) به لېږل  يبه لېږلي و ېر)(ت  لېږلې وي تېر) به(  ږلي وي(تېر) به لې  ی وي(تېر) به لېږل  (تېر) به لېږلي وي  تېر) به لېږلې وي(  ويلي لېږ هتېر) ب( 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)مږه، به ولېږلې /،لېږئ (ه)ږملې ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ولېږم )ړي چيغوا  Present Active لېږونکی 

Imperfect Subjunctive ) (هزه دې ولېږم )يې چيغوښتل(  Present Passive یلېږل کېدونک 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یلېږل  Past Active یلېږل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یلېږل  Past Passive یسو لېږل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلېږل نه لري چي) ما دي دی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یلېږل ما )خوښ وم چي  Continuous لېږه 

 Non-continuous ولېږه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ليکم )(هليکم  (ه)يکمل (ه)ليکم يکول ليکو ليکو ليکو

 2nd ليکې ليکې ليکې ليکې ليکئ ليکئ ليکئ ئيکل

 3rd ليکي ليکي ليکي ليکي ليکي ليکي ليکي ليکي

 
Simple Past  

 1st وليکئ (ه)وليکل وليکله وليکلې يکئول ه)(کلولي هوليکل وليکلې

 2nd وليکئ (ه)يکلول يکلهول وليکلې وليکئ (ه)وليکل هوليکل وليکلې

 3rd وليکئ (ه)وليکل وليکله وليکلې ئيکول (ه)وليکل يکلهول وليکلې
 

Simple Future  
 1st (ه)وليکم به ه)(کمولي هب (ه)مبه وليک (ه)به وليکم به وليکو به وليکو به وليکو وليکوبه 

 2nd يکېولبه  ېبه وليک ېبه وليک به وليکې به وليکئ به وليکئ به وليکئ وليکئبه 

 3rd به وليکي وليکيبه  به وليکي به وليکي يبه وليک به وليکي به وليکي يليکبه و

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(به وليکم(تېر)  (ه)ه وليکم(تېر) ب (ه)(تېر) به وليکم (ه)يکم(تېر) به ول وليکو ر) به(تې  کويبه ول (تېر)  (تېر) به وليکو  وليکو(تېر) به  

 2nd يکې(تېر) به ول يکې(تېر) به ول (تېر) به وليکې به وليکې (تېر) (تېر) به وليکئ کئ(تېر) به ولي يکئ(تېر) به ول کئ(تېر) به ولي

 3rd وليکي(تېر) به  ه وليکي(تېر) ب (تېر) به وليکي به وليکي (تېر) ېر) به وليکي(ت کيوليبه  )(تېر ي(تېر) به وليک (تېر) به وليکي

 
Present Progressive  

 1st (ه)کملي (ه)ليکم  (ه)ليکم )(هليکم ليکو ليکو وليک ليکو

 2nd ليکې ليکې ليکې ليکې ليکئ ليکئ ليکئ ليکئ

 3rd يليک کيلي ليکي ليکي ليکي ليکي ليکي ليکي
 

Present Perfect  
 1st ی دئليکل  لي ديليک  ې دهليکل  ليکلي دي دئی ليکل  ليکلي دي  ليکلې ده  ي ديليکل

 2nd ی دئليکل  ليکلي دي  لې دهليک  ليکلي دي ی دئيکلل  ليکلي دي  لې دهليک  کلي ديلي

 3rd ئی دکللي  دي يليکل  ليکلې ده  ليکلي دي ی دئليکل  ليکلي دي  ليکلې ده  دي ليکلي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هليکِ  /ليکئ (ه)يکلل ليکله ليکلې کهلي /ليکئ (ه)ليکل ليکله ليکلې

 2nd ليِکه /ليکئ (ه)ليکل ليکله ليکلې ليکه /يکئل (ه)ليکل ليکله لېليک

 3rd ليِکه /ليکئ (ه)ليکل ليکله لېليک ليکه /ليکئ (ه)ليکل هليکل ليکلې

 
Past Progressive  

 1st ِکه لي /ليکئ (ه)ليکل ليکله ليکلې ليکه /ليکئ (ه)ليکل هليکل ليکلې

 2nd ليِکه /ليکئ )(هليکل ليکله کلېلي ليکه /کئلي (ه)ليکل ليکله ليکلې

 3rd ليِکه /ليکئ (ه)ليکل لهليک ليکلې ليکه /ليکئ (ه)ليکل ليکله ېليکل

 
Past Perfect  

 1st ی وليکل ليکلي وه ليکلې وه ليکلي وې ی وليکل لي وهليک وه ېليکل ېليکلي و

 2nd ی وليکل ليکلي وه وهلې ليک ليکلي وې ی وليکل ليکلي وه ليکلې وه يکلي وېل

 3rd ی وليکل ليکلي وه ليکلې وه ليکلي وې ی وليکل هليکلي و ليکلې وه ي وېکللي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ليِکه /ليکئ (ه)لليک ليکله ليکلې کهلي /ئليک (ه)لليک لهليک ليکلې

 2nd ِکهلي /ليکئ (ه)ليکل ليکله ليکلې يکهل /ليکئ (ه)ليکل هليکل ليکلې

 3rd ليِکه /ليکئ (ه)ليکل هليکل ليکلې ليکه /ليکئ )(هليکل ليکله کلېلي

 
  



272: to write يکلل  
 

 545 

 
Future Progressive  

 1st (ه)ليکمبه   (ه)ليکمه ب  ه)(کمليه ب  (ه)مليکبه   به ليکو به ليکو به ليکو ليکو به

 2nd ليکېبه   کېليبه   ليکېبه   ليکېبه   ليکئبه  ليکئبه  ليکئبه  ليکئبه 

 3rd ليکيبه   ليکيبه   ليکيبه   ليکيبه  يکيل به ليکيبه  ليکي به ليکيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه ليکل به ليکلي وي کلې ويبه لي ويکلي يبه ل يی وبه ليکل به ليکلي وي ليکلې ويبه  ويبه ليکلي 

 2nd وي یلبه ليک ليکلي وي به ليکلې ويبه  به ليکلي وي ی وييکلبه ل ي ويبه ليکل ليکلې وي به به ليکلي وي

 3rd ی ويبه ليکل به ليکلي وي ويليکلې به  به ليکلي وي ی ويبه ليکل به ليکلي وي به ليکلې وي به ليکلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويليکل به به ليکلي وي يليکلې وبه  لي ويبه ليک ی ويه ليکلب به ليکلي وي ليکلې ويبه  کلي ويبه لي

 2nd وي یليکل به به ليکلي وي به ليکلې وي به ليکلي وي ی ويبه ليکل به ليکلي وي ليکلې وي به به ليکلي وي

 3rd ی ويبه ليکل به ليکلي وي ليکلې ويبه  به ليکلي وي ی ويکلبه لي ويکلي يبه ل يبه ليکلې و به ليکلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ليکم(تېر) به   (ه)ليکمه (تېر) ب   (ه)کملي(تېر) به   (ه)ليکم(تېر) به   ليکو به (تېر)  ېر) به ليکو(ت  (تېر) به ليکو  ر) به ليکو(تې 

 2nd ليکې(تېر) به   ليکې (تېر) به  ليکې(تېر) به   ېليک(تېر) به   ليکئ(تېر) به   يکئل(تېر) به   ليکئه ېر) ب(ت  يکئلر) به (تې 

 3rd ليکي(تېر) به   ليکيه (تېر) ب  ليکيه (تېر) ب  ليکي(تېر) به   ليکيتېر) به (  ليکي(تېر) به   يکيل (تېر) به  ليکيه (تېر) ب 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ليکل ي(تېر) به ليکلي و ه ليکلې وي) ب(تېر ليکلي ويېر) به (ت ی ويکل(تېر) به لي لي وي(تېر) به ليک (تېر) به ليکلې وي ي(تېر) به ليکلي و

 2nd ی وي(تېر) به ليکل وي(تېر) به ليکلي  وييکلې له ر) بې(ت وي (تېر) به ليکلي ی ويتېر) به ليکل( ي وي(تېر) به ليکل ي(تېر) به ليکلې و (تېر) به ليکلي وي

 3rd ويی (تېر) به ليکل (تېر) به ليکلي وي وي(تېر) به ليکلې  لي وييک(تېر) به ل ی ويلتېر) به ليک( ير) به ليکلي و(تې وي به ليکلې (تېر) به ليکلي وي(تېر) 

 

Conditional (present, past, future) ...(ه)ه، به وليکمليک /يکئ،له)(ليکم )(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)وليکمزه دې  )غواړي چي  Present Active نکیليکو 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې وليکم )ل يې چيښتغو  Present Passive ليکل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یليکل  Past Active یکليل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یليکل  Past Passive یليکل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی ليکل ي چي) ما ديباور نه لر دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یکللي ما )وښ وم چيخ  Continuous ليکه 

 Non-continuous هکولي 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هومرنګمات (ه)ماتوم  (ه)ماتوم  (ه)وممات  ماتوو ماتوو اتووم ماتوو

 2nd وېمات ماتوې ماتوې ماتوې ماتوئ ماتوئ توئما ماتوئ

 3rd ماتوي ماتوي ماتوي ماتوي ماتوي ماتوي ماتوي ويمات

 
Simple Past  

 1st مات کئ (ه)لکړ-کړه/مات  کړه تهما کړې ماتي کئمات  (ه)کړل-/کړهمات  ماته کړه ماتي کړې

 2nd مات کئ (ه)کړل-کړه/مات  کړه ماته کړې ماتي مات کئ (ه)کړل-کړه/مات  ماته کړه کړې ماتي

 3rd مات کئ (ه)کړل-کړه/مات  کړه ماته کړې اتيم مات کئ (ه)کړل-ه/کړات م هه کړتما کړېماتي 
 

Simple Future  
 1st (ه)مات کم به (ه)مات کم به )(هماته کم به (ه)تي کمما به مات کو به کومات  به کو اتهبه م ماتي کو به

 2nd مات کې به ت کېما به ېکماته  به ماتي کې به مات کئ به مات کئ به کئ به ماته ماتي کئبه 

 3rd کيمات  به ات کيم به کي ماته به ماتي کي به مات کي به مات کي به به ماته کي ماتي کيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ممات ک (تېر) به (ه)ات کمم هر) بې(ت (ه)ماته کم (تېر) به (ه)ماتي کم ر) به(تې مات کو (تېر) به  مات کو (تېر) به ماته کو (تېر) به وماتي ک (تېر) به

 2nd مات کې به (تېر) مات کې (تېر) به ېماته ک (تېر) به ماتي کې به ېر)(ت مات کئ به (تېر) ئمات ک به (تېر) ماته کئ به (تېر) ماتي کئ (تېر) به

 3rd مات کي (تېر) به مات کي (تېر) به ماته کي ر) به(تې کي يمات به(تېر)  مات کي (تېر) به مات کي به تېر)( ماته کي ر) به(تې ماتي کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)متوما (ه)ماتوم  (ه)ماتوم  (ه)ماتوم  ماتوو اتووم ماتوو ماتوو

 2nd ماتوې ماتوې ماتوې ماتوې ماتوئ ماتوئ ماتوئ ماتوئ

 3rd يماتو ماتوي ماتوي ماتوي ماتوي اتويم ويمات ماتوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړات م  مات کړي دي  ړې دهماته ک  يماتي کړي د ی دئکړمات   مات کړي دي  ماته کړې ده  يماتي کړي د

 2nd ی دئت کړما  مات کړي دي  ماته کړې ده  ماتي کړي دي ی دئمات کړ  مات کړي دي  کړې ده تهما  ماتي کړي دي

 3rd ی دئړمات ک  مات کړي دي  ماته کړې ده  ماتي کړي دي ی دئکړمات   ديکړي  مات  هماته کړې د  ماتي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ماتاوه /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ماتولې هاومات /ماتوئ (ه)ولمات ماتوله ولېمات

 2nd هوماتا /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ماتولې تاوهما /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ماتولې

 3rd هماتاو /ماتوئ (ه)لماتو ماتوله ماتولې ماتاوه /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ېماتول

 
Past Progressive  

 1st ماتاوه /ماتوئ (ه)ولمات ماتوله ماتولې اوهاتم /ماتوئ (ه)اتولم ماتوله لېاتوم

 2nd اوهتما /وئمات (ه)ماتول ماتوله ماتولې ماتاوه /وئمات (ه)ماتول لهماتو ماتولې

 3rd اوهمات /ماتوئ (ه)تولما ماتوله ماتولې ماتاوه /ماتوئ )(هماتول ماتوله ولېمات

 
Past Perfect  

 1st کړی ومات  مات کړي وه ماته کړې وه ماتي کړي وې کړی ومات  هکړي ومات  کړې وهماته  ړي وېي کمات

 2nd ی وکړمات  مات کړي وه ړې وهه کمات ېکړي و ماتي کړی ومات  مات کړي وه کړې وه ماته ماتي کړي وې

 3rd کړی و مات کړي وه مات ماته کړې وه کړي وې ماتي ړی وکمات  مات کړي وه ماته کړې وه ماتي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ماتاوه /ماتوئ (ه)تولما هماتول ماتولې وهماتا /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ماتولې

 2nd ماتاوه /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ماتولې ماتاوه /وئمات )(هلماتو ماتوله ماتولې

 3rd ماتاوه /ماتوئ ه)(ماتول تولهما ماتولې ماتاوه /ماتوئ (ه)ماتول ماتوله ماتولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مماتو به  (ه)ماتوم به  (ه)ماتوم به  )ه(ماتوم به  اتووم به ماتوو به ماتوو به ماتوو به

 2nd ماتوې به  ماتوې به  ماتوې به  ماتوې به  ماتوئ به ماتوئ به ماتوئ به اتوئم هب

 3rd ماتوي به  ماتوي به  ماتوي به  ماتوي به ماتوي به ويمات به ماتوي به اتويم به

 
Future Perfect  

 1st ی ويمات کړ هب مات کړي وي به ويکړې  اتهم به کړي ويماتي  به ی ويمات کړ به مات کړي وي به ماته کړې وي به به ماتي کړي وي

 2nd ويی مات کړ به ات کړي ويم به ماته کړې وي هب تي کړي ويما به ی ويمات کړ به وي مات کړي هب ماته کړې وي به به ماتي کړي وي

 3rd ی ويمات کړ به ويکړي  مات به يکړې و ماته به ماتي کړي وي به ی ويمات کړ به مات کړي وي به يماته کړې و به به ماتي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويمات کړ به ړي ويمات ک به ماته کړې وي به ماتي کړي وي به ويی مات کړ به مات کړي وي به کړې ويبه ماته  به ماتي کړي وي

 2nd ی ويمات کړ به يمات کړي و به ړې وياته کم هب وي تي کړيما به ی ويمات کړ به مات کړي وي به وي به ماته کړې وي به ماتي کړي

 3rd ی ويړمات ک به مات کړي وي هب ماته کړې وي به يکړي وماتي  به ی ويمات کړ به کړي ويمات  به يبه ماته کړې و وي به ماتي کړي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ماتوم (تېر) به ه)(ماتوم (تېر) به (ه)ماتوم تېر) به( (ه)ماتوم تېر) به( تووما به )ر(تې وومات (تېر) به ماتوو (تېر) به ماتوو به (تېر)

 2nd وېتما (تېر) به  وېمات (تېر) به  ماتوې (تېر) به  ماتوې (تېر) به  ماتوئ ر) بهتې(  ماتوئ تېر) به(  ماتوئ بهر) (تې  ماتوئ به(تېر)  

 3rd اتويم تېر) به(  ماتوي (تېر) به  ماتوي (تېر) به  ماتوي (تېر) به  ماتوي (تېر) به  ماتوي بهېر) ت(  تويما (تېر) به  ماتوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

اتي کړي م (تېر) به 

 وي

 ماته  (تېر) به 

 کړې وي

مات کړي  (تېر) به 

 وي

 یمات کړ تېر) به( 

 وي

(تېر) به ماتي کړي  

 وي

 اته م (تېر) به 

 ې ويړک

مات کړي  بهتېر) ( 

 وي

ی مات کړ ر) به(تې 

 وي
1st 

ماتي کړي  (تېر) به 

 وي

  ماته ) به(تېر 

 يکړې و

کړي ات م (تېر) به 

 وي

ی مات کړ ر) به(تې 

 وي

(تېر) به ماتي کړي  

 وي

 ماته  (تېر) به 

 کړې وي

کړي  مات (تېر) به 

 وي

ی مات کړ هب(تېر)  

 وي
2nd 

 ماتي کړي (تېر) به 

 وي

 ماته  بهېر) ت( 

 کړې وي

مات کړي  (تېر) به 

 وي

ی مات کړ (تېر) به 

 وي

ي (تېر) به ماتي کړ 

 وي

 اته م ر) به(تې 

 کړې وي

ړي مات ک ر) به(تې 

 وي

ی ت کړما (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) . (ه)مات کم ماتاوه، به /ئماتوم، ماتو ..)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مات کم دېزه  )غواړي چي  Present Active وونکیمات 

Imperfect Subjunctive )(ه)مات کم دېزه  )تل يې چيغوښ  Present Passive تېدونکیما 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ومات  Past Active یکړ تما  

Past Anterior or Preterit Perfect ی وکړت ام  Past Passive یمات سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويت کړما ا ديلري چي) مدی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی ومات  ما )وم چيخوښ  Continuous هماتو 

 Non-continuous مات که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګمچ ه)(ممچو  (ه)مچوم (ه)مچوم مچوو ومچو مچوو مچوو

 2nd ېمچو مچوې مچوې مچوې مچوئ مچوئ مچوئ وئمچ

 3rd مچوي مچوي مچوي مچوي مچوي مچوي يومچ مچوي

 
Simple Past  

 1st ئمچ ک (ه)کړل-کړه/ مچ  مچ کړه مچ کړې مچ کئ (ه)کړل- مچ کړه/ کړه مچ کړېمچ 

 2nd مچ کئ (ه)کړل -ړه/ک مچ مچ کړه مچ کړې مچ کئ (ه)لکړ -کړه/مچ  کړه مچ کړې مچ

 3rd مچ کئ (ه)کړل -کړه/مچ  همچ کړ مچ کړې ئمچ ک (ه)کړل -کړه/مچ  کړه مچ مچ کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)کم مچ به (ه)مچ کم به (ه)مچ کم به (ه)مچ کم به مچ کو هب مچ کو به ه مچ کوب کو مچ به

 2nd ېمچ ک به مچ کې به چ کېم به مچ کې به چ کئم به مچ کئ به به مچ کئ چ کئبه م

 3rd مچ کي به مچ کي به مچ کي به يمچ ک به مچ کي به مچ کي به به مچ کي به مچ کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مچ کم به) (تېر (ه)مچ کم به(تېر)  (ه)مچ کم (تېر) به ه)(مچ کم (تېر) به مچ کو (تېر) به  ومچ ک (تېر) به مچ کو (تېر) به کو مچ (تېر) به

 2nd مچ کې بهتېر) ( ېمچ ک ېر) به(ت مچ کې (تېر) به مچ کې (تېر) به چ کئم (تېر) به چ کئم (تېر) به مچ کئ (تېر) به مچ کئ ) به(تېر

 3rd مچ کي ه(تېر) ب مچ کي به(تېر)  چ کيم ه(تېر) ب مچ کي ېر) به(ت مچ کي (تېر) به مچ کي به(تېر)  مچ کي (تېر) به مچ کي ) به(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)مچوم (ه)مچوم   (ه)مچوم (ه)وممچ مچوو مچوو مچوو مچوو

 2nd مچوې مچوې چوېم وېچم مچوئ مچوئ مچوئ مچوئ

 3rd مچوي مچوي مچوي مچوي مچوي مچوي ويمچ مچوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئمچ کړ  يمچ کړي د  مچ کړې ده  ديمچ کړي  ی دئچ کړم  چ کړي ديم  مچ کړې ده  ديمچ کړي 

 2nd ئی دچ کړم  ي ديمچ کړ  مچ کړې ده  مچ کړي دي ی دئمچ کړ  مچ کړي دي  دهمچ کړې   مچ کړي دي

 3rd ی دئمچ کړ  مچ کړي دي  مچ کړې ده  ي ديمچ کړ ی دئمچ کړ  مچ کړي دي  ې دهمچ کړ  مچ کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهمچ /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله لېچوم

 2nd همچاو /وئمچ )ه(مچول مچوله مچولې مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې

 3rd اوهمچ /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې

 
Past Progressive  

 1st مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې وهمچا /مچوئ (ه)چولم مچوله ولېمچ

 2nd مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله ولېچم مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې

 3rd مچاوه /مچوئ (ه)مچول چولهم مچولې مچاوه /چوئم (ه)چولم لهومچ ولېمچ

 
Past Perfect  

 1st کړی ومچ  ړي وهک مچ مچ کړې وه وې مچ کړي ړی وکچ م مچ کړي وه هچ کړې وم کړي وې مچ

 2nd کړی ومچ  مچ کړي وه کړې وه مچ مچ کړي وې وکړی مچ  وهمچ کړي  مچ کړې وه چ کړي وېم

 3rd و کړیمچ  مچ کړي وه مچ کړې وه ړي وېمچ ک کړی ومچ  ي وهمچ کړ وهکړې  مچ وې مچ کړي

 
Past Perfect Progressive  

 1st همچاو /مچوئ (ه)مچول لهچوم مچولې مچاوه /ئمچو (ه)مچول لهمچو مچولې

 2nd مچاوه /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې وهمچا /مچوئ (ه)مچول مچوله مچولې

 3rd مچاوه /مچوئ ه)(مچول مچوله مچولې مچاوه /ئمچو )(همچول مچوله مچولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مچوم به  )(همچوم به  (ه)وممچ به  (ه)ممچو به  مچوو به مچوو به مچوو به مچوو به

 2nd مچوې به  چوېم به  مچوې به  مچوې به  مچوئ به مچوئ به مچوئ به چوئم به

 3rd مچوي به  يمچو به  مچوي به  يمچو هب يمچو هب مچوي به مچوي به مچوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ مچ به مچ کړي وي به ويې مچ کړ به کړي وي مچ به ی ويړچ کم به چ کړي ويم به ويمچ کړې  هب به مچ کړي وي

 2nd ی ويمچ کړ به يي وچ کړم به ويمچ کړې  به مچ کړي وي به ی ويمچ کړ به ي ويمچ کړ به ويمچ کړې  به به مچ کړي وي

 3rd ی ويچ کړم به کړي ويمچ  به مچ کړې وي به وي مچ کړي به ی ويمچ کړ به وي مچ کړي به مچ کړې وي به مچ کړي ويبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی کړ مچ به يوچ کړي م به مچ کړې وي به مچ کړي وي به ی ويکړمچ  به چ کړي ويم به به مچ کړې وي به مچ کړي وي

 2nd يی ومچ کړ به ويمچ کړي  به ويمچ کړې  به ړي ويمچ ک به ی ويمچ کړ به مچ کړي وي به به مچ کړې وي ويبه مچ کړي 

 3rd ی ويمچ کړ به کړي وي مچ هب مچ کړې وي به مچ کړي وي به ی ويمچ کړ به کړي ويمچ  به کړې ويبه مچ  يو به مچ کړي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(مچوم (تېر) به )(همچوم ) بهتېر( (ه)مچوم به (تېر) )(همچوم به(تېر)  مچوو به ر)(تې مچوو (تېر) به مچوو (تېر) به مچوو (تېر) به

 2nd وېمچ ) بهر(تې  ېمچو (تېر) به  مچوې (تېر) به  مچوې به تېر)(  مچوئ به (تېر)  مچوئ (تېر) به  مچوئ (تېر) به  مچوئ (تېر) به 

 3rd مچوي تېر) به(  مچوي به ېر)(ت  مچوي ) به(تېر  يمچو ر) به(تې  مچوي تېر) به(  مچوي (تېر) به  مچوي (تېر) به  مچوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

مچ کړي  (تېر) به 

 وي
 ويمچ کړې  به (تېر) 

مچ کړي  (تېر) به 

 وي
 يی ومچ کړ (تېر) به 

کړي  مچ ) بهر(تې 

 وي
 ې ويمچ کړ (تېر) به 

مچ کړي  (تېر) به 

 وي
 1st ی ويمچ کړ به(تېر)  

ي مچ کړ ه(تېر) ب 

 وي
 چ کړې ويم ه(تېر) ب 

مچ کړي  تېر) به( 

 يو
 ی ويمچ کړ (تېر) به 

(تېر) به مچ کړي  

 وي
 ويمچ کړې  (تېر) به 

کړي  مچ ه(تېر) ب 

 وي
 2nd ی ويمچ کړ (تېر) به 

ي چ کړم ر) به(تې 

 يو
 مچ کړې وي ېر) به(ت 

مچ کړي  (تېر) به 

 وي
 ی ويکړمچ  (تېر) به 

مچ کړي (تېر) به  

 وي
 مچ کړې وي به (تېر) 

کړي مچ  تېر) به( 

 وي
 3rd ی ويچ کړم (تېر) به 

 

Conditional (present, past, future) 
مچ  مچاوه، به /وئ، مچ(ه)مچوم ..)(که .

 ...(ه)کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مچ کم زه دې )غواړي چي  Present Active یمچوونک 

Imperfect Subjunctive )(ه)مچ کم زه دې )ې چيغوښتل ي  Present Passive ینکمچېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ومچ  Past Active یمچ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ومچ  Past Passive یمچ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويمچ کړ دي اور نه لري چي) مادی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وچ م ما )خوښ وم چي  Continuous مچوه 

 Non-continuous مچ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)موړمر (ه)مروړم  (ه)مروړم (ه)ړممرو مروړو مروړو مروړو ومروړ

 2nd مروړې مروړې مروړې مروړې مروړئ مروړئ مروړئ مروړئ

 3rd يمروړ مروړي مروړي مروړي مروړي مروړي ړيمرو ړيمرو

 
Simple Past  

 1st ړئومرو (ه)ومروړل لهومروړ ومروړلې ومروړئ (ه)ومروړل هومروړل ومروړلې

 2nd ومروړئ (ه)ړلرووم ومروړله روړلېوم ومروړئ )(هلومروړ ومروړله مروړلېو

 3rd ومروړئ (ه)لومروړ ومروړله ېومروړل ومروړئ (ه)ومروړل ومروړله وړلېومر
 

Simple Future  
 1st (ه)به ومروړم (ه)روړمبه وم (ه)به ومروړم (ه)ومروړمبه  به ومروړو ه ومروړوب وړوومربه  وومروړ به

 2nd ومروړېبه  به ومروړې ومروړې به به ومروړې مروړئبه و ومروړئبه  به ومروړئ ړئبه ومرو

 3rd وړيبه ومر به ومروړي به ومروړي به ومروړي ومروړيبه  مروړيبه و به ومروړي به ومروړي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)) به ومروړم(تېر (ه)ېر) به ومروړم(ت (ه)ر) به ومروړم(تې (ه)روړموم (تېر) به روړو) به وم(تېر  وړو(تېر) به ومر  وړو(تېر) به ومر  (تېر) به ومروړو 

 2nd (تېر) به ومروړې ومروړې(تېر) به  ه ومروړېېر) ب(ت روړېم) به و(تېر (تېر) به ومروړئ (تېر) به ومروړئ ومروړئ(تېر) به  (تېر) به ومروړئ

 3rd (تېر) به ومروړي ه ومروړي(تېر) ب ېر) به ومروړي(ت (تېر) به ومروړي به ومروړي ېر)(ت به ومروړي (تېر) يبه ومروړ (تېر) ) به ومروړي(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)روړمم (ه)وړممر  )(هروړمم (ه)مروړم مروړو مروړو مروړو مروړو

 2nd مروړې روړېم مروړې مروړې مروړئ مروړئ مروړئ مروړئ

 3rd وړيمر مروړي ړيمرو مروړي مروړي مروړي يمروړ روړيم
 

Present Perfect  
 1st ی دئمروړل  مروړلي دي  دهروړلې م  ړلي ديمرو ی دئمروړل  مروړلي دي  مروړلې ده  مروړلي دي

 2nd ی دئمروړل  مروړلي دي  مروړلې ده  روړلي ديم ی دئمروړل  لي ديمروړ  دهړلې ومر  ديمروړلي 

 3rd ئی دمروړل  مروړلي دي  دهمروړلې   وړلي ديمر ی دئروړلم  مروړلي دي  دهمروړلې   وړلي ديمر

 
Present Perfect Progressive  

 1st وړهمر /ئروړم ه)(مروړل مروړله مروړلې مروړه /مروړئ (ه)مروړل همروړل مروړلې

 2nd روړهم /مروړئ (ه)مروړل مروړله ېمروړل مروړه /مروړئ (ه)مروړل وړلهمر مروړلې

 3rd مروړه  /ئمروړ (ه)مروړل مروړله لېمروړ مروړه /روړئم (ه)مروړل ړلهمرو مروړلې

 
Past Progressive  

 1st مروړه /ئمروړ (ه)وړلمر مروړله مروړلې مروړه /مروړئ (ه)روړلم وړلهمر مروړلې

 2nd همروړ /وړئمر (ه)مروړل روړلهم مروړلې مروړه /مروړئ (ه)مروړل همروړل مروړلې

 3rd مروړه /مروړئ (ه)مروړل وړلهمر مروړلې مروړه /ئمروړ (ه)وړلمر مروړله مروړلې

 
Past Perfect  

 1st ی ووړلمر هوروړلي م مروړلې وه مروړلي وې ی ومروړل ړلي وهمرو وهمروړلې  ېمروړلي و

 2nd ی وړلمرو لي وهمروړ مروړلې وه وېمروړلي  ی ومروړل مروړلي وه لې وهمروړ مروړلي وې

 3rd ی ومروړل ړلي وهمرو مروړلې وه وړلي وېمر ی ومروړل ړلي وهمرو وړلې وهمر مروړلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st مروړه  /مروړئ )(هوړلمر وړلهرم وړلېمر مروړه /مروړئ (ه)مروړل مروړله روړلېم

 2nd مروړه /ړئمرو (ه)مروړل ړلهمرو مروړلې مروړه /مروړئ (ه)مروړل مروړله مروړلې

 3rd مروړه  /مروړئ (ه)مروړل مروړله مروړلې مروړه  /مروړئ (ه)مروړل همروړل روړلېم
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Future Progressive  

 1st (ه)مروړمبه   (ه)مروړمبه   (ه)ممروړ به  (ه)ممروړه ب  به مروړو مروړوبه  به مروړو ه مروړوب

 2nd ېمروړبه   ړېمروبه   مروړېبه   مروړېبه   روړئمبه  مروړئبه  وړئمربه  مروړئبه 

 3rd مروړي به  مروړيبه   مروړيبه   مروړيبه  وړيمربه  مروړيبه  مروړي به مروړيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه مروړل به مروړلي وي به مروړلې وي ړلي ويبه مرو ی ويه مروړلب وي ړليمرو هب ې ويبه مروړل مروړلي ويبه 

 2nd ی ويبه مروړل مروړلي وي به به مروړلې وي لي ويوړبه مر ی ويمروړل به روړلي ويه مب ه مروړلې ويب لي ويبه مروړ

 3rd ی ويوړلبه مر به مروړلي وي ې ويوړله مرب لي ويبه مروړ ی ويبه مروړل به مروړلي وي وي به مروړلې لي ويبه مروړ

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه مروړل وي به مروړلي ه مروړلې ويب به مروړلي وي وي یبه مروړل يي وبه مروړل ې ويه مروړلب وړلي ويبه مر

 2nd ی ويبه مروړل لي ويمروړ به ې ويله مروړب به مروړلي وي ی ويمروړلبه  مروړلي ويبه  لې ويه مروړب به مروړلي وي

 3rd يی وبه مروړل ي ويبه مروړل ويلې به مروړ لي ويبه مروړ ی ويروړلبه م به مروړلي وي به مروړلې وي به مروړلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مروړم(تېر) به  (ه)روړمم(تېر) به  (ه)روړممبه  ېر)(ت )ه(مروړم(تېر) به  به مروړو (تېر) مروړوېر) به (ت مروړو ېر) به(ت (تېر) به مروړو

 2nd مروړې(تېر) به   مروړېر) به (تې  مروړې(تېر) به   ړېمرو(تېر) به   ړئمروتېر) به (  مروړئتېر) به (  روړئمتېر) به (  مروړئ(تېر) به  

 3rd وړيمر(تېر) به   مروړي(تېر) به   وړيمر(تېر) به   مروړي) به تېر(  يړمروبه (تېر)   مروړي(تېر) به   مروړيتېر) به (  مروړي ېر) به(ت 

 
Future in the Past Perfect  

 1st يی ولړبه مرو(تېر)   (تېر) به مروړلي وي  مروړلې وي(تېر) به   ي وي(تېر) به مروړل  ی وي(تېر) به مروړل  (تېر) به مروړلي وي  يو (تېر) به مروړلې  مروړلي وي به (تېر) 

 2nd ی ويمروړل(تېر) به   مروړلي وي به(تېر)   روړلې وي(تېر) به م  وير) به مروړلي (تې  ويی ه مروړل(تېر) ب  روړلي وي(تېر) به م  (تېر) به مروړلې وي  (تېر) به مروړلي وي 

 3rd ی ويتېر) به مروړل(  (تېر) به مروړلي وي  مروړلې وي(تېر) به   وړلي ويبه مرر) (تې  ی ويړل(تېر) به مرو  (تېر) به مروړلي وي  وي به مروړلې(تېر)   (تېر) به مروړلي وي 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)روړممروړه، به وم /،مروړئ ه)(مروړم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)زه دې ومروړم )چيغواړي  Present Active یروړونکم 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ومروړم )يې چي غوښتل  Present Passive دونکیمروړل کې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یمروړل  Past Active یمروړل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یمروړل  Past Passive یمروړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويروړلم نه لري چي) ما ديباور دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یوړلمر ما )وم چي خوښ  Continuous مروړه 

 Non-continuous ومروړه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګمړ (ه)مړوم  (ه)وممړ (ه)مړوم مړوو مړوو مړوو مړوو

 2nd مړوې مړوې مړوې مړوې ئمړو مړوئ مړوئ وئمړ

 3rd مړوي مړوي مړوي يمړو مړوي مړوي مړوي ويمړ

 
Simple Past  

 1st موړ کئ (ه)ړلک -/هکړ ماړه کړه ړهم کړې مړې موړ کئ (ه)کړل -/کړهماړه  ړهک مړه کړې ېمړ

 2nd کئ موړ (ه)کړل -/کړهاړه م کړه مړه کړې مړې موړ کئ )(هکړل -/کړهماړه  کړه مړه کړې مړې

 3rd ئموړ ک (ه)کړل -/کړهماړه  کړه مړه کړې مړې موړ کئ (ه)کړل -/هکړماړه  کړه مړه ړېک مړې
 

Simple Future  
 1st (ه)موړ کم به (ه)ماړه کم به ه)(مړه کم به (ه)ې کممړ به کوموړ  به کو ماړه به به مړه کو به مړې کو

 2nd موړ کې هب ماړه کې به کې مړه به ې کېمړ به موړ کئ به ماړه کئ به ړه کئبه م کئبه مړې 

 3rd موړ کي به ماړه کي به کي مړه به يړې کم به موړ کي به ماړه کي به به مړه کي به مړې کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)موړ کم ) بهېر(ت (ه)به ماړه کم(تېر)  (ه)مه کمړ (تېر) به )(هړې کمتېر) به م( موړ کو (تېر) به ماړه کو (تېر) به مړه کو تېر) به( مړې کو (تېر) به

 2nd کې موړ (تېر) به ړه کېما بهر) (تې ېمړه ک (تېر) به مړې کې (تېر) به موړ کئ ر) به(تې ماړه کئ به (تېر) مړه کئ (تېر) به مړې کئ تېر) به(

 3rd موړ کي (تېر) به ماړه کي ) بهېر(ت مړه کي ېر) به(ت مړې کي ه) ب(تېر موړ کي ه(تېر) ب ماړه کي (تېر) به کيمړه  ه(تېر) ب مړې کي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st )(همړوم (ه)مړوم  (ه)مړوم (ه)مړوم مړوو مړوو مړوو ومړو

 2nd مړوې مړوې مړوې مړوې مړوئ وئمړ وئمړ مړوئ

 3rd مړوي مړوي مړوي مړوي ويمړ مړوي مړوي مړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئړ کړمو  ماړه کړي دي  مړه کړې ده  کړي دي مړې ی دئموړ کړ  ړي ديک ماړه  مړه کړې ده  ړې کړي ديم

 2nd ی دئموړ کړ  ه کړي ديماړ  مړه کړې ده  يکړي دړې م دئ یوړ کړم  ماړه کړي دي  مړه کړې ده  ړې کړي ديم

 3rd ی دئموړ کړ  يماړه کړي د  ې دهمړه کړ  دي کړيمړې  ی دئړ کړمو  دي ماړه کړي  مړه کړې ده  ي ديکړمړې 

 
Present Perfect Progressive  

 1st اوهمړ /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې مړاوه /ئمړو (ه)مړول ولهمړ مړولې

 2nd اوهمړ /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې اوهمړ /مړوئ (ه)مړول همړول ولېمړ

 3rd مړاوه /مړوئ (ه)مړول ولهمړ مړولې مړاوه /مړوئ ه)(مړول ولهمړ مړولې

 
Past Progressive  

 1st مړاوه /مړوئ (ه)مړول ولهمړ ېمړول مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې

 2nd مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله ړولېم همړاو /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې

 3rd مړاوه /مړوئ (ه)ړولم مړوله ېمړول مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې

 
Past Perfect  

 1st ړی وکموړ  ړي وهړه کما مړه کړې وه مړې کړي وې کړی وموړ  هماړه کړي و مړه کړې وه ېمړې کړي و

 2nd کړی وموړ  ماړه کړي وه همړه کړې و ې کړي وېمړ و کړیموړ  کړي وهماړه  مړه کړې وه مړې کړي وې

 3rd کړی و وړم ماړه کړي وه وهمړه کړې  وېړي مړې ک کړی وړ مو ي وهماړه کړ همړه کړې و کړي وې مړې

 
Past Perfect Progressive  

 1st مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې

 2nd مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله ېمړول مړاوه /مړوئ )(هړولم همړول مړولې

 3rd ړاوهم /مړوئ (ه)ړولم مړوله مړولې مړاوه /مړوئ (ه)مړول مړوله مړولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مړوم به  (ه)مړوم به  (ه)مړوم به  )(همړومه به  مړوو به مړوو به مړوو به مړوو به

 2nd مړوې به  مړوې به  ړوېم به  مړوې به  ړوئم به ړوئم به مړوئ هب مړوئ به

 3rd يمړو به  ړويم هب  مړوي به  يمړو به مړوي به يمړو به مړوي به ويمړ به

 
Future Perfect  

 1st يی وړکموړ  هب ماړه کړي وي به مړه کړې وي به کړي ويمړې  به ی ويکړ موړ به ماړه کړي وي به مړه کړې وي به به مړې کړي وي

 2nd ويی موړ کړ به ويماړه کړي  به کړې وي مړه به ويمړې کړي  به ی ويړموړ ک به ماړه کړي وي به کړې ويه مړ به ه مړې کړي ويب

 3rd ی ويموړ کړ به ماړه کړي وي به ويمړه کړې  به وي مړې کړي به ی ويموړ کړ به ماړه کړي وي به مړه کړې وي به وي ړيبه مړې ک

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويموړ کړ به يماړه کړي و به مړه کړې وي به کړي ويمړې  به يی وموړ کړ به ي ويماړه کړ به مړه کړې وي به کړي وي مړېبه 

 2nd يی وکړ موړ به ماړه کړي وي به مړه کړې وي به يمړې کړي و به يوی موړ کړ به ماړه کړي وي به ړه کړې ويم به به مړې کړي وي

 3rd ی ويړ کړمو به اړه کړي ويم به ويمړه کړې  به مړې کړي وي به ی ويموړ کړ به ماړه کړي وي به وي مړه کړې به کړي وي ه مړېب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ړومم (تېر) به  (ه)ړومم به ېر)(ت   (ه)ړومم (تېر) به  (ه)مړوم (تېر) به  مړوو به (تېر)  مړوو هب(تېر)   مړوو (تېر) به  مړوو (تېر) به 

 2nd مړوې (تېر) به  مړوې هب (تېر)  مړوې ) به(تېر  مړوې به (تېر)  مړوئ ه(تېر) ب  مړوئ به(تېر)   مړوئ ) به(تېر  مړوئ (تېر) به 

 3rd مړوي (تېر) به  ړويم به ېر)(ت  يمړو به(تېر)   مړوي (تېر) به  مړوي (تېر) به  مړوي (تېر) به  مړوي (تېر) به  مړوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ې کړي مړ (تېر) به 

 وي

مړه کړې  به(تېر)  

 وي

ه کړي ماړ تېر) به( 

 وي

ی موړ کړ به(تېر)  

 وي

مړې کړي  (تېر) به 

 وي

مړه کړې  (تېر) به 

 وي

 ماړه کړي ر) بهې(ت 

 وي

ی موړ کړ (تېر) به 

 وي
1st 

کړي  مړې به(تېر)  

 وي

مړه کړې  ) به(تېر 

 وي

ماړه کړي  تېر) به( 

 وي

ی ړ کړمو (تېر) به 

 وي

 ه مړې کړي(تېر) ب 

 وي

ې مړه کړ ېر) به(ت 

 يو

ماړه کړي  (تېر) به 

 وي

ی موړ کړ ) بهېر(ت 

 وي
2nd 

مړې کړي  (تېر) به 

 وي

ې ړمړه ک (تېر) به 

 وي

ماړه کړي  (تېر) به 

 وي

ی موړ کړ (تېر) به 

 وي

 کړيمړې  ېر) به(ت 

 وي

مړه کړې  (تېر) به 

 يو

ماړه کړي  (تېر) به 

 وي

ی موړ کړ ه(تېر) ب 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future)  (ه)موړ کم مړاوه، به /وئ، مړ(ه)مړوم ...)(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)موړ کم دېزه  )غواړي چي  Present Active مړوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)موړ کم زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive مړېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وموړ  Past Active  یکړموړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وموړ  Past Passive یموړ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويموړ کړ ا ديچي) مري نه ل ی باورد  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی وموړ  ما )چيخوښ وم  Continuous مړوه 

 Non-continuous وړ کهم 

 



277: to rub; to massage مږل/ مښل 
 

 554 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مږم (ه)مږم  (ه)مږم (ه)مږم مږو ږوم مږو مږو

 2nd مږې مږې مږې ږېم مږئ مږئ مږئ مږئ

 3rd يمږ مږي مږي مږي يمږ مږي مږي مږي

 
Simple Past  

 1st ومږئ (ه)ومږل هومږل ومږلې ومږئ (ه)ومږل ومږله ومږلې

 2nd ږئوم (ه)لږوم ږلهوم ومږلې ومږئ (ه)ومږل ومږله ومږلې

 3rd ږئوم (ه)ومږل ومږله ومږلې ومږئ (ه)لومږ ومږله ومږلې
 

Simple Future  
 1st ه)(به ومږم (ه)به ومږم )(هبه ومږم (ه)ومږم به به ومږو مږوبه و به ومږو به ومږو

 2nd به ومږې به ومږې ومږېبه  به ومږې مږئوبه  به ومږئ به ومږئ به ومږئ

 3rd به ومږي به ومږي به ومږي به ومږي يه ومږب يومږ هب ومږيبه  به ومږي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)به ومږم )(تېر (ه)(تېر) به ومږم (ه)ر) به ومږم(تې (ه)(تېر) به ومږم ږو(تېر) به وم  مږو(تېر) به و  ږو(تېر) به وم  به ومږو(تېر)  

 2nd به ومږې(تېر)  (تېر) به ومږې ېر) به ومږې(ت (تېر) به ومږې ئه ومږ) ب(تېر ه ومږئ(تېر) ب (تېر) به ومږئ (تېر) به ومږئ

 3rd (تېر) به ومږي ېر) به ومږي(ت ومږي(تېر) به  ومږيه (تېر) ب به ومږي (تېر) ومږي به (تېر) به ومږي(تېر)  ) به ومږي(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)مږم (ه)ممږ  (ه)مږم (ه)مږم مږو مږو مږو مږو

 2nd مږې مږې مږې مږې مږئ مږئ مږئ ئمږ

 3rd مږي مږي مږي مږي مږي مږي مږي مږي
 

Present Perfect  
 1st ی دئمږل  دي مږلي  مږلې ده  ږلي ديم ی دئمږل  مږلي دي  مږلې ده  دي مږلي

 2nd ی دئمږل  مږلي دي  مږلې ده  مږلي دي ئی دمږل  مږلي دي  مږلې ده  مږلي دي

 3rd ی دئلمږ  مږلي دي  مږلې ده  مږلي دي دئی مږل  مږلي دي  دهمږلې   يلي دږم

 
Present Perfect Progressive  

 1st مږه /مږئ (ه)مږل لهمږ مږلې مږه /مږئ (ه)مږل ږلهم ېمږل

 2nd همږ /مږئ (ه)مږل همږل مږلې مږه /مږئ (ه)مږل مږله مږلې

 3rd ږهم /ږئم )(هږلم مږله مږلې مږه /مږئ (ه)مږل مږله مږلې

 
Past Progressive  

 1st مږه /مږئ (ه)لمږ مږله مږلې مږه /مږئ (ه)مږل مږله مږلې

 2nd مږه /مږئ ه)(مږل مږله مږلې همږ /مږئ (ه)مږل مږله مږلې

 3rd مږه /مږئ )(همږل مږله مږلې مږه /مږئ (ه)مږل ږلهم مږلې

 
Past Perfect  

 1st ی ولمږ مږلي وه مږلې وه ي وېمږل ی ولمږ وه مږلي مږلې وه مږلي وې

 2nd ی ومږل ږلي وهم مږلې وه مږلي وې ی ومږل همږلي و مږلې وه مږلي وې

 3rd ی ومږل مږلي وه مږلې وه لي وېمږ ی ومږل مږلي وه مږلې وه وې ږليم

 
Past Perfect Progressive  

 1st مږه /مږئ (ه)مږل مږله مږلې مږه /مږئ (ه)مږل مږله مږلې

 2nd مږه /مږئ (ه)مږل مږله مږلې مږه /مږئ (ه)مږل همږل ېمږل

 3rd همږ /مږئ (ه)مږل همږل ږلېم مږه /ږئم (ه)مږل مږله ږلېم

 
  



277: to rub; to massage مږل/ مښل 
 

 555 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مږمبه   (ه)مږم به  (ه)مږمبه   (ه)مږمبه   به مږو به مږو به مږو به مږو

 2nd مږېبه   مږېه ب  مږې هب  مږېبه   مږئبه  مږئبه  مږئبه  مږئبه 

 3rd مږيه ب  مږيبه   مږيبه   مږيبه  مږيبه  مږيبه  مږيبه  ږيمبه 

 
Future Perfect  

 1st وي یبه مږل به مږلي وي به مږلې وي ويبه مږلي  ی ويبه مږل يو به مږلي مږلې وي به مږلي وي به

 2nd وي یبه مږل به مږلي وي ې ويمږلبه  يمږلي وبه  ی ويبه مږل به مږلي وي به مږلې وي به مږلي وي

 3rd ی ويمږلبه  ي ويمږلبه  ه مږلې ويب لي ويبه مږ وي یبه مږل ه مږلي ويب به مږلې وي به مږلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st يی وبه مږل به مږلي وي به مږلې وي لي ويبه مږ ی ويه مږلب ويبه مږلي  به مږلې وي به مږلي وي

 2nd ی ويمږل به به مږلي وي وي به مږلې به مږلي وي ی ويبه مږل ويبه مږلي  ه مږلې ويب وي ږليبه م

 3rd ی ويبه مږل مږلي وي به به مږلې وي مږلي ويه ب ی ويبه مږل وي مږليبه  وي ږلېبه م مږلي وي به
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(همږمبه  (تېر)  (ه)مږمبه  (تېر)   (ه)مږم(تېر) به   (ه)مږم (تېر) به  به مږو )(تېر  ږوبه م (تېر)  (تېر) به مږو  (تېر) به مږو 

 2nd مږېر) به (تې  مږې(تېر) به   مږې(تېر) به   مږې(تېر) به   مږئېر) به (ت  مږئ(تېر) به   مږئتېر) به (  مږئ(تېر) به  

 3rd مږيه (تېر) ب  مږي(تېر) به   مږير) به (تې  مږي(تېر) به   مږي به تېر)(  مږي (تېر) به  مږي(تېر) به   مږي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به مږل  (تېر) به مږلي وي  ېر) به مږلې وي(ت  (تېر) به مږلي وي  ی ويېر) به مږل(ت  (تېر) به مږلي وي  ي(تېر) به مږلې و  به مږلي وير) (تې 

 2nd ويی (تېر) به مږل  به مږلي وي ېر)(ت  ه مږلې وي(تېر) ب  مږلي وي(تېر) به   ی ويږل(تېر) به م  (تېر) به مږلي وي  وي(تېر) به مږلې   ويمږلي به ېر) ت( 

 3rd وي ی(تېر) به مږل  وي مږلي به تېر)(  ې وي(تېر) به مږل  (تېر) به مږلي وي  ی ويل(تېر) به مږ  ويږلي (تېر) به م  (تېر) به مږلې وي  وي(تېر) به مږلي  

 

Conditional (present, past, future) (ه)مږمئ/ مږه ، به و،مږ(ه)ممږ ...)ه (ک ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ومږم )غواړي چي  Present Active یږونکم 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ومږم )غوښتل يې چي  Present Passive ږل کېدونکیم 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یمږل  Past Active یمږل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یمږل  Past Passive یمږل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويمږل دينه لري چي) ما  باوردی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یمږل ما )خوښ وم چي  Continuous مږه 

 Non-continuous ومږه 

 



278: to stick; to connect; to start مښلول 
 

 556 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(ښلومم )(هوملمښ  ه)(مښلوم (ه)مښلوم مښلوو مښلوو مښلوو لوومښ

 2nd مښلوې مښلوې مښلوې مښلوې مښلوئ مښلوئ ئمښلو مښلوئ

 3rd مښلوي لويمښ مښلوي مښلوي يمښلو ويمښل مښلوي مښلوي

 
Simple Past  

 1st ومښلوئ (ه)ومښلول ومښلوله ومښلولې ومښلوئ (ه)لولومښ ومښلوله ومښلولې

 2nd ومښلوئ (ه)مښلولو هښلولمو لولېومښ ومښلوئ (ه)ومښلول ومښلوله ومښلولې

 3rd مښلوئو (ه)ښلولوم ومښلوله مښلولېو ومښلوئ (ه)ومښلول ومښلوله ښلولېوم
 

Simple Future  
 1st (ه)ه ومښلومب (ه)مبه ومښلو (ه)به ومښلوم (ه)مښلومبه و به ومښلوو ومښلووه ب به ومښلوو ښلووبه وم

 2nd ومښلوې به به ومښلوې مښلوېبه و لوېومښ هب ښلوئبه وم ومښلوئبه  به ومښلوئ به ومښلوئ

 3rd به ومښلوي يښلوبه وم ومښلوي به ښلويبه وم لويبه ومښ به ومښلوي به ومښلوي به ومښلوي

 
Simple Future in the Past  

 1st ښلوم(ه)(تېر)به وم ښلوم(ه)به ومېر)(ت )همښلوم((تېر)به و ومښلوم(ه)(تېر)به  به ومښلوو(تېر)  ه ومښلووتېر) ب( (تېر) به ومښلوو ر) به ومښلوو(تې

 2nd به ومښلوې(تېر)  تېر) به ومښلوې( (تېر) به ومښلوې ) به ومښلوېتېر( ) به ومښلوئ(تېر وئ) به ومښل(تېر ر) به ومښلوئ(تې (تېر) به ومښلوئ

 3rd (تېر) به ومښلوي ي(تېر) به ومښلو لويه ومښ) ب(تېر ومښلوي(تېر) به  (تېر) به ومښلوي ) به ومښلوي(تېر به ومښلوي (تېر) (تېر) به ومښلوي

 
Present Progressive  

 1st (ه)مښلوم (ه)لوممښ  (ه)ښلومم )(همښلوم مښلوو مښلوو مښلوو لوومښ

 2nd مښلوې مښلوې مښلوې مښلوې مښلوئ مښلوئ مښلوئ مښلوئ

 3rd مښلوي مښلوي مښلوي مښلوي مښلوي يمښلو مښلوي ښلويم
 

Present Perfect  
 1st دئ یمښلول  ښلولي ديم  مښلولې ده  دي مښلولي ی دئمښلول  مښلولي دي  ده مښلولې  مښلولي دي

 2nd ی دئمښلول  مښلولي دي  ولې دهمښل  مښلولي دي ی دئولښلم  مښلولي دي  دهمښلولې   ديلي مښلو

 3rd ی دئمښلول  يولي دمښل  ده مښلولې  مښلولي دي ی دئمښلول  مښلولي دي  ده مښلولې  لولي ديمښ

 
Present Perfect Progressive  

 1st مښ��وه /مښلوئ (ه)مښلول هلولمښ مښلولې �وهمښ� /وئمښل (ه)ولمښل مښلوله مښلولې

 2nd وهمښ�� /مښلوئ (ه)مښلول مښلوله مښلولې مښ��وه /مښلوئ ه)(مښلول مښلوله مښلولې

 3rd مښ��وه /مښلوئ (ه)مښلول لهمښلو ولېمښل همښ��و /مښلوئ (ه)مښلول مښلوله مښلولې

 
Past Progressive  

 1st مښ��وه /مښلوئ )(همښلول ولهمښل مښلولې ښ��وهم /ښلوئم (ه)ښلولم مښلوله مښلولې

 2nd ��وهمښ /مښلوئ (ه)ولمښل لهمښلو مښلولې مښ��وه /مښلوئ (ه)لمښلو مښلوله مښلولې

 3rd مښ��وه /ئمښلو (ه)مښلول لولهمښ لېښلوم وه�مښ� /ئمښلو (ه)مښلول مښلوله مښلولې

 
Past Perfect  

 1st وی مښلول ښلولي وهم مښلولې وه وېمښلولي  ی وولمښل وه مښلولي وهمښلولې  مښلولي وې

 2nd ی ومښلول همښلولي و ولې وهمښل وېمښلولي  ی ومښلول مښلولي وه وه مښلولې مښلولي وې

 3rd ی ومښلول مښلولي وه مښلولې وه ښلولي وېم ی ولولمښ هوښلولي م مښلولې وه مښلولي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st مښ��وه /مښلوئ (ه)ولمښل مښلوله ښلولېم مښ��وه /ئښلوم (ه)مښلول لهمښلو لېمښلو

 2nd مښ��وه /مښلوئ (ه)مښلول همښلول مښلولې وهمښ�� /مښلوئ (ه)مښلول مښلوله مښلولې

 3rd مښ��وه /مښلوئ (ه)مښلول مښلوله مښلولې مښ��وه /وئمښل )(هلمښلو مښلوله مښلولې

 
  



278: to stick; to connect; to start مښلول 
 

 557 

 
Future Progressive  

 1st (ه)مښلومبه   (ه)مښلومبه   (ه)مښلومه ب  (ه)مښلومبه   به مښلوو وومښلبه  به مښلوو ه مښلووب

 2nd مښلوې به  مښلوېبه   مښلوېبه   مښلوېبه   لوئمښبه  مښلوئبه  مښلوئبه  مښلوئبه 

 3rd مښلويبه   مښلويه ب  مښلويبه   مښلويبه  مښلويبه  يمښلوبه  مښلويبه  يمښلو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويمښلول به ولي ويبه مښل مښلولې ويبه  لولي ويبه مښ ی ويبه مښلول ويي به مښلول لولې ويبه مښ لي ويښلوبه م

 2nd ی ويبه مښلول به مښلولي وي ې ويبه مښلول مښلولي ويبه  يی وښلولمبه  ويبه مښلولي  به مښلولې وي به مښلولي وي

 3rd ی ويښلولبه م به مښلولي وي وي لېبه مښلو ښلولي ويبه م ی ويولمښلبه  مښلولي ويبه  وي به مښلولې به مښلولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه مښلول مښلولي وي به به مښلولې وي ويلولي مښ به يوی ښلولبه م به مښلولي وي به مښلولې وي ولي ويبه مښل

 2nd يی وبه مښلول مښلولي ويه ب به مښلولې وي يبه مښلولي و ويی به مښلول ويمښلولي به  لې ويبه مښلو مښلولي ويبه 

 3rd وي یښلوله مب وي مښلوليبه  به مښلولې وي به مښلولي وي ی ويلولبه مښ مښلولي ويبه  لې ويبه مښلو به مښلولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مښلوم(تېر) به  (ه)مښلومبه  (تېر) (ه)مښلومېر) به (ت (ه)مښلومېر) به (ت به مښلوو ر)(تې  به مښلوو(تېر)   به مښلوو(تېر)   به مښلوو (تېر) 

 2nd مښلوې (تېر) به  مښلوې(تېر) به   مښلوې (تېر) به  مښلوېبه تېر) (  ښلوئمر) به (تې  مښلوئ(تېر) به   مښلوئ(تېر) به   مښلوئ(تېر) به  

 3rd ښلويمتېر) به (  مښلوي(تېر) به   مښلويبه (تېر)   مښلويتېر) به (  مښلوي(تېر) به   مښلوي) به تېر(  مښلوي) به (تېر  يمښلو) به (تېر 

 
Future in the Past Perfect  

 1st يو ی(تېر) به مښلول  مښلولي وي به (تېر)  ولې ويبه مښل (تېر)  وي(تېر) به مښلولي   ی وي(تېر) به مښلول  ه مښلولي وي(تېر) ب  مښلولې وي) به تېر(  يوښلولي (تېر) به م 

 2nd ی وي(تېر) به مښلول  (تېر) به مښلولي وي  وي ولېمښل هتېر) ب(  (تېر) به مښلولي وي  ی وي) به مښلول(تېر  مښلولي وي(تېر) به   (تېر) به مښلولې وي  لي وي(تېر) به مښلو 

 3rd وي ی(تېر) به مښلول  لولي وي(تېر) به مښ  ) به مښلولې وي(تېر  ر) به مښلولي ويتې(  ی ويبه مښلول (تېر)  ي ويلول(تېر) به مښ  لولې ويېر) به مښ(ت  به مښلولي وي (تېر) 

 

Conditional (present, past, future) 
ښ��وه ، به م /،مښلوئ (ه)مښلوم ...)که (

 ...(ه)ومښلوم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(همزه دې ومښلو )واړي چيغ(  Present Active مښلوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(زه دې ومښلوم )غوښتل يې چي  Present Passive دونکیمښلې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یولمښل  Past Active یمښلول  

Past Anterior or Preterit Perfect و یمښلول  Past Passive یمښلېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويښلولم ور نه لري چي) ما ديبادی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یمښلول ما )خوښ وم چي  Continuous لوهمښ 

 Non-continuous هومښلو 

 



279: to accept; to confess; to agree; to obey; to submit منل 
 

 558 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)منم (ه)منم  (ه)منم (ه)منم منو منو منو منو

 2nd منې منې منې منې منئ منئ منئ منئ

 3rd مني مني مني يمن نيم يمن ينم مني

 
Simple Past  

 1st نهوما /ومنئ (ه)ومنل لهومن ومنلې ومانه /ومنئ (ه)لومن ومنله ومنلې

 2nd ومانه /ومنئ (ه)منلو ومنله ومنلې ومانه /نئوم (ه)ومنل ومنله ومنلې

 3rd ومانه /ومنئ (ه)ومنل ومنله ومنلې مانهو /ومنئ (ه)ومنل ومنله منلېو
 

Simple Future  
 1st (ه)به ومنم )(هبه ومنم (ه)ومنمبه  (ه)به ومنم به ومنو به ومنو وبه ومن به ومنو

 2nd به ومنې به ومنې ومنېه ب به ومنې ه ومنئب به ومنئ ئومنبه  به ومنئ

 3rd به ومني به ومني يبه ومن به ومني به ومني منيبه و به ومني به ومني

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ېر) به ومنم(ت (ه)ومنم به (تېر) (ه)ومنمېر) به (ت (ه)منم(تېر) به و ه ومنو(تېر) ب  (تېر) به ومنو  به ومنو (تېر)  ېر) به ومنو(ت 

 2nd ومنې(تېر) به  ومنې(تېر) به  (تېر) به ومنې (تېر) به ومنې ېر) به ومنئ(ت (تېر) به ومنئ به ومنئ (تېر) (تېر) به ومنئ

 3rd منيه و(تېر) ب ومني تېر) به( به ومني(تېر)  ر) به ومني(تې (تېر) به ومني (تېر) به ومني (تېر) به ومني ومني) به تېر(

 
Present Progressive  

 1st ه)(منم (ه)منم  (ه)منم (ه)نمم منو منو منو منو

 2nd منې منې منې ېمن منئ منئ منئ منئ

 3rd نيم نيم مني يمن مني مني مني مني
 

Present Perfect  
 1st ی دئنلم  ي ديمنل  ې دهمنل  منلي دي ی دئمنل  منلي دي  منلې ده  منلي دي

 2nd ی دئمنل  نلي ديم  منلې ده  منلي دي ئد یمنل  منلي دي  همنلې د  دي نليم

 3rd دئی منل  منلي دي  منلې ده  منلي دي ی دئمنل  منلي دي  همنلې د  دي منلي

 
Present Perfect Progressive  

 1st مانه /ئمن (ه)منل منله لېمن مانه /منئ (ه)منل منله منلې

 2nd مانه /ئمن (ه)منل منله ېمنل مانه /ئمن (ه)منل منله ېمنل

 3rd مانه /ئمن (ه)منل همنل منلې مانه /منئ (ه)منل منله منلې

 
Past Progressive  

 1st مانه /منئ (ه)منل منله لېمن هنما /نئم (ه)منل منله منلې

 2nd مانه /نئم (ه)منل منله نلېم مانه /منئ (ه)منل منله منلې

 3rd مانه /نئم (ه)منل منله لېمن مانه /نئم )(همنل منله لېمن

 
Past Perfect  

 1st ی ومنل منلي وه وه منلې منلي وې و یمنل نلي وهم منلې وه منلي وې

 2nd ی ومنل ي وهمنل منلې وه نلي وېم ی ومنل وه يمنل وهمنلې  منلي وې

 3rd ی ومنل نلي وهم لې وهمن نلي وېم ی ومنل منلي وه منلې وه منلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st مانه /منئ (ه)منل منله منلې مانه /نئم (ه)منل منله منلې

 2nd مانه /منئ (ه)منل منله منلې مانه /منئ (ه)منل منله منلې

 3rd مانه /منئ (ه)منل منله منلې همان /منئ (ه)منل لهمن لېمن

 
  



279: to accept; to confess; to agree; to obey; to submit منل 
 

 559 

 
Future Progressive  

 1st (ه)منمبه   (ه)منمه ب  (ه)منمبه   ه)(منمبه   نوه مب به منو منو به منو به

 2nd منېبه   نېمبه   منېبه   ېمنبه   منئبه  منئبه  منئبه  منئبه 

 3rd منيبه   منيبه   نيمبه   نيمبه  منيبه  منيبه  منيبه  منيبه 

 
Future Perfect  

 1st ويی به منل ه منلي ويب ه منلې ويب يبه منلي و وي یبه منل منلي وي به به منلې وي وي به منلي

 2nd ی ويبه منل به منلي وي يمنلې وبه  لي ويبه من ی ويمنل به به منلي وي منلې وي به به منلي وي

 3rd ی ويبه منل به منلي وي به منلې وي ه منلي ويب ی ويبه منل لي ويبه من وينلې مبه  ويبه منلي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه منل ويبه منلي  به منلې وي ويبه منلي  ی ويبه منل يو به منلي منلې وي به منلي وي به

 2nd وي یبه منل به منلي وي ې ويمنلبه  يمنلي وبه  ی ويبه منل به منلي وي به منلې وي منلي ويبه 

 3rd ی ويبه منل ي ويمنلبه  ه منلې ويب لي ويبه من وي یبه منل ه منلي ويب به منلې وي به منلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نمم(تېر) به   (ه)منم) به تېر(   )(همنم (تېر) به  (ه)منم(تېر) به   به منو ېر)(ت  تېر) به منو(  تېر) به منو(  (تېر) به منو 

 2nd منې(تېر) به   منې(تېر) به   نېم(تېر) به   نېم(تېر) به   ئمن) به (تېر  منئ(تېر) به   منئبه (تېر)   منئ(تېر) به  

 3rd يمنبه ر) (تې  منيبه (تېر)   مني(تېر) به   مني(تېر) به   يمن(تېر) به   نيم(تېر) به   نيم(تېر) به   منيېر) به (ت 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويبه منل(تېر)   ېر) به منلي وي(ت  (تېر) به منلې وي  ي(تېر) به منلي و  ی ويبه منلر) (تې  منلي وي تېر) به(  نلې وي(تېر) به م  لي وي(تېر) به من 

 2nd ی ويمنل(تېر) به   نلي وي(تېر) به م  (تېر) به منلې وي  وي(تېر) به منلي   ويی منلبه ېر) ت(  وي (تېر) به منلي  (تېر) به منلې وي  ي وي(تېر) به منل 

 3rd ی وي(تېر) به منل  لي وي(تېر) به من  وي(تېر) به منلې   (تېر) به منلي وي  ويی (تېر) به منل  لي ويمن(تېر) به   لې وي(تېر) به من  يېر) به منلي و(ت 

 

Conditional (present, past, future) ... (ه)،منئ/ مانه ، به ومنم(ه)منم )(که ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)دې ومنم زه )غواړي چي  Present Active نونکیم 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ومنم )غوښتل يې چي  Present Passive منل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یمنل  Past Active ینلم  

Past Anterior or Preterit Perfect و یمنل  Past Passive  یسومنل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويمنل باور نه لري چي) ما ديی د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یمنل ما )خوښ وم چي  Continuous منه 

 Non-continuous ومنه 

 



280: to nail; to tack خولمې  
 

 560 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګمېخ (ه)مېخوم  )(همېخوم (ه)مېخوم مېخوو مېخوو مېخوو ومېخو

 2nd مېخوې ېخوېم ېمېخو مېخوې مېخوئ مېخوئ مېخوئ مېخوئ

 3rd مېخوي ويمېخ مېخوي مېخوي مېخوي مېخوي ېخويم مېخوي

 
Simple Past  

 1st مېخ کئ (ه)کړل -/کړهمېخ  کړه مېخ ېکړ مېخ مېخ کئ ه)(کړل -/کړه مېخ کړه مېخ کړې مېخ

 2nd ېخ کئم (ه)کړل-/کړهمېخ  کړه مېخ کړې مېخ کئ مېخ (ه)کړل-/کړهمېخ  کړه مېخ کړې مېخ

 3rd خ کئمې (ه)کړل -/کړهخ مې کړه مېخ کړې مېخ مېخ کئ (ه)کړل -/کړهمېخ  کړه مېخ کړې مېخ
 

Simple Future  
 1st )(همېخ کم به (ه)ممېخ ک به (ه)مېخ کم هب (ه)مېخ کم به مېخ کو هب مېخ کو به خ کوبه مې ېخ کوه مب

 2nd مېخ کې به ېخ کېم به کې مېخ هب خ کېمې به مېخ کئ به مېخ کئ به به مېخ کئ ئبه مېخ ک

 3rd يخ کمې به مېخ کي به کي خمې به کي مېخ به مېخ کي به مېخ کي به به مېخ کي به مېخ کي

 
Simple Future in the Past  

 1st )(ه(تېر) به مېخ کم (ه)کمېخ به م (تېر) (ه)(تېر) به مېخ کم (ه)(تېر) به مېخ کم مېخ کو تېر) به( مېخ کو تېر) به( مېخ کو (تېر) به کومېخ  (تېر) به

 2nd کې مېخ (تېر) به مېخ کې هب (تېر) مېخ کې به (تېر) ېخ کېم ه(تېر) ب ېخ کئم ر) به(تې ېخ کئم (تېر) به مېخ کئ (تېر) به مېخ کئ (تېر) به

 3rd مېخ کي ) به(تېر مېخ کي ېر) به(ت کيېخ م به (تېر) کيمېخ  (تېر) به مېخ کي (تېر) به ېخ کيم (تېر) به خ کيمې (تېر) به خ کيمې (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)مېخوم (ه)مېخوم  )(هممېخو (ه)مېخوم مېخوو مېخوو خوومې مېخوو

 2nd خوېمې مېخوې مېخوې مېخوې مېخوئ مېخوئ مېخوئ وئېخم

 3rd مېخوي مېخوي مېخوي مېخوي يمېخو مېخوي ېخويم مېخوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئړمېخ ک  ېخ کړي ديم  مېخ کړې ده  ديمېخ کړي  ی دئمېخ کړ  مېخ کړي دي  مېخ کړې ده  ړي ديمېخ ک

 2nd دئی مېخ کړ  کړي ديمېخ   مېخ کړې ده  ديمېخ کړي  ی دئمېخ کړ  ديمېخ کړي   کړې دهمېخ   ړي ديخ کمې

 3rd ی دئمېخ کړ  مېخ کړي دي  کړې دهمېخ   ديکړي  مېخ دئی مېخ کړ  مېخ کړي دي  مېخ کړې ده  دي مېخ کړي

 
Present Perfect Progressive  

 1st مېخاوه /مېخوئ )(همېخول مېخوله ېمېخول ېخاوهم /مېخوئ (ه)ېخولم ېخولهم مېخولې

 2nd مېخاوه /مېخوئ (ه)خولمې مېخوله ېخولېم مېخاوه /مېخوئ (ه)مېخول مېخوله خولېمې

 3rd مېخاوه /مېخوئ (ه)مېخول لهمېخو مېخولې مېخاوه /خوئمې (ه)لومېخ لهمېخو مېخولې

 
Past Progressive  

 1st مېخاوه /مېخوئ )(همېخول مېخوله ولېمېخ مېخاوه /وئمېخ (ه)مېخول مېخوله مېخولې

 2nd مېخاوه /مېخوئ (ه)مېخول مېخوله مېخولې مېخاوه /مېخوئ ه)(مېخول مېخوله مېخولې

 3rd مېخاوه /مېخوئ (ه)مېخول خولهمې مېخولې مېخاوه /مېخوئ ه)(خولېم خولهمې مېخولې

 
Past Perfect  

 1st ړی وکمېخ  مېخ کړي وه ې وهکړمېخ  مېخ کړي وې کړی ومېخ  هي ومېخ کړ کړې وهمېخ  وېمېخ کړي 

 2nd وکړی خ مې مېخ کړي وه مېخ کړې وه مېخ کړي وې وکړی مېخ  کړي وهمېخ  مېخ کړې وه مېخ کړي وې

 3rd ی وکړمېخ  وهمېخ کړي  خ کړې وهمې مېخ کړي وې کړی ومېخ  خ کړي وهمې مېخ کړې وه ي وېېخ کړم

 
Past Perfect Progressive  

 1st وهمېخا /مېخوئ (ه)لمېخو مېخوله مېخولې همېخاو /مېخوئ (ه)مېخول همېخول مېخولې

 2nd مېخاوه /وئمېخ )(هلمېخو مېخوله مېخولې مېخاوه /مېخوئ (ه)مېخول مېخوله مېخولې

 3rd مېخاوه /مېخوئ (ه)مېخول مېخوله مېخولې وهمېخا /مېخوئ (ه)مېخول مېخوله خولېمې
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Future Progressive  

 1st (ه)ممېخو به  (ه)خوممې به  (ه)مېخوم به  (ه)مېخوم به  خوومې به مېخوو به مېخوو به مېخوو به

 2nd مېخوې به  ېمېخو به  مېخوې به  ېخوېم هب  ئومېخ به مېخوئ به مېخوئ به مېخوئ به

 3rd مېخوي به  خويمې به  مېخوي به  خويمې به خويمې به مېخوي به ويمېخ به مېخوي به

 
Future Perfect  

 1st يوی خ کړمې به مېخ کړي وي به مېخ کړې وي به وي مېخ کړي به ويی مېخ کړ به ېخ کړي ويم به مېخ کړې وي هب به مېخ کړي وي

 2nd ی ويکړ مېخ به ېخ کړي ويم به ويمېخ کړې  به مېخ کړي وي به ی ويمېخ کړ به مېخ کړي وي به ې ويمېخ کړ به خ کړي ويبه مې

 3rd ی ويمېخ کړ به ېخ کړي ويم به مېخ کړې وي به مېخ کړي وي به يی ومېخ کړ به ي ويمېخ کړ به مېخ کړې وي به به مېخ کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويړمېخ ک به ويړي مېخ ک به ې ويمېخ کړ به کړي ويمېخ  به ی ويېخ کړم به مېخ کړي وي به به مېخ کړې وي به مېخ کړي وي

 2nd ی ويمېخ کړ به مېخ کړي وي به ې ويمېخ کړ به ړي ويمېخ ک به ی ويمېخ کړ به مېخ کړي وي به به مېخ کړې وي کړي ويخ به مې

 3rd ی ويمېخ کړ به وي مېخ کړي هب مېخ کړې وي به يمېخ کړي و به ی ويمېخ کړ به ړي ويمېخ ک به ېخ کړې ويبه م وي کړي خبه مې
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)مېخوم ) به(تېر (ه)ېخومم ر) به(تې (ه)مېخوم (تېر) به (ه)مېخوم ېر) به(ت مېخوو به ېر)(ت  مېخوو (تېر) به  مېخوو (تېر) به  مېخوو (تېر) به 

 2nd مېخوې (تېر) به  وېېخم (تېر) به  ېخوېم (تېر) به  وېمېخ (تېر) به  مېخوئ (تېر) به  مېخوئ (تېر) به  مېخوئ (تېر) به  مېخوئ (تېر) به 

 3rd مېخوي (تېر) به  مېخوي هېر) ب(ت  خويېم ) به(تېر  مېخوي (تېر) به  مېخوي (تېر) به  مېخوي (تېر) به  مېخوي (تېر) به  يمېخو (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي مېخ کړ به(تېر)  

 وي

ړې مېخ ک تېر) به( 

 وي

مېخ کړي  ه(تېر) ب 

 وي

ی مېخ کړ ) بهېر(ت 

 وي

) به مېخ کړي (تېر 

 وي

مېخ کړې  (تېر) به 

 وي

کړي مېخ  (تېر) به 

 وي

ی مېخ کړ (تېر) به 

 وي
1st 

ړي ېخ کم ر) به(تې 

 وي

مېخ کړې  تېر) به( 

 وي

مېخ کړي  (تېر) به 

 وي

ی مېخ کړ (تېر) به 

 وي

ړي به مېخ ک (تېر) 

 وي

 کړېمېخ  (تېر) به 

 وي

مېخ کړي  به(تېر)  

 وي

ی مېخ کړ ر) بهتې( 

 وي
2nd 

ي مېخ کړ (تېر) به 

 وي

کړې مېخ  (تېر) به 

 وي

مېخ کړي  ه(تېر) ب 

 وي

ی مېخ کړ (تېر) به 

 وي

 کړيمېخ  ېر) به(ت 

 وي

مېخ کړې  (تېر) به 

 يو

مېخ کړي  (تېر) به 

 وي

ی مېخ کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 ه)(مېخ کم مېخاوه، به /ئخو، مې(ه)مېخوم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مېخ کم ه دېز )غواړي چي  Present Active کیمېخوون 

Imperfect Subjunctive )(ه)مېخ کم زه دې )يغوښتل يې چ  Present Passive مېخېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و کړیمېخ  Past Active یخ کړمې  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ومېخ  Past Passive یمېخ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) يی ومېخ کړ ي) ما ديلري چنه اور بدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی ومېخ  ما )وم چي خوښ  Continuous ېخوهم 

 Non-continuous مېخ که 

 



281: to fondle; to caress; to pamper نازول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ازومن (ه)نازوم  (ه)ومناز (ه)نازوم نازوو نازوو نازوو ونازو

 2nd ېنازو نازوې نازوې نازوې ازوئن ئنازو نازوئ وئناز

 3rd نازوي نازوي ازوين نازوي نازوي ينازو نازوي نازوي

 
Simple Past  

 1st وئ/ ونازاوهوناز (ه)ونازول ولهوناز ولېوناز نازاوهونازوئ/ و (ه)ونازول ونازوله ونازولې

 2nd ونازاوه ونازوئ/ (ه)زولونا ونازوله ېونازول ونازاوه /ونازوئ (ه)ونازول ونازوله ونازولې

 3rd ونازاوهونازوئ/  (ه)زولونا ونازوله ونازولې هونازوئ/ ونازاو (ه)ونازول ونازوله ولېازون
 

Simple Future  
 1st (ه)ونازومبه  (ه)به ونازوم (ه)به ونازوم (ه)ونازومبه  به ونازوو ازووبه ون وووناز به زووبه ونا

 2nd وېبه وناز به ونازوې زوېنابه و به ونازوې ئبه ونازو وئنازبه و ه ونازوئب نازوئبه و

 3rd به ونازوي به ونازوي به ونازوي ونازويبه  به ونازوي يبه ونازو به ونازوي ويبه وناز

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ونازوم (تېر) به (ه)به ونازوم) (تېر (ه)ه ونازوم(تېر) ب (ه)زوم(تېر) به ونا ونازوو (تېر) به  (تېر) به ونازوو  (تېر) به ونازوو  تېر) به ونازوو( 

 2nd ونازوې(تېر) به  وې(تېر) به وناز ازوېبه ونر) (تې ېونازو (تېر) به (تېر) به ونازوئ ر) به ونازوئ(تې ) به ونازوئ(تېر (تېر) به ونازوئ

 3rd نازوي(تېر) به و ازوي(تېر) به ون به ونازوي) (تېر ) به ونازوي(تېر ونازويبه (تېر)  ونازويېر) به (ت ونازوي(تېر) به  ونازوي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)نازوم ه)(زومان  (ه)نازوم (ه)نازوم نازوو نازوو نازوو ازوون

 2nd نازوې نازوې نازوې نازوې نازوئ نازوئ وئناز نازوئ

 3rd نازوي ازوين ينازو نازوي ويناز زوينا نازوي نازوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئنازول  نازولي دي  نازولې ده  دينازولي  ی دئنازول  دينازولي   ولې دهناز  نازولي دي

 2nd ی دئلنازو  نازولي دي  نازولې ده  ي دينازول ی دئنازول  يولي دناز  ده نازولې  نازولي دي

 3rd ی دئنازول  زولي دينا  نازولې ده  دي نازولي ی دئزولنا  نازولي دي  لې دهنازو  دي نازولي

 
Present Perfect Progressive  

 1st هنازاو /ئنازو (ه)زولنا نازوله نازولې نازاوه /نازوئ (ه)زولنا نازوله ازولېن

 2nd زاوهنا /نازوئ (ه)نازول نازوله نازولې نازاوه /نازوئ (ه)نازول لهنازو نازولې

 3rd نازاوه /وئناز (ه)نازول نازوله ېولناز نازاوه /ازوئن (ه)نازول ولهناز نازولې

 
Past Progressive  

 1st اوهناز /زوئنا )ه(نازول نازوله نازولې نازاوه /نازوئ (ه)نازول نازوله نازولې

 2nd نازاوه /نازوئ )(هنازول نازوله لېنازو نازاوه /نازوئ (ه)نازول زولهنا نازولې

 3rd نازاوه /ازوئن (ه)نازول نازوله ولېازن نازاوه /نازوئ (ه)نازول لهازون نازولې

 
Past Perfect  

 1st ی وولناز هي وازولن لې وهنازو نازولي وې ی ونازول نازولي وه وه نازولې ازولي وېن

 2nd ی وولناز وه نازولي وهنازولې  نازولي وې ی ونازول نازولي وه نازولې وه وېنازولي 

 3rd ی وازولن نازولي وه وه نازولې نازولي وې ی ولزونا نازولي وه وه نازولې ي وېزولنا

 
Past Perfect Progressive  

 1st ازاوهن /نازوئ (ه)نازول ازولهن ېازولن ازاوهن /نازوئ (ه)نازول نازوله نازولې

 2nd اوهناز /نازوئ (ه)ولناز ولهناز ازولېن نازاوه /نازوئ )(هنازول نازوله نازولې

 3rd نازاوه /نازوئ (ه)نازول نازوله لېنازو نازاوه /نازوئ ه)(لنازو نازوله زولېنا
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Future Progressive  

 1st (ه)نازومبه   (ه)نازوم به  (ه)نازومبه   )(هزومنا به  وه نازوب نازووبه  به نازوو به نازوو

 2nd نازوېبه   ېنازوبه   وېنازبه   نازوېبه   نازوئبه  نازوئبه  نازوئبه  ازوئنبه 

 3rd ينازوبه   نازوي به  نازويبه   نازويبه  ينازوبه  ازوينبه  نازويبه  نازويه ب

 
Future Perfect  

 1st ی ويولبه ناز نازولي وي به به نازولې وي به نازولي وي وي یبه نازول ازولي ويبه ن وي زولېابه ن ينازولي وبه 

 2nd ی ويبه نازول ازولي ويبه ن زولې ويبه نا به نازولي وي ويی به نازول زولي ويبه نا لې ويازوبه ن ازولي ويبه ن

 3rd ی ويبه نازول ي ويبه نازول نازولې ويبه  يي وازولنبه  ويی به نازول به نازولي وي به نازولې وي به نازولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه نازول يبه نازولي و به نازولې وي ازولي وين به ی ويبه نازول ه نازولي ويب يبه نازولې و يازولي وبه ن

 2nd ی وينازول به به نازولي وي ويزولې نا به يوازولي به ن ی وينازولبه  به نازولي وي ولې ويبه ناز ازولي ويبه ن

 3rd ی وينازوله ب به نازولي وي يبه نازولې و ويبه نازولي  ويی نازولبه  لي ويبه نازو نازولې ويبه  به نازولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نازومبه  (تېر)  (ه)نازوم(تېر) به    (ه)ومناز(تېر) به   (ه)منازو به تېر)(  ازووبه ن (تېر)  (تېر) به نازوو  به نازوو (تېر)  به نازوو(تېر)  

 2nd نازوې) به (تېر  نازوې(تېر) به   وېناز(تېر) به   نازوې(تېر) به   زوئنا(تېر) به   نازوئ(تېر) به   زوئنا(تېر) به   نازوئه (تېر) ب 

 3rd نازوي(تېر) به   نازوي (تېر) به  نازوي(تېر) به   نازوي (تېر) به  نازويبه تېر) (  ازوينر) به (تې  نازوي(تېر) به   نازوي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وينازولبه ېر) ت( ي وي(تېر) به نازول (تېر) به نازولې وي وي (تېر) به نازولي ی وينازول(تېر) به  ي ويېر) به نازول(ت (تېر) به نازولې وي يتېر) به نازولي و(

 2nd ی ويبه نازول(تېر)  ) به نازولي ويېر(ت به نازولې وي (تېر) لي ويازو(تېر) به ن ويی نازول(تېر) به  ېر) به نازولي وي(ت (تېر) به نازولې وي نازولي وي (تېر) به

 3rd ی ويبه نازول(تېر)  (تېر) به نازولي وي ولې وي(تېر) به ناز لي وينازو به تېر)( ی ويل(تېر) به نازو (تېر) به نازولي وي ې وي(تېر) به نازول (تېر) به نازولي وي

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)موئ/ نازاوه ، به ونازواز،ن (ه)نازوم ...)(که 

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ونازوم )غواړي چي  Present Active ونکینازو 

Imperfect Subjunctive )(ه)زه دې ونازوم )چي غوښتل يې  Present Passive نازېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و ینازول  Past Active یازولن  

Past Anterior or Preterit Perfect و ینازول  Past Passive ینازېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وينازول ) ما ديري چيه لور نادی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و ینازول ام )م چيخوښ و  Continuous هنازو 

 Non-continuous ونازوه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)نړوم (ه)ومنړ  (ه)نړوم نړوم(ه) نړوو نړوو وونړ نړوو

 2nd نړوې نړوې وېنړ نړوې نړوئ نړوئ وئنړ نړوئ

 3rd نړوي نړوي نړوي نړوي نړوي وينړ نړوي نړوي

 
Simple Past  

 1st ونړوئ (ه)ونړول ونړوله ونړولې ړوئون (ه)ونړول ولهونړ ونړولې

 2nd ونړوئ (ه)ونړول ونړوله ونړولې ونړوئ (ه)لونړو ولهونړ ېونړول

 3rd ړوئون (ه)ونړول ړولهون ړولېون ونړوئ (ه)ونړول ونړوله ېونړول
 

Simple Future  
 1st (ه)ونړوم به (ه)به ونړوم (ه)به ونړوم (ه)به ونړوم ووبه ونړ ړووبه ون به ونړوو ونړوو به

 2nd به ونړوې ړوېبه ون به ونړوې ړوېبه ون وئونړ هب نړوئبه و به ونړوئ به ونړوئ

 3rd به ونړوي ويبه ونړ ونړوي به نړويبه و نړويبه و به ونړوي ړويبه ون ونړويبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)م(تېر) به ونړو (ه)مونړو به تېر)( (ه)وم(تېر) به ونړ (ه)(تېر) به ونړوم ونړوو (تېر) به  ونړوو(تېر) به   (تېر) به ونړوو  به ونړوو (تېر) 

 2nd (تېر) به ونړوې نړوېو (تېر) به ه ونړوې(تېر) ب ړوېون (تېر) به نړوئر) به و(تې ونړوئ(تېر) به  ه ونړوئ(تېر) ب ونړوئ(تېر) به 

 3rd (تېر) به ونړوي يونړو به تېر)( ونړوي(تېر) به  (تېر) به ونړوي ېر) به ونړوي(ت ېر) به ونړوي(ت (تېر) به ونړوي به ونړوي(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)نړوم (ه)نړوم   (ه)ومنړ (ه)ړومن نړوو نړوو نړوو نړوو

 2nd نړوې نړوې نړوې ېړون نړوئ نړوئ نړوئ نړوئ

 3rd نړوي نړوي نړوي نړوي نړوي نړوي نړوي نړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئنړول  نړولي دي  نړولې ده  ولي دينړ دئی لنړو  ولي دينړ  نړولې ده  نړولي دي

 2nd ی دئنړول  نړولي دي  ده نړولې  ولي دينړ ی دئنړول  دي نړولي  نړولې ده  نړولي دي

 3rd دئی نړول  ړولي دين  نړولې ده  نړولي دي ی دئنړول  ي دينړول  نړولې ده  لي ديړون

 
Present Perfect Progressive  

 1st نړاوه /نړوئ (ه)نړول نړوله ولېنړ نړاوه /نړوئ (ه)نړول ولهنړ ېلنړو

 2nd نړاوه /نړوئ (ه)ولنړ نړوله نړولې هنړاو /ئنړو (ه)ولنړ نړوله نړولې

 3rd نړاوه /نړوئ (ه)نړول نړوله نړولې ړاوهن /نړوئ (ه)نړول نړوله ېنړول

 
Past Progressive  

 1st هنړاو /نړوئ (ه)نړول ړولهن ېنړول نړاوه /نړوئ (ه)نړول نړوله نړولې

 2nd نړاوه /نړوئ (ه)نړول هنړول نړولې نړاوه /نړوئ (ه)نړول نړوله نړولې

 3rd نړاوه /ئنړو (ه)نړول نړوله ولېنړ نړاوه /نړوئ (ه)نړول نړوله ولېنړ

 
Past Perfect  

 1st وی ولړن ي وهنړول نړولې وه نړولي وې ی ونړول ولي وهنړ نړولې وه وې نړولي

 2nd وی نړول نړولي وه هنړولې و نړولي وې ی ونړول ړولي وهن نړولې وه ړولي وېن

 3rd ی ونړول ړولي وهن نړولې وه ړولي وېن ی ونړول هي ونړول نړولې وه ولي وېنړ

 
Past Perfect Progressive  

 1st ړاوهن /نړوئ (ه)نړول نړوله نړولې نړاوه /وئنړ (ه)نړول ړولهن نړولې

 2nd ړاوهن /نړوئ (ه)نړول نړوله نړولې ړاوهن /نړوئ (ه)نړول لهنړو ېړولن

 3rd نړاوه /نړوئ )(هنړول ړولهن ېنړول نړاوه /ئنړو (ه)نړول ړولهن نړولې

 
  



282: to demolish; to raze down; to overthrow ولړن  
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Future Progressive  

 1st (ه)نړومبه   (ه)نړومبه   (ه)ړومنبه   (ه)نړومه ب  به نړوو به نړوو به نړوو ووبه نړ

 2nd نړوېبه   نړوېبه   نړوېبه   وېنړبه   نړوئبه  ړوئنبه  ړوئنبه  نړوئه ب

 3rd نړويبه   نړويبه   وينړ به  نړويبه  ينړوبه  نړويبه  ينړوبه  نړويبه 

 
Future Perfect  

 1st ويی به نړول به نړولي وي به نړولې وي وي به نړولي ی ويولبه نړ به نړولي وي به نړولې وي ولي ويبه نړ

 2nd يی ونړولبه  لي ويبه نړو ه نړولې ويب به نړولي وي ی ويبه نړول ولي ويبه نړ به نړولې وي لي وينړوبه 

 3rd ی ويبه نړول به نړولي وي لې ويبه نړو به نړولي وي ی وينړول به به نړولي وي وي به نړولې ويلي به نړو

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه نړول به نړولي وي به نړولې وي ړولي ويبه ن ی ويبه نړول يولي ونړ به يونړولې به  به نړولي وي

 2nd ی ويولبه نړ يبه نړولي و ه نړولې ويب به نړولي وي ی ويبه نړول وي وليبه نړ ړولې ويبه ن ويبه نړولي 

 3rd ی ويړولبه ن وي ړولينبه  وينړولې به  به نړولي وي ی ويبه نړول وي به نړولي ولې ويبه نړ به نړولي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نړوم(تېر) به   (ه)ړومنر) به (تې   (ه)نړومتېر) به (  (ه)نړومتېر) به (  به نړوو ېر)(ت  ) به نړوو(تېر  ور) به نړو(تې  تېر) به نړوو( 

 2nd نړوې(تېر) به   نړوې(تېر) به   ېنړو(تېر) به   نړوې) به تېر(  ئونړبه  (تېر)  نړوئ(تېر) به   نړوئ(تېر) به   نړوئ(تېر) به  

 3rd نړوي(تېر) به   ړوينر) به (تې  نړوي(تېر) به   يړون(تېر) به   نړوي(تېر) به   ړوين(تېر) به   ينړوبه  (تېر)  وينړ(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويړوله ن(تېر) ب  ي ويبه نړول(تېر)   ي(تېر) به نړولې و  (تېر) به نړولي وي  ی ويبه نړول (تېر)  به نړولي ويتېر) (  ې ويلبه نړو(تېر)   (تېر) به نړولي وي 

 2nd ی ويړولبه ن ېر)(ت  يړولي و(تېر) به ن  (تېر) به نړولې وي  ولي وي(تېر) به نړ  ويی (تېر) به نړول  به نړولي وي (تېر)  (تېر) به نړولې وي  ويي (تېر) به نړول 

 3rd ی وينړولېر) به (ت  (تېر) به نړولي وي  تېر) به نړولې وي(  نړولي ويبه (تېر)   ی ويلبه نړو (تېر)  وي(تېر) به نړولي   (تېر) به نړولې وي  ) به نړولي وي(تېر 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)نړومو، به  نړاوه /،نړوئ (ه)نړوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)نړومزه دې و )غواړي چي  Present Active وونکینړ 

Imperfect Subjunctive )(ه)ومنړزه دې و )ل يې چيغوښت  Present Passive نکینړېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یړولن  Past Active ینړول  

Past Anterior or Preterit Perfect و ینړول  Past Passive ینړېدل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويړولن يلري چي) ما د باور نهدی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و ینړول ما )خوښ وم چي  Continuous نړوه 

 Non-continuous ونړوه 

 



283: to trun upside down; to invert نسکورول 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګنسکور (ه)کورومنس  )(هنسکوروم (ه)نسکوروم وونسکور نسکوروو وونسکور کوروونس

 2nd ېونسکور نسکوروې نسکوروې نسکوروې نسکوروئ کوروئنس نسکوروئ وروئنسک

 3rd نسکوروي نسکوروي نسکوروي نسکوروي نسکوروي نسکوروي نسکوروي وينسکور
 

Simple Past  

 ړهک هنسکور کړې ورينسک
 -کړه/ نسکور(ه)

 (ه)کړل
 کړه هنسکور کړې نسکوري ر کئکونس

 -کړه/نسکور(ه) 

 (ه)کړل
 1st کئ (ه)نسکور

 کړه نسکوره کړې نسکوري
 -کړه/نسکور(ه) 

 (ه)کړل
 کړه نسکوره ېکړ ريسکون کئ نسکور

 -کړه/(ه) نسکور

 (ه)کړل
 2nd کئ (ه)نسکور

 کړه رهنسکو کړې نسکوري
 -کړه/کور(ه) نس

 (ه)کړل
 کړه نسکوره کړې ينسکور ور کئنسک

 -کړه/سکور(ه) ن

 (ه)کړل
 3rd کئ (ه)نسکور

 
Simple Future  

 1st (ه)نسکور(ه) کم به (ه)نسکور(ه)کم به (ه)نسکوره کم به (ه)مي کسکورن به کونسکور(ه)  به نسکور(ه) کو به نسکوره کوبه  ه نسکوري کوب

 2nd نسکور(ه) کې به کېنسکور(ه)  به سکوره کېن به نسکوري کې به نسکور(ه) کئ به نسکور(ه)کئ هب ره کئبه نسکو ئبه نسکوري ک

 3rd ور(ه)کينسک به نسکور(ه) کي به يک هسکورن به کينسکوري  به نسکور(ه)کي به نسکور(ه) کي به به نسکوره کي به نسکوري کي
 

Simple Future in the Past  

 کو نسکوري به(تېر) 
 نسکوره  ر) به(تې

 کو

 (تېر) به

 کو(ه)سکورن

نسکور(ه)  هب (تېر) 

 کو

 وري نسک ه(تېر) ب

 (ه)کم

 نسکوره  (تېر) به

 ه)(کم

 (ه)ورنسک (تېر) به

 (ه)کم

 (ه)نسکور (تېر) به

 (ه)کم
1st 

 کئ سکورين هر) بې(ت
 ه نسکور (تېر) به

 کئ

نسکور(ه)  (تېر) به

 کئ

نسکور(ه)  به (تېر)

 کئ
 ېسکوري کن تېر) به(

 ه کورنس (تېر) به

 کې

 (ه)نسکور به (تېر)

 کې

 (ه)نسکور ېر) به(ت

 کې
2nd 

 نسکوري کي ېر) به(ت
 ه نسکور (تېر) به

 کي

نسکور(ه)  (تېر) به

 کي

 (تېر) به

 کي(ه)نسکور
 نسکوره کي به (تېر) کيوري کنس به (تېر)

 (ه)نسکور ) به(تېر

 کي

 ه)(نسکور (تېر) به

 کي
3rd 

 
Present Progressive  

 1st (ه)مسکورون (ه)نسکوروم  نسکوروم )(هنسکوروم سکوروون نسکوروو وورونسک نسکوروو

 2nd نسکوروې نسکوروې نسکوروې روېنسکو نسکوروئ وئنسکور نسکوروئ نسکوروئ

 3rd نسکوروي نسکوروي سکوروين نسکوروي نسکوروي کوروينس ورويکنس روينسکو

 
Present Perfect  

 1st ی دئړنسکور(ه) ک  نسکور(ه)کړي دي  ده ه کړېنسکور  نسکوري کړي دي دئی نسکور(ه) کړ  يور(ه) کړي دنسک  کوره کړې دهنس  دي سکوري کړين

 2nd ی دئنسکور(ه) کړ  نسکور(ه) کړي دي  نسکوره کړې ده  دينسکوري کړي  دئی کړ (ه)سکورن  ي دينسکور(ه) کړ  نسکوره کړې ده  ري کړي دينسکو

 3rd ی دئر(ه) کړنسکو  نسکور(ه) کړي دي  ه کړې دهنسکور  نسکوري کړي دي ی دئړک نسکور(ه)  کړي دينسکور(ه)   ده نسکوره کړې  يي کړي دنسکور
 

Present Perfect Progressive  
 1st راوهنسکو /نسکوروئ (ه)نسکورول نسکوروله نسکورولې کوراوهنس /نسکوروئ (ه)رولنسکو ولهسکورن ورولېنسک

 2nd نسکوراوه /سکوروئن (ه)نسکورول نسکوروله رولېکونس نسکوراوه /روئنسکو (ه)رولسکون نسکوروله لېنسکورو

 3rd نسکوراوه /روئنسکو (ه)ورولکنس ولهنسکور نسکورولې نسکوراوه /نسکوروئ (ه)لنسکورو نسکوروله نسکورولې
 

Past Progressive  
 1st وراوهسکن /نسکوروئ (ه)ولنسکور ورولهنسک نسکورولې اوهنسکور /نسکوروئ )(هنسکورول سکورولهن نسکورولې

 2nd نسکوراوه /نسکوروئ (ه)نسکورول ولهنسکور نسکورولې نسکوراوه /نسکوروئ (ه)نسکورول لهسکورون نسکورولې

 3rd نسکوراوه /نسکوروئ (ه)ورولنسک نسکوروله نسکورولې نسکوراوه /نسکوروئ (ه)نسکورول رولهسکون لېونسکور
 

Past Perfect  
 1st کړی ونسکور(ه)  کړي وه (ه)سکورن نسکوره کړې وه نسکوري کړي وې وکړی )نسکور(ه کور(ه) کړي وهنس نسکوره کړې وه ېسکوري کړي ون

 2nd کړی ونسکور(ه)  کړي وه (ه)نسکور نسکوره کړې وه نسکوري کړي وې ړی وکنسکور(ه)  کړي وه ور(ه)نسک وه ېوره کړنسک نسکوري کړي وې

 3rd ړی وکنسکور(ه)  ي وهکړ (ه)نسکور نسکوره کړې وه ړي وېوري کنسک کړی ونسکور(ه)  وهي نسکور(ه) کړ ې وهنسکوره کړ ېي ونسکوري کړ
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Past Perfect Progressive  

 1st سکوراوهن /نسکوروئ (ه)رولنسکو نسکوروله نسکورولې نسکوراوه /نسکوروئ (ه)سکورولن ولهکورنس ېلنسکورو

 2nd نسکوراوه /نسکوروئ (ه)ولرنسکو نسکوروله سکورولېن نسکوراوه /سکوروئن (ه)سکورولن هنسکورول ورولېنسک

 3rd نسکوراوه /سکوروئن (ه)رولنسکو کورولهنس نسکورولې نسکوراوه /نسکوروئ (ه)ورولنسک نسکوروله لېنسکورو

 
Future Progressive  

 1st (ه)نسکوروم به  (ه)ومورنسک به  (ه)کورومنس به  (ه)مورونسک به  کوروونس به ونسکورو به نسکوروو به کوروونس به

 2nd ېونسکور به  نسکوروې به  نسکوروې به  نسکوروې هب  نسکوروئ به ئنسکورو به نسکوروئ به نسکوروئ به

 3rd وينسکور هب  سکوروين به  نسکوروي به  نسکوروي به نسکوروي به نسکوروي هب نسکوروي به کوروينس به

 
Future Perfect  

 به نسکوري کړي 

 يو

 نسکوره کړې  به

 وي
 سکور(ه)کړي وين به

ی نسکور(ه) کړ به

 وي
 نسکوري کړي وي به

 نسکوره کړې  به

 وي

نسکور(ه) کړي  به

 وي
 1st وي یکړ(ه)رونسک به

 به نسکوري کړي 

 وي

 نسکوره کړې  به

 وي
 ري کړي وينسکو به ی ويه)کړنسکور( به )کړي وينسکور(ه به

 وره کړې نسک به

 وي
 2nd ی ويکړ(ه)نسکور به وينسکور(ه)کړي  به

 به نسکوري کړي 

 وي

 نسکوره کړې  به

 وي

کړي نسکور(ه)  به

 وي

ی نسکور(ه) کړ به

 وي
 ړي وينسکوري ک به

  ه کړېکورنس هب

 وي
 ي وينسکور(ه)کړ به

ی کړ (ه)نسکور به

 وي
3rd 

 
Future Perfect Progressive  

 کوري کړي به نس

 وي

 نسکوره کړې به 

 وي
 وي ړينسکور(ه)ک به

ی نسکور(ه) کړ به

 يو
 نسکوري کړي وي به

 نسکوره کړې  به

 وي

ي نسکور(ه) کړ به

 وي

ی نسکور(ه) کړ به

 وي
1st 

 ي کړي به نسکور

 وي

 کړې  سکورهه نب

 وي
 ه)کړي وينسکور( به

ی نسکور(ه) کړ به

 وي
 سکوري کړي وين به

  سکوره کړېن به

 وي
 وينسکور(ه)کړي  به

ی کړ نسکور(ه) به

 وي
2nd 

 کوري کړي نسبه 

 وي

 کړې  هبه نسکور

 وي

نسکور(ه) کړي  به

 وي

ی ر(ه) کړنسکو به

 وي
 نسکوري کړي وي به

 نسکوره کړې  به

 وي

کړي  کور(ه)نس به

 وي

ی کور(ه) کړنس به

 وي
3rd 

 
Future in the Past Progressive  

 نسکوروو به تېر)(  نسکوروو به (تېر)  سکوروون ر) به(تې  وروونسک (تېر) به 
 تېر) به( 

 (ه)نسکوروم

 ېر) بهت( 

 (ه)نسکوروم

 (تېر) به  

 (ه)منسکورو

(تېر) به  

 (ه)نسکوروم
1st 

 2nd وروېنسک (تېر) به  وېنسکور ه(تېر) ب  نسکوروې (تېر) به  نسکوروې (تېر) به  نسکوروئ ر) به(تې  نسکوروئ ر) به(تې  روئنسکو ېر) به(ت  نسکوروئ (تېر) به 

 3rd يورونسک هتېر) ب(  نسکوروي (تېر) به  نسکوروي (تېر) به  نسکوروي ر) به(تې  نسکوروي (تېر) به  نسکوروي ) بهر(تې  نسکوروي (تېر) به  نسکوروي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

نسکوري  (تېر) به 

 کړي وي

نسکوره  (تېر) به 

 ې ويکړ

 (ه)نسکور تېر) به( 

 کړي وي

نسکور(ه)  ېر) به(ت 

 ی ويکړ

 (تېر) به نسکوري 

 کړي وي

نسکوره  (تېر) به 

 کړې وي

 نسکور(ه) ر) به(تې 

 کړي وي

 نسکور(ه) (تېر) به 

 ی ويکړ
1st 

وري نسک به )(تېر 

 ړي ويک

کوره نس (تېر) به 

 کړې وي

نسکور(ه)  (تېر) به 

 ړي ويک

سکور(ه) ن (تېر) به 

 ی ويړک

ري (تېر) به نسکو 

 کړي وي

نسکوره  ر) به(تې 

 يو کړې

نسکور(ه)  (تېر) به 

 ړي ويک

نسکور(ه)  (تېر) به 

 ی ويکړ
2nd 

وري نسک (تېر) به 

 کړي وي

نسکوره  (تېر) به 

 کړې وي

ه) ور(نسک هتېر) ب( 

 ي ويکړ

ور(ه) نسک (تېر) به 

 ی ويکړ

(تېر) به نسکوري  

 ي ويکړ

کوره نس (تېر) به 

 ويکړې 

ر نسکو(ه) ر) به(تې 

 ړي ويک

نسکور(ه)  ) به(تېر 

 ويی کړ
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 نسکوراوه، به /وئ، نسکور(ه)کورومنس (که ...)

 ... (ه)نسکور کم
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم (ه)نسکور زه دې )غواړي چي  Present Active نسکوروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم (ه)نسکور زه دې )ې چيل يغوښت  Present Passive ونکیدنسکورې 

Pluperfect or Past Perfect Indicative )کړی وه) نسکور  Past Active  ینسکور کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و(ه) نسکور  Past Passive ینسکور سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ويی کړ (ه)نسکور ا ديلري چي) مه ر ندی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و(ه)کورنس ما )وښ وم چيخ  Continuous نسکوروه 

 Non-continuous هکور کنس 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st )(هنښتېځم (ه)ېځمنښت  (ه)نښتېځم (ه)نښتېځم نښتېځو تېځوښن نښتېځو نښتېځو

 2nd نښتېځې تېځېنښ تېځېښن تېځېنښ نښتېځئ نښتېځئ نښتېځئ نښتېځئ

 3rd نښتېځي نښتېځي ېځينښت نښتېځي نښتېځي نښتېځي نښتېځي نښتېځي

 
Simple Past  

 1st ونښتېځئ/ ونښتېځه (ه)ونښتېځل ځلهېونښت ونښتېځلې نښتېځهو ونښتېځئ/ (ه)تېځلونښ نښتېځلهو ېونښتېځل

 2nd ېځهونښتېځئ/ ونښت (ه)لنښتېځو هتېځلښون ځلېونښتې ونښتېځئ/ ونښتېځه (ه)ونښتېځل ځلهونښتې ونښتېځلې

 3rd ونښتېځه ونښتېځئ/ ه)(ځلونښتې نښتېځلهو تېځلېونښ ښتېځهونښتېځئ/ ون (ه)ځلونښتې ونښتېځله ونښتېځلې
 

Simple Future  
 1st (ه)مبه ونښتېځ (ه)به ونښتېځم (ه)به ونښتېځم (ه)به ونښتېځم به ونښتېځو به ونښتېځو به ونښتېځو ېځوتبه ونښ

 2nd ځېبه ونښتې به ونښتېځې نښتېځېبه و به ونښتېځې به ونښتېځئ ښتېځئبه ون به ونښتېځئ ئنښتېځوه ب

 3rd به ونښتېځي به ونښتېځي يبه ونښتېځ به ونښتېځي يبه ونښتېځ نښتېځيبه و نښتېځيه وب به ونښتېځي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ېځم(تېر) به ونښت (ه)ېځم) به ونښت(تېر (ه)ه ونښتېځم(تېر) ب (ه)(تېر) به ونښتېځم تېځو(تېر) به ونښ  تېځوه ونښ) ب(تېر  ښتېځو(تېر) به ون  (تېر) به ونښتېځو 

 2nd نښتېځې(تېر) به و ونښتېځې(تېر) به  ه ونښتېځې(تېر) ب ونښتېځې(تېر) به  (تېر) به ونښتېځئ ه ونښتېځئب(تېر)  ر) به ونښتېځئتې( ېر) به ونښتېځئ(ت

 3rd ځي(تېر) به ونښتې ي) به ونښتېځتېر( به ونښتېځي (تېر) يبه ونښتېځ(تېر)  به ونښتېځي(تېر)  (تېر) به ونښتېځي ونښتېځي (تېر) به ه ونښتېځيېر) ب(ت

 
Present Progressive  

 1st (ه)نښتېځم (ه)نښتېځم  (ه)ځمنښتې (ه)نښتېځم نښتېځو نښتېځو نښتېځو نښتېځو

 2nd نښتېځې نښتېځې نښتېځې نښتېځې ېځئنښت ئتېځنښ ئځنښتې ئنښتېځ

 3rd نښتېځي ځينښتې ځينښتې تېځينښ نښتېځي نښتېځي نښتېځي نښتېځي
 

Present Perfect  
 1st ی دئنښتېځل  نښتېځلي دي  دهنښتېځلې   نښتېځلي دي ی دئنښتېځل  دي ينښتېځل  نښتېځلې ده  دينښتېځلي 

 2nd ی دئنښتېځل  نښتېځلي دي  نښتېځلې ده  نښتېځلي دي ی دئېځلنښت  دي ېځليتنښ  دهنښتېځلې   نښتېځلي دي

 3rd ی دئلنښتېځ  نښتېځلي دي  هد نښتېځلې  ېځلي دينښت ی دئېځلنښت  نښتېځلي دي  ځلې دهنښتې  دي نښتېځلي

 
Present Perfect Progressive  

 1st نښتېځئ/ نښتېځه )(هېځلنښت ځلهېنښت لېنښتېځ نښتېځئ/ نښتېځه (ه)نښتېځل ښتېځلهن نښتېځلې

 2nd تېځهنښ نښتېځئ/ (ه)ځلنښتې لهنښتېځ ځلېنښتې تېځئ/ نښتېځهنښ (ه)نښتېځل نښتېځله نښتېځلې

 3rd ښتېځهنښتېځئ/ ن (ه)نښتېځل نښتېځله نښتېځلې هنښتېځئ/ نښتېځ (ه)ېځلښتن نښتېځله ښتېځلېن

 
Past Progressive  

 1st نښتېځئ/ نښتېځه (ه)نښتېځل نښتېځله نښتېځلې هنښتېځئ/ ښتېځن (ه)ځلنښتې نښتېځله نښتېځلې

 2nd هېځنښتېځئ/ نښت (ه)لنښتېځ تېځلهنښ نښتېځلې ښتېځهتېځئ/ ننښ (ه)ېځلنښت نښتېځله تېځلېنښ

 3rd نښتېځئ/ نښتېځه )(هنښتېځل ښتېځلهن نښتېځلې نښتېځئ/ نښتېځه (ه)نښتېځل هلنښتېځ نښتېځلې

  
Past Perfect  

 1st ی ونښتېځل ېځلي وهنښت نښتېځلې وه نښتېځلي وې ی وېځلنښت نښتېځلي وه وه تېځلېنښ ي وېلنښتېځ

 2nd ی ونښتېځل وهنښتېځلي  ښتېځلې وهن نښتېځلي وې ی وځلنښتې ځلي وهښتېن نښتېځلې وه ېځلي وېنښت

 3rd وی ځلېنښت وهنښتېځلي  نښتېځلې وه نښتېځلي وې ی وېځلنښت نښتېځلي وه نښتېځلې وه نښتېځلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ځئ/ نښتېځهښتېن (ه)نښتېځل هنښتېځل نښتېځلې هنښتېځئ/ نښتېځ (ه)نښتېځل نښتېځله نښتېځلې

 2nd ېځئ/ نښتېځهنښت (ه)نښتېځل نښتېځله نښتېځلې نښتېځهئ/ نښتېځ (ه)نښتېځل لهېځنښت نښتېځلې

 3rd ئ/ نښتېځهنښتېځ (ه)نښتېځل لهنښتېځ لېښتېځن ښتېځهنښتېځئ/ ن (ه)نښتېځل نښتېځله نښتېځلې
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Future Progressive  

 1st ه)(ځمتېنښبه   (ه)نښتېځمه ب  (ه)نښتېځمبه   (ه)نښتېځم به  به نښتېځو ځوبه نښتې ه نښتېځوب به نښتېځو

 2nd ېځېنښتبه   نښتېځېبه   نښتېځېبه   نښتېځې به  نښتېځئبه  ئنښتېځبه  نښتېځئبه  نښتېځئبه 

 3rd ښتېځينبه   نښتېځيبه   نښتېځيبه   نښتېځيبه  نښتېځيبه  ينښتېځبه  نښتېځيبه  تېځينښ به

 
Future Perfect  

 1st ی ويتېځلبه نښ ښتېځلي ويبه ن به نښتېځلې وي به نښتېځلي وي وي یځلتېبه نښ نښتېځلي ويه ب به نښتېځلې وي نښتېځلي وي به

 2nd ويی به نښتېځل لي ويبه نښتېځ به نښتېځلې وي ښتېځلي ويبه ن ی ويبه نښتېځل ي ويېځلنښت هب ې ويبه نښتېځل به نښتېځلي وي

 3rd يی وبه نښتېځل به نښتېځلي وي ښتېځلې ويه نب نښتېځلي ويبه  ويی به نښتېځل ځلي ويبه نښتې وي ځلېبه نښتې لي ويه نښتېځب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ويی نښتېځل به به نښتېځلي وي به نښتېځلې وي به نښتېځلي وي ی ويبه نښتېځل تېځلي ويبه نښ ويځلې ېبه نښت به نښتېځلي وي

 2nd ی وينښتېځلبه  به نښتېځلي وي به نښتېځلې وي ي ويېځلښتبه ن ی وينښتېځل به به نښتېځلي وي يه نښتېځلې وب يبه نښتېځلي و

 3rd ی ويځلبه نښتې به نښتېځلي وي نښتېځلې ويبه  به نښتېځلي وي ی ويلتېځه نښب لي ويبه نښتېځ به نښتېځلې وي به نښتېځلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نښتېځم(تېر) به  (ه)نښتېځمتېر) به ( (ه)نښتېځمبه  (تېر) (ه)نښتېځم(تېر) به  به نښتېځو )تېر( (تېر) به نښتېځو ځونښتې(تېر) به  ځوېر) به نښتې(ت

 2nd نښتېځې) به (تېر  ښتېځېنه (تېر) ب  تېځېنښ) به (تېر  ېځېنښت(تېر) به   ېځئنښت(تېر) به   نښتېځئ(تېر) به   ئنښتېځ(تېر) به   ځئنښتې به تېر)( 

 3rd نښتېځي) به تېر(  يځنښتېه (تېر) ب  نښتېځي(تېر) به   نښتېځي) به (تېر  نښتېځيبه (تېر)   نښتېځي(تېر) به   نښتېځي) به تېر(  نښتېځي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

به نښتېځلي (تېر)  

 وي

تېځلې ېر) به نښ(ت 

 يو

ځلي ښتې(تېر) به ن 

 وي

ی ر) به نښتېځل(تې 

 وي

 (تېر) به نښتېځلي 

 يو

(تېر) به نښتېځلې  

 وي

ي (تېر) به نښتېځل 

 وي

ی نښتېځل(تېر) به  

 وي
1st 

(تېر) به نښتېځلي  

 وي

ځلې ښتېبه ن (تېر) 

 يو

ي (تېر) به نښتېځل 

 وي

ی (تېر) به نښتېځل 

 وي

به نښتېځلي  (تېر) 

 وي

ښتېځلې تېر) به ن( 

 وي

ېځلي نښت(تېر) به  

 وي

ی ېر) به نښتېځل(ت 

 يو
2nd 

ي ېځلښت(تېر) به ن 

 وي

(تېر) به نښتېځلې  

 وي

نښتېځلي (تېر) به  

 وي

ی ر) به نښتېځل(تې 

 وي

(تېر) به نښتېځلي  

 وي

ېځلې نښتبه  )(تېر 

 وي

لي (تېر) به نښتېځ 

 وي

ی (تېر) به نښتېځل 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 تېځئ/ نښېځه ، به،نښ (ه)تېځمنښ (که ...)

 ... (ه)نښتېځمو
 Deverbals 

Present Subjunctive )(هزه دې ونښتېځم )غواړي چي(  Present Active نښتېځونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)تېځمزه دې ونښ )ل يې چيغوښت  Present Passive  کېدونکینښتېځل 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یتېځلنښ  Past Active ینښتېځل  

Past Anterior or Preterit Perfect و ینښتېځل  Past Passive ینښتېځل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وينښتېځل ما ديچي)  لرينه  ردی باو  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و ینښتېځل ما )چي خوښ وم  Continuous ځهنښتې 

 Non-continuous ونښتېځه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)اړمنغ (ه)نغاړم  (ه)منغاړ (ه)نغاړم نغاړو نغاړو نغاړو نغاړو

 2nd نغاړې نغاړې غاړېن نغاړې اړئنغ نغاړئ نغاړئ ئنغاړ

 3rd نغاړي نغاړي نغاړي نغاړي نغاړي اړينغ ينغاړ نغاړي

 
Simple Past  

 1st ونغاړه/ونغاړئ (ه)نغاړلو هغاړلنو اړلېونغ ونغاړئ (ه)ونغاړل ونغاړله ونغاړلې

 2nd ونغاړه/نغاړئو (ه)ړلونغا اړلهونغ ونغاړلې نغاړئو (ه)ونغاړل ونغاړله ونغاړلې

 3rd ونغاړه/ونغاړئ (ه)ونغاړل ړلهونغا ونغاړلې نغاړئو (ه)ونغاړل نغاړلهو ونغاړلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ونغاړم )(هبه ونغاړم (ه)اړمه ونغب )(هړمابه ونغ به ونغاړو به ونغاړو به ونغاړو ونغاړوبه 

 2nd ونغاړې به ه ونغاړېب ېبه ونغاړ غاړېبه ون ئبه ونغاړ به ونغاړئ ونغاړئ به به ونغاړئ

 3rd ړيبه ونغا ونغاړي به ونغاړيبه  به ونغاړي به ونغاړي اړيونغبه  به ونغاړي غاړيونبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ر) به ونغاړم(تې (ه)غاړمون (تېر) به (ه)مه ونغاړ(تېر) ب )(ه(تېر) به ونغاړم (تېر) به ونغاړو  تېر) به ونغاړو(  (تېر) به ونغاړو  اړوونغبه  )(تېر 

 2nd ړېونغا به تېر)( نغاړې(تېر) به و (تېر) به ونغاړې به ونغاړې (تېر) به ونغاړئ(تېر)  ونغاړئ(تېر) به  ېر) به ونغاړئ(ت غاړئ(تېر) به ون

 3rd ونغاړي به(تېر)  به ونغاړي(تېر)  غاړيون (تېر) به غاړي) به ون(تېر غاړي(تېر) به ون نغاړي(تېر) به و (تېر) به ونغاړي نغاړي(تېر) به و

 
Present Progressive  

 1st (ه)نغاړم (ه)نغاړم  (ه)اړمنغ (ه)نغاړم اړونغ نغاړو نغاړو نغاړو

 2nd غاړېن نغاړې نغاړې غاړېن اړئنغ غاړئن نغاړئ نغاړئ

 3rd نغاړي ړينغا نغاړي نغاړي ينغاړ نغاړي نغاړي نغاړي
 

Present Perfect  
 1st ئی دنغاړل  نغاړلي دي  نغاړلې ده  ي دياړلنغ ئی دنغاړل  ي ديړلنغا  نغاړلې ده  نغاړلي دي

 2nd دئ ینغاړل  نغاړلي دي  ې دهاړلنغ  ياړلي دنغ ی دئنغاړل  نغاړلي دي  نغاړلې ده  ينغاړلي د

 3rd دئی نغاړل  ديلي نغاړ  اړلې دهنغ  دي نغاړلي دئی نغاړل  غاړلي دين  نغاړلې ده  نغاړلي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله نغاړلې نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله نغاړلې

 2nd نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل لهنغاړ نغاړلې نغاړه /غاړئن )(هړلانغ ړلهنغا نغاړلې

 3rd نغاړه /ړئنغا (ه)غاړلن هنغاړل نغاړلې نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله اړلېنغ

 
Past Progressive  

 1st نغاړه /نغاړئ (ه)لنغاړ نغاړله ړلېنغا نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله ړلېنغا

 2nd نغاړه /نغاړئ (ه)غاړلن نغاړله نغاړلې ړهنغا /اړئنغ )ه(نغاړل نغاړله نغاړلې

 3rd نغاړه /نغاړئ (ه)اړلنغ نغاړله ړلېنغا اړهنغ /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله نغاړلې

 
Past Perfect  

 1st ی ونغاړل ړلي وهنغا نغاړلې وه ېنغاړلي و ی ونغاړل نغاړلي وه غاړلې وهن ېلي ونغاړ

 2nd ی ونغاړل نغاړلي وه لې وهنغاړ نغاړلي وې ی ونغاړل وهړلي انغ وه نغاړلې نغاړلي وې

 3rd ی ونغاړل ړلي وهنغا اړلې وهنغ نغاړلي وې ی ونغاړل هنغاړلي و نغاړلې وه اړلي وېنغ

 
Past Perfect Progressive  

 1st نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله لېنغاړ نغاړه /اړئنغ (ه)نغاړل نغاړله نغاړلې

 2nd ړهنغا /نغاړئ (ه)نغاړل نغاړله غاړلېن نغاړه /نغاړئ (ه)نغاړل لهنغاړ نغاړلې

 3rd هاړنغ /نغاړئ (ه)اړلنغ نغاړله ېاړلنغ نغاړه /اړئنغ (ه)لنغاړ اړلهنغ نغاړلې

 
  



285: to wrap; to fold نغاړل 
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Future Progressive  

 1st )(هغاړمنبه   (ه)نغاړمبه   (ه)نغاړمبه   (ه)ړمنغابه   ه نغاړوب به نغاړو به نغاړو به نغاړو

 2nd ړېنغابه   نغاړېبه   نغاړېبه   نغاړېبه   نغاړئبه  ړئنغابه  نغاړئبه  ړئنغاه ب

 3rd اړينغبه   نغاړيبه   ياړنغبه   نغاړيبه  نغاړيبه  ړينغابه  نغاړيبه  نغاړيه ب

 
Future Perfect  

 1st وي یبه نغاړل غاړلي ويبه ن وي اړلېغبه ن يبه نغاړلي و ی ويبه نغاړل به نغاړلي وي به نغاړلې وي يبه نغاړلي و

 2nd ويی به نغاړل اړلي وينغبه  لې ويغاړبه ن غاړلي ويبه ن ويی ه نغاړلب به نغاړلي وي ويبه نغاړلې  به نغاړلي وي

 3rd ويی به نغاړل به نغاړلي وي به نغاړلې وي به نغاړلي وي ويی به نغاړل به نغاړلي وي به نغاړلې وي وينغاړلي به 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه نغاړل نغاړلي ويه ب يبه نغاړلې و يغاړلي وبه ن ی ويبه نغاړل غاړلي ويبه ن به نغاړلې وي به نغاړلي وي

 2nd ی ويبه نغاړل به نغاړلي وي ړلې ويبه نغا غاړلي ويبه ن ی ويبه نغاړل به نغاړلي وي لې ويغاړبه ن ويبه نغاړلي 

 3rd ويی نغاړلبه  لي ويبه نغاړ نغاړلې ويبه  به نغاړلي وي ی ويبه نغاړل ويبه نغاړلي  اړلې ويبه نغ ويړلي ابه نغ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نغاړمه ېر) ب(ت  (ه)منغاړه (تېر) ب   (ه)نغاړم(تېر) به   (ه)نغاړم(تېر) به   غاړوبه ن (تېر)  (تېر) به نغاړو  به نغاړور) (تې  ړوتېر) به نغا( 

 2nd غاړېن(تېر) به   ېنغاړ(تېر) به   ېنغاړېر) به (ت  نغاړېېر) به (ت  اړئنغېر) به (ت  نغاړئتېر) به (  نغاړئ(تېر) به   نغاړئتېر) به ( 

 3rd ړينغا(تېر) به   غاړينبه  ېر)(ت  ينغاړه (تېر) ب  نغاړي(تېر) به   نغاړيېر) به (ت  نغاړير) به (تې  نغاړي(تېر) به   نغاړي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويغاړل(تېر) به ن ي وي(تېر) به نغاړل (تېر) به نغاړلې وي ويلي به نغاړ(تېر)  ی ويړل(تېر) به نغا وي ) به نغاړليتېر( ه نغاړلې وي(تېر) ب غاړلي وي(تېر) به ن

 2nd ی وينغاړل به (تېر) اړلي وي) به نغ(تېر ې وي(تېر) به نغاړل وي(تېر) به نغاړلي  ی وير) به نغاړل(تې ) به نغاړلي وي(تېر وي اړلېغ) به ن(تېر (تېر) به نغاړلي وي

 3rd ی وينغاړل ر) به(تې وي ينغاړل (تېر) به (تېر) به نغاړلې وي نغاړلي وي(تېر) به  ی ويل(تېر) به نغاړ (تېر) به نغاړلي وي وي ړلېبه نغا (تېر) لي وياړ(تېر) به نغ

 

Conditional (present, past, future) 
 )(همړه ، به ونغاړړئ/ نغا،نغا (ه)منغاړ (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ه دې ونغاړمز )واړي چيغ  Present Active نکینغاړو 

Imperfect Subjunctive )(ه)مزه دې ونغاړ )غوښتل يې چي  Present Passive نغاړل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و ینغاړل  Past Active ینغاړل  

Past Anterior or Preterit Perfect و ینغاړل  Past Passive یسو اړلنغ 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی وينغاړل نه لري چي) ما ديدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و ینغاړل ما )خوښ وم چي  Continuous نغاړه 

 Non-continuous نغاړهو 

 



286: to take; to catch; to conquer; to seize نيول 
 

 572 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)نيسم (ه)نيسم  (ه)منيس (ه)منيس سوني نيسو نيسو نيسو

 2nd نيسې نيسې ېنيس نيسې نيسئ نيسئ نيسئ نيسئ

 3rd نيسي سيني نيسي نيسي يسين نيسي نيسي نيسي

 
Simple Past  

 1st ونيوئ (ه)ونيول ونيوله ونيولې ونيوئ )(هلونيو يولهون ونيولې

 2nd نيوئو (ه)ولوني ونيوله ونيولې ونيوئ (ه)ونيول يولهون ونيولې

 3rd ونيوئ (ه)ونيول ونيوله ونيولې ونيوئ ه)(ونيول ونيوله يولېون
 

Simple Future  
 1st (ه)به ونيسم )(همبه ونيس )(هه ونيسمب (ه)به ونيسم نيسوبه و ونيسو به به ونيسو نيسوبه و

 2nd سېبه وني ونيسېبه  به ونيسې به ونيسې يسئبه ون به ونيسئ به ونيسئ به ونيسئ

 3rd به ونيسي يبه ونيس به ونيسي به ونيسي ونيسي به به ونيسي ونيسي به سيونيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ونيسم(تېر) به  (ه)) به ونيسم(تېر (ه)ه ونيسم(تېر) ب (ه)(تېر) به ونيسم ) به ونيسوتېر(  ونيسو (تېر) به  و(تېر) به ونيس  وېر) به ونيس(ت 

 2nd ېنيس(تېر) به و سېبه وني (تېر) يسې(تېر) به ون ونيسې(تېر) به  (تېر) به ونيسئ ه ونيسئ(تېر) ب ) به ونيسئ(تېر يسئه ونب(تېر) 

 3rd ونيسي(تېر) به  ) به ونيسي(تېر ) به ونيسي(تېر (تېر) به ونيسي (تېر) به ونيسي ينيستېر) به و( ه ونيسيب (تېر) ) به ونيسي(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)نيسم (ه)نيسم (ه)نيسم (ه)نيسم نيسو نيسو نيسو يسون

 2nd نيسې نيسې سېني نيسې نيسئ يسئن نيسئ نيسئ

 3rd يسين نيسي سيني نيسي نيسي نيسي نيسي نيسي
 

Present Perfect  
 1st ی دئولني  نيولي دي  نيولې ده  نيولي دي ی دئنيول  نيولي دي  نيولې ده  نيولي دي

 2nd دئ ینيول  نيولي دي  نيولې ده  نيولي دي ی دئنيول  دي نيولي  نيولې ده  يولي دني

 3rd ی دئيولن  ولي ديني  لې دهيون  نيولي دي ی دئنيول  لي دينيو  نيولې ده  ينيولي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st هنيو /وئين (ه)لنيو نيوله نيولې نيوه /نيوئ (ه)نيول لهنيو نيولې

 2nd نيوه /نيوئ ه)(نيول نيوله نيولې نيوه /نيوئ (ه)نيول نيوله نيولې

 3rd وهني /نيوئ (ه)نيول هنيول نيولې يوهن /نيوئ (ه)ولني يولهن نيولې

 
Past Progressive  

 1st نيوه /نيوئ (ه)نيول نيوله نيولې وهني /نيوئ (ه)نيول نيوله نيولې

 2nd نيوه /نيوئ (ه)نيول نيوله يولېن يوهن /نيوئ (ه)يولن نيوله نيولې

 3rd نيوه /نيوئ ه)(نيول هنيول يولېن نيوه /نيوئ (ه)لنيو نيوله نيولې

 
Past Perfect  

 1st ی ونيول نيولي وه نيولې وه نيولي وې ی ولنيو نيولي وه نيولې وه ېنيولي و

 2nd ی ونيول ي وهيولن وه نيولې نيولي وې ی ونيول نيولي وه نيولې وه وېنيولي 

 3rd ی ويولن يولي وهن نيولې وه ولي وېني ی ونيول نيولي وه نيولې وه وې نيولي

 
Past Perfect Progressive  

 1st نيوه /نيوئ (ه)نيول نيوله يولېن هنيو /نيوئ (ه)نيول لهنيو نيولې

 2nd هوني /وئني (ه)نيول نيوله نيولې نيوه /نيوئ (ه)نيول نيوله يولېن

 3rd نيوه /نيوئ (ه)نيول نيوله نيولې نيوه /ئنيو (ه)نيول نيوله نيولې

 
  



286: to take; to catch; to conquer; to seize نيول 
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Future Progressive  

 1st (ه)نيسمبه   ه)(سمنيبه   (ه)سمنيبه   )(هنيسمبه   نيسو به به نيسو يسوبه ن به نيسو

 2nd نيسېبه   نيسېبه   نيسېبه   نيسېبه   نيسئبه  نيسئبه  نيسئبه  نيسئبه 

 3rd يسينبه   نيسيبه   نيسيبه   نيسيبه   نيسيبه  نيسيبه  ينيسه ب ينيس هب

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه نيول به نيولي وي وي به نيولې وي نيولي به ی ويبه نيول وي به نيولي ويلې به نيو ولي ويبه ني

 2nd ی ويبه نيول ولي ويبه ني ويولې يبه ن يبه نيولي و ی ويبه نيول به نيولي وي ويبه نيولې  لي ويبه نيو

 3rd ی وينيول به نيولي ويبه  به نيولې وي يولي ويبه ن ی ويبه نيول نيولي وي به به نيولې وي به نيولي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یيولنبه  ويبه نيولي  به نيولې وي به نيولي وي وي یبه نيول ولي وينيبه  به نيولې وي به نيولي وي

 2nd ی ويبه نيول ينيولي وبه  لې ويبه نيو ه نيولي ويب ی ويبه نيول به نيولي وي ولې ويبه ني به نيولي وي

 3rd ی ويبه نيول نيولي ويبه  به نيولې وي به نيولي وي وي یبه نيول وي نيولي به به نيولې وي وي به نيولي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)نيسمېر) به (ت  (ه)نيسم) به (تېر  )(هنيسمبه (تېر)   (ه)نيسمه (تېر) ب  به نيسو (تېر)  به نيسو (تېر)  به نيسو ېر)(ت  ونيسبه  )(تېر 

 2nd ېنيس(تېر) به   نيسې(تېر) به   نيسېبه  (تېر)  نيسېبه  (تېر)  نيسئ(تېر) به   نيسئ(تېر) به   سئني(تېر) به   نيسئ به(تېر)  

 3rd نيسيبه  ېر)(ت  نيسي) به (تېر  ينيسر) به (تې  نيسيتېر) به (  نيسي(تېر) به   نيسي(تېر) به   نيسي(تېر) به   سينيبه ر) (تې 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به نيول  وي(تېر) به نيولي   يولې وني ) بهر(تې  ي(تېر) به نيولي و  ی وي(تېر) به نيول  ېر) به نيولي وي(ت  (تېر) به نيولې وي  ) به نيولي ويتېر( 

 2nd ی ويبه نيول(تېر)   (تېر) به نيولي وي  نيولې وي به (تېر)  لي ويبه نيو) (تېر  ی ويه نيول(تېر) ب  ويلي (تېر) به نيو  ولې ويېر) به ني(ت  ) به نيولي وي(تېر 

 3rd يی ور) به نيول(تې  ويبه نيولي (تېر)   نيولې وي (تېر) به  (تېر) به نيولي وي  وي ی(تېر) به نيول  وييولي ه نر) بې(ت  وي(تېر) به نيولې   (تېر) به نيولي وي 

 

Conditional (present, past, future) ..(ه)،نيوئ/ نيوه ، به ونيسم (ه)نيسم.) (که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)يسمزه دې ون )غواړي چي  Present Active نيوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ه دې ونيسمز )غوښتل يې چي  Present Passive ول کېدونکیني 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یيولن  Past Active ینيول  

Past Anterior or Preterit Perfect و ینيول  Past Passive ینيول سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وينيول ه لري چي) ما ديدی باور ن  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و ینيول ما )وم چي خوښ  Continuous نيسه 

 Non-continuous ونيسه 

 



287: to dry; to abort چولو  
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګوچ )(هوچوم  )(هوچوم (ه)وچوم وووچ وچوو وچوو وچوو

 2nd ېوچو وېوچ وچوې وچوې چوئو وچوئ وچوئ وئوچ

 3rd وچوي وچوي وچوي وچوي وچوي وچوي ويوچ وچوي

 
Simple Past  

 1st ئوچ ک (ه)کړل -/کړه وچ ړهک هوچ ېړک وچي وچ کئ (ه)کړل -/کړهوچ  کړه وچه کړې وچي

 2nd ئچ کو (ه)کړل -/ړهکوچ  ړهک وچه کړې وچي وچ کئ (ه)کړل -/کړهوچ  کړه وچه کړې وچي

 3rd وچ کئ (ه)کړل -/کړهوچ  کړه وچه ړېک يوچ وچ کئ (ه)ړلک -/ړهکوچ  کړه وچه کړې وچي
 

Simple Future  
 1st (ه)وچ کم به (ه)کم وچ به (ه)وچه کم به (ه)مي کوچ هب وچ کو به وچ کو به به وچه کو به وچي کو

 2nd وچ کې هب وچ کې به کې وچه به وچي کې به کئ وچ به کئ وچ به به وچه کئ ئبه وچي ک

 3rd وچ کي به چ کيو به کي وچه به وچي کي به وچ کي به کيوچ  به به وچه کي ي کيوچبه 

 
Simple Future in the Past  

 )(هوچه کم (تېر) به (ه)کم چي(تېر) به و وچ کو (تېر) به وچ کو (تېر) به وچه کو بهتېر) ( وچي کو ر) به(تې
 وچ کم به (تېر)

 (ه)

 م وچ ک ېر) به(ت

 (ه)
1st 

 2nd ېکوچ  به(تېر)  وچ کې (تېر) به وچه کې (تېر) به وچي کې تېر) به( وچ کئ (تېر) به وچ کئ (تېر) به ه کئوچ (تېر) به چي کئو به) (تېر

 3rd وچ کي به(تېر)  چ کيو ه(تېر) ب چه کيو ر) به(تې چي کيو (تېر) به وچ کي (تېر) به وچ کي (تېر) به وچه کي ه(تېر) ب وچي کي به (تېر)
 

Present Progressive  
 1st (ه)وچوم (ه)وچوم  (ه)وچوم (ه)وچوم وچوو وچوو وچوو چووو

 2nd ېووچ چوېو وچوې وچوې وچوئ وچوئ وچوئ وچوئ

 3rd وچوي وچوي وچوي يوچو وچوي وچوي وچوي وچوي

 
Present Perfect  

 1st دئ یوچ کړ  کړي ديوچ   هوچه کړې د  ړي ديوچي ک ی دئړچ کو  وچ کړي دي  کړې دهوچه   دي وچي کړي

 2nd ئی دکړ وچ  وچ کړي دي  وچه کړې ده  وچي کړي دي ی دئوچ کړ  دي وچ کړي  وچه کړې ده  وچي کړي دي

 3rd ی دئکړ وچ  ړي ديوچ ک  وچه کړې ده  وچي کړي دي ی دئوچ کړ  وچ کړي دي  وچه کړې ده  ي ديچي کړو

 
Present Perfect Progressive  

 1st وچاوه /وچوئ (ه)وچول وچوله وچولې اوهوچ /وچوئ (ه)وچول چولهو وچولې

 2nd وهوچا /وئچو (ه)لوچو وچوله وچولې وچاوه /وچوئ (ه)وچول هوچول وچولې

 3rd وچاوه /وچوئ (ه)لوچو وچوله وچولې وچاوه /وچوئ (ه)لوچو وچوله وچولې
 

Past Progressive  
 1st وچاوه /چوئو (ه)وچول چولهو لېچوو وچاوه /وچوئ ه)(وچول وچوله لېوچو

 2nd وچاوه /وچوئ (ه)وچول وچوله وچولې وچاوه /ئوچو (ه)وچول وچوله وچولې

 3rd وچاوه /وچوئ (ه)وچول وچوله وچولې وچاوه /وچوئ ه)(چولو وچوله وچولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ووچ  هړي وک وچ وچه کړې وه وېوچي کړي  و کړیوچ  وچ کړي وه کړې وهوچه  ي وېوچي کړ

 2nd کړی ووچ  وچ کړي وه وهوچه کړې  وچي کړي وې ی وکړوچ  وچ کړي وه وچه کړې وه چي کړي وېو

 3rd کړی ووچ  هوچ کړي و وچه کړې وه وچي کړي وې وکړی وچ  وچ کړي وه ړې وهه کوچ ېوي کړي وچ

 
Past Perfect Progressive  

 1st وچاوه /وئوچ (ه)وچول وچوله چولېو وچاوه /وچوئ (ه)لوچو وچوله ېچولو

 2nd وچاوه /وچوئ (ه)وچول وچوله ېوچول وچاوه /چوئو (ه)وچول وچوله وچولې

 3rd وچاوه /وچوئ (ه)وچول لهوچو وچولې وچاوه /ئوچو )(هلوچو هوچول ېوچول

 
  



287: to dry; to abort چولو  
 

 575 

 
Future Progressive  

 1st )(هوچوم به  (ه)چومو هب  (ه)وچوم به  )(هوچوم به  چووو به وچوو به وچوو به وچوو به

 2nd وچوې به  وچوې به  وېوچ به  وچوې به  وچوئ به وچوئ به وچوئ به وچوئ به

 3rd وچوي به  وچوي به  وچوي به  وچوي به يوچو هب يوچو هب وچوي به وچوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويوچ کړ به کړي ويوچ  به وچه کړې وي به ويوچي کړي  به ی ويوچ کړ به ويړي وچ ک به ړې ويوچه ک هب کړي وي به وچي

 2nd ی ويکړ وچ به وچ کړي وي به ې ويکړ وچه هب ي ويوچي کړ به ی ويوچ کړ به وچ کړي وي به يکړې ووچه  به ويبه وچي کړي 

 3rd ی ويوچ کړ به وچ کړي وي به ويوچه کړې  به ويوچي کړي  به يی وچ کړو به ي ويوچ کړ به ه کړې ويوچ به به وچي کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويچ کړو به وچ کړي وي به ړې ويه کوچ هب ړي ويوچي ک به ی ويوچ کړ به وچ کړي وي به ويوچه کړې به  وي به وچي کړي

 2nd ی ويوچ کړ هب وچ کړي وي به وي وچه کړې به وي وچي کړي به ويی وچ کړ به ړي ويوچ ک به چه کړې ويبه و به وچي کړي وي

 3rd يی وچ کړو به ويوچ کړي  به وچه کړې وي به وچي کړي وي هب ی ويوچ کړ به وچ کړي وي به به وچه کړې وي چي کړي ويه وب
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وچوم به ېر)(ت (ه)وچوم ېر) بهت( (ه)وچوم (تېر) به (ه)وچوم بهر) (تې وچوو به )(تېر وووچ ېر) به(ت وچوو (تېر) به وچوو (تېر) به

 2nd وچوې ېر) به(ت  وچوې (تېر) به  وچوې بهېر) ت(  چوېو (تېر) به  وچوئ (تېر) به  وچوئ ر) به(تې  وچوئ ر) به(تې  وچوئ (تېر) به 

 3rd وچوي به (تېر)  وچوي ر) بهې(ت  وچوي (تېر) به  وچوي ر) به(تې  وچوي ېر) به(ت  چويو تېر) به(  وچوي (تېر) به  وچوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

وچي کړي  (تېر) به 

 وي

وچه کړې  (تېر) به 

 وي
 ی ويوچ کړ ېر) به(ت  يي وچ کړو ر) به(تې 

(تېر) به وچي کړي  

 وي

ه کړې وچ (تېر) به 

 وي
 1st ويی وچ کړ ر) به(تې  ويوچ کړي  ه(تېر) ب 

به وچي کړي  (تېر) 

 وي

وچه کړې  ر) بهې(ت 

 وي
 ی ويوچ کړ (تېر) به  وچ کړي وي ېر) به(ت 

کړي (تېر) به وچي  

 وي

وچه کړې  (تېر) به 

 وي
 2nd ی ويوچ کړ هېر) ب(ت  وي يوچ کړ (تېر) به 

(تېر) به وچي کړي  

 وي

ه کړې وچ (تېر) به 

 وي
 ويی وچ کړ ر) به(تې  ويوچ کړي  ه(تېر) ب 

چي کړي (تېر) به و 

 وي

وچه کړې  هب (تېر) 

 وي
 3rd ی ويوچ کړ (تېر) به  وچ کړي وي ه) ب(تېر 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)وچ کم هوه، بوچا /وئچ، و(ه)وچوم ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کموچ  زه دې )اړي چيغو  Present Active وچوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(وچ کم زه دې )چي ېي غوښتل  Present Passive وچېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی ووچ  Past Active یچ کړو  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ووچ  Past Passive یووچ س 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويوچ کړ ما دينه لري چي) ور دی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )وکړی وچ  ما )چي خوښ وم  Continuous وچوه 

 Non-continuous چ کهو 

 



288: to build; to populate; to cultivate; to develop ودانول 
 

 576 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګودان (ه)ودانوم  (ه)ودانوم (ه)ومدانو ودانوو ودانوو ووناود ودانوو

 2nd ېدانوو دانوېو ودانوې ودانوې ودانوئ ودانوئ ودانوئ ودانوئ

 3rd انويود ودانوي ودانوي ودانوي ودانوي يودانو ودانوي دانويو

 
Simple Past  

 1st ودان کئ (ه)کړل -ه/کړ ودان کړه ودانه کړې يودان ودان کئ (ه)کړل -ن کړه/ودا ودانه کړه ړېوداني ک

 2nd ودان کئ (ه)ړلک -کړه/ ودان هکړ ودانه کړې وداني ودان کئ (ه)کړل -ه/ودان کړ انه کړهود وداني کړې

 3rd دان کئو )(هکړل -ن کړه/ودا کړه ودانه ړېک وداني ودان کئ )(هکړل -ودان کړه/ ودانه کړه ي کړېودان
 

Simple Future  
 1st (ه)ودان کم به (ه)ودان کم به (ه)مودانه ک به (ه)موداني ک به ودان کو به ودان کو به کو انهبه ود به وداني کو

 2nd دان کېو به ودان کې به ېودانه ک به وداني کې به ودان کئ هب ودان کئ به نه کئه وداب ئني کابه ود

 3rd ودان کي به ودان کي به کي ودانه به وداني کي هب ودان کي به کي ودان به کي انهبه ود داني کيبه و

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(کمودان  تېر) به( (ه)کمودان  به (تېر) (ه)ودانه کم (تېر) به (ه)کم به وداني (تېر) وودان ک (تېر) به کوودان  بهېر) ت( ه کوودان (تېر) به وداني کو (تېر) به

 2nd کې ودان ه(تېر) ب ودان کې (تېر) به ودانه کې به (تېر) وداني کې (تېر) به ودان کئ (تېر) به ودان کئ بهر) (تې ودانه کئ ر) بهېت( ر) به وداني کئ(تې

 3rd ودان کي ه(تېر) ب ودان کي (تېر) به کينه ودا (تېر) به داني کيتېر) به و( ودان کي تېر) به( ودان کي (تېر) به ودانه کي ) به(تېر ) به وداني کي(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)ودانوم (ه)ودانوم  (ه)ودانوم ه)(ودانوم ودانوو ودانوو ودانوو ودانوو

 2nd ودانوې ودانوې ودانوې ودانوې ودانوئ نوئودا ئانوود ئوودان

 3rd نويودا ودانوي ويودان ويودان انويود ودانوي ودانوي ودانوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئودان کړ  ودان کړي دي  ې دهودانه کړ  ړي ديوداني ک ی دئودان کړ  ودان کړي دي  دهړې ودانه ک  ني کړي ديادو

 2nd دئی ان کړود  ړي ديودان ک  نه کړې دهودا  وداني کړي دي ی دئودان کړ  يودان کړي د  کړې دهدانه و  ي ديړداني کو

 3rd ی دئودان کړ  ودان کړي دي  ودانه کړې ده  کړي دي انيود ی دئودان کړ  دي يودان کړ  کړې ده ودانه  ي ديکړ وداني

 
Present Perfect Progressive  

 1st وداناوه /وئودان (ه)ودانول ودانوله ودانولې هوداناو /ودانوئ (ه)دانولو هانولدو نولېودا

 2nd هناوودا /ودانوئ (ه)نولادو ودانوله دانولېو وداناوه /نوئودا (ه)ودانول دانولهو ودانولې

 3rd وهودانا /ودانوئ (ه)ودانول ودانوله انولېود وداناوه /نوئودا (ه)ودانول ودانوله ودانولې

 
Past Progressive  

 1st وداناوه /ئودانو )(هودانول ودانوله ودانولې هوداناو /ودانوئ (ه)ودانول ودانوله ودانولې

 2nd وداناوه /ودانوئ (ه)ودانول ودانوله لېودانو وداناوه /نوئادو (ه)ودانول نولهودا ودانولې

 3rd وداناوه /ودانوئ (ه)لانوود هلودانو ودانولې وداناوه /ودانوئ (ه)ودانول ولهودان ودانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ون ادو ودان کړي وه وهودانه کړې  وې وداني کړي ی وکړودان  ن کړي وهودا ودانه کړې وه وداني کړي وې

 2nd وکړی ودان  ودان کړي وه ودانه کړې وه وېوداني کړي  ړی وکودان  ودان کړي وه ودانه کړې وه ي وېکړ وداني

 3rd و کړیدان و کړي وه ودان ودانه کړې وه وداني کړي وې کړی وودان  کړي وه ودان ودانه کړې وه ړي وېي کودان

  
Past Perfect Progressive  

 1st هوداناو /ودانوئ (ه)ودانول ودانوله ودانولې وداناوه /ئانوود (ه)ودانول انولهود ېودانول

 2nd وداناوه /ودانوئ (ه)ودانول ودانوله انولېود ناوهاود /وئودان (ه)ودانول ودانوله ودانولې

 3rd وداناوه /انوئود (ه)دانولو هودانول دانولېو اناوهود /دانوئو (ه)ودانول انولهود ودانولې

 
  



288: to build; to populate; to cultivate; to develop ودانول 
 

 577 

 
Future Progressive  

 1st )ه(دانومو به  (ه)ودانوم به (ه)ودانوم به  (ه)مودانو به  دانووو به ودانوو به ودانوو به ودانوو به

 2nd وېودان به  ودانوې به  ودانوې به  ودانوې به  ودانوئ به ودانوئ به ودانوئ به انوئود به

 3rd ودانوي به  ودانوي به  ودانوي به  دانويو به ويودان به نويودا به انويود به ودانوي به

 
Future Perfect  

 1st ی وين کړودا به ودان کړي وي به انه کړې ويود به وداني کړي وي به يی ون کړاود به ودان کړي وي به ودانه کړې وي به کړي ويبه وداني 

 2nd ويی ودان کړ به ودان کړي وي به ه کړې ويدانو به وداني کړي وي به ی ويودان کړ به ودان کړي وي به ودانه کړې وي به وي وداني کړيبه 

 3rd ی ويدان کړو به ودان کړي وي به ودانه کړې وي به وداني کړي وي هب وي یکړدان و به ويودان کړي  به ودانه کړې وي به ي کړي ويبه ودان

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويودان کړ به ړي ويودان ک به ړې ويودانه ک به وداني کړي وي به ی ويان کړود به ودان کړي وي به ويکړې  به ودانه ويوداني کړي  به

 2nd ی ويدان کړو به ويودان کړي  به ودانه کړې وي به وداني کړي وي به ی ويودان کړ هب ودان کړي وي به يکړې ونه ودا هب ي ويبه وداني کړ

 3rd ی ويودان کړ به کړي وي ودان به کړې وي ودانه به وداني کړي وي به ی ويودان کړ به ودان کړي وي به ويې نه کړبه ودا ي ويبه وداني کړ
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ودانوم(تېر) به  )(هنوموداتېر) به ( (ه)ودانومبه (تېر)  (ه)نومودابه  (تېر) نووودا به (تېر) انووود (تېر) به ودانوو (تېر) به انووود (تېر) به

 2nd ودانوې به(تېر)  ودانوې ) به(تېر نوېودا هتېر) ب( ودانوې (تېر) به ودانوئ (تېر) به  وئودان (تېر) به  ودانوئ (تېر) به  ودانوئ (تېر) به 

 3rd ودانوي (تېر) به نويودا (تېر) به دانويو ر) به(تې ودانوي (تېر) به  يانوود (تېر) به  ودانوي (تېر) به  ودانوي (تېر) به  ودانوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

وداني کړي  (تېر) به 

 وي

 ېانه کړود (تېر) به 

 وي

ودان کړي  هېر) ب(ت 

 وي

ی ودان کړ ر) به(تې 

 وي

ي کړي (تېر) به ودان 

 وي

ړې ودانه ک ه(تېر) ب 

 وي

ي کړ ودان (تېر) به 

 وي

ی ودان کړ به (تېر) 

 وي
1st 

ي کړ وداني (تېر) به 

 وي

ودانه کړې  (تېر) به 

 وي

ودان کړي  ه(تېر) ب 

 وي

ی ودان کړ (تېر) به 

 وي

کړي (تېر) به وداني  

 وي

انه کړې ود بهر) (تې 

 وي

ودان کړي  به(تېر)  

 وي

ی ودان کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

کړي وداني  به(تېر)  

 وي

کړې نه ودا (تېر) به 

 وي

کړي ودان  ر) به(تې 

 يو

 یودان کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به وداني کړي  

 وي

انه کړې ود (تېر) به 

 وي

ودان کړي  ر) به(تې 

 وي

ی ودان کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 )(هودان کم وداناوه، به /نوئ، ودا(ه)ودانوم (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)ودان کم دېه ز )چيغواړي  Present Active ودانوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ودان کم زه دې )چي غوښتل يې  Present Passive یدونکېودان 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وودان  Past Active یودان کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  و کړیودان  Past Passive یدان سوو 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ويی دان کړو لري چي) ما ديدی باور نه  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وودان  ما )خوښ وم چي  Continuous هودانو 

 Non-continuous ودان که 

 



289: to destroy; to demolish; to ruin; to spoil ورانول 
 

 578 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګوران (ه)ورانوم  (ه)مانوور )ه(رانومو ورانوو ورانوو ورانوو ورانوو

 2nd ېورانو ېورانو نوېورا ورانوې ورانوئ ورانوئ ورانوئ ورانوئ

 3rd ورانوي ورانوي نويراو رانويو ورانوي ورانوي انويور ورانوي

 
Simple Past  

 1st کئوران  ه)(کړل -کړه/ وران کړه ورانه کړې وراني وران کئ (ه)لکړ -کړه/وران  هکړ ورانه کړې وراني

 2nd کئ وران (ه)کړل -کړه/ان ور کړه نهورا کړې وراني کئ وران (ه)کړل -کړه/وران  کړه ورانه کړې وراني

 3rd وران کئ (ه)کړل -کړه/وران  کړه ورانه کړې وراني ئن کورا (ه)کړل -کړه/ن راو کړه هوران کړې وراني
 

Simple Future  
 1st (ه)وران کم به (ه)وران کم به (ه)ورانه کم به (ه)کم وراني به وران کو هب کو رانو به انه کوبه ور به وراني کو

 2nd وران کې به ن کېورا به ورانه کې به کېي وران به وران کئ به وران کئ به به ورانه کئ ئوراني کبه 

 3rd ان کيور به کيران و به کي ورانه به وراني کي به وران کي به ن کيورا به ورانه کيبه  به وراني کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ان کمور (تېر) به (ه)وران کم (تېر) به (ه)مه کوران (تېر) به (ه)مک وراني ه(تېر) ب ووران ک ) بهتېر(  وران کو به(تېر)  ورانه کو (تېر) به وراني کو (تېر) به

 2nd ران کېو تېر) به( وران کې تېر) به( ورانه کې (تېر) به وراني کې به (تېر) وران کئ ) به(تېر کئ وران ېر) به(ت ورانه کئ (تېر) به وراني کئ تېر) به(

 3rd وران کي (تېر) به وران کي به(تېر)  ورانه کي (تېر) به وراني کي (تېر) به وران کي به (تېر) وران کي ) بهېر(ت ه کيوران ) به(تېر اني کيور (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st ه)(ورانوم (ه)ورانوم  (ه)ورانوم (ه)ورانوم ورانوو نووورا ورانوو ورانوو

 2nd وېانور انوېور ورانوې ورانوې نوئورا ورانوئ رانوئو رانوئو

 3rd ورانوي ورانوي ورانوي ورانوي ورانوي ورانوي نويورا ورانوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئوران کړ  دي وران کړي  ورانه کړې ده  ي کړي ديوران ی دئوران کړ  ړي دين کورا  کړې دهورانه   وراني کړي دي

 2nd ی دئوران کړ  وران کړي دي  دهړې ورانه ک  ني کړي ديراو ی دئړوران ک  يوران کړي د  دهورانه کړې   يکړي دي وران

 3rd ی دئوران کړ  يوران کړي د  کړې دهرانه و  ي ديړراني کو ی دئوران کړ  وران کړي دي  نه کړې دهورا  اني کړي ديور

 
Present Perfect Progressive  

 1st ناوهورا /ورانوئ (ه)ورانول هورانول ورانولې هوراناو /نوئورا (ه)ورانول لهورانو ېورانول

 2nd اناوهور /ورانوئ (ه)ورانول ورانوله ورانولې وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول ورانوله ورانولې

 3rd وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول ورانوله ورانولې وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول ورانوله نولېورا

 
Past Progressive  

 1st وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول ورانوله لېانوور وراناوه /ورانوئ )(هرانولو ورانوله ورانولې

 2nd وراناوه /ورانوئ ه)(انولور نولهاور ولېوران وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول رانولهو ورانولې

 3rd وراناوه /وئوران (ه)رانولو انولهور رانولېو وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول ورانوله ورانولې

 
Past Perfect  

 1st کړی ووران  وران کړي وه ې وهورانه کړ کړي وېوراني  کړی ووران  وران کړي وه کړې وهنه ورا وراني کړي وې

 2nd کړی ون ورا وران کړي وه هکړې وورانه  وراني کړي وې کړی ون ورا وران کړي وه وهکړې  انهور ېوي کړي وران

 3rd کړی ووران  وران کړي وه ړې وهه کوران وراني کړي وې و کړیران و کړي وه وران کړې وهنه ورا ني کړي وېورا

 
Past Perfect Progressive  

 1st وراناوه /ورانوئ (ه)ولوران ورانوله انولېور وهاناور /ئورانو (ه)ورانول ورانوله ورانولې

 2nd وهورانا /ورانوئ ه)(ورانول ولهرانو ورانولې اوهوران /ئورانو (ه)ورانول ورانوله لېورانو

 3rd وراناوه /ورانوئ )(هورانول رانولهو ورانولې وراناوه /ورانوئ (ه)ورانول ولهوران ورانولې
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Future Progressive  

 1st )(هرانومو به  (ه)ورانوم به  (ه)نومورا به  (ه)ورانوم به  ورانوو به ورانوو به ورانوو هب نووورا به

 2nd ورانوې به  ورانوې به  وېرانو به  ورانوې به  ئنوورا به نوئورا به ورانوئ به نوئورا به

 3rd رانويو به  ويوران به  ويوران به  ورانوي به ورانوي به ورانوي هب ورانوي به نويورا به

 
Future Perfect  

 1st ی ويکړ وران به ران کړي ويو به کړې وي ورانه به ي کړي ويرانو به ی وين کړورا به ان کړي ويور به رانه کړې ويو به به وراني کړي وي

 2nd ی وين کړورا به وران کړي وي به يې وه کړنورا به وراني کړي وي به ی ويوران کړ به ړي ويوران ک به ړې ويورانه ک به به وراني کړي وي

 3rd ی ويکړان ور به وران کړي وي به نه کړې ويورا به اني کړي ويور به ی ويران کړو به ويوران کړي  به ورانه کړې وي به به وراني کړي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويان کړور به وران کړي وي به رانه کړې ويو به کړي ويوراني  به ويی ړان کرو به يوران کړي و به به ورانه کړې وي کړي وي به وراني

 2nd وي یوران کړ به وران کړي وي به نه کړې ويورا به وراني کړي وي هب ی ويران کړو به يوران کړي و به ورانه کړې وي به ي ويوراني کړ به

 3rd ی ويوران کړ به وران کړي وي به ورانه کړې وي به وراني کړي وي به ی ويکړ وران به وي وران کړي به به ورانه کړې وي ني کړي ويبه ورا
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(نوماور به (تېر)  (ه)ورانوم (تېر) به   (ه)ورانوم (تېر) به  (ه)مورانو (تېر) به  ورانوو به (تېر)  نووورا (تېر) به  ورانوو به(تېر)   وووران ه(تېر) ب 

 2nd ورانوې به(تېر)   وېوران ه(تېر) ب  وېرانو (تېر) به  ېورانو ه(تېر) ب  ورانوئ (تېر) به  ورانوئ (تېر) به  ورانوئ (تېر) به  ورانوئ (تېر) به 

 3rd ويوران (تېر) به  نويورا ه) ب(تېر  رانويو (تېر) به  ورانوي (تېر) به  ورانوي ه(تېر) ب  ورانوي (تېر) به  ورانوي (تېر) به  ورانوي ه) ب(تېر 

 
Future in the Past Perfect  

 وراني کړي (تېر) به 

 وي

 کړېورانه  ېر) به(ت 

 وي

ن کړي ورا به(تېر)  

 وي

ی وران کړ ېر) به(ت 

 وي

تېر) به وراني کړي ( 

 وي

کړې  ورانه (تېر) به 

 وي

وران کړي  به(تېر)  

 وي

ی وران کړ (تېر) به 

 وي
1st 

ي کړي وران به تېر)( 

 وي

ورانه کړې  (تېر) به 

 وي

 وران کړي (تېر) به 

 وي

ی ن کړورا (تېر) به 

 وي

به وراني کړي (تېر)  

 وي

ړې رانه کو (تېر) به 

 وي

وران کړي  به ر)(تې 

 وي

ی وران کړ ) بهتېر( 

 وي
2nd 

ي کړي وران (تېر) به 

 وي

ورانه کړې  به (تېر) 

 وي

وران کړي  (تېر) به 

 يو

ی ان کړور ) بهر(تې 

 وي

ني کړي (تېر) به ورا 

 وي

ورانه کړې  (تېر) به 

 وي

ړي وران ک (تېر) به 

 وي

ی وران کړ ېر) به(ت 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)وران کم وراناوه، به /، ورانوئ(ه)انومور (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(همان کرو ه دېز )غواړي چي(  Present Active ونکیورانو 

Imperfect Subjunctive )(ه)ران کمو زه دې )تل يې چيغوښ  Present Passive دونکیانېور 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وان ور  Past Active یوران کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ووران  Past Passive  یوسوران 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويوران کړ دي دی باور نه لري چي) ما  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) کړی ووران  ما )چيخوښ وم  Continuous ورانوه 

 Non-continuous  کهوران 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګورک (ه)مورکو  (ه)ومورک (ه)ورکوم کووور رکووو ورکوو وورکو

 2nd ورکوې ورکوې ورکوې ورکوې ورکوئ کوئور ورکوئ ورکوئ

 3rd ورکوي ورکوي ورکوي ورکوي ورکوي ويورک ورکوي ورکوي

 
Simple Past  

 1st ور کئ (ه)کړل -/کړهور  ورکړه ورکړې ور کئ (ه)کړل -/کړهور  ورکړه کړېور

 2nd کئور  (ه)لکړ- /ور کړه ړهورک ورکړې ور کئ ه)(کړل- /ور کړه ورکړه ورکړې

 3rd ور کئ (ه)ړلک- /ور کړه رکړهو ورکړې ور کئ (ه)کړل- /ور کړه ورکړه کړېور
 

Simple Future  
 1st (ه)مورک به (ه)ورکم به (ه)ورکم به (ه)ورکم به ورکو به کوور به کوه ورب ورکو به

 2nd ورکې به ېورک به ورکې به رکېو به ورکئ به ورکئ به به ورکئ به ورکئ

 3rd ورکي به ورکي به ور کي به ورکي به ورکي به رکيو هب به ورکي ورکيبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st )(هورکم ېر) به(ت (ه)مورک ر) به(تې (ه)ورکم ر) به(تې (ه)ورکم (تېر) به ورکو ېر) به(ت  ورکو (تېر) به ورکو به تېر)( ورکو (تېر) به

 2nd ورکې (تېر) به ورکې (تېر) به ېورک (تېر) به ورکې (تېر) به ورکئ ) بهتېر( ورکئ (تېر) به کئور (تېر) به کئور ه(تېر) ب

 3rd ورکي به (تېر) ورکي ېر) به(ت ورکي (تېر) به ورکي (تېر) به يورک (تېر) به ورکي ر) به(تې رکيو ر) به(تې ورکي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)ورکوم (ه)رکومو  (ه)ورکوم (ه)ورکوم ووورک ورکوو ووورک ورکوو

 2nd ورکوې ورکوې ورکوې ورکوې ورکوئ کوئور ورکوئ ورکوئ

 3rd ورکوي ورکوي کويور ويورک کويرو رکويو ورکوي ورکوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړور   ور کړي دي  دهورکړې   ړي ديورک دئ یورکړ  ديورکړي   ورکړې ده  ورکړي دي

 2nd ی دئړور ک  ور کړي دي  ورکړې ده  ورکړي دي ی دئورکړ  ړي ديورک  ورکړې ده  کړي ديور

 3rd ی دئور کړ  ړي ديور ک  ورکړې ده  ديرکړي و ئی دړکور  ديورکړي   ورکړې ده  ورکړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st ورکاوه /ورکوئ (ه)ولورک ورکوله ېرکولو ورکاوه /ئرکوو (ه)ورکول لهورکو لېورکو

 2nd ورکاوه /ورکوئ (ه)ورکول هورکول ورکولې وهورکا /ورکوئ (ه)ورکول ورکوله ورکولې

 3rd ورکاوه /ورکوئ (ه)ورکول ورکوله ورکولې ورکاوه /وئورک )(هلورکو ورکوله ورکولې

 
Past Progressive  

 1st هورکاو /ورکوئ (ه)ولرکو ورکوله ولېورک ورکاوه /کوئور (ه)ورکول کولهور کولېور

 2nd ورکاوه /ورکوئ (ه)ورکول ولهورک ورکولې کاوهور /ورکوئ (ه)ورکول ورکوله ورکولې

 3rd ورکاوه /ورکوئ (ه)ورکول ورکوله ېورکول ورکاوه /رکوئو (ه)کولور هلورکو ېورکول

 
Past Perfect  

 1st کړی وور  کړي وهر و ورکړې وه ېړي وورک کړی وور وهورکړي  کړې وهور ي وېورکړ

 2nd کړی وور  ور کړي وه هورکړې و رکړي وېو کړی وور ورکړي وه ورکړې وه ورکړي وې

 3rd کړی وور  ور کړي وه ې وهورکړ ورکړي وې ړی وکور هي وورکړ کړې وهور ورکړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st اوهورک /ورکوئ (ه)رکولو ورکوله رکولېو وهورکا /ورکوئ ه)(ورکول ورکوله ورکولې

 2nd ورکاوه /ورکوئ (ه)ورکول رکولهو ورکولې ورکاوه /ورکوئ (ه)ورکول ورکوله ورکولې

 3rd هورکاو /ورکوئ (ه)ورکول ورکوله ولېورک ورکاوه /ورکوئ (ه)ولورک ولهکور ولېورک

 
  



290: to give; to present; to bestow; to offer; to grant ولرکو  
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Future Progressive  

 1st (ه)ورکوم به  (ه)مرکوو به  (ه)ورکوم به  )(هورکوم به  کوورو به ورکوو به ورکوو به رکووو به

 2nd کوېرو به  ورکوې به  ورکوې به  ورکوې به  ورکوئ هب ورکوئ به رکوئو به ورکوئ به

 3rd رکويو به  ورکوي به  يورکو به  ورکوي به ورکوي به ورکوي به ورکوي به ورکوي به

 
Future Perfect  

 1st ی وير کړو به ور کړي وي به ورکړې وي به کړي ويور به ی ويورکړ به وي ړيورک به ورکړې وي به ورکړي ويبه 

 2nd ی ويور کړ به ور کړي وي به ورکړې وي به ويرکړي و هب وي یورکړ به ورکړي وي به ورکړې وي به ه ورکړي ويب

 3rd ی ويور کړ به ويي ور کړ به کړې ويرو به کړي ويور به ی ويورکړ هب ړي ويورک به ويورکړې  به رکړي ويوبه 

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یور کړ به ر کړي ويو به وي رکړېو به ويورکړي  به ی ويورکړ به ورکړي وي به وي به ورکړې کړي ويبه ور

 2nd ی ويور کړ به يور کړي و به ويورکړې  به وي ورکړي هب ی ويرکړو به ورکړي وي به ورکړې ويبه  به ورکړي وي

 3rd ی ويور کړ به ور کړي وي به يورکړې و به ي ويورکړ به ی ويورکړ به ورکړي وي به ې ويرکړبه و به ورکړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st )(هورکوم (تېر) به )(هورکوم (تېر) به )(هورکوم به ېر)(ت (ه)ورکوم ه(تېر) ب ورکوو به (تېر)  ورکوو به (تېر)  ورکوو به (تېر)  ورکوو به (تېر) 

 2nd ورکوې (تېر) به  ورکوې بهتېر) (  رکوېو ر) به(تې  ورکوې (تېر) به  ورکوئ (تېر) به  ورکوئ (تېر) به  ورکوئ (تېر) به  ورکوئ (تېر) به 

 3rd ورکوي بهر) (تې  ورکوي تېر) به(  ورکوي (تېر) به  ورکوي ) بهتېر(  ورکوي ) به(تېر  يورکو ) به(تېر  ورکوي ر) به(تې  ورکوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويکړ ور ېر) به(ت ور کړي وي ) به(تېر ورکړې وي (تېر) به ورکړي وي (تېر) به ی ويورکړ ر) به(تې وي يورکړ ه(تېر) ب ورکړې وي (تېر) به ورکړي وي به(تېر) 

 2nd ی ويور کړ (تېر) به ور کړي وي ر) به(تې ورکړې وي به(تېر)  (تېر) به ورکړي وي ی ويورکړ بهر) (تې ورکړي وي ر) بهتې( ورکړې وي ) بهر(تې رکړي ويو ه(تېر) ب

 3rd يو یور کړ (تېر) به ور کړي وي ه) ب(تېر ورکړې وي ېر) به(ت کړي وي(تېر) به ور ی ويړورک (تېر) به ورکړي وي (تېر) به يورکړې و (تېر) به يکړي وور ) بهر(تې

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)ورکم رکاوه، بهو /، ورکوئ(ه)ومورک (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)مورک زه دې )واړي چيغ  Present Active ورکوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(ورکم زه دې )ل يې چيغوښت   Present Passive کیونورکول کېد 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی وور  Past Active یورکړ  

Past Anterior or Preterit Perfect ی وکړور  Past Passive (ه)ورکړل /یرکړه سوو _ 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويورکړ ) ما دينه لري چيدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وور ما )وم چي خوښ  Continuous ورکوه 

 Non-continuous ور که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)مګرنوړ (ه)وړم  (ه)موړ (ه)وړم وړو وړو وړو وړو

 2nd وړې وړې وړې وړې وړئ ړئو وړئ وړئ

 3rd وړي يوړ وړي وړي وړي وړي وړي وړي

 
Simple Past  

 1st يووړئ /يووئ (ه)يووړل ووړهي يووړې يووړئ /ووئي (ه)وړليو /هيووړ هيووړ يووړې

ووړېي (هيووړل /يووړه يووړه  (هيووړل هووړي يووړې يووړئ /يووئ (  2nd يووړئ /يووئ (

ووړېي (هړليوو /يووړه يووړه  ه(يووړل يووړه يووړې يووړئ /يووئ (  3rd يووړئ /يووئ (
 

Simple Future  
 1st (ه)يوسم به (ه)يوسم به ه)(يوسم به (ه)يوسم هب وسوي هب سووي به ويوس به يوسو به

 2nd ېسيو به يوسې به يوسې به يوسې به وسئي به يوسئ به يوسئ به يوسئ به

 3rd يوسي به يوسي به يوسي به يوسي به سييو به يوسي به يوسي هب يوسي به

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)يوسم (تېر) به (ه)يوسم (تېر) به يوسم  (تېر) به يوسم  (تېر) به و(تېر) به يوس  يوسو) به تېر(  وسبه يو (تېر)  (تېر) به يوسو 

 2nd يوسې (تېر) به ېيوس (تېر) به يوسې (تېر) به يوسې ) بهتېر( (تېر) به يوسئ سئيو(تېر) به  ه يوسئب(تېر)  وسئه ي(تېر) ب

 3rd يوسي ېر) به(ت يوسي (تېر) به يوسي (تېر) به ييوس (تېر) به يوسي ر) به(تې وسيير) به (تې (تېر) به يوسي (تېر) به يوسي

 
Present Progressive  

 1st (ه)وړم ه)(موړ  (ه)وړم  (ه)مړو  وړو وړو ړوو وړو

 2nd وړې وړې وړې وړې وړئ وړئ ئوړ وړئ

 3rd وړي وړي وړي وړي وړي وړي ړيو وړي
 

Present Perfect  
 1st ی دئوړ  وړي دي  وړې ده وړي دي ی دئوړ دي وړي  ده وړې  وړي دي

 2nd ی دئوړ ديو ړي  وړې ده  وړي دي ی دئوړ يوړي د  وړې ده  ديوړي 

 3rd ی دئوړ وړي دي  ړې دهو يوړي د ی دئوړ ړي ديو  وړې ده  وړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st وړئ )(هوړل وړله وړلې وړئ (ه)وړل وړله وړلې

 2nd وړئ (ه)وړل وړله وړلې وړئ (ه)وړل وړله لېوړ

 3rd وړئ (ه)وړل وړله ړلېو وړئ (ه)وړل وړله وړلې

 
Past Progressive  

 1st وړئ )(هلوړ وړله وړلې وړئ )(هوړل وړله وړلې

 2nd ئوړ (ه)وړل وړله وړلې وړئ (ه)وړل وړله وړلې

 3rd وړئ )(هوړل وړله وړلې وړئ (ه)وړل وړله وړلې

 
Past Perfect  

 1st وی وړ وړي وه ړې وهو وړي وې ی ووړ وړي وه وړې وه وې وړي

 2nd وی وړ وړي وه ې وهړو وړي وې وی ړو وړي وه ې وهوړ ي وېوړ

 3rd وی وړ وړي وه وړې وه وړي وې ی ووړ ي وهوړ وړې وه وړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st وړئ ه)(وړل ړلهو لېړو وړئ (ه)وړل وړله وړلې

 2nd وړئ (ه)وړل وړله وړلې وړئ (ه)وړل ړلهو وړلې

 3rd ئوړ (ه)وړل وړله ېوړل وړئ (ه)وړل هوړل وړلې
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Future Progressive  

 1st (ه)وړم به  (ه)وړم به  (ه)وړم به  (ه)وړم به  به وړو ړوبه و وړوبه  به وړو

 2nd وړې به  وړې هب  وړې هب  وړې به  وړئ به وړئ به وړئ به وړئ به

 3rd وړي هب  وړي به  وړي به  وړي به وړي به وړي به وړي به ړيو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويوړ به وړي وي به وړې وي به وړي وي به ی ويوړ هب وړي وي به وړې وي به وړي وي به

 2nd ی ويړبه و وي وړي هب ې ويبه وړ وړي وي به ی ويوړ به وړي وي به يوړې و به وړي ويبه 

 3rd ی ويوړ به ي ويوړ به وي به وړې وړي وي به ی ويوړ به وړي وي به وړې وي به ويبه وړي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويوړ به وړي وي به يبه وړې و وړي وي به ی ويبه وړ وړي وي به به وړې وي ويه وړي ب

 2nd ی ويوړ به وړي وي به به وړې وي ړي ويو به وي یوړ هب ي ويوړ به به وړې وي به وړي وي

 3rd ی ويوړ به ي ويوړ به يې وبه وړ وړي وي به ی ويبه وړ وي وړي به به وړې وي به وړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)وړم ) به(تېر  (ه)وړم ر) به(تې   ه)(وړم ېر) به(ت  (ه)وړم (تېر) به  وړو به (تېر)  ړوو (تېر) به  وړو (تېر) به  وړو (تېر) به 

 2nd وړې (تېر) به  وړې به(تېر)   وړې ) به(تېر  وړې ه) ب(تېر  وړئ به (تېر)  وړئ ر) به(تې  وړئ (تېر) به  وړئ (تېر) به 

 3rd وړي به (تېر)  يوړ هب(تېر)   وړي (تېر) به  وړي (تېر) به  وړي به (تېر)  وړي ) به(تېر  وړي (تېر) به  وړي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويوړ (تېر) به  ېر) به وړي وي(ت  وړې وي (تېر) به  وي(تېر) به وړي   يی وړر) به و(تې  وړي وي ) به(تېر  يوړې و به (تېر)  وړي وي به (تېر) 

 2nd ی ويوړ تېر) به(  (تېر) به وړي وي  وړې وي ر) به(تې  ېر) به وړي وي(ت  يی وه وړب(تېر)   وړي وي (تېر) به  وړې وي (تېر) به  يوړي و (تېر) به 

 3rd ی ويړو (تېر) به  وي (تېر) به وړي  وړې وي (تېر) به  ړي ويه و(تېر) ب  ی ويبه وړ) (تېر  وړي وي به تېر)(  ې ويوړ (تېر) به  وي وړي به (تېر) 

 

Conditional (present, past, future) (ه)يوسم ، بهوړه /، وړئ(ه)وړم )ه ...(ک ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)يوسم زه دې )غواړي چي  Present Active ونکیوړ 

Imperfect Subjunctive )(ه)يوسم زه دې )يې چغوښتل ي  Present Passive ل کېدونکیوړ 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یوړ  Past Active یوړ 

Past Anterior or Preterit Perfect و یوړ  Past Passive یوړل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويړو نه لري چي) ما دياور دی ب  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یوړ ما )خوښ وم چي  Continuous وړه 

 Non-continuous  هسيو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)وژنم (ه)وژنم  (ه)وژنم ه)(وژنم وژنو وژنو نووژ وژنو

 2nd وژنې وژنې وژنې ژنېو وژنئ وژنئ ژنئو وژنئ

 3rd وژني نيوژ نيوژ وژني وژني يوژن وژني وژني

 
Simple Past  

 1st ژئوو (ه)وژلو ووژله ووژلې وژئو (ه)ووژل ووژله ووژلې

 2nd ووژئ ه)(ووژل ووژله وژلېو ووژئ (ه)لووژ ووژله ووژلې

 3rd وژئو (ه)ووژل ووژله ووژلې ووژئ (ه)ووژل هوژلو ووژلې
 

Simple Future  
 1st (ه)به ووژنم (ه)ووژنم به (ه)ووژنمبه  (ه)ووژنمبه  ژنووبه و وبه ووژن به ووژنو به ووژنو

 2nd ووژنې به ژنېبه وو نېبه ووژ ووژنې به وژنئبه و وژنئبه و به ووژنئ ژنئبه وو

 3rd به ووژني به ووژني به ووژني به ووژني به ووژني نيبه ووژ به ووژني نيوژبه و

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)مووژن به (تېر) (ه)وژنمر) به و(تې (ه)نم(تېر) به ووژ (ه)م(تېر) به ووژن (تېر) به ووژنو  نو(تېر) به ووژ  وژنوبه و ېر)(ت  وه ووژن(تېر) ب 

 2nd (تېر) به ووژنې (تېر) به ووژنې ژنې(تېر) به وو ژنې(تېر) به وو (تېر) به ووژنئ به ووژنئ ېر)(ت (تېر) به ووژنئ نئ(تېر) به ووژ

 3rd ژنيوو (تېر) به وژنير) به و(تې ووژني(تېر) به  ه ووژني(تېر) ب (تېر) به ووژني به ووژني (تېر) ېر) به ووژني(ت نيووژبه  )(تېر

 
Present Progressive  

 1st (ه)وژنم (ه)وژنم  (ه)وژنم (ه)وژنم نووژ وژنو وژنو وژنو

 2nd وژنې وژنې وژنې وژنې وژنئ وژنئ وژنئ وژنئ

 3rd وژني وژني وژني ژنيو ژنيو يوژن يوژن نيوژ
 

Present Perfect  
 1st دئ یوژل  لي ديوژ  وژلې ده  دي وژلي دئی وژل  ديوژلي   وژلې ده  يوژلي د

 2nd دئ یوژل  وژلي دي  وژلې ده  وژلي دي ی دئوژل  وژلي دي  وژلې ده  وژلي دي

 3rd ی دئوژل  دي ژليو  هدوژلې   وژلي دي ی دئوژل  وژلي دي  وژلې ده  يوژلي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st ژهوا /وژئ (ه)ژلو وژله وژلې واژه /وژئ (ه)وژل وژله وژلې

 2nd واژه /ژئو )(هوژل وژله وژلې ژهوا /وژئ (ه)وژل ژلهو وژلې

 3rd واژه /وژئ (ه)وژل وژله وژلې واژه /وژئ (ه)وژل وژله وژلې

 
Past Progressive  

 1st واژه /وژئ (ه)وژل وژله وژلې واژه /وژئ (ه)وژل هوژل ژلېو

 2nd اژهو /وژئ (ه)وژل وژله ېوژل واژه /وژئ (ه)وژل وژله وژلې

 3rd واژه /وژئ ه)(وژل وژله وژلې اژهو /وژئ (ه)وژل وژله وژلې

 
Past Perfect  

 1st ی وژلو وژلي وه وژلې وه وژلي وې ی ووژل ي وهوژل وژلې وه وې وژلي

 2nd ی ووژل وژلي وه وژلې وه وژلي وې ی ولوژ وژلي وه وژلې وه ي وېوژل

 3rd ی ووژل وه وژلي هژلې وو ېوژلي و ی ووژل ژلي وهو وژلې وه وژلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st واژه /ژئو (ه)وژل وژله ېوژل واژه /وژئ (ه)وژل وژله وژلې

 2nd واژه /وژئ )(هوژل لهوژ ېلوژ اژهو /وژئ (ه)وژل وژله وژلې

 3rd اژهو /وژئ (ه)وژل ژلهو وژلې واژه /وژئ (ه)وژل وژله ژلېو
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Future Progressive  

 1st (ه)وژنمبه   (ه)وژنمبه   (ه)نموژ به   (ه)وژنمبه   وژنبه و به وژنو ژنوبه و وژنوه ب

 2nd ژنېوبه   وژنې به  وژنېبه   وژنېبه   وژنئبه  وژنئبه  وژنئبه  وژنئه ب

 3rd وژنيبه   وژنيبه   وژنيبه   وژنيبه  وژنيبه  وژنيه ب وژنيبه  وژنيبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويبه وژل به وژلي وي وژلې وي به به وژلي وي ی ويوژله ب به وژلي وي وي به وژلې يو ژليبه و

 2nd ی ويبه وژل لي ويبه وژ ويژلې وبه  ويبه وژلي  ی ويبه وژل وژلي ويبه  ژلې ويبه و به وژلي وي

 3rd ی ويوژل به ويبه وژلي  ې ويبه وژل ه وژلي ويب ی ويبه وژل ي ويبه وژل به وژلې وي به وژلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه وژل به وژلي وي وژلې ويبه  به وژلي وي ی ويبه وژل به وژلي وي به وژلې وي وژلي ويبه 

 2nd وي یبه وژل ه وژلي ويب به وژلې وي به وژلي وي ی ويوژل به به وژلي وي ې ويه وژلب يلي وژبه و

 3rd ی ويبه وژل وي ژليبه و به وژلې وي ويي به وژل ی ويه وژلب وژلي ويه ب يبه وژلې و وي به وژلي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)موژنر) به (تې  (ه)وژنم) به (تېر   (ه)وژنم(تېر) به   (ه)وژنم(تېر) به   به وژنو تېر)(  وژنو ېر) به(ت  (تېر) به وژنو  (تېر) به وژنو 

 2nd وژنې (تېر) به  وژنې (تېر) به  وژنې(تېر) به   وژنېېر) به (ت  وژنئ(تېر) به   نئوژ(تېر) به   وژنئ (تېر) به  ئوژن(تېر) به  

 3rd وژنيبه (تېر)   وژني) به (تېر  وژني(تېر) به   وژنيېر) به (ت  وژني(تېر) به   وژنيبه ېر) ت(  ژنيو(تېر) به   وژني(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st وي یژلبه و (تېر)  (تېر) به وژلي وي  (تېر) به وژلې وي  تېر) به وژلي وي(  ی وي(تېر) به وژل  تېر) به وژلي وي(  (تېر) به وژلې وي  وي(تېر) به وژلي  

 2nd يی و(تېر) به وژل  يو (تېر) به وژلي  يبه وژلې و) تېر(  به وژلي وي(تېر)   ی ويوژل (تېر) به  وژلي وي(تېر) به   (تېر) به وژلې وي  وي (تېر) به وژلي 

 3rd ی وي(تېر) به وژل  ي وي(تېر) به وژل  ې ويه وژل) ب(تېر  لي وي(تېر) به وژ  ی وي(تېر) به وژل  ژلي وي(تېر) به و  وي (تېر) به وژلې  (تېر) به وژلي وي 

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)ه ، به ووژنمواژ /،وژئ )(هموژن ...  Deverbals 

Present Subjunctive )ه)(زه دې ووژنم )غواړي چي  Present Active وژونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ژنمدې ووزه  )چي ښتل يېغو  Present Passive وژل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یژلو  Past Active یژلو  

Past Anterior or Preterit Perfect و یوژل  Past Passive یوژل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويوژل دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یوژل ما )خوښ وم چي  Continuous ژنهو 

 Non-continuous ووژنه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګو��ړ (ه)و��ړوم  (ه)و��ړوم (ه)ړومو�� و�ړوو� ووو��ړ وو��ړو و��ړوو

 2nd وې��ړو و��ړوې �ړوېو� �ړوېو� و��ړوئ و��ړوئ و��ړوئ وئو��ړ

 3rd و��ړوي و��ړوي ويو��ړ و��ړوي و��ړوي يو��ړو و��ړوي ړويو��

 
Simple Past  

 1st ئو��ړ ک (ه)کړل -/ړه��ړ کو هکړ هړو�� ړېک و��ړي و��ړ کئ (ه)کړل -/و��ړ کړه کړهو��ړه  ��ړي کړېو

 2nd ��ړ کئو (ه)کړل -/کړهو��ړ  کړه �ړهو� کړې و��ړي کئ و��ړ (ه)کړل -/کړهو��ړ  و��ړه کړه و��ړي کړې

 3rd و��ړ کئ (ه)ړلک -/و��ړ کړه ړهک و��ړه کړې و��ړي و��ړ کئ (ه)کړل -/هکړ و��ړ و��ړه کړه کړېي و��ړ
 

Simple Future  
 1st )(ه�ړ کمو� به (ه)و��ړ کم به (ه)کم و��ړه به (ه)و��ړي کم به و��ړ کو به و��ړ کو به ه کوو��ړ به ي کوړبه و��

 2nd و��ړ کې به و��ړ کې به و��ړه کې هب ېو��ړي ک به و��ړ کئ هب و��ړ کئ به کئ به و��ړه کئړي به و��

 3rd ړ کيو�� به و��ړ کي به کي ړهو�� به ي��ړي کو به و��ړ کي به و��ړ کي به ه و��ړه کيب به و��ړي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)و��ړ کم (تېر) به (ه)کمو��ړ  (تېر) به (ه)و��ړه کم (تېر) به (ه)و��ړي کم (تېر) به کوو��ړ  (تېر) به  و��ړ کو به ېر)(ت و��ړه کو ه(تېر) ب و��ړي کو (تېر) به

 2nd کې و��ړ (تېر) به ��ړ کېو تېر) به( و��ړه کې ېر) به(ت و��ړي کې (تېر) به و��ړ کئ به (تېر) و��ړ کئ ) به(تېر کئ ��ړهو ر) به(تې و��ړي کئ (تېر) به

 3rd يو��ړ ک (تېر) به و��ړ کي (تېر) به و��ړه کي ه(تېر) ب ��ړي کيو (تېر) به و��ړ کي (تېر) به و��ړ کي به (تېر) و��ړه کي به ر)(تې و��ړي کي به (تېر)

 
Present Progressive  

 1st (ه)و��ړوم (ه)و��ړوم  (ه)و��ړوم (ه)ومو��ړ و��ړوو و��ړوو و��ړوو و��ړوو

 2nd ېو��ړو و��ړوې ��ړوېو و��ړوې و��ړوئ وئو��ړ و��ړوئ وئو��ړ

 3rd و��ړوي يو��ړو و��ړوي ويو��ړ و��ړوي و��ړوي و��ړوي و��ړوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئکړ و��ړ  دي و��ړ کړي  کړې ده و��ړه  و��ړي کړي دي ی دئو��ړ کړ  و��ړ کړي دي  ې دهړه کړو��  دي ړي کړيو��

 2nd ی دئ�ړ کړو�  و��ړ کړي دي  و��ړه کړې ده  ړي ديي کو��ړ ی دئو��ړ کړ  ديو��ړ کړي   ړې دهو��ړه ک  ديړي و��ړي ک

 3rd ی دئو��ړ کړ  و��ړ کړي دي  ړې دهو��ړه ک  ړي کړي ديو�� ئی دړ کړ�و�  ديو��ړ کړي   و��ړه کړې ده  و��ړي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st و��ړاوه /و��ړوئ (ه)ول��ړو و��ړوله و��ړولې وهو��ړا /و��ړوئ ه)(و��ړول وله��ړو و��ړولې

 2nd اوهو��ړ /وئو��ړ (ه)ړولو�� و��ړوله و��ړولې و��ړاوه /و��ړوئ )(هو��ړول ��ړولهو و��ړولې

 3rd و��ړاوه /و��ړوئ (ه)و��ړول و��ړوله و��ړولې و��ړاوه /و��ړوئ (ه)و��ړول ��ړولهو و��ړولې

 
Past Progressive  

 1st وهو��ړا /و��ړوئ )(هو��ړول و��ړوله و��ړولې و��ړاوه /وئ��ړو (ه)و��ړول ��ړولهو و��ړولې

 2nd و��ړاوه /و��ړوئ )(هو��ړول و��ړوله ې��ړولو ه�ړاو�و /ړوئو�� (ه)و��ړول و��ړوله و��ړولې

 3rd و��ړاوه /��ړوئو (ه)و��ړول لهو��ړو و��ړولې ��ړاوهو /و��ړوئ (ه)و��ړول ��ړولهو و��ړولې

 
Past Perfect  

 1st وکړی ړ و�� و��ړ کړي وه و��ړه کړې وه ي کړي وېو��ړ کړی وو��ړ  و��ړ کړي وه و��ړه کړې وه �ړي کړي وېو�

 2nd کړی و�ړ و� ي وهو��ړ کړ هو��ړه کړې و ړي وېو��ړي ک کړی وو��ړ  و��ړ کړي وه هو��ړه کړې و کړي وې��ړي و

 3rd کړی و��ړ و و��ړ کړي وه و��ړه کړې وه ړي کړي وېو�� کړی وو��ړ  کړي وهړ و�� و��ړه کړې وه �ړي کړي وېو�

 
Past Perfect Progressive  

 1st ��ړاوهو /و��ړوئ (ه)و��ړول و��ړوله ړولېو�� و��ړاوه /��ړوئو (ه)ړولو�� هو��ړول و��ړولې

 2nd و��ړاوه /و��ړوئ )(هو��ړول و��ړوله ېو��ړول ړاوهو�� /و��ړوئ (ه)لو��ړو هو��ړول لېو��ړو

 3rd و��ړاوه /و��ړوئ (ه)و��ړول و��ړوله و��ړولې و��ړاوه /و��ړوئ (ه)و��ړول و��ړوله و��ړولې
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Future Progressive  

 1st ه)(ومو��ړ به  (ه)مو��ړو هب  (ه)ړومو�� به  (ه)و��ړوم به  و��ړوو به و��ړوو به و��ړوو به و��ړوو به

 2nd ��ړوېو به  و��ړوې به  و��ړوې به  و��ړوې هب  و��ړوئ به و��ړوئ هب و��ړوئ به و��ړوئ به

 3rd �ړويو� به  و��ړوي به  ��ړويو هب  يوو��ړ هب و��ړوي به و��ړوي به و��ړوي به ��ړويو به

 
Future Perfect  

 1st ی ويو��ړ کړ به کړي وي�ړ و� به و��ړه کړې وي هب و��ړي کړي وي هب ی وي�ړ کړو� به ��ړ کړي ويو به وي��ړه کړې و به و��ړي کړي ويبه 

 2nd ی ويو��ړ کړ به ��ړ کړي ويو به و��ړه کړې وي به ويړي ړي ک�و� به ی ويو��ړ کړ به و��ړ کړي وي به کړې وي و��ړه به کړي ويبه و��ړي 

 3rd ويی و��ړ کړ به ړ کړي ويو�� به و��ړه کړې وي هب و��ړي کړي وي به ی ويو��ړ کړ به و��ړ کړي وي به ې ويو��ړه کړ به ه و��ړي کړي ويب

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی وي�ړ کړو� به و��ړ کړي وي به و��ړه کړې وي به و��ړي کړي وي به ی ويو��ړ کړ به ي ويکړ و��ړ به وي به و��ړه کړې به و��ړي کړي وي

 2nd ی ويړو��ړ ک به ړي ويو��ړ ک به و��ړه کړې وي به �ړي کړي ويو� به ی ويو��ړ کړ به ويو��ړ کړي  به وي ه و��ړه کړېب يه و��ړي کړي وب

 3rd ويی و��ړ کړ به و��ړ کړي وي هب و��ړه کړې وي به و��ړي کړي وي هب ی ويو��ړ کړ به يکړي و�ړ و� هب ړې ويبه و��ړه ک به و��ړي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ړومو�� ه) ب(تېر (ه)ړومو�� (تېر) به (ه)و��ړوم (تېر) به (ه)ومو��ړ (تېر) به وو��ړو به (تېر)  و��ړوو (تېر) به  ړووو�� (تېر) به  و��ړوو به(تېر)  

 2nd ېو��ړو (تېر) به  وې�ړو� (تېر) به  ړوېو�� تېر) به(  و��ړوې ېر) به(ت  ړوئو�� ر) به(تې  و��ړوئ ر) به(تې  و��ړوئ (تېر) به  و��ړوئ به (تېر) 

 3rd و��ړوي تېر) به(  و��ړوي (تېر) به  ړويو�� به )(تېر  و��ړوي (تېر) به  و��ړوي (تېر) به  ړويو�� (تېر) به  يو��ړو (تېر) به  و��ړوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ي کړي و��ړ به(تېر)  

 وي

ې و��ړه کړ بهر) (تې 

 وي

ړ کړي ��و (تېر) به 

 وي

ی �ړ کړو� (تېر) به 

 وي

(تېر) به و��ړي کړي  

 وي

ې و��ړه کړ ېر) به(ت 

 وي

و��ړ کړي  (تېر) به 

 وي

ی ړو��ړ ک (تېر) به 

 وي
1st 

و��ړي کړي  تېر) به( 

 وي

و��ړه کړې  (تېر) به 

 وي

و��ړ کړي  به (تېر) 

 وي

ی و��ړ کړ (تېر) به 

 وي

��ړي کړي ه و(تېر) ب 

 وي

ړې ک و��ړه (تېر) به 

 وي

کړي �ړ و� (تېر) به 

 وي

ی و��ړ کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

ړي و��ړي ک تېر) به( 

 وي

و��ړه کړې  (تېر) به 

 وي

کړي  و��ړ ه(تېر) ب 

 وي

ی و��ړ کړ ) به(تېر 

 وي

(تېر) به و��ړي کړي  

 وي

و��ړه کړې  (تېر) به 

 وي

ړ کړي و�� ر) به(تې 

 يو

ی کړ ��ړو (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)و��ړ کم هو��ړاوه، ب /و��ړوم، و��ړوئ (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کمو��ړ  دېزه  )اړي چيغو  Present Active و��ړوونکی 

Imperfect Subjunctive )ه)(��ړ کمو زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive نکیو��ړېدو 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وو��ړ  Past Active یو��ړ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وو��ړ  Past Passive یسو ��ړو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ و��ړ ري چي) ما ديدی باور نه ل  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وکړ و��ړ ما )خوښ وم چي  Continuous و��ړوه 

 Non-continuous و��ړ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)وهم (ه)وهم  ه)(همو (ه)وهم وهو وهو وهو وهو

 2nd وهې وهې وهې وهې وهئ وهئ ئوه وهئ

 3rd وهي يوه وهي وهي وهي وهي وهي وهي

 
Simple Past  

 1st ئووه /وواهه (ه)ووهل وهلهو ېووهل ووهئ /وواهه (ه)ووهل ووهله ووهلې

 2nd ووهئ /وواهه (ه)ووهل هووهل ووهلې ووهئ /وواهه (ه)ووهل ووهله ووهلې

 3rd ووهئ /ههووا (ه)ووهل ووهله هلېوو ووهئ /وواهه (ه)ووهل ووهله هلېوو
 

Simple Future  
 1st (ه)هموو به )ه(ووهم به (ه)به ووهم (ه)به ووهم به ووهو ووهوبه  به ووهو وهوبه و

 2nd هېبه وو به ووهې وهېبه و به ووهې به ووهئ به ووهئ وهئبه و به ووهئ

 3rd به ووهي هيووبه  به ووهي ووهيبه  به ووهي هيووبه  به ووهي ه ووهيب

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به ووهم (ه)به ووهم(تېر)  (ه)به ووهم (تېر) ه)(وهمور) به (تې (تېر) به ووهو  (تېر) به ووهو  وهو(تېر) به و  وهو(تېر) به و 

 2nd (تېر) به ووهې هې(تېر) به وو ه ووهېب (تېر) ر) به ووهې(تې به ووهئر) تې( ) به ووهئ(تېر هئېر) به وو(ت (تېر) به ووهئ

 3rd ووهي (تېر) به ) به ووهي(تېر وهيبه و (تېر) (تېر) به ووهي (تېر) به ووهي ) به ووهي(تېر ر) به ووهي(تې (تېر) به ووهي

 
Present Progressive  

 1st )(هوهم (ه)وهم  (ه)وهم (ه)وهم ووه وهو وهو وهو

 2nd وهې هېو وهې وهې وهئ وهئ وهئ وهئ

 3rd وهي وهي وهي وهي وهي هيو يوه وهي
 

Present Perfect  
 1st ی دئوهل  يهلي دو  ې دهلوه  ديوهلي  ی دئوهل  وهلي دي  وهلې ده  ي ديوهل

 2nd دئی وهل  وهلي دي  وهلې ده  وهلي دي ی دئوهل  وهلي دي  وهلې ده  لي ديوه

 3rd ی دئوهل  ديلي وه  وهلې ده  لي ديوه ی دئوهل  هلي ديو  وهلې ده  ديي وهل

 
Present Perfect Progressive  

 1st اههو /ئهو (ه)لوه وهله وهلې واهه /وهئ (ه)وهل وهله لېوه

 2nd واهه /وهئ (ه)وهل وهله وهلې واهه /وهئ (ه)وهل وهله وهلې

 3rd اههو /وهئ (ه)لوه لهوه وهلې اههو /وهئ (ه)وهل لهوه وهلې

 
Past Progressive  

 1st واهه /هئو (ه)وهل وهله وهلې واهه /وهئ (ه)وهل هلهو وهلې

 2nd هواه /هئو (ه)هلو وهله وهلې واهه /وهئ (ه)وهل وهله هلېو

 3rd واهه /وهئ (ه)وهل وهله وهلې واهه /وهئ (ه)وهل وهله وهلې

 
Past Perfect  

 1st و یوهل ي وههلو وهلې وه هلي وېو و یوهل وهلي وه وهلې وه وېوهلي 

 2nd و یوهل وهلي وه هلې وهو وهلي وې و یوهل وهلي وه وهلې وه وې هليو

 3rd و یوهل وهلي وه وهوهلې  وېهلي و و یهلو وهلي وه وهلې وه وهلي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st واهه /وهئ )(هوهل وهله وهلې ههوا /وهئ )(هوهل وهله وهلې

 2nd واهه /وهئ (ه)هلو هوهل وهلې واهه /وهئ )(هوهل وهله وهلې

 3rd واهه /وهئ (ه)وهل وهله ېوهل واهه /وهئ )(هوهل وهله وهلې
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Future Progressive  

 1st (ه)وهمبه   (ه)هموبه   (ه)وهمبه   (ه)وهمبه   وهو به به وهو به وهو وبه وه

 2nd وهېه ب  وهېبه   وهېه ب  وهېبه   وهئبه  ئوهبه  هئوبه  هئوبه 

 3rd وهيبه   هيوبه   وهيبه   وهيبه  وهيبه  وهيبه  يوه به وهيبه 

 
Future Perfect  

 1st يی وبه وهل به وهلي وي به وهلې وي به وهلي وي ی ويوهلبه  يي ووهل هب ې ويبه وهل به وهلي وي

 2nd ی ويبه وهل لي ويوهبه  به وهلې وي يبه وهلي و يی وه وهلب هلي ويبه و ويبه وهلې  به وهلي وي

 3rd ی ويبه وهل به وهلي وي به وهلې وي ي ويبه وهل ی ويوهل به به وهلي وي وهلې ويبه  به وهلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويهله وب وي به وهلي وهلې ويبه  لي ويبه وه ی ويبه وهل به وهلي وي به وهلې وي به وهلي وي

 2nd ی ويبه وهل ويبه وهلي  به وهلې وي وهلي ويبه  ی ويلوه به به وهلي وي ې ويهلبه و به وهلي وي

 3rd ی ويبه وهل هلي ويبه و به وهلې وي ويوهلي به  وي یبه وهل به وهلي وي به وهلې وي به وهلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st ه)(وهم(تېر) به   (ه)وهم(تېر) به    (ه)وهم(تېر) به    (ه)وهم(تېر) به    وهوه ب (تېر)  به وهو (تېر)  وهو به (تېر)  به وهو(تېر)  

 2nd وهې(تېر) به   وهې(تېر) به   وهې(تېر) به   وهې(تېر) به   وهئبه  (تېر)  ئوهه ب(تېر)   وهئ(تېر) به   وهئ(تېر) به  

 3rd وهي(تېر) به   وهي(تېر) به   وهيبه (تېر)   وهيېر) به (ت  وهي(تېر) به   وهيتېر) به (  وهيه (تېر) ب  وهيبه (تېر)  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی ويلوه ر) به(تې  وي به وهلي(تېر)   ي(تېر) به وهلې و  (تېر) به وهلي وي  ی ويېر) به وهل(ت  ېر) به وهلي وي(ت  يې ووهل هتېر) ب(  (تېر) به وهلي وي 

 2nd ويی له وهب(تېر)   (تېر) به وهلي وي  (تېر) به وهلې وي  ېر) به وهلي وي(ت  ی وي(تېر) به وهل  ېر) به وهلي وي(ت  (تېر) به وهلې وي  ي(تېر) به وهلي و 

 3rd ی وي(تېر) به وهل  وي(تېر) به وهلي   به وهلې وي ېر)(ت  يه وهلي و(تېر) ب  ی ويوهل(تېر) به   هلي وي(تېر) به و  (تېر) به وهلې وي  وي(تېر) به وهلي  

 

Conditional (present, past, future) (... که) (ه)واهه ، به ووهم /،وهئ (ه)همو ...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې ووهم )يغواړي چ  Present Active وهونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ې ووهمه دز )چيوښتل يې غ  Present Passive ل کېدونکیوه 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یوهل  Past Active یوهل  

Past Anterior or Preterit Perfect و یوهل  Past Passive یوهل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويلوه ما دي ی باور نه لري چي)د  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یوهل ما )خوښ وم چي  Continuous وهه 

 Non-continuous ووهه 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ولم (ه)ولم (ه)ولم  ه)(ولم وول ولو ولو ولو

 2nd ېول ولې ولې ولې ولئ لئو ولئ ولئ

 3rd ليو ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي

 
Simple Past  

 1st وويشتئ (ه)وويشتل هويشتلو ېيشتلوو يشتئوو (ه)وويشتل وويشتله وويشتلې

 2nd وويشتئ (ه)شتلووي يشتلهوو وويشتلې وويشتئ (ه)وويشتل وويشتله وويشتلې

 3rd وويشتئ (ه)ليشتوو وويشتله وويشتلې ئوويشت (ه)وويشتل وويشتله تلېويشو
 

Simple Future  
 1st (ه)وولم به (ه)ملبه وو (ه)به وولم (ه)به وولم به وولو به وولو به وولو ه وولوب

 2nd وولې به به وولې ه وولېب به وولې به وولئ به وولئ ه وولئب به وولئ

 3rd به وولي وولي به به وولي به وولي به وولي ليوو به ووليبه  ليبه وو

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)(تېر) به وولم (ه)ر) به وولم(تې (ه)وولمېر) به (ت ه)(لمه ووب(تېر)  (تېر) به وولو  (تېر) به وولو  ه وولو(تېر) ب  ه وولو(تېر) ب 

 2nd (تېر) به وولې لېوو (تېر) به ) به وولېېر(ت (تېر) به وولې ر) به وولئ(تې ه وولئتېر) ب( وولئ (تېر) به (تېر) به وولئ

 3rd به وولي (تېر) تېر) به وولي( وليه ور) بې(ت ولي(تېر) به و (تېر) به وولي تېر) به وولي( (تېر) به وولي (تېر) به وولي

 
Present Progressive  

 1st (ه)ولم (ه)ولم ه)(ولم ه)(ولم ولو ولو ولو ولو

 2nd ولې ولې لېو ولې ولئ ولئ لئو ولئ

 3rd ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي
 

Present Perfect  
 1st ی دئويشتل  ويشتلي دي  تلې دهويش  دي شتلييو ی دئويشتل  ويشتلي دي  ويشتلې ده  يشتلي ديو

 2nd ی دئويشتل  ويشتلي دي  هيشتلې دو  دي ويشتلي ی دئويشتل  ويشتلي دي  ې دهويشتل  ويشتلي دي

 3rd ی دئويشتل  ويشتلي دي  ده ويشتلې  ويشتلي دي ی دئويشتل  شتلي ديوي  ويشتلې ده  تلي دييشو

 
Present Perfect Progressive  

 1st ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل ويشتله ويشتلې ويشته /تئويش (ه)ويشتل يشتلهو تلېويش

 2nd ويشته /ويشتئ )(هويشتل ويشتله ېويشتل ويشته /ئويشت ه)(ويشتل ويشتله ويشتلې

 3rd ويشته /ويشتئ (ه)لويشت ويشتله تلېويش ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل ويشتله تلېويش

 
Past Progressive  

 1st ويشته /تئويش (ه)ويشتل ويشتله ويشتلې ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل هويشتل لېويشت

 2nd ويشته /ئشتوي (ه)ويشتل شتلهوي ويشتلې هيشتو /يشتئو (ه)لويشت لهويشت شتلېوي

 3rd ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل ويشتله ويشتلې ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل ويشتله لېويشت

 
Past Perfect  

 1st ی ويشتلو ويشتلي وه ويشتلې وه ويشتلي وې ی وويشتل ويشتلي وه ې وهشتلوي ېويشتلي و

 2nd ی وويشتل ي وهتلويش ويشتلې وه وېويشتلي  ی وشتلوي ي وهويشتل تلې وه ويش لي وېويشت

 3rd ی وويشتل ويشتلي وه لې وهويشت ويشتلي وې ی وويشتل ويشتلي وه ويشتلې وه شتلي وېوي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل لهويشت ويشتلې ويشته /ويشتئ (ه)يشتلو ويشتله ويشتلې

 2nd تهويش /ويشتئ (ه)ويشتل هتلويش ويشتلې ويشته /ويشتئ (ه)شتلوي شتلهوي تلېويش

 3rd ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل ويشتله ويشتلې ويشته /ويشتئ (ه)ويشتل ويشتله ويشتلې
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Future Progressive  

 1st (ه)مولبه   (ه)ولمبه   (ه)ولمبه   (ه)ولمبه   به ولو لوبه و به ولو به ولو

 2nd ولېبه   لېوبه   ولېبه   لېوبه   ولئه ب ئولبه  ولئ به ولئبه 

 3rd يولبه   وليبه   وليبه   وليبه   وليبه  وليبه  وليبه  ليوبه 

 
Future Perfect  

 1st ی ويتلبه ويش ويشتلي وي به به ويشتلې وي به ويشتلي وي وي یبه ويشتل يشتلي ويبه و وي شتلېيبه و يبه ويشتلي و

 2nd ی ويبه ويشتل به ويشتلي وي شتلې ويوي به به ويشتلي وي ويی به ويشتل شتلي ويبه وي لې وييشتبه و لي وييشتبه و

 3rd ی ويبه ويشتل ي ويبه ويشتل ويشتلې ويبه  يي ويشتلوبه  ويی به ويشتل به ويشتلي وي ويشتلې ويبه  به ويشتلي وي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويبه ويشتل به ويشتلي وي وي به ويشتلې يشتلي ويو به ی ويبه ويشتل ه ويشتلي ويب يه ويشتلې وب ييشتلي وبه و

 2nd ی ويويشتل به به ويشتلي وي ويشتلې وي به يويشتلي به و ی ويبه ويشتل به ويشتلي وي تلې ويويشبه  يشتلي ويبه و

 3rd ی ويويشتله ب به ويشتلي وي يبه ويشتلې و ويبه ويشتلي  ويی ويشتلبه  لي ويبه ويشت ويشتلې ويبه  به ويشتلي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ولم(تېر) به   (ه)ولمبه  (تېر)  (ه)ولم) به (تېر  ه)(ولم ېر) به(ت  به ولو (تېر)  به ولو (تېر)  ه ولوب (تېر)  به ولو (تېر) 

 2nd ولې(تېر) به   لېو(تېر) به   ولېبه ) (تېر  ولېېر) به (ت  ولئبه  ېر)(ت  ولئبه ر) (تې  لئوتېر) به (  ولئ(تېر) به  

 3rd وليه (تېر) ب  ولير) به (تې  وليبه  )(تېر  ولي(تېر) به   ولي(تېر) به   ولير) به (تې  وليېر) به (ت  ولي(تېر) به  

 
Future in the Past Perfect  

 1st ی وي(تېر) به ويشتل  ) به ويشتلي وي(تېر  (تېر) به ويشتلې وي  ويشتلي وي به (تېر)  ی ويه ويشتلب (تېر)  ويشتلي وي(تېر) به   وي به ويشتلې ېر)(ت  وي به ويشتلي(تېر)  

 2nd ويی (تېر) به ويشتل  ويشتلي ويبه (تېر)   ويلې به ويشت(تېر)   ي(تېر) به ويشتلي و  ی وي(تېر) به ويشتل  ويشتلي وي (تېر) به  يشتلې ويبه و ېر)(ت  يشتلي و(تېر) به وي 

 3rd ی وي(تېر) به ويشتل  تېر) به ويشتلي وي(  ويلې ويشت ېر) به(ت  (تېر) به ويشتلي وي  ی ويبه ويشتل (تېر)  يشتلي وي(تېر) به و  (تېر) به ويشتلې وي  ي ويشتل(تېر) به وي 

 

Conditional (present, past, future) (ه)، به وولمشتئ/ ويشته ،وي(ه)ولم ..)ه .(ک...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)زه دې وولم )غواړي چي  Present Active يشتونکیو 

Imperfect Subjunctive )ه)(وولمدې زه  )يې چي غوښتل  Present Passive ويشتل کېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و یتلويش  Past Active یليشتو  

Past Anterior or Preterit Perfect و یويشتل  Past Passive یويشتل سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويتلويش دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و یويشتل ما )خوښ وم چي  Continuous وله 

 Non-continuous لهوو 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګويښ (ه)ويښوم  (ه)ويښوم (ه)ويښوم ويښوو ووويښ وويښو وويښو

 2nd ويښوې ښوېيو ويښوې ويښوې وئويښ ويښوئ ويښوئ ئويښو

 3rd ويښوي ويښوي ويښوي ويويښ ويښوي ويښوي ويښوي ويښوي

 
Simple Past  

 1st کئ ويښ )(هکړل -کړه/ويښ  کړه ويښه کړې ويښي ويښ کئ ه)(کړل -کړه/ويښ  کړه ويښه کړې ويښي

 2nd ئويښ ک )(هکړل -ه/کړويښ  کړه ويښه ېکړ ويښي ويښ کئ (ه)کړل -کړه/ويښ  کړه ويښه کړې ويښي

 3rd ويښ کئ (ه)کړل -کړه/ويښ  کړه ويښه کړې ويښي کئ يښو (ه)کړل -کړه/ښ وي کړه ويښه ړېک ويښي
 

Simple Future  
 1st (ه)ويښ کم به (ه)کمويښ  به (ه)ويښه کم به )(همښي کيو به وويښ ک به ويښ کو به به ويښه کو ويښي کوبه 

 2nd ويښ کې به يښ کېو به يښه کېو هب ويښي کې به ويښ کئ به ويښ کئ به به ويښه کئ کئبه ويښي 

 3rd ويښ کي به ښ کيوي به کي ويښه هب ويښي کي به ويښ کي به ويښ کي به کي يښهبه و به ويښي کي

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ويښ کم ه(تېر) ب (ه)يښ کمو (تېر) به (ه)ويښه کم ) بهر(تې (ه)ه ويښي کم(تېر) ب ويښ کو به(تېر)  ويښ کو (تېر) به ويښه کو ه(تېر) ب ويښي کو بهتېر) (

 2nd ويښ کې (تېر) به کېويښ  به تېر)( ښه کېوي (تېر) به (تېر) به ويښي کې ويښ کئ ه(تېر) ب ويښ کئ (تېر) به ويښه کئ (تېر) به به ويښي کئر) (تې

 3rd ويښ کي به(تېر)  ويښ کي ) بهېر(ت ويښه کي ر) به(تې ويښي کيبه (تېر)  يښ کيو ېر) به(ت ويښ کي (تېر) به ويښه کي (تېر) به ويښي کي(تېر) به 

 
Present Progressive  

 1st )ه(ويښوم (ه)ويښوم  (ه)ويښوم (ه)ويښوم ويښوو ووويښ ويښوو ويښوو

 2nd ويښوې ويښوې ويښوې ويښوې ويښوئ ويښوئ ويښوئ ويښوئ

 3rd ويښوي ويښوي ويښوي يويښو يښويو ويښوي ويښوي ښويوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئويښ کړ  کړي ديويښ   ښه کړې دهوي  ويښي کړي دي ی دئويښ کړ  ښ کړي ديوي  ويښه کړې ده  ي ديکړويښي 

 2nd ی دئويښ کړ  دي ويښ کړي  ويښه کړې ده  کړي دييښي و ی دئويښ کړ  ي دييښ کړو  ې دهړويښه ک  ويښي کړي دي

 3rd ی دئويښ کړ  کړي دي ويښ  ويښه کړې ده  دي ړيويښي ک ی دئيښ کړو  ښ کړي ديوي  ويښه کړې ده  کړي ديويښي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st يښاوهو /ويښوئ (ه)ويښول يښولهو ېيښولو يښاوهو /ويښوئ (ه)ويښول ويښوله ويښولې

 2nd اوهويښ /ويښوئ (ه)لوويښ ولهويښ يښولېو ويښاوه /ويښوئ )(هويښول ويښوله ويښولې

 3rd ويښاوه /ويښوئ (ه)ويښول ويښوله لېيښوو ويښاوه /ويښوئ ه)(لويښو ويښوله ښولېوي

 
Past Progressive  

 1st ويښاوه /ويښوئ (ه)ويښول لهويښو ولېويښ هويښاو /ويښوئ (ه)ويښول ويښوله ويښولې

 2nd يښاوهو /ويښوئ (ه)ښوليو يښولهو ويښولې ويښاوه /ويښوئ (ه)ويښول ويښوله ويښولې

 3rd ويښاوه /ويښوئ (ه)ويښول ويښوله ښولېوي ويښاوه /ويښوئ (ه)لښووي ويښوله ويښولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وويښ  ويښ کړي وه ويښه کړې وه کړي وېويښي  و کړی ښوي وه ويښ کړي ويښه کړې وه ويښي کړي وې

 2nd کړی و يښو ويښ کړي وه وه ويښه کړې وېړي ويښي ک کړی و ويښ وه ويښ کړي هويښه کړې و کړي وېويښي 

 3rd کړی وويښ  ويښ کړي وه ه کړې وهويښ ويښي کړي وې کړی وويښ  ويښ کړي وه ويښه کړې وه وېړي ويښي ک

  
Past Perfect Progressive  

 1st اوهويښ /يښوئو (ه)ويښول ويښوله ويښولې ويښاوه /ويښوئ (ه)ويښول هويښول ويښولې

 2nd ويښاوه /ئيښوو (ه)ويښول ويښوله لېويښو ويښاوه /ښوئوي (ه)ويښول لهويښو ويښولې

 3rd ويښاوه /ويښوئ (ه)ويښول ويښوله ويښولې ويښاوه /ويښوئ )(هويښول ويښوله ويښولې

 
  



296: to awaken; to enlighten ښولوي  
 

 593 

 
Future Progressive  

 1st (ه)ويښوم به  (ه)مښووي به (ه)ويښوم به  (ه)يښومو به  ويښوو به ويښوو به ويښوو به ويښوو به

 2nd ويښوې به  ويښوې به  ويښوې هب  ويښوې به  ويښوئ به ئويښو به ويښوئ به ويښوئ به

 3rd ويښوي به  ويښوي به  ويښوي به  ويښوي به ويښوي به ويښوي به ويښوي به ويښوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويويښ کړ هب ويښ کړي وي به ويويښه کړې  هب يبه ويښي کړي و ی ويکړويښ  به يويښ کړي و به ې ويويښه کړ به به ويښي کړي وي

 2nd ی ويړويښ ک به وي يويښ کړ به ويښه کړې وي به به ويښي کړي وي وي یويښ کړ به ي ويويښ کړ به ويښه کړې وي به ويښي کړي ويبه 

 3rd ی ويويښ کړ به ويويښ کړي  به ويويښه کړې  به ړي ويک به ويښي يی وويښ کړ به ي ويويښ کړ به ويښه کړې وي به کړي وي به ويښي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويويښ کړ به ښ کړي ويوي به ويکړې  ويښه هب به ويښي کړي وي ی ويويښ کړ به کړي ويويښ  به کړې وي به ويښه به ويښي کړي وي

 2nd ی ويويښ کړ به يو ويښ کړي به ړې ويويښه ک به يي وبه ويښي کړ ويی کړ يښو به ي ويويښ کړ به کړې وي به ويښه به ويښي کړي وي

 3rd ی ويښ کړوي به ويکړي  ويښ به ويويښه کړې  به به ويښي کړي وي ی ويکړويښ  به کړي وي ويښ به به ويښه کړې وي به ويښي کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ويښوم (تېر) به (ه)ويښوم (تېر) به ه)(ويښوم (تېر) به ه)(مويښو (تېر) به ووويښ به تېر)(  ويښوو تېر) به(  وويښو تېر) به(  ويښوو (تېر) به 

 2nd ويښوې ه(تېر) ب ويښوې (تېر) به ويښوې به (تېر) ويښوې ېر) به(ت وئويښ به )(تېر  ويښوئ (تېر) به  ويښوئ (تېر) به  ويښوئ (تېر) به 

 3rd ويويښ (تېر) به ويښوي (تېر) به ويښوي بهر) (تې ويښوي (تېر) به  ويښوي (تېر) به  ويښوي ر) به(تې  ويښوي ر) به(تې  ويويښ ر) به(تې 

 
Future in the Past Perfect  

ي کړي ويښ (تېر) به 

 يو

ويښه کړې  ) بهتېر( 

 وي

ويښ کړي  به (تېر) 

 وي

 یويښ کړ (تېر) به 

 وي

ي کړي (تېر) به ويښ 

 وي

ويښه کړې  بهتېر) ( 

 يو

ښ کړي وي (تېر) به 

 وي

ی ويښ کړ به(تېر)  

 وي
1st 

ويښي کړي  ر) به(تې 

 وي

 ويښه کړې (تېر) به 

 وي

يښ کړي و (تېر) به 

 وي

ی ويښ کړ (تېر) به 

 وي

ي ي کړښبه وي (تېر) 

 يو

ويښه کړې  ېر) به(ت 

 وي

ويښ کړي  (تېر) به 

 وي

ی ويښ کړ (تېر) به 

 وي
2nd 

ي ښي کړوي (تېر) به 

 وي

يښه کړې و ه(تېر) ب 

 وي

ي ويښ کړ (تېر) به 

 وي

ی ړويښ ک (تېر) به 

 وي

(تېر) به ويښي کړي  

 وي

يښه کړې و (تېر) به 

 وي

ويښ کړي  ر) به(تې 

 وي

ی ويښ کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
ويښ  ويښاوه، به /، ويښوئ(ه)ويښوم (که ...)

 ... (ه)مک
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم يښو زه دې )واړي چيغ  Present Active ويښوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ويښ کم دېزه  )چيوښتل يې غ  Present Passive کیويښېدون 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  کړی وويښ  Past Active  یکړويښ  

Past Anterior or Preterit Perfect  ی وکړويښ  Past Passive یويښ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )وي یويښ کړ دی باور نه لري چي) ما دي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی وويښ  ما )چيښ وم خو  Continuous ويښوه 

 Non-continuous ويښ که 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(ومرنګليو (ه)مويلو  (ه)ويلوم (ه)ويلوم ويلوو ويلوو وويلو ويلوو

 2nd ويلوې ويلوې ويلوې ويلوې ويلوئ وئويل ويلوئ ويلوئ

 3rd يلويو يويلو ويلوي ويويل لويوي ويلوي ويلوي ويلوي

 
Simple Past  

 1st ويلي کئ (ه)لکړ -کړه/ويلي  هويلي کړ کړې ويلي ويلي کئ (ه)کړل -ړه/کي ويل ويلي کړه کړې ييلو

 2nd ويلي کئ (ه)کړل-کړه/ويلي  کړه ويلي کړې ويلي ي کئويل )(هلکړ-/هکړيلي و کړه ويلي کړې ويلي

 3rd ويلي کئ (ه)لکړ -کړه/ويلي  کړه ويلي کړې ليوي ويلي کئ (ه)ړلک -کړه/ويلي  کړهويلي  کړې ويلي
 

Simple Future  
 1st (ه)ي کمويل هب )(هکم ويلي هب (ه)ويلي کم به (ه)ويلي کم به ويلي کو به ويلي کو به به ويلي کو به ويلي کو

 2nd ېي کويل به يلي کېو به کېويلي  به ويلي کې به يلي کئو به ويلي کئ به به ويلي کئ لي کئبه وي

 3rd ويلي کي به ويلي کي به ويلي کي به ويلي کي به کي ويلي به ويلي کي به يبه ويلي ک يلي کيبه و

 
Simple Future in the Past  

 1st (ه)ويلي کم (تېر) به ه)(کمويلي  تېر) به( (ه)کمويلي  به (تېر) (ه)ويلي کم (تېر) به ويلي کو (تېر) به  لي کووي (تېر) به يلي کوو به ېر)(ت وکويلي  (تېر) به

 2nd يلي کېو به ېر)(ت ېکويلي  (تېر) به ويلي کې (تېر) به ويلي کې به (تېر) ويلي کئ ه(تېر) ب ويلي کئ (تېر) به ويلي کئ به ېر)(ت ويلي کئ تېر) به(

 3rd يويلي ک (تېر) به کيي ويل (تېر) به کي ويلي ېر) به(ت ويلي کي ر) به(تې کي ويلي ) به(تېر ويلي کي ) به(تېر ويلي کي (تېر) به ويلي کي به(تېر) 

 
Present Progressive  

 1st (ه)ويلوم (ه)ويلوم  (ه)ويلوم (ه)ويلوم ويلوو ويلوو لوووي ويلوو

 2nd ويلوې ويلوې يلوېو ويلوې ويلوئ يلوئو لوئوي يلوئو

 3rd يلويو ويلوي ويلوي ويويل ويلوي ويلوي يويلو ويلوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئويلي کړ  يويلي کړي د  ده ويلي کړې  ويلي کړي دي ی دئويلي کړ  يي دويلي کړ  لي کړې دهوي  ويلي کړي دي

 2nd ی دئويلي کړ  ديويلي کړي   ويلي کړې ده  ي کړي ديويل ی دئويلي کړ  يکړي دلي وي  هکړې د ويلي  ويلي کړي دي

 3rd ی دئويلي کړ  يلي کړي ديو  ويلي کړې ده  ړي ديک ويلي ی دئويلي کړ  لي کړي ديوي  ويلي کړې ده  کړي ديويلي 

 
Present Perfect Progressive  

 1st وي��وه /ئويلو (ه)ويلول لولهوي لېيلوو وه�وي� /ئويلو (ه)ويلول ويلوله ويلولې

 2nd وي��وه /وئويل (ه)ويلول ويلوله ويلولې وهوي�� /ويلوئ (ه)ولويل ويلوله ويلولې

 3rd وي��وه /ويلوئ (ه)ويلول ويلوله ويلولې وهوي�� /ويلوئ (ه)لولوي ويلوله ويلولې

 
Past Progressive  

 1st وي��وه /لوئوي (ه)ويلول ويلوله لولېوي ��وهيو /لوئوي (ه)ويلول ويلوله ويلولې

 2nd وي��وه /ئيلوو (ه)ويلول لهويلو لېويلو ��وهوي /ويلوئ (ه)يلولو ويلوله ويلولې

 3rd وهوي�� /ويلوئ (ه)ويلول ويلوله ويلولې ه��ووي /ويلوئ (ه)ويلول هويلول ويلولې

 
Past Perfect  

 1st کړی وويلي  ويلي کړي وه کړې وهويلي  ويلي کړي وې کړی ولي وي هوي کړي ويل ويلي کړې وه ويلي کړي وې

 2nd کړی وويلي  کړي وه ليوي ويلي کړې وه ېويلي کړي و ی وکړويلي  ړي وهويلي ک لي کړې وهوي وېويلي کړي 

 3rd و کړیلي وي ويلي کړي وه ويلي کړې وه يلي کړي وېو کړی وويلي  وهويلي کړي  ويلي کړې وه ويلي کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st هوي��و /ويلوئ (ه)يلولو ويلوله ويلولې وي��وه /وئويل (ه)ويلول ويلوله ويلولې

 2nd وي��وه /ويلوئ (ه)ويلول لولهوي ويلولې وي��وه /لوئوي (ه)ويلول ويلوله ويلولې

 3rd ��وهوي /لوئيو (ه)لويلو ويلوله ويلولې وي��وه /ويلوئ (ه)لويلو ويلوله ولېويل
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Future Progressive  

 1st (ه)مويلو به  ه)(ومويل به  (ه)ومويل به  ه)(ويلوم به  ويلوو به لوووي به ويلوو به ويلوو به

 2nd ويلوې به  ويلوې به  ويلوې به  ويلوې به  ويلوئ به ويلوئ به ويلوئ به وئويل به

 3rd يويلو به  ويلوي به  يلويو هب  يوويل به ويلوي به ويلوي به ويلوي به ويلوي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويويلي کړ به ويويلي کړي  به ړې ويک ويلي به ي کړي ويويل به ی ويکړ ويلي به ړي ويويلي ک به کړې ويويلي  به ي کړي ويويلبه 

 2nd ی ويويلي کړ به ويلي کړي وي به ويکړې  يليو به کړي ويويلي  به ی ويويلي کړ به ويلي کړي وي هب ويلي کړې وي هب به ويلي کړي وي

 3rd ی ويي کړويل به ويلي کړي وي به يويلي کړې و به ويويلي کړي  هب يی وويلي کړ به کړي ويلي وي به ويلي کړې وي به ويويلي کړي به 

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ ويلي به کړي ويويلي  به لي کړې ويوي به ويلي کړي وي به ويی ړلي کيو به يويلي کړي و به به ويلي کړې وي ي کړي ويبه ويل

 2nd ی ويويلي کړ به ويلي کړي وي به وي کړېويلي  به لي کړي ويوي به ی ويويلي کړ به ي کړي ويويل به لي کړې ويبه وي يي ويلي کړبه و

 3rd يی وويلي کړ به ويويلي کړي  به وي ويلي کړې به کړي ويويلي  به وي یيلي کړو به ويلي کړي وي به به ويلي کړې وي ويبه ويلي کړي 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)ويلوم (تېر) به (ه)ويلوم (تېر) به (ه)لوموي (تېر) به (ه)ويلوم (تېر) به ويلوو به (تېر)  ويلوو ر) بهتې(  ويلوو تېر) به(  ويلوو بهر) (تې 

 2nd ويلوې به(تېر)   ويلوې ېر) به(ت  ويلوې (تېر) به  ويلوې (تېر) به  ويلوئ (تېر) به  ويلوئ (تېر) به  ويلوئ بهتېر) (  يلوئو ر) به(تې 

 3rd ويلوي (تېر) به  ويلوي (تېر) به  ويلوي (تېر) به  يلويو (تېر) به  ويلوي (تېر) به  ويلوي بهر) (تې  ويلوي تېر) به(  ويلوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

ويلي کړي  (تېر) به 

 وي

ويلي کړې  (تېر) به 

 وي

کړي  يليو ) به(تېر 

 وي

ی کړلي وي (تېر) به 

 وي

ر) به ويلي کړي (تې 

 يو

 ويلي کړې (تېر) به 

 وي

ويلي کړي  (تېر) به 

 وي

ی ي کړويل (تېر) به 

 وي
1st 

ويلي کړي  (تېر) به 

 وي

ړې ويلي ک (تېر) به 

 وي

ي کړي ويل ه) ب(تېر 

 وي

ی ويلي کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به ويلي کړي  

 وي

کړې  ويلي (تېر) به 

 يو

ويلي کړي  ه(تېر) ب 

 وي

ی ي کړويل تېر) به( 

 وي
2nd 

ويلي کړي  ر) بهتې( 

 وي

ويلي کړې  ېر) به(ت 

 وي

ي ويلي کړ (تېر) به 

 وي

ی ويلي کړ (تېر) به 

 وي

(تېر) به ويلي کړي  

 وي

ې کړ ويلي ېر) به(ت 

 وي

 ويلي کړي (تېر) به 

 وي

ی ويلي کړ (تېر) به 

 وي
3rd 

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کم ليوي وي��وه، به /ئ، ويلو(ه)ومويل (که ...)

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)ويلي کم دېزه  )غواړي چي  Present Active ويلوونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)ويلي کم زه دې )چي تل يېغوښ  Present Passive ويلېدونکی 

Pluperfect or Past Perfect Indicative  و کړیويلي  Past Active یويلي کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی وويلي  Past Passive یي سوويل 

Present Perfect or Past Subjunctive ) ی ويلي کړوي ديما چي)  نه لريدی باور  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive ) ړی وکويلي  ما )وم چيخوښ  Continuous ويلوه 

 Non-continuous کهي ويل 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st ه)(ومرنګهېر (ه)ېرومه  (ه)هېروم (ه)هېروم هېروو هېروو هېروو هېروو

 2nd هېروې هېروې هېروې هېروې وئهېر هېروئ روئهې ېروئه

 3rd هېروي هېروي هېروي هېروي ويهېر هېروي هېروي هېروي

 
Simple Past  

 1st هېر کئ (ه)کړل -/کړههېر  کړه ههېر کړې هېري ئهېر ک (ه)کړل -/کړههېر  کړه هېره کړې يهېر

 2nd کئ هېر (ه)کړل -/هکړهېر  کړه رههې کړې هېري ر کئهې (ه)کړل -/کړهر هې کړه هېره کړې هېري

 3rd کئهېر  (ه)کړل -/هکړهېر  کړه هېره کړې هېري هېر کئ (ه)لکړ -/کړههېر  کړه هېره ېکړ هېري
 

Simple Future  
 1st (ه)هېر کم به ه)(هېر کم به (ه)هېره کم به (ه)ي کمهېر به هېر کو به وهېر ک به کو هبه هېر به هېري کو

 2nd ېر کېه هب هېر کې به ېره کېه به هېري کې به کئهېر  به کئ هېر به ه هېره کئب ري کئبه هې

 3rd هېر کي به هېر کي به کي هېره به هېري کي به يهېر ک به هېر کي به به هېره کي به هېري کي

 
Simple Future in the Past  

 )(هکمهېره  (تېر) به (ه)هېري کم به(تېر)  هېر کو ېر) به(ت  وېر که (تېر) به ېره کوه (تېر) به هېري کو (تېر) به
 هېر کم  (تېر) به

 )(ه

 هېر کم  (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd کېهېر  (تېر) به هېر کې (تېر) به کېهېره  (تېر) به کې هېري به تېر)( ېر کئه (تېر) به هېر کئ (تېر) به هېره کئ به(تېر)  هېري کئ (تېر) به

 3rd ر کيهې (تېر) به هېر کي (تېر) به هېره کي به (تېر) هېري کي ) بهېر(ت کيهېر  ېر) به(ت هېر کي ه) ب(تېر هېره کي تېر) به( کي هېري (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)ومهېر (ه)هېروم  (ه)مهېرو (ه)ېرومه هېروو هېروو هېروو هېروو

 2nd هېروې روېهې هېروې هېروې وئهېر هېروئ هېروئ هېروئ

 3rd يروهې هېروي هېروي يهېرو هېروي رويهې هېروي ېرويه

 
Present Perfect  

 1st ئی در کړېه  دي هېر کړي  هېره کړې ده  هېري کړي دي دئ یهېر کړ  کړي ديهېر   هېره کړې ده  هېري کړي دي

 2nd دئ یهېر کړ  ي ديهېر کړ  ې دهه کړهېر  هېري کړي دي ی دئهېر کړ  هېر کړي دي  ه کړې دههېر  هېري کړي دي

 3rd دئی هېر کړ  ړي ديهېر ک  هېره کړې ده  هېري کړي دي ی دئکړ هېر  هېر کړي دي  هد هېره کړې  کړي ديهېري 

 
Present Perfect Progressive  

 1st هېراوه /هېروئ (ه)هېرول هېروله هېرولې وههېرا /هېروئ (ه)رولهې لهېروه لېوهېر

 2nd هېراوه /وئهېر (ه)هېرول ولههېر هېرولې اوههېر /هېروئ ه)(هېرول ېرولهه لېهېرو

 3rd هېراوه /هېروئ )(ههېرول هېروله هېرولې هېراوه /هېروئ (ه)هېرول هېروله لېهېرو
 

Past Progressive  
 1st هېراوه /ئهېرو (ه)هېرول هېروله هېرولې راوههې /هېروئ (ه)هېرول رولههې رولېېه

 2nd هېراوه /وئېره (ه)هېرول ېرولهه هېرولې وهېراه /هېروئ (ه)لهېرو لههېرو رولېهې

 3rd هېراوه /هېروئ (ه)هېرول هېروله لېهېرو هېراوه /هېروئ (ه)هېرول هېروله ېرولهې

 
Past Perfect  

 1st و کړی هېر هېر کړي وه وههېره کړې  هېري کړي وې کړی وهېر  هېر کړي وه کړې وه هېره وې کړي يهېر

 2nd کړی وهېر  ېر کړي وهه ههېره کړې و کړي وې ريهې کړی وهېر  وه هېر کړي وه کړېهېره  کړي وې هېري

 3rd کړی ور هې وهړي ېر که ړې وههېره ک هېري کړي وې کړی وهېر  ر کړي وههې هېره کړې وه هېري کړي وې

 
Past Perfect Progressive  

 1st ېراوهه /هېروئ ه)(ولهېر هېروله لېهېرو وههېرا /روئهې (ه)هېرول ېرولهه هېرولې

 2nd هېراوه /ئهېرو (ه)هېرول هېروله هېرولې هېراوه /روئهې (ه)هېرول هېروله ېهېرول

 3rd هېراوه /هېروئ (ه)هېرول لههېرو هېرولې هېراوه /هېروئ (ه)هېرول هېروله هېرولې
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Future Progressive  

 1st (ه)مروهې به  (ه)هېروم به  (ه)ېرومه هب  (ه)هېروم هب  ېرووه به رووېه به هېروو به رووهې به

 2nd هېروې به  روېهې به  هېروې به  هېروې به  هېروئ به هېروئ به هېروئ به هېروئ به

 3rd هېروي به  هېروي به  هېروي به  هېروي هب رويهې به يوهېر به هېروي به هېروي به

 
Future Perfect  

 1st ی ويهېر کړ به هېر کړي وي به وي هېره کړې به کړي ويي هېر به ی ويېر کړه به کړي ويېر ه به ه کړې ويهېر به ي کړي ويرهېبه 

 2nd ی ويهېر کړ به هېر کړي وي به هېره کړې وي به ي ويکړ هېري به وي یهېر کړ به هېر کړي وي به هېره کړې وي به هېري کړي وي به

 3rd ی ويهېر کړ به وي هېر کړي به کړې وي رههې به ېري کړي ويه به ی ويکړېر ه به ر کړي ويهې به يره کړې وېه به هېري کړي وي به

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويېر کړه به هېر کړي وي به هېره کړې وي هب هېري کړي وي به يی وکړېر ه به کړي ويهېر  به به هېره کړې وي به هېري کړي وي

 2nd ی ويهېر کړ به هېر کړي وي به وي کړېهېره  به ري کړي ويهې به ی ويهېر کړ هب ېر کړي ويه هب هېره کړې ويبه  وي هېري کړي به

 3rd ی ويهېر کړ به هېر کړي وي به هېره کړې وي به ويکړي  ېريه به ی ويکړهېر  به هېر کړي وي به به هېره کړې وي به هېري کړي وي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)هېروم (تېر) به (ه)هېروم (تېر) به (ه)هېروم (تېر) به (ه)هېروم (تېر) به رووهې به (تېر)  هېروو ه(تېر) ب  هېروو ه(تېر) ب  ووهېر (تېر) به 

 2nd وېهېر (تېر) به  هېروې (تېر) به  هېروې (تېر) به  هېروې (تېر) به  هېروئ (تېر) به  هېروئ (تېر) به  وئهېر ه) ب(تېر  هېروئ (تېر) به 

 3rd هېروي (تېر) به  هېروي (تېر) به  هېروي (تېر) به  هېروي (تېر) به  هېروي (تېر) به  ويهېر (تېر) به  هېروي هب (تېر)  هېروي به (تېر) 

 
Future in the Past Perfect  

به هېري کړي (تېر) 

 وي

 هېره کړې (تېر) به

 وي
 ی ويهېر کړ ېر) به(ت ړي ويکهېر  (تېر) به

ي به هېري کړ ېر)(ت

 وي

کړې  رههې (تېر) به

 وي
 1st ی ويهېر کړ (تېر) به کړي ويېر ه (تېر) به

) به هېري کړي (تېر

 يو

هېره کړې  (تېر) به

 وي
 ی ويکړهېر  به تېر)( ړي ويهېر ک (تېر) به

ري کړي (تېر) به هې

 وي

هېره کړې  (تېر) به

 وي
 2nd ی ويړهېر ک ه(تېر) ب يهېر کړي و تېر) به(

ي به هېري کړ ېر)(ت

 وي

کړې  رههې (تېر) به

 وي
 ی ويهېر کړ (تېر) به کړي ويېر ه (تېر) به

هېري کړي (تېر) به 

 وي

هېره کړې  ر) به(تې

 وي
 3rd يی وکړېر ه به (تېر) هېر کړي وي (تېر) به

 

Conditional (present, past, future) 
 (ه)کم ېره ه، بههېراو /ئو، هېر(ه)هېروم ..)(که .

... 
 Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)کم ېره زه دې )غواړي چي  Present Active هېروونکی 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم هېر زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive نکیېرېدوه 

Pluperfect or Past Perfect Indicative و کړی هېر  Past Active یکړ رېه  

Past Anterior or Preterit Perfect کړی و هېر  Past Passive یسو هېر 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی ويکړ هېر ا ديور نه لري چي) مدی با  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )کړی و هېر ما )م چيخوښ و  Continuous ېروهه 

 Non-continuous  کههېر 
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Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګياد (ه)ومياد  (ه)ادومي (ه)ومياد يادوو يادوو يادوو يادوو

 2nd دوېاي يادوې يادوې وېياد يادوئ يادوئ يادوئ يادوئ

 3rd يادوي يادوي ييادو يادوي دوييا يادوي ادويي يادوي

 
Simple Past  

 1st ياد کئ (ه)کړل -/کړهياد  کړه ياده کړې يادي ئياد ک (ه)کړل -/کړهياد  ياده کړه کړې اديي

 2nd ياد کئ (ه)لکړ -/کړهياد  کړه ياده کړې يادي ئياد ک (ه)کړل- /کړهياد  کړهاده ي ي کړېياد

 3rd ئد کيا (ه)کړل -/کړهاد ي کړه ياده کړې اديي ياد کئ ه)(ړلک- /ياد کړه هياده کړ يادي کړې
 

Simple Future  
 1st (ه)ياد کم به (ه)کماد ي به (ه)کم ياده به (ه)يادي کم به ياد کو به اد کوي به کوبه ياده  به يادي کو

 2nd کې ياد به ياد کې به اده کېي به ي کېديا به ياد کئ به ياد کئ به به ياده کئ به يادي کئ

 3rd ياد کي به ياد کي به کي ياده به يادي کي به کي ياد به ياد کي به يک به ياده يادي کي به

 
Simple Future in the Past  

 )(هياده کم (تېر) به (ه)ي کمياد (تېر) به ياد کو (تېر) به  کوياد  (تېر) به ه کوياد ه) ب(تېر ادي کوي (تېر) به
 ياد کم  به (تېر)

 ه)(

 د کم يا (تېر) به

 (ه)
1st 

 2nd اد کېي هر) بې(ت کې ياد (تېر) به ياده کې (تېر) به يادي کې (تېر) به اد کئي (تېر) به ياد کئ (تېر) به ياده کئ ه) ب(تېر يادي کئ ر) بهتې(

 3rd ياد کي به) (تېر ياد کي ) به(تېر اده کيي ه(تېر) ب دي کييا ) به(تېر د کياي (تېر) به اد کيي (تېر) به ياده کي (تېر) به ي کيياد (تېر) به
 

Present Progressive  
 1st (ه)يادوم (ه)يادوم  (ه)يادوم (ه)يادوم يادوو يادوو يادوو يادوو

 2nd يادوې يادوې يادوې يادوې يادوئ وئياد ئيادو ئيادو

 3rd ييادو ادويي يادوي يادوي دوييا يادوي يادوي يادوي

 
Present Perfect  

 1st ی دئياد کړ  دي ياد کړي  ياده کړې ده  يادي کړي دي دئی ړياد ک  ياد کړي دي  هياده کړې د  ي دييادي کړ

 2nd ی دئياد کړ  ياد کړي دي  ړې دهياده ک  ادي کړي ديي دئ یکړياد   ړي ديياد ک  ياده کړې ده  يادي کړي دي

 3rd ئی دياد کړ  ياد کړي دي  ياده کړې ده  دي يادي کړي دئی ړياد ک  کړي ديياد   هاده کړې دي  يادي کړي دي

 
Present Perfect Progressive  

 1st اداوهي /وئياد (ه)ليادو هيادول يادولې ياداوه /يادوئ (ه)يادول هيادول يادولې

 2nd هياداو /يادوئ (ه)ليادو يادوله دولېيا ياداوه /يادوئ (ه)يادول يادوله يادولې

 3rd ياداوه /يادوئ (ه)يادول يادوله ادولېي ياداوه /يادوئ ه)(يادول دولهيا يادولې
 

Past Progressive  
 1st ياداوه /ادوئي )(هولديا ولهياد يادولې ياداوه /يادوئ (ه)يادول ولهياد يادولې

 2nd اوهياد /وئياد (ه)ولديا يادوله يادولې ياداوه /يادوئ (ه)يادول يادوله ېيادول

 3rd ياداوه /يادوئ ه)(ولياد يادوله يادولې وهيادا /يادوئ (ه)ليادو يادوله لېيادو

 
Past Perfect  

 1st ی وکړياد  ياد کړي وه ړې وهه کياد ېکړي و يادي کړی وياد  ياد کړي وه ياده کړې وه يادي کړي وې

 2nd کړی و ياد کړي وه ياد ياده کړې وه کړي وې يادي ړی وکياد  ياد کړي وه ياده کړې وه يادي کړي وې

 3rd کړی وياد  هياد کړي و ړې وهياده ک يادي کړي وې کړی وياد  کړي وه ياد کړې وهياده  ړي وېک يادي

 
Past Perfect Progressive  

 1st ياداوه /يادوئ (ه)يادول يادوله يادولې ياداوه /يادوئ (ه)يادول ولهياد ېدوليا

 2nd ياداوه /يادوئ ه)(يادول يادوله لېيادو ياداوه /ئيادو (ه)يادول يادوله يادولې

 3rd ياداوه /يادوئ (ه)ادولي يادوله يادولې ياداوه /يادوئ (ه)يادول يادوله ادولېي
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Future Progressive  

 1st (ه)ميادو به  (ه)ميادو به  (ه)ميادو به  (ه)يادوم به  يادوو به ويادو به يادوو به ويادو به

 2nd يادوې به  وېياد به  يادوې به  دوېيا به  يادوئ به وئياد به ادوئي هب يادوئ به

 3rd ادويي به  يادوي به  يادوي به  يادوي به ويياد به يادوي به يادوي به يادوي به

 
Future Perfect  

 1st ويی ياد کړ به يياد کړي و هب يياده کړې و به کړي وييادي  به ی ويياد کړ به وي ياد کړي به ياده کړې وي به کړي ويبه يادي 

 2nd وي یاد کړي به ياد کړي وي به ياده کړې وي به وي يادي کړي به وي یياد کړ به ياد کړي وي به ياده کړې وي به به يادي کړي وي

 3rd يی وياد کړ هب يياد کړي و به کړې وي ياده به يړي ويادي ک به وي یياد کړ به ياد کړي وي به کړې وي ياده به ادي کړي ويبه ي

 
Future Perfect Progressive  

 1st ی ويکړ ياد هب يړي وکياد  هب ياده کړې وي به يادي کړي وي به ی ويړياد ک به کړي ويياد  به به ياده کړې وي ه يادي کړي ويب

 2nd ويی ياد کړ به ي ويياد کړ به يې وياده کړ به ويدي کړي يا به وي یکړ ياد به کړي ويياد  به به ياده کړې وي دي کړي ويبه يا

 3rd يی وړکياد  هب ياد کړي وي به ياده کړې وي به کړي وييادي  به ی ويکړياد  به ياد کړي وي به به ياده کړې وي ويبه يادي کړي 
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)يادوم (تېر) به ه)(ومياد (تېر) به (ه)ومادي (تېر) به (ه)ومياد تېر) به( ويادو به (تېر)  يادوو (تېر) به  ووياد (تېر) به  يادوو (تېر) به 

 2nd يادوې (تېر) به  يادوې ېر) به(ت  يادوې (تېر) به  دوېيا ) بهر(تې  ئيادو (تېر) به  يادوئ (تېر) به  يادوئ (تېر) به  يادوئ (تېر) به 

 3rd يادوي (تېر) به  يادوي (تېر) به  ييادو (تېر) به  دوييا (تېر) به  يادوي (تېر) به  دوييا (تېر) به  يادوي ه(تېر) ب  ادويي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

(تېر) به يادي کړي 

 وي
 ی ويياد کړ (تېر) به وي ياد کړي (تېر) به يکړې وده يا هب(تېر) 

يادي کړي  (تېر) به

 وي
 1st ی ويياد کړ به(تېر)  ي ويکړ ياد (تېر) به کړې وي ياده ) به(تېر

 (تېر) به يادي کړي

 وي
 ی ويياد کړ (تېر) به ړي ويياد ک (تېر) به ياده کړې وي (تېر) به

(تېر) به يادي کړي 

 وي
 2nd ی ويياد کړ تېر) به( ياد کړي وي ر) به(تې يې وه کړديا به (تېر)

يادي کړي  (تېر) به

 وي
 ی ويياد کړ به(تېر)  ي ويکړ ياد (تېر) به کړې وي ياده ) به(تېر

) به يادي کړي ېر(ت

 وي
 3rd ی ويړياد ک (تېر) به ياد کړي وي (تېر) به ياده کړې وي ) بهتېر(

 

Conditional (present, past, future) (ه)کم ياد ياداوه، به /، يادوئ(ه)يادوم )ه ...(ک ...  Deverbals 

Present Subjunctive ) (ه)کم ياد زه دې )چيغواړي  Present Active یيادوونک 

Imperfect Subjunctive )(ه)کم ياد زه دې )غوښتل يې چي  Present Passive دېدونکیيا 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و ادي  Past Active یکړ ياد  

Past Anterior or Preterit Perfect ړی وک ياد  Past Passive یسو ادي 

Present Perfect or Past Subjunctive )(ی ويکړ ياد دي ما دی باور نه لري چي  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )ی وکړ ياد ما )خوښ وم چي  Continuous وهياد 

 Non-continuous ياد که 

 



300: to make cold; to cool off وليخ  
 

 600 

 
Plural Singular Person 

f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj f.pl.obj f.sing.obj m.pl.obj m.sing.obj m./f. 
Simple Present  

 1st (ه)ومرنګيخ ه)(يخوم  (ه)يخوم (ه)يخوم يخوو يخوو يخوو يخوو

 2nd وېيخ وېيخ يخوې يخوې ئيخو يخوئ يخوئ يخوئ

 3rd يخوي يخوي يخوي يخوي يخوي يخوي يخوي يخوي

 
Simple Past  

 1st يخ کئ (ه)کړل -/هکړيخ  کړه يخه کړې يخي يخ کئ )(هلکړ -/کړهيخ  هکړ يخه کړې يخي

 2nd يخ کئ (ه)کړل -/کړهيخ  کړه يخه کړې يخي کئيخ  (ه)کړل -/کړهيخ  کړه يخه کړې يخي

 3rd يخ کئ (ه)کړل -/کړهيخ  کړه يخه ړېک يخي يخ کئ (ه)کړل -/ړهکخ ي ړهک يخه ېکړ يخي
 

Simple Future  
 1st (ه)يخ کم به (ه)يخ کم به (ه)يخه کم هب (ه)يخي کم به ويخ ک به کو يخ به به يخه کو يخي کو به

 2nd يخ کې به يخ کې به يخه کې به يخي کې به خ کئي به يخ کئ به ئبه يخه ک به يخي کئ

 3rd يخ کي به يخ کي به کي يخه به يخي کي به يخ کي به کييخ  به به يخه کي ييخي کبه 

 
Simple Future in the Past  

 1st ه)(يخ کم (تېر) به (ه)يخ کم (تېر) به (ه)يخه کم (تېر) به (تېر) به يخي کم(ه) يخ کو (تېر) به  کو يخ (تېر) به يخه کو ه(تېر) ب يخي کو ه(تېر) ب

 2nd کېيخ  تېر) به( ېيخ ک (تېر) به يخه کې (تېر) به خي کېي (تېر) به يخ کئ (تېر) به يخ کئ (تېر) به کئيخه  (تېر) به ي کئيخ بهر) (تې

 3rd خ کيي (تېر) به يخ کي (تېر) به يخه کي ) به(تېر يخي کي به (تېر) يخ کي (تېر) به يخ کي (تېر) به کي يخه (تېر) به خي کيي (تېر) به

 
Present Progressive  

 1st (ه)خومي (ه)يخوم  (ه)يخوم (ه)يخوم يخوو يخوو يخوو ويخو

 2nd وېيخ يخوې خوېي ېيخو يخوئ يخوئ يخوئ ئيخو

 3rd يخوي خويي ييخو يخوي يخوي يخوي ييخو يخوي
 

Present Perfect  
 1st ی دئيخ کړ  ړي دييخ ک  دهکړې  يخه  ييخي کړي د ی دئيخ کړ  يخ کړي دي  ړې دهيخه ک  ي کړي دييخ

 2nd ئی ديخ کړ  يي ديخ کړ  کړې دهيخه   ييخي کړي د ی دئړيخ ک  ړي دييخ ک  يخه کړې ده  يخي کړي دي

 3rd ی دئکړيخ   يخ کړي دي  يخه کړې ده  يخي کړي دي ی دئيخ کړ  يي ديخ کړ  يخه کړې ده  ييخي کړي د

 
Present Perfect Progressive  

 1st هيخاو /يخوئ (ه)يخول يخوله يخولې هيخاو /يخوئ (ه)يخول خولهي ېيخول

 2nd يخاوه /خوئي (ه)يخول هخولي يخولې يخاوه /يخوئ (ه)يخول هيخول ېيخول

 3rd خاوهي /يخوئ (ه)يخول يخوله يخولې يخاوه /ئيخو (ه)يخول يخوله ولېيخ

 
Past Progressive  

 1st يخاوه /يخوئ (ه)يخول ولهيخ لېيخو اوهخي /خوئي (ه)يخول يخوله يخولې

 2nd يخاوه /وئيخ (ه)ليخو يخوله يخولې يخاوه /خوئي (ه)يخول يخوله يخولې

 3rd يخاوه /يخوئ (ه)يخول يخوله يخولې هاويخ /يخوئ (ه)يخول يخوله خولېي

 
Past Perfect  

 1st کړی ويخ  ړي وهخ کي وه خه کړېي يخي کړي وې کړی ويخ  يخ کړي وه ړې وهيخه ک وېخي کړي ي

 2nd کړی ويخ  ي وهيخ کړ هيخه کړې و ړي وېيخي ک کړی ويخ  يخ کړي وه يخه کړې وه کړي وې يخي

 3rd کړی ويخ  يخ کړي وه يخه کړې وه ي وېکړ يخي کړی ويخ  ړي وهک يخ يخه کړې وه وېيخي کړي 

 
Past Perfect Progressive  

 1st يخاوه /يخوئ (ه)يخول يخوله خولېي هيخاو /يخوئ (ه)يخول يخوله يخولې

 2nd يخاوه /يخوئ (ه)خولي يخوله ېيخول هيخاو /يخوئ (ه)يخول يخوله يخولې

 3rd يخاوه /يخوئ ه)(وليخ يخوله يخولې اوهيخ /يخوئ (ه)يخول هيخول يخولې
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Future Progressive  

 1st (ه)يخوم به  ه)(يخوم به  ه)(يخوم هب  (ه)يخوم به  يخوو به يخوو به يخوو هب يخوو به

 2nd يخوې به  وېيخ به  وېيخ به  وېيخ به  ئيخو به يخوئ به يخوئ به يخوئ به

 3rd يخوي به  ييخو به  يخوي به  يخوي هب يخوي به يخوي هب يخوي به ييخو به

 
Future Perfect  

 1st ی وييخ کړ به ي وييخ کړ به خه کړې ويي به وي کړي ييخ به ی وييخ کړ به يخ کړي وي به يخه کړې وي به ه يخي کړي ويب

 2nd ويی يخ کړ به کړي وي يخ به يخه کړې وي هب خي کړي ويي هب ی وييخ کړ هب ړي وييخ ک به ييخه کړې و به ي ويبه يخي کړ

 3rd ی ويړيخ ک به ي ويړيخ ک هب يخه کړې وي به يخي کړي وي به ی ويکړ يخ به يخ کړي وي به يخه کړې وي به ويبه يخي کړي 

 
Future Perfect Progressive  

 1st وي یيخ کړ به خ کړي ويي به يخه کړې وي به يخي کړي وي به ی وييخ کړ به کړي وييخ  به وييخه کړې  به ړي ويبه يخي ک

 2nd ی ويکړيخ  هب يړي وکيخ  به يخه کړې وي به يخي کړي وي به ی ويخ کړي به يخ کړي وي به به يخه کړې وي کړي ويبه يخي 

 3rd ی وييخ کړ به کړي وي يخ به يخه کړې وي به وي يخي کړي هب ی ويکړ يخ به وييخ کړي  به به يخه کړې وي کړي وي به يخي
 

Future in the Past Progressive  
 1st (ه)يخوم (تېر) به  (ه)يخوم (تېر) به   (ه)ميخو به )(تېر  (ه)يخوم (تېر) به  يخوو به (تېر)  يخوو (تېر) به  يخوو (تېر) به  يخوو (تېر) به 

 2nd يخوې تېر) به(  يخوې (تېر) به  خوېي (تېر) به  يخوې ه(تېر) ب  وئيخ (تېر) به  خوئي ر) به(تې  يخوئ (تېر) به  يخوئ ه(تېر) ب 

 3rd يخوي تېر) به(  يخوي (تېر) به  يخوي به تېر)(  يخوي (تېر) به  يخوي (تېر) به  يخوي ېر) به(ت  يخوي ېر) به(ت  يخوي (تېر) به 

 
Future in the Past Perfect  

 يخي کړي (تېر) به

 وي
 وي یيخ کړ ېر) به(ت يخ کړي وي ر) به(تې کړې وي يخه (تېر) به

) به يخي کړي تېر(

 وي
 1st ی وييخ کړ (تېر) به وي يخ کړي (تېر) به يخه کړې وي (تېر) به

 ييخي کړ (تېر) به

 وي
 ی وييخ کړ (تېر) به يخ کړي وي به(تېر)  يخه کړې وي ر) به(تې

يخي کړي  (تېر) به

 وي
 2nd يی ويخ کړ تېر) به( يخ کړي وي به(تېر)  کړې وييخه  به(تېر) 

 کړييخي  (تېر) به

 وي
 ی وييخ کړ (تېر) به کړي وييخ  (تېر) به يخه کړې وي (تېر) به

(تېر) به يخي کړي 

 وي
 3rd ی وييخ کړ ) به(تېر يخ کړي وي به (تېر) ويکړې  يخه به(تېر) 

 

Conditional (present, past, future) ... (ه)يخ کم يخاوه، به /وئ، يخ(ه)يخوم )(که...  Deverbals 

Present Subjunctive )(ه)يخ کم زه دې )غواړي چي  Present Active نکیيخوو 

Imperfect Subjunctive ) (ه)مخ کي دې زه )چيغوښتل يې  Present Passive خېدونکیي 

Pluperfect or Past Perfect Indicative کړی و يخ  Past Active یيخ کړ  

Past Anterior or Preterit Perfect  کړی ويخ  Past Passive یيخ سو 

Present Perfect or Past Subjunctive )ی وييخ کړ باور نه لري چي) ما دي دی  Imperative 

Pluperfect or Past Perfect Subjunctive )و کړیيخ  ما )خوښ وم چي  Continuous وهيخ 

 Non-continuous يخ که 
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