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 ؟دي څانګې فونولوژۍ د فونیمکس  او فونیټکس آیا

 
   

  دي؟  نه څانګې فونولوژۍ د  فونیمکس او فونیټکس آیا  چې وه، کړې  پوښتنه ( عربزي اللۀ مطیع)  ورور یو ورځ تېره
  روښانه  ښه ال  ته کړیاالنو زده نورو او صاحب عربزي موضوع دا چې دا  خو ولیکل، ورته څۀ یو مهال هماغه ما 

 .مکړ وړاندې وضاحت څۀ یو کې برخه دغۀ پۀ چې غوښتل مې و شي،
  

  ناسمه  دا ګڼي. (څانګې پوهنې آواز ) فونولوژۍ د فونیمکس او  ( پوهنه غږ ) فونیټکس ژبپوهان پښتانۀ ډېری زموږ
  وړاندې  ته  کوونکو زده او کړیاالنو زده  ډول همدې  پۀ یې ښوونکي  او پاتې را منځ تر زموږ مودې ډېري لۀ تیوري
 را پرې کرښه بطالن د بلکې موندلی، نشو څرګندونې نۍپورت دا هلته وکړو مراجعه ته ژبو بهرنیو موږ که کوي.
 . ياوباس

  
 اساسات  ژبې  د  »  اثر  د  رومن  د  څار  ضمیر   کړم.  وړاندې  وضاحت  هکله  پۀ  فونولوژۍ  او  فونیمکس  د  غواړم  لومړی

 هورت اروپایان او فونیمکس ورته امریکایان دي، پوهې معادلې دوه فونولوژي او فونیمکس » : لیکي حواله پۀ «
 وړاندیز کال م۳۱۹۲ پۀ خوا لۀ ښوونځي ژبپوهنې د ژینیو د چې ده اروپایي اصطالح فونولوژۍ د وایي. فونولوژي

 «. يش وکارول فونولوژي ځای پر فونیمکس د چې ده ښه نو ده، پراخه فونیمکس تر اصطالح فونولوژۍ د شوه.
  

 انګریزي  او  ایراني  یوه  پۀ  مې  اصطالح  فونیمکس  د  خو  ولوستل،  کتابونه  ایراني  او  انګریزي  څو  یو  هکله  دې  پۀ  هم  ما 
 جال درېیو  د کې  ژبه پښتو پۀ زموږ یوازې اصطالحګانې دا  بلکې مونده،  ونه   توګه پۀ څانګې بېلې دیوې  کې کتابونو
 چې دا پوهېږم. نه پرې زه دي. راغلي ته ژبې زموږ ډول څۀ او  وخت څۀ دا چې کیږي، سترګو تر توګه پۀ څانګو

 .مکړ روښانه دابرخه غواړم زه وي، څۀ هر
  
  فونیمونو  د ژبې یوې  د فونولوژي خو شوی، اخستل  څخه فونیم لۀ چې څېړي فونیمونه ژبې دیوې یوازې فونیمکس 

 څېړل کې لمن پۀ فونولوژۍ د فونیمکس داچې ... څپې فونیمونه، رنځیري لکه څېړي هم توکي ژبني نور ترڅنګ
 فونولوژي ځای پر فونیمکس د چې ده غوره دا بلکې کړو مطرح اصطالح فونیمکس د چې ده نه الزمه نو کیږي،
 جغرافیاوي  پۀ  یوازې  ده،  پوهه  یوه   فونولوژي  او  فونیمکس  چې  شو  ویلی  نو  ده.  یوه  ساحه  کاري  دواړو  د  ځکه  وکارو،

 پۀ او کیږي کارول فونولوژي یوازې پاره لۀ پوهنې آواز د هم  کې ژبه انګریزي پۀ لري. توپیر نومونې یې لحاظ
 .هد پوهه یوه فونولوژي او فونیمکس شو،چې ویلی کې پایله پۀ نو واجشناسي... کې ژبه پارسي

  
 ساحه کاري او بحث جال ځانته یو هر چې دي، پوهې جال دوه توګه پۀ دڅانګو ژبپوهنې د فونولوژۍ او فونیټکس  

 . يلر
  

 غږونه ژبې ځانګړې یوې د کېداشې څېړو. غږونه یا  فونونه ېژب د  کې فونیټکس پۀ موږ  پوهنه: غږ یا  فونیټکس
  غږونه  ژبو ټولو  د کې فونیټکس ټولیزه پۀ وایي. فونیټکس یا  غږپوهنه ځانګړې ژبې هماغې  د بیا  ته دې چې وڅېړو،
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  ږونه غ ژبو د توګه ټولیزه پۀ غږپوهنه بلکې لري، نه کار یې سره معنا  لۀ یعنې کیږي، څېړل  بڼه فزیکي او مادي پۀ
 : ينیس الندې څېړنې تر اړخو درېیو لۀ
  

 غږونو ددغو تولیدیږي، څخه ځای کوم لۀ بدن د تولیدیږي، ډول څۀ ( فونونه ) غږونه ژبې یوې یا  ژبو د : لومړی
  یوې  د  چې دي الملونه  کوم  دی،  ډول څۀ جوړښت فزیکي غږونو  ددغو لري، رول کارنده غړي کوم  کې تولید پۀ

 تولیدیږي،  غږونه  بېالبېلو   کې  ژبه  یوه  پۀ  چې  دي  الملونه  کوم  یاهم  لري  توپیر  سره  لۀغوږونو  ېژب  بلې  د  غږونه  ژبې
 ټولیزه پۀ که یا  دي... نرم ځینې او ښوینده ځینې او ډبل ځینې نري، ځینې یعنې تولیدیږي نه ډول یو پۀ غږونه ولې
 تر کې رڼا   پۀ فعالیت د غړو ویزو او غږیزو د انسانانو د غږونه ژبو د کې برخه دغه پۀ غږپوهنه چې ووایو: توګه

 . ينیس الندې څېړنې
  

  یو  توګه پۀ بېلګې د څېړي. مخې لۀ جوړښت مادي او فزیکي د دهغوی غږونه کې  ژبه یوه پۀ یا  ژبو ټولو پۀ : دویم
 نور لږ ه ک  شو. کولی ډلبندي غږونه دا ډول څۀ شو، کولی پېژندنه یې څنګه لري، ځانګړنې ځه شي، تولید چې غږ
 .يکیږ سره تر بحث  تفکیک او ډلبندۍ پېژندنې، ځانګړنو، پر غږونو د کې برخه دې پۀ ووایم ژبه ساده پۀ هم یې
  

  تفکیک  او پېژندې د غږونو د ژبو  د پوهنه  غږ نو اوري، یې اورېدونکي او تولیدیږي غږونه ژبو د چې کله : درېیم
 غټ او واړه ټول هغه دننه غوږ د او غوږ : لکه اوري غږونه چې نیسي الندې څېړنې تر غړي هغه بدن د موخه پۀ

 .يلر رول کې پېژندنه او تفکیک پۀ غږونو د چې غړي
  

 غږونه ژبې یوې یا  ژبو د چې ده،  څانګه هغه ژبپوهنې د فونیټکس یا  پوهنه  غږ چې شو  ویلی توګه  ساده پۀ  نو اوس
 اړخونو  درېیو  لۀ  غږونه  ژبې  د  توګه  ټولیزه   پۀ  پوهه  دا  :  وینا   بله  پۀ  یا  نیسي.  الندې  ترڅېړنې  لحاظ  فزیکي  او  مادي  پۀ

 .يکیږ اورېدل څنګه او کیږي پېژندل څنګه ي،تولیدیږ څنګه غږونه کې ژبه یوه پۀ چې دا هغه او څېړي
  

 پۀ فونیمونه یا  آوازونه ژبې  ځانګړې یوې د کې هغه پۀ چې ده څانګه هغه ژبپوهنې د  : فونولوژي یا  پوهنه آواز
 تغیر چې څېړي فونیم یو کې ژبه یوه پۀ چې ده پوهه  هغه دا یعنې کیږي. نیول الندې څېړنې تر کې چاپیلاير معانیز

 یا آواز یو چې لولو کې پوهه دغه پۀ . نه کۀ او کوي منځته را کې مورفیم او کلمې پۀ توپیر معانیر کوم ېی ځای د
 را څۀبدلون کې ویلو  پۀ  نو پېښوي  نه توپیر  کوم که پېښوي،  توپیر کوم او شي راتلی ځای پر آواز بل د څنګه فونیم
  کوي.   منځته  را  کلمه  او  څپۀ،مورفیم  چې جوړیږي،  لۀمخې  قواعدو   کومو  د  فونیمو  یا   آوازونه  ژبې  یوې   د  کوي.  منځته

  نورې    ورته  ته  دې   دي.   ډول  څۀ  قواعد  ترکیبونو  دغو  د  او   دي  نه  کوم   او  دي   وړ  امکان  د   کې  ژبه  یوه   پۀ  ترکیبونه   کوم
 منظا  غږیز ژبې ځانګړې یوې د فونولوژي وینا  بله پۀ یا  کیږي. نیول الندې څېړنې تر کې پوهنه آواز پۀ ځانګړنې

 .يلر نه کار کې اورېدولو او جوړښت فزیکي تولید، پۀ دغږونو او څیړي کې چاپیلاير معانیز پۀ
  

 پاره لۀ جوړښت د نظام غږیز د ژبې یوې د شو: کولی داسې توګه لنډه پۀ توپیر پوهو یادو د توګه لنډه پۀ کې پای پۀ
 د نو کیږي، منځته را نه فونولوژي هېڅکله هن کړو نه رامنځته غږونه موږ که ځکه ده، اړتیا  ته فوڼیټکس لومړی

 فونیټکس د ژبې یوې د  لومړی باید پاره لۀ  جوړولو... ګرافیم څېړلو، فونیم کولو،  رامنځته د  فونولوژۍ د ژبې یوې
 زمینه لومړی  پاره  لۀ  فونولوژۍ  د  فونیټکس  نو  کېدای.  منځته  را  نشي  ژبه  حتا   وي  نه  برخه  دا  که  شي،  منځته  را  برخه
 .يکیږ رامنځته فونولوژي بیا  او کوي سازي

  
  غږ  د کې پوهه  دغه پۀ یادو فونولوژي چې کله یعنې کیږي، څېړل  کې چاپیلاير معنانیز پۀ غږونه کې فونولوژۍ پۀ 

 کله خو څېړو،  یې موږ او وي شوي جوړې ځانګړنې نورې ورته ته دې او قواعد کارونې د ګرافیم، نښه، پاره لۀ
 کیږي. څېړل لحاظ مادي او فزیکي پۀ غږ یوازې بلکې وي، نه هېڅ څېزونه شوي یاد پاس نو یادو فونیټکس چې

 خو څېړي، کې چاپیلاير شوي منل او شوي، ترتیب معنانیز، پۀ آوازونه ژبې یوې د فونولوژي داچې کالم خالصه
  لکه  علومو نورو لۀ سفونیټک ... څېړي توګه ساده او فزیکي پۀ غږونه ژبې یوې او ژبو د یوازې برعکس فونیټکس

 خو  کیږي،  څېړل  ګډه  پۀ  سره  علومو  نورو  او  شناسي عصب ریاضي، فزیک، پېژندنه،  چاپیلاير  اوراپوهنه،  طبابت،  :
 تولیدي -۱ لري:  څانګې لویې درې توګه پۀ پوهې پراخې د فونیټکس لري. نه ځانګړنې دا فونولوژي برعکس
 بهرني  یو  د  لري.  نه  څانګې  ډول  دا  فونولوژي  برعکس  خو  ،  پوهنه  غږ  پېژندونکې -۳ پوهنه  غږ  اوریزه -۲ غږپوهنه

 فونیټکس  د  ځکه شي،  وګنل  برخه  یوه  فونیټکس  د  فونولوژي باید  چې یم  نظر  دې  پۀ  هم  زه سره  تائید  پۀ  نظر  د  لیکوال
 نشو ژيفونولو څخه فونیټکس لۀ پرته موږ چې دې تر حتا  ده، پراخه ډېر پرتله پۀ فونولوژۍ د ساحه غږپوهنې یا 

 څېړي، آوازونه ژبې ځانګړې یو د فونولوژي داچې بله کېدی. منځته را نشي ژبه وړاندې دې تر حتا  څېړلی،
 .ينیس الندې څېړنې تر غږونه ژبې ځانګړې او ژبو ټولو د فونیټکس خوبرعکس
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