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

  
  

  

 11/11/1112          نجیب هللا منلی

 د ژبې دروندوالی
 رخهلمړی ب
 

که څه هم له ژبپوهانو سره ناسته والړه لرم، د سیالني په توګه د ځینو سترو ژبپوهانو د لکچر خونې ته هم ورغلی 

 ژبې پر مسایلو فکر کوم خو په هېڅ وجه خپل ځان ته حتی د ژبپوهنې شاګرد هم نه وایم.یم، د 

وایي چې خدای چې کوم بنده ازمایي نو د وسواس عامل ورته پیدا کړي چې کږو الرو ته یې هڅوي. زه چې کله له 

ې د پړه پر اسدهللا غضنفر ده چخپله حده تېرېږم او له ځینو علمي مسایلو سره تماس نیسم نو په لسو کې اته واره یې 

فکر د یون شاړو ته مې وربولي. لکه د نورو ګڼو علمي مبحثونو، په افغانستان کې د ژبپوهنې په ډګر کې هم ګڼ داسې 

مفاهیم شته چې له شاوخوا نیمې پېړۍ راهیسې پرې د نړۍ په سترو پوهنتونونو او علمي مرکزونو کې بحث او څېړنې 

د کې ورسره کم خلک اشنا دي. د غضنفر په سپارښتنه، هغه دوه درې مسایل چې ما یې په کېږي خو ژموږ په هېوا

 اړه اورېدلي دي له دوستانو سره شریکوم.

په تاکید سره وایم چې دا لړۍ، نه پوهېږم چې څومره به اوږده شي، علمي بحثونه نه دي بلکې یو شمېر علمي بحثونو 

په وینا که کوم څانګوال څېړونکی دا بار زما له اوږو واخلي نو ډېر به پرې ته ادبي وزمه اشاري دي. د استاد زیار 

 نجیب منلی خوښ شم.

 ویناوال – ۱

سیکوژي، لک -ژبه که له یوې خوا د یو شمېر غږیزو او رغښتي ښکارندو )فونولوژي، فونېتیک، فونیمیک، ویپوهنې 

میوتیک، حغرافیایي ژبنۍ ښکارندو، سېمانتیک او سېلکسیکوګرافي، ایتیمولوژي، تاریخي ژبنۍ ښکارندو،  –ویلیکنې 

ګرامر، مورفولوژي، او نورو ګڼو برخو( پېچلی جوړښت دی نو له بل لوري د انسانانو تر منځ د مالوماتو د راکړې 

ورکړې بنسټیزه وسیله هم ده. د ژبپوهنې بېالبېلې ځانګې د ژبې دغه ګڼ جوړښتونه څېړي خو له وینا او د مالوماتو 

ېږدرالېږد سره تړلي بحثونه د ژبپوهنې له دایرې بهر، د نورو علومو )ټولنپوهنې، توکمپوهنې، ارواپوهنې، د له ل

 ، د مالوماتو او ارتباطاتو علومو، ....( د تطبیق ساحې ته هم ورننه وځي.Cognitive Sciences -ادراک علومو

( ده خو هغه څه چې ژبپوهنه یې په خپله Language« )ژبه»هغه څه چې د ژبپوهنې بېالبېلې څانګې پرې بوختې دي 

 ( ده.Speech« )وینا»لمن کې په سمه توګه نه شي رانغښتالی 

 خاص اهمیت پیدا کوي. Subjectivityکله چې ژبه د وینا د وسیلې په توګه وکتل شي نو د ویناوال ذهني دریځ 

 احمد پوه سړی دی.

اجزا را په ګوته کوالی شي خو که د ویناوال ذهني دریځ ته نظر وکړو نو دا یوه ساده جمله ده چې ګرامر یې بېالبېل 

 همدغه ساده جمله ګڼ، حتی، متضاد مفاهیم لېږدوي.

 که ویناوال غواړي د احمد په اړه چا ته مالومات ورکړي نو دا جمله یوازې خبري ارزښت لري.          -

 تاییدوي. احمد څه کړي یا یې څه ویلي. ویناوال هغه          -

 څوک وایي چې احمد څه کړي یا یې څه ویلي خو ویناوال د دې ګزارش ریښتینولي نه شي منالی          -

 احمد کوم داسې کار کړی چې ویناوال پرې نه دی خوښ، دا جمله د ریشخند مفهوم لېږدوي          -

ي خو د هغه پوهې ته په اشارې ځان ته ډاډ ویناوال سره دا وېره ده چې احمد به کوم نامناسب کار وکړ          -

 ورکوي
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د ویناوال د ذهني دریځ له مخې همدغه یوه ساده جمله په لسګونو مفاهیم لېږدوي. ګرامر او ژبپوهنه له دې موضوع 

سره عالقه نه لري او نه بحث پرې کوي خو ادبیات بیا دغو ځیرنو او تحلیلونو ته سخت اړ دي. که لیکوال د ویناوال 

ي دریځ ته پام و نه کړي کېدای شي لوستونکی یې له لیکنې سم مفهوم وا نه خلي. همدا راز که د یو ادبي اثر د ذهن

 لوستلو پر مهال د ویناوال ذهني دریځ له نظره ولوېږي نو په خبره پوهېدل به ستونزمن وي.

ل توکي په کې ورزیات شي نو لیکوا دا خو د یوې ساده جملې خبره وه خو که جمله پېچلې شي، قیدونه، صفتونه او نور

 او د ادبي اثر لوستونکی بیا اړ ډي چې هر ټکی بېل، بېل او پر خپل ځای و څېړي.

 

 د ویناوال موقعیت – ۲

د وینا د برخه والو په نسبت د یوې کړنې د ځای « ور»، «در»، «را»په پښتو ژبه کې د لوري څرګندوونکې نخښې 

 کارېږي: او خوزښت د مشخصولو له پاره په

 زما کور ته راشه          -

 ستا کور ته درځم          -

 احمد کره به ور شو          -

اکثره ګرامرونه پر همدغو توضیحاتو بسنه کوي خو په واقعي ژوند کې داسې موارد هم شته چې دومره توضیحات د 

 مطلب د څرګندولو له پاره کافي نه دي.

 مسوولین خپل کاري دفتر ته رابللي وو چې پر حاالتو غور وکړي.ولسمشر امنیتي           -

چې اصوالً د ویناوال لوری څرګندوي، د ویناوال د فزیکي موقعیت له مخې نه شي توجیه کېدالی: وینا « رابلل»دلته 

تر فپه خپل کارځای کې دی او ولسمشر امنیتي مسوولین خپل د –که داسې و انګېرو چې یو ژورنالیست دی  –وال 

خو هېڅ یو پښتو ژبی، د « وربللي وو»ته غوښتي وو. دلته به، په لومړي نظر کې، مناسبه دا وه چې ویل شوي وای 

خپلې ژبنۍ پوهې پر بنسټ، د پورته راغلې جملې سم والی نه شي ردوالی او تر ډېر حده یې د دویم وړاندیز )وربللي 

 وو( په نسبت طبیعي هم ارزوي.

 ونډې ته راځم، سره به ووینو.زه سبا غ          -

 زه سبا غونډې ته درځم، سره به ووینو          -

 زه سبا غونډې ته ورځم، سره به ووینو          -

ویناوال په اوس مهال کې خبره کوي او دلته یې کوي )یا که په تلېفون کې غږېږي په هغه ځای کې یې کوی چې هلته 

ې هم مشخص نه دی چې د ویناوال همدا اوسنی د دې شېبې ځای دی او که حاضر دی(. غونډه ال نه شته او ځای ی

 کوم بل ځای. خو پورته درې واړه جملې هم د ګرامر له مخې سمې دي او هم د مفهوم له مخې.

نه شي راتالی خو د غونډې په مثال کې بیا درې واړه « دربللي وو»د ولسمشر او امنیتي مسوولینو په مثال کې 

 دي. حالتونه ممکن

 پرون د احمد کره راغلم/درغلم/ورغلم خو ته مې و نه لیدې.          -

په دې حالت کې ویناوال خبره اوس، همدلته کوي یعنې فزیکي موقعیت یې د احمد کور نه دی. مخاطب یې هم همدلته 

 سره؟« رغلمد»سره ستونزه لرو او نه له « راغلم»دی او د احمد په کور کې نه دی. نو بیا ولې موږ نه له 

یا  «ذهني موقعیت»په پورته درې ګونو سناریو ګانو کې هغه پوښتنې چې ګرامر یې نه شي ځوابوالی د ویناوال د 

Subjective Location  له مخې په اسانه توجیه کېږي: ویناوال، خپل ذهني تصویر داسې جوړوي چې د ولسمشر په

په غونډه کې له مخاطب سره دی او د احمد په کور کې دی نو  دفتر کې دی او د امنیتي مسوولینو د راتګ شاهد دی،

 «.راغلم»او « راځم»، «رابللي وو»کوالی شي ووایي 

په دویمه او دریمه بېلګه کې ویناوال په خپل ذهني تصویر کې د مخاطب له پاره هم غونډه او د احمد کور د یو ممکن 

 ر کې ورته ځای نه شي موندالی. موقعیت په توګه غوره کوالی شي خو د ولسمشر کاري دفت
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ولسمشر امنیتي مسوولین »د ویناوال د ذهني دریځ انتخاب هم د مانا په دقیقولو کې بې اغیزې نه دی. کله چې وایي 

نو ځان ورته د صحنې شاهد ښکاري یانې د ریښتیاوالي په اړه یې هېڅ شک نه لري خو که ووایي « رابللی وو

نو ځان په صحنه کې دخیل نه بولي، له لېرې ورته ګوري. په لومړي حالت « لي ووولسمشر امنیتي مسوولین وربل»

کې کېدای شي د ناستې پر جزییاتو په نسبتاً دقیق ډول وغږېږي خو په دویم حالت کې به خامخا له ناستې سره خپله 

 فاصله ساتي.

 د ویناوال عاطفي دریځ – ۳

خبرې کوي خو ځینې مفاهیم لکه ندا )غږ(، استفهام )پوښتنه( که له د ګرامر کتابونه را ته د جملې د جوړښت په اړه 

اړوندو وییوکو سره و تړالی شي خو ښه خبره ده او که نه نو د تنقیط )ټکي، کامې، لیندۍ، لیندکۍ، ...( لمن و نیسي. 

 خو د خبرې په سپړلو کې په هر حال کې پاتې راځي.

یکوي چې د دې مالوماتو یوه برخه له عیني واقعیتونو سره تړلې ویناوال چې څه وایي له مخاطب سره مالومات شر

)ویناوال، مخاطب او هغه څوک چې په اړه یې خبرې کېږي( عواطف دي « شریکباڼو»ده او یوه برخه یې د وینا د 

 چې یا په غږ کې ښکاري، یا د ګرامري جوړښتونو په ماتولو کې څرګندېږي، یا د کلماتو په انتخاب کې لیدل کېږي

 او یا هم کومه بله الر ګوري. 

د ژبپوهنې مهمې، منل شوې څانګې د دغو مسایلو په پوهېدلو کې مرسته نه شي کوالی. د شلمې پېړۍ په وروستیو 

 بیانوونکو»( د یوې نوې تیورۍ بنسټ کښېښود چې د Antoine Culioliدریو لسیزو کې فرانسوي ژبپوه انتوان کولیولي )

 ه.یې وبلل« عملیاتو تیوري

څو مازیګري مې د پروفیسور کولیولي هغو لکچرونو ته تېر کړل چې د فرانسې د دارالمعلمین )د دکتورا په کچه د 

زده کړو او څېړنو مرکز( په ودانۍ کې یې له رسمي وخته وروسته د پېالبېللو ژبو، علمي څانګو او مبحثونو څېړونکو، 

 ه اړه وړاندې کول. پ« بیان د ژبپوهنې»زده کوونکو او متخصصینو ته د 

او په  Linguistics of Enounciation)په انګرېزي کې ورته  –په پښتو کې دغه نومونه زما ده  –د بیان ژبپوهنه 

(، نحوې Semanticsوایي( هڅه کوي چې ژبپوهنه په مانا )« زبانشناسی گزارشی»ایرانۍ فارسي کې ورته 

(Syntax( عملي پوهې ،)Pragmaticsاو ورته نور ) و کرښو و نه وېشي بلکې د ټولو ممکنو پوهو په مرسته دا لټوي

 چې څنګه ژبې )هره ژبه چې وي( مفاهیم څرګندوي. 

د استاد کولیولي د لکچر توره تخته یوه شېبه د ریاضی په فارمولونو ډکه وي، بل مهال د نړۍ په ګڼو ژبو کې د یوی 

 لسفي موضوعات رانغاړي.خبرې د کولو الرې چارې په نخښه کوي او بل وخت بیا ف

دلته د بیان د ژبپوهنې تعریف او توضیح ته نه تم کېږم خو د ژبپوهنې مینه والو استادانو او محصلینو ته یادونه کوم 

خورا په زړه پورې ده، په دې ارزي چې په اړه یې  –که څه هم ډېره پېچلې ګڼل کېږي  –چې د ژبپوهنې دغه څانګه 

 مالومات راټول کړي.

چې زه یې اوس د روښانه کولو هڅه کوم، په کتابونو کې نه شته. پر پښتو ژبه د استاد کولیولي د ځینو نظریو  هغه څه

د تطبیق له الرې د یو شمېر اصطالحاتو تر شا پروت منطق دی. دا  –چې ما په ډېر قسمي ډول درک کړې دي  –

پوهېدلو کوښښ نه دی کړی. زما توضیحات به اصطالحات چې موږ یې اکثره د ټوکو په بڼه یادوو خو ال مو پرې د 

د ډېرو له پاره د قناعت وړ نه وي او زه هم نه غواړم چې لوستونکي یې راسره ومني خو د پوښتنې مطرح کول خورا 

 مهم دي.

 ښایسته ډېر خلک راغلي وو          -

 راغلي وو بال ډېر خلک          -

دوه بېل، عموماً متضاد مفاهیم دي « بال»او « ښایسته»ټینګار راغلی دی. په دې دواړو جملو کې د خلکو پر ډېروالي 

 ولې یوه مانا ښندي؟  خو دلته

 ډېر تکړه لیکوال دی          -
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 کاپر لیکوال دی          -

مترادف دی چې زموږ خلک « ډېر تکړه»ځکه د « کاپر»زموږ د آفاقي پوهې خاوند نظریه پرداز وایي چې دلته خو 

مانو د تکنالوژۍ تر اغیز الندې دي. که دا نظر وهم منو بیا د نورو اصطالحاتو د توضیح له پاره بې وسلې د نامسل

، د ئ)وګور« زښت»او « ډېر»، «بد ډېر»او « ښه ډېر»یا « ښه پرېمانه»او « د خره تر مرګ زیات»کېږو لکه: 

 فارسي زشت = بد(....

ه یي ډول بیان کړي نو د مبالغې توري کاروي.. یو شمېر دغه توري کله چې ویناوال غواړي د یو شي اهمیت په مبالغ

په قاموسونو کې درج دي او مشخصه وظیفه یې همدغه د مبالغې افاده ده: ډېر، زښت، خورا، ... یو شمېر نور بیا په 

 قاموسونو کې نورې ماناوې لري خو په وینا کې د مبالغې له پاره هم کارول کېږي.

 تخاب د بیان شوې ښکارندې په اړه د ویناوال په دریځ پورې تړلی دی.د مبالغې د تورو ان

 که د ارزښتي قضاوت سلسله داسې تمثیل کړو:

 زما نه خوښ>   ما ته بې تفاوته > زما خوښ

نو که زه د یو شي ډېروالي ته اشاره کوم او دغه ډېروالی په یو ډول زما د خوښې، زما له خوا د تحسین وړ وي نو 

مبالغې له پاره هغه کلمات او اصطالحات کاروم چې مثبت عاطفي بار ولري : ښه، ښایسته، زبردست، بې بیا به د 

که دغه ډېروالی ما ته بې تفاوته وي نو داسې ویي او اصطالحات به کاروم چې د عاطفي بار له مخې  >  حده، ....

یا کرکې وړ وي نو بیا به هغه توکي کاروم چې او که دا ډېروالی زما د انتظار تر حد پورته او د تعجب  > خنثی وي 

 عاطفي بار یې منفي وي:

 ډېر خلک راغلي وو          -

 دلته زه یوازې مالومات ورکوم او خپل قضاوت نه څرګندوم.

 ښایسته ډېر خلک راغلي وو          -

 ښه ډېر خلک راغلي وو          -

دا ډېروالی مثبت او د  –ویناوال  –ې دا هم ورسره وایم چې زه دلته زه یوازی د خلکو شمېر ته اشاره نه کوم بلک

 تحسین وړ بولم او پرې خوښ یم

 زښت ډېر خلک راغلي وو          -

 بال ډېر خلک راغلي وو           -

 یو کاپر مخلوق راټول شوی و          -

له، سترګو مې ورته تور وخوړ، بېخي په دې حالت کې د خلکو ډېر والی زما د تعجب المل دی، ما دومره تمه نه لر

 د نه منلو خبره وه.

 ګورو چې د ویناوال له عاطفي دریځ سره سم د مبالغې د بیان په توکو کې بدلون راځي.

په دې بحث کې زما موخه دا نه ده چې زما له خوا ورکړل شوي توضیحات دې راسره د نهایي خبرې په توګه ومنل 

خبرو ته پام کړی او فکر مې پرې کړی، زه دې نتیجې ته رسېدلی یم. دا نتیجه « يواقع»شي. ما چې څومره د خلکو 

د بیان د ژبپوهنې له تیوری سره په ښه ډول اړخ لګوي. له لوستونکو څخه مې هیله دا ده چې په دې اړه دې یوه شېبه 

که ردوي یې او که  پرېږدي، دا ځیرنه دې په سړه سینه و ارزوي بیا یې خوښه چې مني یې« عاطفي دریځ»خپل 

 نور فکر هم پرې کوي.

په هر صورت، کله چې د لیکلو پر مهال د داسې جوړښتونو د کارولو نیت کوو نو دا کافي نه ده چې ووایو دغه ډول 

بیان جالب دی، ولسي دی، محلي دی.... باید په دې هم فکر وکړو چې د دې ډول بیان شا ته پراته ټولنیز او اروایي 

 ي او څنګه کېدای شي چې هر مفهوم په دقیق ډول وکارول شي.مفاهیم کوم د
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 د ویناوال عاطفي دریځ )انګېرنې، هیلې او کږنې( – 4

کله د وینا محتوا د ویناوال له احساساتو سره په اړیکه کې وي. هغه څه چې شوي، کېږي یا کېدونکي دي کېدای شي 

ویناوال یې له وقوع څخه په تشویش کې وي، تمه ترې چې د ویناوال خوښي یا ناخوښي په کې وي، کېدای شي چې 

 ولري یا کوم بل عاطفي تړاو ورسره ولري.

 باران اوري.          -

دا یوه ساده خبري جمله ده خو کله چې د وینا پر مهال کارول کېږي نو له باران سره د ویناوال تړاو یې عاطفي بار 

و همدغه ساده جمله یو مفهوم لېږدوي او که زما کوم کار له اورښت بدلوي: که باران زما د کومې پروژې مخه نیسي ن

 سره تړلی وي بل مفهوم لېږدوي.

 ما سره ډوډۍ وخوره.          -

 ما سره ډوډۍ خورې؟          -

 ما سره ډوډۍ نه خوري؟          -

 ما سره به دې ډوډۍ خوړلې وه.          -

لومړۍ جمله چې ساده، د امر جمله ده یو چاته د ډوډۍ خوړلو ست دی مګر  څلور واړه جملې د ډوډۍ خوړلو بلنه ده.

ویناوال ورسره کومه ځانګړې عالقه نه ښکاره کوي )البته د خبرې د ساده بیان له پاره د جملې پر بېالبېلو توکو د 

واک خپل مخاطب ته  تکیې مسله دلته له پامه غورځوم(. په دویمه جمله کې بلنه د پوښتنې په بڼه ده یانې ویناوال

پرېږدي. په دریمه جمله کې خوړل په منفي ډول یاد شوي دي یانې د ډوډۍ خوړلو ست درته کوم، که راسره یې 

خورې خپه پرې نه یم او که راسره یې نه خورې نو چندان پروا یې هم نه لرم. په څلورمه جمله کې د ډوډۍ خوړلو 

نقش   ۍ سره تړلې ده چې د وینا لحن د تردید د رفع کولو په برخه کې اساسيبلنه له یو ډول هیلې او یا یو ډول بې تفاوت

 لوبوي.

 زلمی راځي.          -

 را دې شي!          -

 کې کېدای شي چې یوه ساده اجازه ووینو، یا په کې هرکلی حس کړو او یا یې له ګواښه ډک وارزوو.« را دې شي»په 

 تندوی جوړښتونه هم کارول کېږي:د عاطفي دریځ د څرګندولو له پاره مرس

 کور دې ړنګ شه، کور دې ړنګ مه شه، زوی دې ومره، زوی دې مه مره، ...          -

د اعتراض او ناخوښۍ مفاهیم لېږدوي د وینا شرایط مخاطب  –که په مثبت یا منفي ډول وکارول شي  –دا اصطالحات 

 دې ته نه پرېږدي چې د ښکنځلو مفهوم ترې واخلي.

 دا څوانیمرګ به نو کله سړی کېږي؟          -

 دا د بورې زوی به نو کله سړی کېږي؟          -

هیله بیان شوې ده خو دا هیله یو څه ناممکنه غوندې برېښي. هغه څوک چې د سړي « سړي کېدلو»دلته د یو چا د 

چې د یو ژوندي کس « ځوانیمرګ»کېدلو هیله یې شوې ده، ویناوال ته بې تفاوته نه دی، یو ډول مینه ورسره لري. 

« ځوانیمرګ»له پاره )چې ممکن ځوان هم نه وي( کارول کېږي، موخه یې له هغه څخه د یو ډول بې زارۍ اظهار دی. 

د »هم مهاله له هغه کس څخه زړه خوړینی او د هغه کس د مړینې یا نشتوالي ډار بیانوي. خو « د بورې زوی»او 

د ده مړینې ته اشاره ده: د ده مړینه نه یادوم، د ده د مور د زوی مړینه یادوم. په په غیر مستقیم ډول « بورې زوی

 دې توګه ویناوال د خپلې وینا له اصلي موضوع سره عاطفي فاصله زیاتوي.

 سبا له خیره کابل ته ځم.          -

 سبا، که خدای کول کابل ته ځم.          -

 ته ځم. که خدای غوښتي وو، سبا کابل          -

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دای شي نو کې« سبا کابل ته ځم»کابل ته تګ زما یوه پروژه ده چې سبا به یې پلې کوم. خو که په ډاډ سره ووایم چې 

چې کومه پېښه رامنځ ته شي او و نه کړای شم چې کابل ته والړ شم. مذهبي روزنه مې هم دا راته وایي چې په ډاډ 

ي چې د خدای د ارادې یو ډول محدودول وي چې دا کار ناروا دی نو سره د یوې راتلونکې پېښې وړاندوینه کېدای ش

شرط بدل کړو د « که احمد راغی»شرط په « که خدای کول»ځکه باید چې یو شرط ورته کښېښودل شي. دلته که د 

 ګرامر له مخې سره ورته جملې دي خو د وینا د محتوا له مخې سره پراخ توپیر لري.

عاطفي دریځ د بیانولو له پاره لري خورا ډېر دي. که د لیکلو پر مهال د ډېرو توصیفي هغه امکانات چې ژبه یې د 

جملو د راوړلو پر ځای دغو ټکو ته پام وشي او پر ځای وکارول شي نو هم پرې د لیکنې فصاحت زیاتېږي او هم 

 مفاهیم په نسبتاً دقیق ډول کېږدول کېږي.

 

 ادامه لری
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