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 ده؟  ۀڅ  ژبه
 

 ولولئ   یې  لوري لید ينو  یو  ۀل
 
 
 شته  خبرې  پورې ۀزړ ۀپ    او  نوې  هکله ۀپ  ژبې  د  کې  لیکنه  دې ۀپ  مګر  وي،  تکرار عنوان  دلیکنې  ته  تاسو  کېداشي 

 دا  مګر  ورکړي،  خبر  ته  بل  یو  اړه  پۀ  اجتماعاتو  یا  ټولېدو  را  خپلو  د   چې  شي  کولی  مچۍ  شاتو  ارزي.د  لوستلو ۀپ  چې
  کې  ذات  خپل  پۀ  توانایي  دا   ولېږدوي.   مفاهیم  نور  هم  یا   او  معلومات ډول  دا   اړه   پۀ  ځایونو  نورو  د   چې  لري  نۀ  وړتیا

  اړیکې سره بل یو لۀ کې برخه ځانګړې یو پۀ ترڅو ورکوي پۀالس امکان  دا ته دوی چې ده، وړتیا العاده خارق یوه
 اړیکۀ  ژبنیزه  غیر  کې  ساحه  محدوده  یوه  پۀ   دا  کې  حقیقت  پۀ  کیږي  ترسره  لخوا  مچیو  د   چې  کړنۀ  یاده  کړي.  ټینګې

 ویلی.  نشو ژبه ورته چې ده،
  دبل یو څنګه وییونۀ چې  کوي دهز  را دا ته موږ چې ده  ټولګه  داسې قوانینو د  بکلې ده، نۀ  ټولګه کلماتو د  یوازې ژبه
 چې  کوي  را  الس  پۀ  ته  موږ  امکانات  دا  قواعد  ګرامري  ده. دند  ګرامر  د  کار  دا  چې  کړو،  پرځای  ځای  کې  څنګ  پۀ

  احساسات  زموږ  هکله  پۀ  تجربو  او  چاپیلاير  ژوند،  د   چې  کړو  تولید  جملې  داسې  او  کړو  ترتیب  سره  څنګه  وییونه
  خپل   پېښو  ټولنیزو  هم  یا   او  بل  پر  یو  څو  تر  راکوي  توانایي  دا  ته  موږ  دارنګههم  وي.  شوی  وړاندی   پکې  فکر   او

  خبرې   چې  کولی  ونشي  مګر   کړي،  زده  وییونه  سلګونه  ژپې  یوې   د  کس    یو  چې  لري  امکان  هم  دا  ولرو.   تاثیرات
 ولیکي. جمله ساده  یوه چې دې تر حتا وکړي
  توپیر   ډېر  پېژنو  معنا  انساني  پۀ   یې  موږ  چې  سره  ژبې ۀهغ  لۀ  ټینګیږي،  منځ  تر  حیواناتو  د  چې  اړیکې  کومې
 بیان  حالت ژوند خپل  د چې کولی نشي سپی یو ؤ:» لیکلي  کې ځای یو پۀ فیلسوف شوي پېژندل  بریتانیاوي یو لري.
 د   مچۍ  شاتو  د   ووایي«.  څۀ  اړه  پۀ  حالت  او  ژوند  د   والدینو   او  همنوعو  خپلو  د  کولی  نشي  مګر  غاپي  هغه  کړي،
 ورکړي.  خبر  ته  غړو  کندو  د  هکله  پۀ  ځای  د  شاتو  د   چې  شي  کولی  سره   کولو  ترسره  پۀ  نڅاوو  او  حرکاتو  ړوځانګ 
  توګه   مکرره  پۀ  دوی  کوي،  حرکت   وي  موجوده  کوټه  شاتو   د  کې ۀهغ  پۀ  چې  سیر  خط   او  لور  ځانګړي  یو  پۀ  مچۍ
  او ي انداز  شاتو  د  چې  دې  تر  حتا  يکړ  معلوم  واټن  منځ   تر  کندو  او  دشاتو  چې  شي لی کو  سره  ښورولو  پۀ  شا  دخپل
  توانایي   بیان  و  ا  ویلو   څۀ  د  مچۍ  شاتو  د   ده؟  ژبه  دا  آیا   نو  کړي.  وړاندې  معلومات  ته مچیو  ورون  کندو  د  اړه  پۀ  کیفیت

  نور  ټینګوي، اړیکې سره بل لۀ یو  اړه پۀ ځای د مواد غذایي د کې مواردو ځانګړو  همدې پۀ  یوازې دوی لري، نۀ
 لري.  نۀ ړتیاو ویلو څۀ د

  ټینګې   اړیکې  سره  انسانانو  لۀ  ډول  یو  پۀ  چې  شي  توانېدلی  پۀدې  دوی  لري،  والی  ورته  سره   موږ  لۀ  بیزوګان  مګر
  »   دي:   لیکلي  کې  «  سلطنت  استرداد  »  اثر  مشهور  خپل  پۀ  لیکوونکي  کیسه  بریتانیایي  مشهوره  پپیس  ساموئل  کړي.
  آند   پۀ  زما  مګر  وي  ګران  باور  ددې  کېداشي  لري،  والی  ورته  دېر  سره  انسانانو  لۀ  دی،  ډول  یو  ګانو  بیزو  د  چې  بابون

 ژبې  انګلیسي  چې  شي  کولی  بیزوګان  ډول  دا  چې  یم  باوري  دې  پۀ  ۀز  دی.  ورته  ته  انسان یا  هګون  انسان  حیوان  یاد
 متیوز،  دبلیو،  و  التهام،ار.سی،  کړي.)  زده  اشارې  او  حرکات  ژبې  ددې  همدارنګه  وکړي  خبرې  پرې  او  پوهیږي  و ۀښ

 («. ۱۹۷۰ کالفورنیا، دانشګاه انتشارات برکلی: دوم،  جلد پپیس، ساموئل ویراستار.خاطرات
  د   ژبې  د  ته  دي(  حیوان  ډول  یو  ورته  ته  بیزو  ) Bonobo یا  وشامپانز  کسانو،  ځینو  چې  هڅې  کومې  کې  حقیقت  پۀ
  دې   پۀ  شامپانزه  یو  کال  م  ۱۹۰۹ پۀ  لري.   سره  ځانه  لۀ   پایلیې  محدودې  دي،  کړي  سره   تر  کې  برخه   پۀ   کړې هزد

  یو   ورته  ته  بیزو  )  orangutan  یا اورانگوتان یو  کال  م ۱۹۱۶پۀ  کړي.  زده  کلمه  « mama »  د  چې  وتوانېده
 یوې  کې  لسیزه  څلوښتمه  نولسو  پۀ  کړي.  زده  کلمې  « cup »  او   «papa »  د  چې ۀتوانېد  و   دې  پۀ  (  دی  حیوان  ډول
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 وروستیو  دې  پۀ  کړل.  زده  وییونه  «up  »   او  « papa،»  « cup  ،»  « mama »   د bonobo یا شامپانزې  بلې
  اندازې   یوې  تر  هڅې  دغه  کې  پۀحقیقت  چې  کړي،  زده  ور  ژبه  اشارې  د  ته  شامپانزو  چې  کوي  هڅۀ  څېړونکي  کې

 لري.  پایله وړ پاملرنې د او دي بریالۍ
 چې  کولی  وشو  کې  بهیر  پۀ  میاشتو  درېیو  د  درلود،  یې  عمر  کال  یو  چې  شامپانزې  یوې  نوم ۀپ  واشو  د  کال  م ۱۹۶۶پۀ

 د   هغې  کړي.  تولید  او  درک  نښې ۱۳۲ چې  وتوانېده  میاشتو   څلورو  لۀ   وروسته  او  کړي  تولید  نښې  یا  عالیم  لومړني
« open »  او  لوښو  ټولو  د   فعل  دا   یې  وروسته  کارو،   لپاره  دروازې  یا  وره  د   کې  لومړیو  پۀ   چې  فعل  خالصولو  یا  

  لۀ  ۀمارغ   «  قو  »  د  توګه  پۀ  اشارې  د  ترکیب  « bird water »  د  ځل  یو  نوموړي   کارو.  و  لپاره  دان  دشیر  ابو  د  حتا
  باندې   د  شو  الړ   « out me you  »  او  کړي  ترتیب  سره هوییون  ځینې  شول  وکولی ۀد  چې  دې  تر  حتا  ،وۀوکار  پاره

 وخت  ځینې  شي   کولی  دوی  کاروي.  نۀ  معنا  انساني  پۀ  ژبه   حیوان  دا  مګر  کړي،  جوړه هجمل  بیرون،  برویم  هم  یا
 پاره. تل د نۀ کړي، تولید کلمې څو یا وهد

  د   چې   لري   وړتیا  ددې  حیوانات  یاد  چې   ښیي  را   دا   تولید،  او   درک  کلمو  یادو  د  چې  دي   باور  دې  پۀ  څېړونکي  ځینې
 منځ  تر  حیواناتو  ډول ۀددغ  چې  جوړښتونه  وییز  او  کلمې  کومې  کې   واقعیت  پۀ  مګر  کاوري  و  ګرامر  ابتدایي  ژبې

 ترسره   نشي  دنده  ځانګړې  کومه  ګرامر  کې  حالت  داسې  پۀ  چې  لري  معنا  ځانګړې  یو  پاره  لۀ  وید د  کیږي،  کارول
 مفهوم   جال  د  کلمې  هرې ۀپ د  ۀن  شی،  پوهېدلی  پۀمعنا  هغه  د  مخې  لۀ  اړیکې  زنځیري  د  ترمنځ  کلماتو  د  بیزو  یو  کولی.

 . توګه ۀپ
  ده  کې  حال  داسې   پۀ  دا   لري،   اړتیا  ته  مصرفولو  وخت  ډېر  د   پاره  لۀ  ټینګولو  اړیکو  د  سره  حیواناتو  دغو  لۀ  انسانان

  پۀ   ګانو  بیزو  د  وخت  کم  ډېر  دوی  د  پاره  لۀ  کولو  خبرو  د  سره  اطرافیانو  او  والدینو  خپلو  لۀ  ماشومان  چې
  ډېر   کولو  تقلید  پۀ  انسانانو  لۀ  ځای  پر  تولید  د  نګا  بیزو  چې  څرګندیږي  داسې   څخه  وضعیت  دې  لۀ  مصرفوي. هپرتل

 دي. متکی
  پورته   چې   څخه  ډلې  هغې  لۀ  ټاکي،  ځانګړنې  اصلي  دیارلس  پاره  لۀ  ژبې  انساني  د  ژبپوه   یو ۀنام  پۀ  هاکت  دچارلز 

 رې خب پۀهکله پېښو هغو د  یعنې والی ځای پر ځای پېښو او کلماتو د هغه دي برخې بې  حیوانات نور او شوي ذکر
 حیوانات  مثال  لري؛   نۀ   و   وجود  بهرنی  چې   کول  خبرې  اړه  پۀ  مفاهمو  داسې  د   هم   یا  او  پېښږي  کې  ځای   بل   پۀ   چې  کول
  توګه   خپلسري   پۀ  یعنې  خالقیت  بل  وکړي.   خبرې   ته  همنوعانو   خپلو   هکله  پۀ  موجوده  پیکره  غول   یو  د   چې    کولی  نشي

  لکه   ي،و شوي  خبرې پۀهکله  موضوع  نوې  یوې  د  او  پدیده نوې  یوه  کې ۀهغ  پۀ  چې  اوډون  داسې  مفاهمو  او  کلماتو  د
 کوي سره تر یې انسانان چې څنګه

 چې  وخت  هغه  مګر  کوي،  نۀ  خبرې  وخت  هر  هم  شامپانزې   ټینګوي،  نۀ  اړیکه  انتخاب  او  خوښه  خپله  پۀ  حیوانات
  پۀ  واشو  د  چې  مفهوم  کوم   خو  خوړل.  ډوډۍ  د   لکه  کوي،  ترسره  عمل  ځانګړی  کوم  یاهم  او  ولري  اړتیا  ته  یوڅۀ  دوی
  پپربرګ   آیرن  کیږي.  ګڼل  وړ  پاملرنې  د  چې  ده،  پېښه  استثنایي  یوه  وکارو،   پاره  لۀ  کلمې  قو«  »  د  شامپانزې  یوې  نوم

 چې  ته طوطي افریقایي رنګه خاکستري یوې کې پای پۀ لسیزې ۱۹۷۰ د استاد ارواپوهنې د کې پوهنتون پۀبراندیس
  تر  نه  یوه  لۀ   ورکړي؛  ځواب  ته  پوښتنو  هکلۀ   پۀ  اضالعو  او  رنګونو  د  مونونو  څیز  د   چې  ؤ،  ښودلي  نومېده  آلکس
 وکړي. دې مطابقت نومونو او غږونو  د  او وغواړي ډې ډوډۍ وکړي، شمېرنه پورې شپږو

 کار   دا  چې  وغوښته   میوه(  وچه  ډول یو  )  اجیل کې  پۀځواب ۀد  وشوه،  پوښتنه  د  نوم  د  آواز  یو  د  ځل  یو  څخه  آلکس  لۀ
 پۀ  رنګونو  د   څخه ۀد   لۀ   چې    به  کله  وه؛  شوې  شرطي   ژبه   پاره  لۀ   آلکس  د  کړږ  هم   تکرار  ځله   څو  یې

 د   کړي  څرګند  مهارت  ژبنیز  مارغه  ددې  چې  دې  تر   وضعیت  دا  مګر .ورکو  ځواب  سم ۀد  ،شوهو هپوښتن ههکل
 سم  ته  وپوښتن  ٪  ۸۰ یوازې ه امل  لۀ   ستړیا  د  هناکل هکل ۀ هغ  کوي.  ښکاره  هم   کچه  ځیرکتیا  ذهني  د  نوموړي
  څۀ   هغه  هم  یا  او  بیان  د  مفاهمو  د  نۀ  کېده،  شمېرل  توګه  پۀ  ډول  دیو  لوبې  د  ژبه  پاره  لۀ ۀمارغ  ۀددغ  ورکول؛ هځوابون

 ګرځي.  کې پۀذهن ۀدد چې
 ترسره  پرې   سره  حیواناتو  نورو  لۀ  توپیر  انسانانو  د  چې   ده  هوسیل  هغه   ژبه   شوه؟  منځته  را   وخت  څۀ   ژبه  انسانانو  د

  پرتله پۀ  حیواناتو  د  حنجره  انسانانو  د  چې  دی   باور  دې  پۀ  لیبرمن  فیلیپ  استاد  ژبپوهنې  د  کې  پوهنتون   براون  پۀ  کیږي.
  فیزیکي   پۀ  نو  دی،   ورکړی  والی   لوی   او اوږدوالی  ته  سوري  خولې   د   حالت  دې   چې ده،  شوې   واقع  کې  برخه  الندنۍ
 او   بیزوګانو  ماشومانو،  د   باور  پۀ   فیلیپ  د   دي.   شوي  رامنځته  امکانات  کولو  خبرو  د  ته  انسانانو  امله  همدې   لۀ  لحاظ

  فرضیه   فلیپ  کولی.د  نشي   خبرې  ځکۀ  نو  دی،   نۀ  ورته  سره  وضعیت  پورتني  لۀ  حنجره neanderthal   نیاندرتالونو
  پۀ   دا  خو  راځي،   کښته  کې   مرحله  پۀ  بلوغیت  د  حنجره  کې  انسانانو  پۀ   ځکه  ده؛   فرضیه  ننګونکې  او  پارونګې  بحث
 دي.  کړي خبرې انسانانو هم وړاندې ډېر  دې لۀ چې ده  کې حال داسې

  ژنتیکي   او  پوهنیزو   لرغون  د  بیا  ځینې  مګر  دي،  شوي  منځته  را  وړاندې  کاله ۱۵۰۰۰۰ ولډ  یو انسانانو  د  هم  څۀ  کۀ
  لوی   یو  کې    رشد   پۀ  مهارتونو  د    هغوی  د  دېخوا  پۀ   را  وړاندې  کاله  زره ۵۰ لۀ   چې   دي،  باور   دې  پۀ  مخې   لۀ   شواهدو

 لیندۍجوړول  او  غشي  د  کندل،  وڅمڅ  یا  دسوریو  جوړول،  توکو  مناسبو  د  پاره  لۀ  ژوند  د  چې  دی،  شوی  منځته  را  بدلون
 کیږي. شمېرل څخه تعیراتو هغو لۀ جوړونه سرپناه د او
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 بڼه  لومړۍ  انسانانو  د  چې  وایي  هکله  پۀ  موضوع  یادې  د  پلویان  نظریې  چاودنې  لویې  یا  بانګ  مه  / bang Big  د
 یا  اوسني  د  اندازه  مغز  د  انسان  د   پخوا  کاله   زره  سوه  پنځلس  دي؛   شوي  منځته  را   پخوا  کال  میلیونه  دوه   شاه  و  خوا

 وه.  زیاته  څخه  مغز  لۀ  زموږ  اندازه  مغز  د  ونیاندرتالون  د  پخوا  کاله  زره  سل  او  و  یوشان  سره  مغز  لۀ  انسان  مدرنه
 کړی.  دی نۀ پرمختګ ډېر لحاظ فرهنګي پۀ کې موده  دې پۀ انسانانو چې دي باور دې پۀ څېړونکي ډله   دغه

  زورو ۵۰۰ -   ۳۰۰ تر  چې  موندنې  پېژندونکو  لرغون  د  کې  څمڅو  یا   مغارو  ( zhoukodain  )  ژوکودیان   پۀ  چین   د
  دی   نۀ  پرمختګ  فرهنګی  چندانی   کې  دور   دغه  پۀ  ډولونو  انسانانو  د  چې    څرګندوي  یږي،مربوط  پورې  وړاندې  کلونو
  ډول   دا  باور:»  پۀ   بیکرتون  درک  متخصص  برخې  تکاملي  د   ژبې  د   او  ژبپوهنې  د  کې  پوهنتون  هاوایي   پۀ  کړی.

 ایرو  لۀ  لوښي وړوخ  خپلو د  دوی درلود، ژوند کې څمڅو لوغړلو او حفاظه بې پۀ پخوا کلونۀ میلیون  درې انسانانو
  پر   مسایلو  یادو  د  نو  وه.«  کړې  منځته  را  الوګي  او  نظمي  بې  ډېره  یې  کې  پۀچاپیلاير  ژوند  خپل   د  او  جوړول   څخه

  کال  زره ۱۰۰ شاه  و  خوا  مخې  لۀ  جهش  ژنتیکي  یو  د  وړتیا  ژبنیزه  کې  انسانانو  پۀ  چې  دي  باور  دې  پۀ  خینې  بنسټ
 دي.  شوي منځته را  څخه ظهور لۀ   (nssapie homo  هوموساپینس) د وروسته پخوا،

  پرمختګونو   ذهني  د  انسان  د  موندنې  نوې  کې  برخو  ځینو  پۀ   افریقا  د   ډېره  تر  او  برخو  ځینو  پۀ  اروپا  د   سره  سره  دې  لۀ
  دوی  د   یې  پیل   او  لري بڼه  تدریجي  او   تکاملي  رشد  ذهني   انسان   د   چې  ښیي  موندنې  دا   کوي.  پورته  پرده  فعالیتونو لۀ
  موږ ګرځي. ور ته human upright  یاهم قامتان راست یا (edectus homo  )  ادکتوس هومو  بڼو   ولومړنی د

  کۀ   کړو.  رد   نظریه   bang big یا  چاودنې  لویې د  هکله   پۀ  پیدایښت  د   ژبې   د چې  شو،  کولی  مخې   لۀ  شواهدو  ددغو
 وړاندې  دې  تر  کې  استرلیا  پۀ  او  پخوا  کاله  زره ۵۰ شا  و  خوا  کې  اروپا  پۀ   رشد  ذهني  ژبې  د  چېرې
 شوه؟ خپره کې نړۍ ټوله پۀ توګه پۀ خوځښت ذهني یو د څنګه ژبه نو ګرځي، ور ته کلونو  زره ۷۰ یعنې

  سره   ډولونو  لومړنیو  له   دانسانانو  هم  یا  ظهور  لۀ  ( sapiens homo  )  هوموساپینس  د  ژبه  انسانانو  د  کې  پۀافریقا
  د  نوم پۀ   «b2fox »  د  ژن  خانګړی  یو  کې  بدن  پۀ  انسان   د  چې  دي  باور  دې  پۀ  بیا  ځینې   ده.  شوې  منځته  را  یوځای
 ګرځي   ور  ته  پخوا  کاله  زره  سل  کې  انسانانو  پۀ  یې  جوړښت  چې  دی،  موجود  موخه پۀ  وړتیاوو  او   ځانګړتیا  ژبني
 دي. ټاکلي  پلویانو نظریې bang big یا چاودنې لویې د  چې هغه تر وړاندې ډېر یعنې

 شوه؟  منځته را کله ژبه سرلیک: لیکنې راتلونکې د
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