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ژبه او ژبپوهنه
عرفان اهلل ذکي
ژبه د غږيزو او اوريدو (صوويي سوولونو و

ځينوووې خلو و

داسې يو انتسابي او قراردادي سيستم دى

ا گيري حال دا چې ژبه او ژبپوهنوه دوه بيول

چې د يوې ټوننې وگړي يې په خپل منځ کوې

او ځووووا گړي واقميتو ووووه دي يمنووووې ژبووووه د

د پوهونو راپوهونو نپاره اسوتموانوي يوا د

پوهونو راپوهول يووه وسويله او ژبپوهنوه نوه

وگووووړو يوووورمنځ د م وووواهوې او ا ي ووووو هوووورې

دې نپواره نوسووتل کيووږي چووې د ژپووې پووه بوواره

وو

کې عوومي پوهه او مملوموا يروسوه اوي

او عالمو او يوا وورو ورو ه وه وي ژبوه بلول

و بايد د ژبې زده کړه د ژبپوهنې د زده کړې

کيږي

سره گډه ه اي

ژبه په عوومي يوگه په دوه ډونه ده

ژبپوهنه دوه ها گې نري :

وسيلې يه ژبه يمنې که هغوه د ااوارېن

 _١د حال ژبه

 _٢د قال ژبه

ژبوووه او ژبپوهنوووه پوووه پووووهنې

 _١ظري ژبپوهنه  _٢يطليقي ژبپوهنه

ژبه د ا ل نه م ې په درې ډونه ده :

چې ظر يې ژبپوهنه بيا درې ها گې نري

 _١ني لو يا ادبي ژبه  _٢ااوووووووواروي يوووووووووا

 _ ١يوواري ي ژبپوهنووه  :هغووه پوهنووه ده چووې د

حرکتي ژبه  _٣د ويلو يا اميا ه ژبه

ژبوووې بدنو و وووه د يووواري ي بېيووور نوووه م وووې

ژبپوهنوووه  :هغوووه پوهنوووه ده چوووې د مماصووورو

مطانمه کوي

فريقو په اساس د ژبې ماهيت او هر گوانى

 _ ٢پريليزه ژبپوهنه  :هغه پوهنه ده چې د ژبو

مطانمووه کوووي او د ببلووو ببلووو ژبووو کووور

د هو کور

د

ا ي ي او خپلوي هرگندوي

دوى خپلوين يواري ي بدنو و وه هرگنودوي

 _ ٣يشووري ي ژبپوهنووه  :هغووه پوهنووه ده چووې

يا هغه پوهنه چې ژبه او د هغوې هر گووانىن

يووووه ژبوووه د يووواري ي بووودنو و و او ي وويوووو

رغاو ه او ډول ډول ژبني مسايل ير کتنې او

پريه په يو ټاکلي ياري ي مقطع کې مطانمه

هبړ ې و دې يسي ژبپوهنه بلل کيږي

کوي
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پ وووووتو د سا سووو و ريټ خوووووور او د هنووووودي

بووووول ډول يوووووې يطليقوووووي ژبپوهنوووووه ده هغوووووه
مملوما چې د ظري ژبپوهنې ن وا وسته

کور

راځي ير يطليق و دې يوول کيوږي او د هغوه

ځينوووې وووور کسوووان ن وووه مسوووټټر دا ظريوووه

ه ه گټه اخيستل کيږي

هرگنودوي چوې پ وتو د ژبوو موور ده يمنووې د

پ وووتو ژبوووه  :م

وووې نوووه دې چوووې پ وووتو ژبوووه

يوه ها گه ده

ايرا ي ژبو سره يړل اوې ده

وپبژ ووو نووومړى بايوود د پ ووتو پووه اصووطالحي

راورټوووي وايوووي پ وووتو نوووه ز ووودن پېلووووي او

ممنى ځان پووه کوړو پ وتو کوه نوه يووې خووا د

سا س ريټ سره مشابېت نري خو هغوى په

يوو قوان ووون دى وو نوه بلووې خووا پوه اصووطالحي

دې ا وووود دي چووووې پ ووووتنو نووووه اويسوووووتا او

ممنى د ښو خويو و او در و چوارو وون هوم دى

سا س ريټ دوا و سره ږدې خپلوي نري

چې په دغه خويو و کې پوتن عوز ن ښوبگ هن

ميجووور ورد ميووور وايوووي چوووې پ وووتو ځا توووه

يوووورهن وفوووا او داسوووې وووور اوووامليږي چوووې د

ځا گړيياوې نري چې نه هنودي او وورو ژبوو

پ وووتو د کلووووې نغووووي او بنيووادي ممناگوووا ې

ه ه يې بيلوي

دي پوووه افغا سوووتان کوووې د اريايوووا و اصوووولي

داسووې قريووي اوووين چووې پ ووتو ووه د هنوودي

اسوتوگنىى بلوو .و يووا پوه بلووه ممنووى پ ووتا ه د

ډنووې او ووه د ايرا ووي ډنووې سووره يملووق نوورين

هغووه اريايووا و نووه ډنووې ه ووه دي چووې پووه دغووه

بل وووووووې د اصووووووولي نرغوووووووو ي بووووووواختري (د

مرکزي او باختري سيوه کې اوسيدل

ا دواريايي مور ه وه پوه ازادا وه ډول ببلوه

پووه نووومړي سوور کووې دغووه قليلووې پووه يوووه ژبووه

ا ووې ده پوها وود حليلووي وايووي چووې پ ووتو

خلرې کوونې چوې هوومره خوواره واره اوو وو

مسووتقيوال نووه هنوودي هووا گې او ووه د فارسووي

بيا يې بيلې بيلې نېجې رامنىته کړي

هوووا گې سوووره يملووووق نووورين بل ووووې د دوا و

پ تو ژبه زيوايره کسوان د علرا وي خوور او د

ها گو يرمنځ د ايصال کړۍ ده او د مستقيم

ه ه اويري دا ځ وه

ه ه بيله اووې ده وو ځ وه پ وتو د

سامىن ژبو نه کور

داري

اويستا او سا س ريټ خور ده

چې د دې علت د اسالن رايگ سره سم عربي
ژبووه هووم د پ ووتو سووره گووډه اوووي او ځينووې
يورې يې د پ وتو سوره افغوا ي اووي دي وو
ځ ووووه يووووې د سووووامي ژبووووو د کووووور

ه ووووه

اويري
ځينوې ووور کسووان داسوې گومووان کوووين چووې
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