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 د ژبپوهنيز سيند په اړه څو خبرې

مسايل څېړي د علمي تړاو پر  چې د ژبو د لغوي زېرمو ( Lexicography)  قاموسپوهنه

( او پـه ژبپوهنـه کـې هـ  لـه وييپـوهنې Linguisticsبنسټ په ټوله کـې لـه ژبپـوهنې )

(Lexicology)  رسه تړاو لري. په پښتو ژبه کې قاموس ته د سيند، د سيند منځ، د سيند

ژوره یا  تل، د لغاتو زېرمه، د لغاتو مجموعه، د لغاتو کتاب او ځينې نورې نومونې کارول 

 وايي. (Dictionary( یا )Vocabulary) (،Glossary) ورتهي او په انګرېزي کې شو 

کـې د یـوې ځـانګړې ت برـ بریـې وییونـو تـه په یوه ټاکلې پوهنیزه او کاري سـاهه 

(Glossary وايي؛ همدارنګه )( هغه قاموسونه چې پـه انګرېـزي کـې يـېVocabulary )

يل په عام ډول د يـوې ژبـې د عمـومي ل جـو د لغـاتو ټـولګې تـه ويـل کېـ ي او هغـه بو 

يې قاموسونه چې د لغاتو معناوې پکې د الفبې په ترتيب رسه راغلې وي په انګرېزي کې 

(Dictionary )بويل. 

په عمومي توګه په دوو  پر بنسټ سیندونه )قاموسونه( د اصولو د سيند ليکنې 

 ( او دايـر  اععـار Languages dictionariesډولونو وېشـل کېـ ي، ژبنـي قاموسـونه)

(Encyclopedia.) (  په ژبنيـو قاموسـونو کـې يـو ژMonolingual dictionary دوه ،)

( شامل Multilingual dictionary( او څو ژ  قاموسونه )Bilingual dictionaryژ  )

وي. په يـو ژ  قـاموس کـې ل جـوي، اهبـايوي، د اد  اصـطالهاتو، د ب رنيـو کلمـو، 

ايتمولوژيکي، تاري ي، همدا راز مسلکي، سيايس، ت نيکي او د بېالبېلو علومو قاموسونه 

ه ژبـه معنـا او تحـېو کـوي. دوه ژ  راتالی يش، چې د يوې ژبې لغتونه بېرته په هامغ

سیندونه هغه سیندونه وي، چې په هغو کې د يوې ژبې لغات په بله ژبه معنا او تحـېو 

شوي وي او څو ژ  هغه قاموسونه وي، چې د یوې ژبې لغات پکې پـه څـو ژبـو معنـا او 

 تحېو يش.

 د دې سيند د لیکنې ډول او جوړښت

لیکل شوی )ژبپوهنيز سیند( د ډول له م ې ژبنی د ښاغيل پوهنمل عثامن څولیزي دا 



 ژبپوهنيز سيند

 ب 

 Bilingualت بر او مسلکي قاموس دی او په ژبنیو سيندونو کې ه  دوه ژبيز سيند )

dictionaryدی، چې مبداء ژبه یې انګرېزي ده او پښتو ژبو ویونکو تـه د ژبپـوهنې پـر ) 

سـيند پـه مـرد   اصطالهاتو د پوهېدنې لپاره له پښتو اداینې رسه چمتو شـوی دی. دا

( له توري څ ه پیل شوي او Aډول ليکل شوی، چې اصطالهات پکې د انګرېزي ژبې د )

( په توري پای ته رسېديل، یعنې لومړی انګرېزي کلمه یا اصطالح لیکل شوې، بيا Zد )

یې انګرېزي ويینګ)تلفظ( په قوس کې په پښتو تورو ليکل شوی او ورپسې د ذکر شوې 

بېلې کارېدونکې پښتو معناوې راغيل دي. معموال ً پکې د انګرېزي کلمې یا اصطالح بېال 

کلمو او اصطالهاتو پښتو لغوي معناوې رااییستل شوي، یو په ځينو ځایونو کې د کلمو 

او اصطالهاتو اصطالهي معناوې ه  لیکل شوي یا تحېو شوې دي. دا سيند له پیله تر 

ه کـې پښـويیزې نښـې، هالتونـه او پای پورې د کلمـو او اصـطالهاتو د تحـېو پـه بریـ

عالمتونه نه لري، یعنې په عمومي ډول د ژبپوهنيزو اصطالهاتو د زده کړې لنډ، روان او 

ساده قاموس دی، چې ليکوال د شونتيا تر برېده هرې انګرېزي کلمې یا اصطالح ته په 

و پښتو ژبه کې یوه، دوه، درې یا ډېرې معنـاوې پيـداکړي چـې پـه قـاموس کـې د راغليـ

 انګرېزي کلمو او اصطالهاتو د معنا په پوهاوي کې له لوستونکو رسه ډېره مرسته کوي.

 د دې سیند لیکنې اړتیا، اهمیت او ارزښت

د علومو او فنونو له رامنځته کېدو، ودې او پرم تيا رسه د هر عل  او فن په بریـه کـې د 

بر او مسلکي کلامتو او هامغه عل  او فن د تحېو او پرې د پوهېدو لپاره ډېرو نوو ت 

اصطالهاتو ته اړتیا وي، دغه اصطالهات په ډېرو علمي بریـو کـې نـوي ايجـادې ي او د 

هامغه اړوند عل  ترمينالوجي ګڼل کې ي. ژبپوهنه که څه ه  یو نوی عل  ګڼـل کېـ ي، 

يعنې په نولسمه ميالدي پېړۍ کې د یوه عل  په توګه وپېژندل شوه، یو دا چـې پـه دې 

ې اړوندې بریې په یورا چټکۍ رسه په نړۍ کې د پرم تګ په هال کې دي، نو عل  پور 

وررسه د دې نوي عل  علمي اصطالهات او ترمینالوجي ه  د هرې ورځې په تېرېدو رسه 

پرایې ي. ژبپوهنه پـه پيـل کـې پـه یـوازې ځـان یـو ځـانګړی علـ  و او ځـانګړي علمـي 
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څېړنو په پایله کـې نـن سـبا ژبپوهنـه اصطالهات يې درلودل، یو د ژبپوهانو د پرلپسې 

ګڼې داسې څنګزنې ژبپوهنيزې څانګې لري، چې د نړۍ په بېالبېلو معتربو پوهنتونونـو 

کې پکې لوړې ت بر او مسلکي زده کړې کې ي. نن سبا د ژبپوهنې هره يوه څنګزنه 

 څانګه ځان ته ځانګړې علمي ترمينالوجي لري او د دې تر څنګ په علمي ډګر کې د یو

( عل  په توګه د ټولنيزو  علومو لـه بېالبېلـو نـورو علمـي Interdisciplinaryمنځڅانګيز)

څانګو رسه تړاو لري، چې له امله يې د ټـولنيزو علومـو پـه بېالبېلـو بریـو کـې هـ  ګـډه 

ژبپوهنيزه لغوي زېرمه برابره شوې ده. د ژبپـوهنې د زده کوونکـو، مینـه والـو او د ژبنیـو 

د څېړونکو لپاره ډېره م مه او اړينه ده چې پر ژبپوهنيزو اصطالهاتو  مسايلو په بریه کې

وپوهې ي، یو له دې امله چې د دغه عل  په اړه ډېرې نوې اکاډميکې څېړنې او لیکنې د 

نړۍ په پرم تللو ژبو، له هغې ډلې په انګرېزي ژبه کې دي، نو د نورو ژبو ډېرو ویونکو ته 

برابره. د نړۍ په ډېـرو ژبـو کـې پوهـانو د دې چـارې د پرې د پوهېدو ډېره زمينه نه وي 

اسانتيا لپاره د یپلو ژبو ویونکو ته د بېالبېلو علومو په ځانګړي ډول د ژبپوهنې د عل  د 

ترمينالوجي او اصطالهاتو د تحېو لپاره ډېر یـو ژبيـز، دوه ژبيـز او څـو ژبيـز قاموسـونه 

هنيزو څېړنو هغه ډول چې الزمه ده، وده ليکيل دي. په پښتو ژبه کې ژبنیو ليکنو او ژبپو 

او پرم تګ نه دی کړی، ښايي په ځينو اثارو کې به په ابتدايي بڼـه د ځينـو ژبپـوهنيزو 

کلمو او اصطالهاتو لغتنامې جوړې شوي وي، هغه ه  د ژبپوهنې د یوې ځانګړې بریې 

زنو څـانګو پـه د لغاتو د تحېو لپاره، یو په عمومي ډول د ژبپوهنې د ټولو بریو او څنګ

 اړه د یوه سیند په توګه څه نه دي برابر شوي.

د دې سيند د ليکلو اهمیت په دې کې دی چې یو یو په پښـتو ژبـه یـوازې د  

ژبپوهنيزو اصطالهاتو، يعنې د غ پوهنې، ګړپـوهنې، معنـاپوهنې، تحـيحي ژبپـوهنې، 

ــوهنې، ژب ــوهنې، وييپ ــوري ژبپ ــوهنې، کلت ــزې ژبپ ــوهنې، پرتلي ــاري ي ژبپ ســاپوهنې، ت

اشتقاقپوهنې، ژبڅېړنې، ژبټولنپوهنې، کمپيوټري ژبپوهنې او د ژبپوهنې د ځينـو نـورو 

بریو په اړه پکې ژبپوهنيز اصطالهات او کلمې معنا شوي او کله کله د اړتيا لپاره تحېو 



 ژبپوهنيز سيند

 د 

شوې ه  دي چې د ژبپوهنې او د ژبنیو مسایلو د څېړونکو او مينه والو لپاره ل  ل  تر ل ه 

 لپاره ډېر ګټور مواد لري. د اوس

بل دا چې ژبپوهنه او  د ژبپـوهنې څنګزنـې څـانګې نـن سـبا زمـوو د هېـواد د 

پوهنتونونو  د لېسانس، ماسټرۍ او دکتورا  په دريس نباب کې د بېالبېلو مضمونونو په 

توګه تدريسې ي. دغه بېالبېل مضمونونه ځانګړې ژبپوهنيزه ترمینالوجي او اصـطالهات 

غو اصطالهاتو د پوهېدو لپاره د دغه ډول سيندونو ليکـل ډېـر ارزښـتمن وي، لري، په د

ځکه زموو محبلني په هغو کې ه  محدود شمېر په دې بریه کې په نورو ژبو لـه ليکـل 

شویو قاموسونو او سيندونو څ ه ګټه ایيل، نو پکار ده چې د ژبپوهنې د علـ  پـه بریـه 

 ولرو.کې موو په یپله ژبه کې دغه ډول سيندونه 

ددې ژبپوهنيز سيند یوه ښېګړه دا ه  ده چې که د ژبپوهنيزو اصـطالهاتو لـه 

ډلې د کومې اصطالح یا کلمې معنا د چا پکار وي، نو په اسانۍ رسه کوالی يش په دې 

سيند  کې د هامغې کلمې په لومړي توري پيل شوې کلمې وګوري او معنا يې تر السـه 

 کړي.

کـا  ژبپـوهنيزې کلمـې او اصـطالهات پـه پر دې رسبېره پـه دې سـيند کـې 

معياري پښتو ژبه ژباړل شوي دي، هغه پوهان چې غواړي له انګرېزي ژبـې څ ـه پښـتو 

ژبې ته د ژبپوهنې په اړه لیکل شوي آثار راوژباړي نو د ژبپوهنې د اصطالهاتو د ژبـاړې 

 په بریه کې وررسه دا اثر ډېره مرسته کوالی يش.

رزښـت پـه دې کـې دی، چـې د ليکنـې لپـاره يـې د دې سیند بل اهمیـت او ا

لیکوال د پښتو ژبې کره او معياري لیکدود کارولی، امالء او انشاء یې له منل شوو اصولو 

 رسه برابره او ژبه يې روانه، ساده او عام ف مه ده.

په پښتو ژبه کې د ژبنیو مسایلو او ژبپوهنیزو کلمو او اصطالهاتو په بریه کې د 

د دې سيند ليکل غوره او ګټوره هڅه ده، یو وروستۍ او بشپړه نه، ځکه ښاغيل څوليزي 
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څومره چې علوم او فنون مسلکي او ت بر کې ي، نـو وررسه یـې کارېـدونکې کلمـې، 

اصطالهات او ترمينالوجي ه  مسلکي او ت بر کې ي. نن سـبا ژبپوهنـه او اړونـدې 

ر ده چې په پښتو ژبه کې بریې يې ه  ځانګړې مسلکي او ت بر څانګې دي، نو پکا

ه  د ژبپوهنې د بېالبېلو څانګو په اړه ځانګړي او ت بر سیندونه ولیکل يش. په دې 

بریه کې ډېرې سرتګې مسلکي څانګوالو ژبپوهانو ته اوړي، نو یدای تعالی دې وکړي، 

چې موو په راتلونکي کې په پښتو ژبه کې د دغـه ډول ژبنیـو او ژبپـوهنې ځينـو آثـارو د 

 و او چاپ شاهدان اوسو.ليکل

په پای کې زه ښاغيل پوهنمل عثامن څوليزي ته د دې سیند د ليکلو او چـاپ 

له امله مبارکي وای  او دعا کوم چې یدای تعالی دې ورته پـه علمـي ډګـر پـه ځـانګړي 

ډول د ژبنیو او ژبپوهنيزو مسايلو په بریه کې په پښتو ژبه د نورو علمي آثارو د لیکلو او 

 اوړونو توفیق نبیب کړي.الس ته ر 

 کتور رفيع الله نیازیو څېړنوال د

 کابل - اهمدشاه بابا مېنه

 ل۷۷/۳/۴۱۴۴
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