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 د الرښود استاد نظر

ي ژبپوهنې یوه له مهمو او د بحـ  وړ موضـوعاتو څخـه ـریـحـد تش نیولوګیزم

یکو عصـر ویل کېږي، ارتباطي وسایلو ملتونـه ده. اوسني وخت ته د ارتباطاتو او اړ

دي، کلـه نـا کلـه خـو نـړد تـه د  او هېوادونه تر بل هر وخت ډېر رسه نـږدې کـړي

اصـطالح هـم کـارول کېـږي. دې نږدېـوايل د فرهنګونـو یـو پـر بـل « وال کيلنړی»

اغېزې هم ډېرې کړې دي او ژبې یو له بل څخه اغېزمنې کېـږي او دغـه ارتباطـات 

رمختللو ژبو څخـه پـه ډېـره و ته له پوروسته پاتې ژب ،و پراختیا او انکشافاو د علوم

په برخه کـې کـار  نیولوګیزم، نو اړتیا ده چې د لغتونه او اصطالحات ورکوي پیامنه 

ويش او په دې برخه کې داسې اصول او کړنالرې وړاندې يش چـې بیـا د همـدغو 

نې ويش چـې پـه ژبـه کـې د جـوړو  ژبنـ  اصولو او اساساتو په رڼا کې داسې نوې

 کلمو او لغتونو تشه ډکه کړي او په اسان  رسه په  ټولنه کې ومنل يش.

پـه ډګـر کـې د څېړنـو تـر څنـګ د علمـي او  نیولـوګیزمد یادولو وړ ده چې د 

تحقیقي بنسټونو له خـوا عمـيل کـار او هڅـو تـه اړتیـا ده. د ژبپوهـانو او د اړونـدو 

 ژبنــ  بپــوهنې د اصــولو پــه رڼــا کــې نــوېڅــانګو د متخصصــانو لــه خــوا دې د ژ 

جوړونې  او ټاکنې ويش او د دولت له تائید وروسته دې د ځانګړو رسنیو له خـوا د 

 دودولو لپاره پروګرامونه او خپرونې جوړې يش.

دغه اثر، رسیزه، پنځه څپرکي، پایله، وړاندیزونـه او د مأخـذونو فهرسـت لـري. 

و وروسته د موضوع پر مبمیت او اهمیـت څېړونکي له دود رسه سم له لومړنیو خب 

 رڼا اچولې او د خپل تررسه کړي کار پر میتود یې خبې کړې دي.

په لومړي څپرکي کې یې د موضوع په شالید خبې کړې دي او پـه پښـتو ژبـه 

په اړه  پر تررسه شوي کار رڼا اچولې او پـه دې برخـه کـې یـې  نیولوګیزمکې یې  د 

 و د هغو پر مثبتو او نیمګړو اړخونو یې بح  کړی دی.آثار معريف کړي ا لیکيل



 ب 

په اړه د ژبپوهنې دریځ ته ځانګړی شـوی  نیولوګیزمدویم څپرکی په ژبه کې د 

 پر تعریف، ارزښت او اړتیا بحثونه شوي دي. نیولوګیزمدی، د 

تاریخي بهیر ته لنډه کتنـه کـړې ده او  پـه  نیولوګیزمپه درېیم څپرکي کې یې د 

د دوام پـر بهیـر یـې  نیولوګیزمبهیر څېړلی دی او د  نیولوګیزمکې یې د  نظامي برخه

 رڼا اچولې ده.

د اغېـزو پـه  نیولـوګیزمپه څلورم څپرکي کې یې د ژبې پر لغوي زېرمه باندې د  

اړه بح  کړی او د څپرکي په وروست  برخـه کـې یـې د هغـو نویـو جـوړو شـویو 

 منل شوې دي راوړی دی.کلمو لست چې تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې 

د اغېزو په اړه رڼا  نیولوګیزمد دې اثر په پنځم څپرکي کې په ارخاییزم باندې د  

تـر مـنځ پـه  نیولـوګیزماچول شوې ده. د ارخاییزم له پېژندنې وروسته د ارخاییزم او 

 اړیکو بح  شوی دی.

رو خبو وروسته د الرښـود اسـتاد پـه توګـه د ښـاغيل څېړنـدوی ـله دې مختص

 رحیم الله حریفال د اثر په اړه خپل نظر په لنډه توګه داسې څرګندوم:

اتو په اړه نظر را څخه اخیستی دی او په ـوعـت د موضـت په وخـوال وخــ لیک

پای کې مې یو ځل بیا ټول اثر ولوست او خپل نظریات او هغه الرې چارې چې د 

کـړې او پـه اثـر کـې لـه  پاره اړینې وې له څېړونکي رسه رشیکېڅېړنې د بشپړتیا ل

 اړتیا رسه سم اصالحات راړول شول.

 ــ په څېړنه کې یې له سیمه ییزې لهجه څخه ځان ساتلی دی.

 ــ د لیکوال  اصولو ته یې پام کړی دی.

ــ د موضوعاتو په شننه او څېړلو کې یې له دقت څخه کار اخیستی او له 

 موضوع څخه لرې نه دی تللی.

ګڼ  د نورو ژبو په څېر موضوع په پښتو ژبه کې هم یزمنیولوګه څه هم د ـــ ک

یلونو بحثونه را منځ ته کړي دي او کله نا کله خو یې ځینو دانشمندانو د مختلفو دل



 د الرښود استاد نظر

 ج 

څېړونکي موضوع په اعتدال رسه څېړلې، له افراط  له امله مخالفت هم کړی، خو

  بشپړه کړې ده.او تفریط څخه یې ډډه کړې او د علمي دالیلو په رڼا کې یې څېړنه 

زه د الرښود استاد په توګه د نومـوړي د دې علمـي او فرهنګـي هڅـې سـتاینه  

کوم او تررسه کړی کار یې مثبت ارزوم او اثر یې ابتکاري ګڼم او څېړندوی رحـیم 

الله حریفال د دې اثر په بشپړولو رسه د څېړندوی له علمي رتبـې څخـه د څېړنـوال 

 .علمي رتبې ته د ترفیع وړ بومل

 په درنښت 

 څېړنپوه دکتور خلیل الله اورمړ

 

 



 د 

 

 تقریظ

ور او انساين ژوند په یوه ـره ده چې بشـري کلتـدا یوه جوته او له شکه وتلې خب

حال نه پاتې کېږي او د وختونو په اوښتو او تېرېدو رسه تحـول کـوي. دا تحـول یـا 

جودې وي. ژبه بدلون به تر هغه پورې روان وي؛ تر څو پورې چې برشي ټولنې مو 

د ټولنیز بدلون او پرمختګ لـوی د برشي کلتور خورا لوی او سرت ارزښت دی چې 

رشیف یې په خپله سینه کې ساتلی دی، تر موږ پورې یـې رارسـولی او راتلونکـو آ 

نسلونو ته به یې هم ورلېږدوي. ژبه هم د نورو ټولنیزو پدیدو غونـدې بـدلون کـوي 

 ه پسې لړد څخه نيش خوندي کوالی. او خپل ځان له دې اوږدې او پر ل

ژبپوهنه د ژبې علم دی چې د ژبې جوړښت، تحول، پرمختګ او نـور اړخونـه 

ي او برشي ټولنې ترې خبوي، تر څو د خپلو ژبـو ـتر مطالعې او څېړنې الندې نیس

پالنې او روزنې ته پاملرنه وکړي، ځکه که چېرې ژبې ونـه پالـل يش ژونـد، دوام او 

کېږي او دا هم شونې ده چې له مخې و غړېږي او مرتوکـې يش.  پایښت یې ټکنی

خدای مه کړه که داسې ويش نه یواځې دا چې د برشي ټولنو کلتور، تـاریخ او هـر 

 څه له منځه ځي، د څېړنو امکانات او چاپېریال هم نيش تر سرتګو کېدای. 

هر  ي زغمالی، ځکه نو د ژبو پهـژبپوهنه په هېڅ صورت داسې یوه بخوله نش

اړخیزو څېړنو باندې مترکز کوي او د ژبو ساتنې، پالنې او روزنې ته د عطف د 

اله همداسې کرېکټر لري، او ــړنیزه رســڅې -يــټکي په سرتګه ګوري. دا علم

لیکوال یې د هرې یوې برخې په څېړنه او د هر ټکي په سپینولو کې ډېره خواري 

 «.تش یې لور په لوټه نه دی تېره کړی»کړې او 

ي لري: لومړی څپرکی د موضوع ـــاله پنځه څپرکــړنیزه رســـڅې -يـدا علم

شالید ته ځانګړی شوی دی. په دې څپرکي کې یو شمېر داسې رسچینې یادې 

په باره کې لږ و ډېر مواد پکې خوندي شوي دي. د  نیولوګیزمشوې دي چې د 

 ې کړې دي.رسالې لیکوال دا رسچینې په نسبتاً مرشحه بڼه له پامه تېر 



 تقریظ

 ه 

تـر رسلیـک « پـه اړه د ژبپـوهنې دریـځ نیولـوګیزمژبه کـې د په » دوهم څپرکی

الندې پیل شوی دی. ژبپوهنـه پکـې پېژنـدل شـوې یـا دا چـې تعریـف شـوې ده. د 

ژبپوهنې د څانګو د پخـواين وېـش یادونـه پکـې شـوې ده او ویـل شـوي دي چـې 

شـوي  کې ویـل په بهیر ده. د همدغه څپرکيد ترشیحي ژبپوهنې موضوع  نیولوګیزم

 ړیـن دی. زه د دې رسـالې د لیکـوال لـهد یوې ژبې د بقـا  لپـاره ا نیولوګیزمدي چې 

څرګندونې رسه موافق یم، خو رشط یې د پوهانو توافق بـومل. د دې څپرکـي پـه یـوه 

نومونـه  نیولـوګیزمبرخه کې د لېکسیکولوژي یادونه هم شوې ده او په ترڅ کې یـې د 

کل لیکل شوې ده. تر څو پورې چې ماته معلومـه ده د دې نومـونې د نیولوجېزم په ش

غږ نه افـاده « g»توری که وویل  د « j»توری ډېر تر سرتګو کېږي او د « g»په لیکنه کې

تـوري « j»او « g»په غريب الفبې لیکـو « جان»او « ګل»کوي. همدارنګه کله چې موږ 

ونې پیدا کـوالی شـو. کـه زه یو د بل پرځای نشو کاروالی. داسې نوري هم ډېرې من

تېروتی نه وم هیله ده چې ګران استادان او څېړونکي دې ټکـي تـه پاملرنـه وکـړي. دا 

لـړد بایـد وپالـل يش، خـو د پوهـانو توافـق او  نیولـوګیزمهم ویل شـوي دي چـې د 

په خیـال د دې  ګټمنې نه دي بلل شوې. زما ګډون اړین بلل شوی دی او فردي کړنې

ي، ځکه که پاملرنه ورته ويش د خپلرسد او د ګـډوډد مخـه نیـول ټکي یادول ښه د

کېږي او د ژبپوهنې په اصولو برابرې څېړنې ته الره پرانیستل کېږي. دا هم ویل شـوي 

دي چې توري یا ګرافیمونه د ژبې اساس نه دی، بلکې اوازونـه دا چـانل لـري چـې 

. د همـدې څپرکـي اساس وشمېرل يش. ګرافیمونه د اوازونو څېرې او شـکلونه دي

توپیرونـو بانـدې هـم ګټـورې  ي او نومونې په جوړېدو او  معنـويپه دوام کې د وی

خبې شوې دي او دواړه خـواوې د مشخصـاتو لـه مخـې رسه بېلـې شـوې دي. دا 

څرګندونه د هغو کسانو رسه چې نوې څېړنې پیلوي په دې برخـه کـې پـوره مرسـته 

هـم شـوې ده چـې ... یـواځې د هغـو همدې څپرکي کـې دا یادونـه  کوالی يش، په

ملتونو ژبې د قرض اخیستو څخه لرې پـاتې کېـږي چـې لـه نـورو ژبـو او ملتونـو رسه 

ــې پــه دې نــړد کــې هــېڅ ملــت ــې نــه لــري. زه دلتــه دا یادونــه کــوم چ   اړیک



 و 

اغېـزو څخـه  یـوه ژبـه د نـورو ژبـو لـه یا هېواد بې اړیکو ژوند نشی کوالی او هېڅ

د پروسـې پالـل یـو  نیولـوګیزمهمدا علـت دی چـې د  ي پاتې کېدای،ـدي نشـخون

ې به د نـه پېژنـدلو او ـژبه ونيش ډېرې ـرنه ورتـه پاملـمناسب فکټور بلل کېږي او ک

 يش. پردیتوب له ستونزو رسه مخامخې

پـه مـورد کـې ګټـورې د پېژنـدنې  نیولـوګیزمد همدې څپرکـي پـه تـرڅ کـې د 

دې د ژبپوهنې  نیولوګیزمه شوې چې او دا یادونه هم په تکرار رس  څرګندونې شوي

د عامېدو او ټولنیز کېدو لپـاره دا بسـنه نـه  نیولوګیزمد اصولو له مخې و پالل يش. د 

بایـد  نیولـوګیزمکوي چې یواځې په متونو کې ځای پر ځای او خوندي پـاتې يش. 

ټولنیز يش او د ټـولنیز ژونـد د سـرتې ورشـو ټـولې خـواوې راخپلـې کـړي، د دې 

میت په دې کې دی چې په کيل ډول ژبه یوه ټـولنیزه پدیـده ده. د ویـي یادونې اه

او تر دې وروسته پـه  رې هم په همدې څپرکي کې ښودل شوي)لغت( جوړونې ال 

مورفولوژي، اشتقاق او ترکیب باندې رڼا اچول شوې ده او ورپسې ساده او مرکـب 

یـوه اړونـده  لغتونه هم په ترشیحي ډول را پېژندل شوي دي. د همـدې څپرکـي پـه

برخه کې د لغت جوړونې او لغت کارونې بنسټونه په تفصـیل رسه ښـودل شـوي او 

مناسبه لیکنه ورباندې شوې ده دا پـه دې بانـدې داللـت کـوي چـې د دې رسـالې 

ټکنالوژي د اغېـزو پـه برخـه پوره برالسی دی، په ژبه باندې د  لیکوال په څېړنه کې

ي چې په دې ساحه کې بایـده دي ي دکې هم څرګندونې شوې دي او دا ویل شو 

 نیولـوګیزمدې رسه یو ځای په ژبـه کـې د  چې له تعادل څخه کار واخیستل يش. له

د یـوې  نیولوګیزمپه اهمیت باندې رڼا اچول شوې ده او دا یادونه هم شوې ده چې 

ژبــې د خونــدي ســاتلو پــه غــرض اړیــن دی او بایــد پرېنښــودل يش چــې د نــورو 

زو ته الس تر زنې کېنو او هر څه ته یې په خپلو ژبـو کـې ځـای )پرمختللو( ژبو اغې

 نیولـوګیزمورکړو. یو ډېر مهم ټکی چې د رسالې لیکوال نغوته ورته کړې ده هغه د 

 ال لـهد اصولو په رڼا کې د پوهانو له خوا د رسالو او کتـابونو لیکـل دي. زه د لیکـو 

اهمیـت پـه  نیولـوګیزمدې څرګندونې رسه ځکه موافق یم چې په دې کړنـې رسه د 
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ټولنه کې عام کېږي او خپلې ژبې ته د خلکو د پاملرنې لړد پرې پیاوړې کېـږي. د 

اړتیا او همدا شان پـه  نیولوګیزمدې څپرکي په وروست  برخه کې په پښتو ژبه کې د 

تاریخچه تر رسلیکونو الندې ډېره پرځـای څېړنیـزه لیکنـه  نیولوګیزمپښتو ژبه کې د 

ي معلومات او وړاندیزونه پکې خوندي شوي دي او دا اغېزه هـم شوې  او ښه علم

 پکې شته چې سړی دا رساله له پیل څخه تر پایه پورې په ژوره توګه ولويل.

م څپرکي په پیل کې ویل شـوي دي ې د درېیــړنیزې رسالـېـي ــ څــد دې علم

ل شـوی دی  ه کـار اخیسـته پښتو ژبه کې د بشپړتابه لپاره له دوو الرو څخچې ... پ

لومړد الر دا ده چې  راغلیو پدیدو ته یې د خپل ژبدود او رېښو په اسـاس نومونـه 

غوره کړي دي. بله الر یې دا ده چې پردي وییونه یې مفغن کړي دي. زما په خیال 

د قــدامت لــوري تــه اشــاره کــوي او تــرې  نیولــوګیزمخــو دا پــه پښــتو ژبــه کــې د 

محسوس شوی و  چې د خپلـې ژبـې نـږه څرګندېږي چې ال ډېر پخوا دا رضورت 

پـه  نیولـوګیزمیا سوچه توکي باید هېر نشـي. په دې څپرکي کې په پښتو ژبه کـې د 

ډګر کې د ځینو پوهانو او ټولنیزو مؤسسو هڅې او کړنـې پـه تفصـیل یـادې شـوې 

دي. دا یادونه بې ګټې نه ده ځکه چې د یوې خوا د پوهانو له خوا د خپلـې ژبـې د 

د بلې خوا د پوهانو له خـوا  ې احساس ترې څرګندېږي اوياوړتیا د روحساتنې او پی

ای او ګډو هڅو پر دوام ټینګار پکې نغښتی دی. په همدې څپرکـي کـې پـه د یوځ

طبیعي جوړښت تـه پـه پاملرنـه کولـو بانـدې  څېړنو، ژباړو او نورو برخو کې د ژبې

ټکي تـه نغوتـه  اهمیت څخه ډک ل شوی دی. لیکوال په دې برخه کې لهزور اچو 

کړې ده، ځکه که چېرې د ژبو د طبیعي جوړښت توپیر ته پاملرنه ونيشـ د لیکنـې، 

څېړنې او ژباړې خوند پیکه کېږي او د مفهوم په رسولو کـې سـتونزې را مخـې تـه 

په ګټو او هغه ته پـه اصـويل چوکـا   نیولوګیزمکېږي. د دې څپرکي په پای کې د 

لـړد  زمـنیولوګیی او دا ورڅخه ښکاري چې د و شکې په پرمخ بېولو باندې ټینګار 
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اغېـزه تـر رسلیـک النـدې  نیولوګیزمڅلورم څپرکی د ژبې په وییپانګه باندې د 

بایـد د اصـولو پـه  نیولـوګیزمپیل شوی دی او په لړ کې یـې یادونـه شـوې ده چـې 

ویـو لغتونـو چوکا  کې پر مخ والړ يش او هېر نه کړای يش. په همدې لړ کـې د ن

په جوړولو کې د ژبې د خپلو توکو نه په ګټه اخیستلو باندې زور راوړل شوی دی. 

د لړد د پاللو پلوي دی، خـو د  نیولوګیزمنا لري چې د رسالې لیکوال د د دې مع دا

ــه دي. زه  د نومــوړي د دې نظــر  ــه د زغــم وړ ن ژبپــوهنې د پرنیســپونو هېــرول ورت

باندې هم خبې  نیولوګیزمږدو کې په پوریزم او ملګری یم. د همدې څپرکي په او

 شوې دي او د دواړو په ډېر نږدیوايل باندې په زړه پورې رڼا اچول شوې ده.

اغېزه تر رسلیک الندې ښـه  نیولوګیزمپه پنځم څپرکي کې په ارخاییزم باندې د 

څېړنیزه لیکنه شوې او د ارخاییزم اهمیت پکې لـه پامـه نـه دی غورځـول شـوی. د 

خاییکو موادو په پېژندنه او کارونه باندې هم ټینګار شوی دی. په همدې لړ کـې ار 

تـر مـنځ پـه اړیکـو بانـدې مثبتـې خـبې کـړي او پـه  نیولـوګیزمیې د ارخـاییزم او 

ارخاییزم کې یې د هېستوریزم پروسه په ښه ډول را پېژندلې ده. د څېړونکي دا کـار 

 د خورا ډېرې ستاینې وړ دی.

زې رسالې په برخه کې څـه نـه وایـم او د ځـانګړنو ـي ـ څېړنیـلمزه نور د دې ع

 په اړه یې خپل نظر په لنډو ټکو کې داسې څرګندوم:

ــ د دې علمي ــ  څېړنیزې رسالې منځپانګـه ډېـره بډایـه ده او ډېـر څـه یـې پـه 

 رانغښتي دي. کې خپله ملن

 اس نه کوي.ــ د رسالې ژبه روانه ده او په لوستلو کې یې سړی د ستړیا احس

وال د منت د مفاهیمو په جوتولو او ترشیح کولو کې ډېره ـالې لیکـــ  د رس

خواري کړې ده او په موضوعاتو باندې په اسان  رسه پوهېدل یې ممکن کړي 

 دي.

استادانو رسه د تدریل په لړد کې پوره  ــ دا اثر له څېړونکو رسه په څېړنه او له

 مرسته کوالی يش.
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مستحق  ېــي رتبـ  د علمــي وایم، د څېړنوالـوال ته مبارکـر لیکـــ زه د دې اث

هیله کوم چې اړوندو څانګو ته یـې د  مقاماتو څخه له یې بومل او د علومو اکاډمي

 ژر تر ژره چاپولو الرښوونه وکړي، تر څو چې ګټه یې عامه يش.

 چې پر تاسو ویاړي:

  څېړنپوه موال جان تڼیوال

 

  



 ي 
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 حرتم ریاست اکادمی علوم!به مقام م

هــ، ق شام احرتماً نګاشته  ۱/۹/۱۱۱۱تاریخ  ۱۱/۲۲به جواب مکتوب منب 

 میشود:

 رم محقق رحیم الله حریفـال را کـه تحـتـی محتــیقـی ــ تحقــمن پروژه علم

( است به دقت مطالعه کردم که واقعاً دلچسـ  و او ژبپوهنه نیولوګیزم عنوان: )پښتو

اما قبل از آنکه راجع به این اثر علمی چیزی بنوسـیم، الزم میـدانم مفید می مناید؛ 

انـدکی  ،در اطراف و جوانـب ایـن موضـوع از نګـاه زبانشناسـی در جامعـه لسـانی

کـار بـرد نیولوګیزمهـا از  ،مک  منایم؛ البته باید ګفـت کـه در همـه جامعـه لسـانی

بـانی احـ  ز اهمیت ویژه برخوردار اسـت و متـاس روی ایـن موضـوع از نګـاه مب

ر و تحول بوده یاز آنجا که زبان همیشه در حال تغی بسیار مطلوب و اهم می مناید.

ـری نیـاز بـه تحـول و تطـور و در روند زمان واژه ها با انکشاف دانش و متـدن بشـ

با چنین اصل بعضی واژه ها جای خود را به واژه هـای دیګـر داده و از دایـره  دارد.

امنند که بر آن اطالق واژه های قاموس لغات محصور مید و در بسرت استعامل میافت

قدیمی یا ارخیزم می توان کـرد و در عـوض نظـر بـه تحـوالت مختلـف فرهنګـی، 

اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و تخنیکی واژه ها و ترکیبات نـو ههـور مـی کنـد کـه 

 در امـر انضـامم و بـه وجـودخت واژه ګـانی را بـه نحـوی از انحـا  این کار زمینه شنا

ــوګیزم  از نګــاه ــد؛ چنانکــه مفهــوم اصــطالح نیول ــراهم مــی منای ــوګیزم ف  آوری نیول

البته نیولوګیزمها در یک دوره به حی   اسی نیز محتوی این مفهوم می باشد؛زبانشن

دوره بعدی ویژه ګی نیولـوګیزم  رنیولوګیزم عرض وجود می مناید و باګذشت زمان د

معمول  می ګردد و مانند واژه عـادی مـورد  را از دست داده و شامل واژه های فعال و

با آنچه در این مورد اشاره شـد محـرتم حریفـال بـا درک  .افهام و تفهیم قرار می ګیرد

ر ارزشمندی به چنین یک موضوع مهم زبانشناسـی پرداختـه اسـت کـه در آغـاز کـا
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منظر موضوع رشوع می مناید و در این مـورد بـه را با مراجعه به پس تحقیق خویش

اب های مرتبط به این مبح  چـون لغـوی څېړنـه، پښـتو اشـتقاقونه او ترکیبونـه، کت

یوه څېړنه، نـوې ژبپوهنـه او ژبنـي  ژبه لغت پوهنه، ژبپالنه، پر معیاري ژبه د معیار په

مسایل، می پردازد و زمینه دریافت نیولوګیزمها را در آثـار پیشـنیان مـورد مطالعـه و 

در اثرمندی پژوهشهای علمی مفید پنداشـته مـی ارزیابی قرار میدهد که این روش 

 شود و نامبده با مراعات چنین اسلوب بر ارزشمندی اثر خویش افزوده است. 

په اړه د ژبپوهنې دریځ ( بوده اسـت کـه  نیولوګیزمفصل دوم آن ) په ژبه کې د 

ریحی و ـی تشــی، زبانشناســی تاریخــدر این مورد ارتباط نیولوګیزم بـه زبانشناسـ

انهای دیګری که باهم ارتباط و نزدیکی دارد از نګاه نیولـوګیزم مـورد ارزیـابی و زب

مقایسه قرار داده شده است، همین ګونه در باره ترکیبات لغـات زبـان پشـتو کـه در 

اجزای ساختار نیولوګیزم بسیار مؤثر است با دید عاملانه نظر اندازی صورت ګرفتـه 

 ابل متجید می باشد.است و ژرف اندیشی شان در این مورد ق

 نیولـوګیزمفصل سوم آن ) د ژبپوهنې لـه اصـولو رسه سـم پـه پښـتو ژبـه کـې د 

الش هـای تاریخی بهیر ته لنډه کتنه ( بـوده اسـت کـه در ایـن مـورد زحـامت و تـ

و عبدالصـمد خـان اڅکـزی انعکـاس یافتـه اسـت و  پوهاند حبیبی، حسین کـوثر 

الفاغنـه، انجمـن ترقـی پشـتو و معـادل همین ګونه از انجمن پشـتو ټولنـه، اصـالح ا

ګرایی اصطالحات نظامی در زبان پشتو یادآوری صورت ګرفته است کـه بـاز هـم 

نویسنده خواسته سعی و تالش دانشمندان را در مسیر به وجـود آوری نیولوګیزمهـا 

 نشان دهد که این کار خیلی جالب و ارزشمند است.

اغېـزه ( حـاکی از آن  نیولـوګیزم فصل چهارم ) د ژبې پر لغوي زېرمې بانـدې د

است که تأثیرات نیولوګیزم در توسعه لغوی زبان پشتو و لغات بیګانـه و ترجمـه آن 

مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده است و ارزیابی نویسنده بر این منـت  ګردیـده 

است که در امور ساختار و ترکیبات سچه سازی کلامت پشتو حالت اعتـدال را در 



 ل 

تا مفاهیم واژه ګانی و نیولوګیزمها برای خواننده مهجور و دشـوار جلـوه  نظر داشت

 نکند که دقت شان در این مورد شایان قدر است. 

محتوی فصل پنجم این اثر علمی که منایانګر تأثیرات نیولـوګیزم در واژه هـا و 

لغات ارخیزم می باشد به صورت علمی و منطقی مورد بح  قرار داده شـده اسـت 

ګذاری آنها در مثالهای مختلف برجسته ګردیده کـه نویسـنده بـا پشـتکار و  و مآثر

 توانایی زیاد به رشح این موضوع توفیق یافته است.

این کار پر محتوای علمـی خـویش نتیجـه ګیـری منـوده  از در فرجام نویسنده

لهــذا بــا در  د هــای مفیــد بــه پایــان رســانیده اســت؛اســت و موضــوع را بــا پیشــنها

من محقق رحیم الله حریفال را مسـتحق ترفیـع بـه  ،ایای این اثر علمینظرداشت مز 

رتبه علمی معاون رسمحقق میدانم، چاپ و تکثیر کتاب شان را پیشنهاد منوده و از 

 خداوند متعال موفقیت های بیشرتی شان را آرزو می منایم.
 لسالموا                                                                  

 رسمحقق رشیف الله رشیف 

 آمر دیپارمتنت زبانشناسی
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 د ژبو او ادبیاتو محرتم ریاست ته!

 الله حریفال علمـيغړي ښاغيل څېړندوی رحیم  علمي د ژبو او ادبیاتو مرکز د

 او  نیولـوګیزم پښـتو»پـاره ړنوال  علمي رتبې ته د لوړاوي لچې د څې ـ څېړنیزه رساله

سمي لیـک (ګڼه ر ۱۱/۲۱نېټې ) ۱/۹/۱۱۱۱تر رسلیک الندې یې لیکلې د « ههنژبپو 

د  پــاره رالېــږل شــوې وه، د رســالېاو نظــر څرګنــدولو ل پــه وســیله مــا تــه د تقــریظ

 نظر په دې ډول څرګندوم: نګې له لوستلو وروسته خپلمنځپا

نویـو پـاره د معارصه ژبپوهنه کې د یوې ژبې ل اصطالح یا نومونه په نیولوګیزمد 

څلور ډوله وییونـو  وییونو )لغاتو( د جوړونې د بهیر له پاره کارول کېږي. هره ژبه له

اشــتقاقي  .۱ترکیبـې او . ۱ ،مسـتعارې کلمــې .۲، اصـيل کلمــې .۱څخـه جــوړه ده: 

کلمې. اصيل کلمې خو په ژبه کې موجودې وي او مستعارې کلمـې لـه نـورو ژبـو 

لمې په واقعیت کې یـو ډول نـوې لغـت څخه ورته راځي، خو ترکیبي او اشتقاقي ک

جوړونه ده چـې پـه ترکیبـي او اشـتقاقي ډول تـررسه کېـږي. یـا د یـو بـل وېـش او 

وییونه یا کلمې د یـوې ژبـې لغـوي زېرمـه یـا وییپانګـه  هډلبندد له مخې څلور ډول

جوړوي؛ ګړودودي یا لهجوي وییونه چې د یوې ژبې په بېالبېلو لهجو کې موجود 

ونه ـآرکاییک وییونه چې په زړو متونو کې وي، پور یا مسـتعار وییـوي، لرغوين یا 

چې له نورو ژبو یې اخيل او مصنوعي وییونه چې په بېال بېلـو وختونـو کـې د بـېال 

لکه چې څرګنده بېلو اړتیاوو له مخې جوړېږي. دا چې ژبه یوه ټولنیزه پدیده ده او 

دا  پل پرمختیایي بهیـر بشـپړوي،رسه خ اووـاو ساینل له پرمختی ده هره ټولنه د نړد

پرمختیایي بهیر او نوښتونه د دې المل کېږي چې په ژبه کې نوې کلمې جـوړې یـا 

وپنځېږي. دا چې دا په هره ژبه کې یوه طبیعي لړد ده چې وخـت پـه وخـت نـوي 

له استعامله لوېږي. څومره چې په ټولنیز ژوند کې نوي  تونه پنځوي او زاړه لغتونهلغ

منځ ته کېږي وررسه په ژبه کې د لغت جوړونې بهیر ګړنـدی او ژونـدی  بدلونونه را



 ن 

که موضـوع ګڼـل کېـږي انوهنې له نظره ډېره مهمه او ارزښتکېږي، نو ځکه دا د ژبپ

او په ژبڅېړنه یا ژبنیو مطالعاتو کـې خـاځ ځـای لـري، همـدې علمـي ارزښـت او 

په پښتو ژبـه کـې د  ،تیتوتاهمیت ته په کتنه د ژبو او ادبیاتو مرکز د لرغونو ژبو انس

څېړنـه د خپلـو څېړنیـزو چـارو پـه پـالن او  نیولـوګیزممعارصې ژبپوهنې له نظـره د 

د ژبپـوهنې لـه  نیولـوګیزمپه پښتو ژبـه کـې منـل شـوی »کړنالره کې شامله کړې او 

تر رسلیـک النـدې یـې د دغـه مرکـز د لرغونـو ژبـو انسـتیتوت علمـي غـړي « نظره

ل ته د یوې پنځه کلنې څېړنیزې پروژې په توګه د هغـې څېړندوی رحیم الله حریفا

کتور خلیل الله اورمـړ پـه الرښـوونه د سپاريل وو چې نوموړي د څېړنپوه د بشپړول 

تصویب شویو مفرداتو له مخې په پنځو څپرکو کې خپله علمي ـ څېړنیـزه چـار پـه 

 دې ډول بشپړه کړې ده:

په کې څېړونکی د کـره لومړی څپرکی د موضوع شالید ته ځانګړی شوی چې 

هغه آثار را پېژين چې په کې د دغې موضـوع پـه اړه خـواره واره  کې کتنې په ترڅ

او څېړنـو د خپلـې څېړنیـزې چـارې  ي او په پایله کې یې پر دغو آثـاروبحثونه شو 

پـه ژبـه کـې د »هراړخیز پوره والی او ښه والی ښودلی دی. په دوهم څپرکي کې د 

تر رسلیک الندې د لغـت پـوهنې پـه اړه پـه زړه « وهنې دریځپه اړه د ژبپ نیولوګیزم

. د لغاتو بېالبېل ډولونه راپېژندل شوي او پـه دې دي پورې معلومات وړاندې شوي

برخه کې د لغت جوړونې په الرو چارو مفصل بحثونه شوي دي، بنسټونه یې بیـان 

او پـه پښـتو پر اهمیت او ماهیت هم رڼا اچول شـوې  نیولوګیزمشوي، په ژبه کې د 

 لنډه تاریخچه له لوستونکو رسه رشیکه شوې ده. نیولوګیزمژبه کې د 

 نیولـوګیزمپه درېم څپرکي کې د ژبپوهنې له اصولو رسه سم په پښتو ژبه کـې د 

په برخـه کـې د ځینـو  نیولوګیزمتاریخي بهیر ته کتنه شوې او لومړی د پښتو ژبې د 

هغه ادارې او علمي مرکزونه ښـودل اشخاصو انفرادي هڅې او په دوهمه برخه کې 

یا نوې لغت جوړونې په برخـه کـې یـې کارونـه  نیولوګیزمشوي چې د پښتو ژبې د 

« اغېـزه نیولـوګیزمد ژبې پر لغوي زېرمې باندې د »کړي دي. په څلورم څپرکي کې 

، آیـا د پردیـو کلمـو ژبـاړه او بـدلون  نیولـوګیزمتر رسلیک الندې د ژبـې کـره کـول او 



 تقریظ

 س 

کـې بلل کېدای يش؟ او پر نورو موضوعاتو مستدلل بحثونه شوي او په پـای  منیولوګیز 

 لسـت ، چې تر اوسه پورې په پښتو ژبه کې منـل شـوي،د هغو نویو جوړو شویو کلمو

 هم وړاندې شوی دی. 

ندې د ارخـاییزم تر رسلیک ال « اغېزه نیولوګیزمپر ارخاییزم باندې د »پنځم څپرکی 

تـر مـنځ اړیکـو او پـه ارخـاییزم  نیولوګیزمېره د ارخاییزم او ندنې رسبپه هر اړخیزې پېژ 

کې د هیستوریزم د پروسې پر پېژندنې بانـدې مفصـل بحثونـه کـوي او پـه پـای کـې د 

ارخاییزم ځینې اصول او رشایط په لنډه توګه راپېـژين. دغـه څېړنـه پـر یـوې مسـتدللې 

 رسېږي. پایلې، څو غوره وړاندیزونو او د مأخذونو په لیکلړ پای ته

د څېړنیزې پروژې اهمیت او ماهیت ته په کتنه موضوع د مطالعې او څېړنې پراخـه 

ساحه لري او لکه چې په شالید کې یې یادونه شوې په څينو آثارو کې په ضمني توګه 

لنډې څرګندونې او یادونې پرې شته، خو ځانګړې څېړنه پرې نه وه شـوې او نـه پـرې 

وریکي بحثونـه شـوي وو، نـو ځکـه څېړونکـي تـه د په پښـتو ژبـه او ژبپوهنـه کـې تیـ

موضوع په باب د داسې آثارو او معلومايت رسچینو ترالسه کـول، پـه پښـتو ژبـه کـې د 

د تاریخي بهیر مطالعه او ارزونه، د نوې ژبپوهنې په رڼا کې د دغـه بهیـر هـر  نیولوګیزم

و او رسـنیزو او نـورو لـه پـاره د افـراد نیولـوګیزماړخیزه مطالعـه او اوسـنیو حـاالتو کـې د 

فرهنګـي ادارو نــه موجودیــت او خپــل رسد او ګــډوډد دا ټــول هغــه الملونــه دي چــې 

څېړونکي ته یې د خپلې څېړنې د بشپړولو له پاره په بـېال بېلـو بڼـو خنډونـه او ځنډونـه را 

منځته کړي وو، خو دوی دا هر څه په سړه سینه زغميل، ډېرو بـاوري معلومـايت رسچینـو 

 نفـرادي او د ځینـو اداروسی موندلی، په دې برخه کـې دمخـه تـررسه شـوي اته یې الرس 

کارونه یې په غور کـتيل، ارزويل او د خپلـې پـروژې لـه پـاره یـې هـم تیوریـک او هـم 

عمومي معلومات تر السه کړي، هغه یې په تحلـیيل بڼـه د خپلـې پـروژې د بشـپړولو  لـه 

او دا دی خپلـه څېړنـه یـې د دفـاع تـر  پاره کارويل او د موضوع څېړنیز حق یې ادا کـړی

درشله را رسولې ده. زه یې په دې الر کې تـررسه کـړی کـار، هلـې ځلـې او د سـتونزو او 

کړاوونو درانه پیټي ته اوږه ورکول او په دې الره کـې یـې حوصـله او زغـم د سـتاینې وړ 

 بومل او د تررسه کړي کار په اړه یې خپله ارزونه داسې وړاندې کوم:



 ع 

ه او څانګوره وه، هرې برخې جال څېړنـه ــوع ډېره پراخــره له دې چې موضـــــ س

او سپړنه غوښتله، لیکوال د هغې هره برخه په خپلو هڅو تر جال جال څېړنـې او سـپړنې 

وروسته په لیکني مهارت راټوله او یو عمومي څېړنیز چوکا  تـه یـې ور داخلـه کـړې 

 ده.

ره په هـره برخـه کـې تـررسه شـوي تحلیلونـه او پاـړولو لارې د بشپـړنیزې چــ د څې

پرتلنې له منطقي تسلسل څخه برخمنې او په علمي اکاډمیک معیار برابرې دي چـې د 

 موضوع څېړنیز حق په ښه شان ادا کولی يش.

ه توګـه ور څخـه علمـي اسـتفاده ــــې یې باوري، پـه مناسبـــاو رسچین ــ مأخذونه

له مخې لومړی په مـنت کـې پـه نخښـه شـوي او شوې او د اکاډمیکې څېړنې د اصولو 

ځـانګړنو رسه  وهغه یې په ملنلیکنو کې او بیا د ټولې څېړنې په پای کې له خپلو اړونـد

 په الفبایي ردیف او ترتیب راوړي دي.

ار ته یې پوره پاملرنه کړې او لیک نخښې یې په مناسـب ـدود معیـې او لیکـــ د ژب

 ډول کارولې دي.

ې او پـر اديب معیـار شو  ه، له هر ډول پېچلتیا څخه ژغورلـه یې روانـې ژبـــ د لیکن

 برابره ده.

زه دغـه  ځینو نورو ځانګړنو ته پـه کتنـه په دې څېړنه کې دې پورته یادو ښګېڼو او

ارزوم، کـه ښـاغيل  مي څېړنیزه رساله مثبته او  د څېړنې په اصـولو او اساسـاتو برابـرهعل

فاع او ترفیع نور رشایط پوره کړي وي، د څېړندوی لـه څېړندوی رحیم الله حریفال د د

علمي پوړ څخه د څېړنوال علمي رتبې ته یې په دې څېړنیز کار د لوړاوي او ترفیـع وړ 

ګڼم. دوی ته د لوی څښنت تعالی له درباره د ال بریالیتوبونو هیله او د علومو اکاډمي د 

 کوم. زز ته یې د چاپ او خپراوي وړاندیژبو او ادبیاتو مرک

 په درنښت

 کتور سید محی الدین هاشميڅېړنپوه د 

 کابل احمد شاه بابا مېنه

۱/۲/۱۱۰۱ 
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 رسیزه

څخه یوه  برخو و( له څلور Vocabulary)د یوې ژبې د لغوي زېرمې  نیولوګیزم

، د خپلـې ژبـې زاړه کلمې یې )لهجوي برخې جوړوي او درې نورې ٪( ۲۱برخه )

که له یوې خـوا د  نیولوګیزمکېږي.  (۵۱٪)چې  دي (لغتونه یا ارخایزم او پور لغتونه

یوې ژبې د ویونکو ورځن  اړتیا ده، له بلې خوا بیا د یـوې ژبـې د پرمختـګ لپـاره 

ې ویـونکي  وغـواړي چـې لـه اوسـني مهم ډګر ګڼل کېـږي، ځکـه کـه د یـوې ژبـ

پېر رسه خپله ژبه برابره کـړي او د ټکنـالوژد پـه دې چټکـه بدلېـدونکې  پرمختليل

په برخه کې کار او  نیولوګیزمکې د خپلې ژبې لپاره مناسب ځای ومومي، نو د  نړد

 ډېر مهم دي. زیار 

پـه پښـتو ژبـه کـې موافقـو او مخـالفو بحثونـو تـه الر  ،د دوام بهیـر نیولوګیزمد 

تـر  نیولوګیزمپرانیستې ده. ځینو ژبپوهانو او څېړونکو دا نظر وړاندې کړی دی چې 

بهیـر د یـو شـمېر  نیولـوګیزملري او یا یې هم د پښتو ژبې د ډېره بریده سیايس اړخ 

. نظریـات او رأیـې بـه مختلفـې وي او د کسانو د شخصـي سلیقو زېږنـده  بللـې ده

سـتونزو او مشـکالتو رسه مخـامخ  بهیر پر خپل ځای له ډېرو نیولوګیزمپښتو ژبې د 

مـوږ د  رسوړو سـتونزو پـه  دی، خو دا به هم د انصاف خـبه نـه وي چـې د ځینـو

مهمو موضوعاتو څخه له یوې ارزښتمنې سکالو څخه سـرتګې پټـې کـړو  لهوخت 

او ټول بهیر منفي تلقي کړو، ځکه پښـتو اوس د ښـوونځي، پوهنتـون، رسـنیو، دولتـي 

 ،ادارو، ساینل، ټکنالوژد او انټرنټ ژبه ده، نو ځکه نه یواځې د نویو کلمو  جـوړول

ورت دی. که مـوږ د ګاونـډیو هېوادونـو ژبـو تـه رض  او مبم اړتیا ده؛ بلکې ډېر جدي

تـه  نیولـوګیزموګورو هغوی د نورو برخو تر څنـګ د خپلـې ژبـې د پرمختـګ لپـاره 

پـه برخـه کـې ځـانګړی فرهنګـي  نیولـوګیزمکړې ده. په ایران کې د  ځانګړې پاملرنه

کـې  پـه هـره برخـه هنګستان سوم( منظم کار کوي، چېمرکز یا هم د دوی په ژبه )فر 
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لونـه دې تـه مؤهـف ې جوړونې وکړي. د دې تر څنـګ ځینـې تلویزیـوين چیننو 

 لغتونه او کلمې پـه ټولنـه کـې دود او اسـتعاملنوي جوړ شوي  شوي دي چې دغه

 کړي.

، نـو د هـرې څېړنـې د کله چې مې په دې څېړنیزه موضوع باندې څېړنـه پیلولـه

و د د لیکـل شـوو آثـار  په برخه کې نیولوګیزمبشپړولو په څېر مې په پښتو ژبه کې د 

لیکنـې مـې پیـدا کـړې، خـو  خورې ورې کتابونه او موندلو هڅې پیل کړې، ځینې

 پیامنه آثار موجود نه وو. موضوع پراخه او مهمه ده، په هغهڅومره چې 

که  وګورو د نویو لغتونو د جوړولو په  میدان کې ډېرو کسانو خپل ذوق او 

جوړ کړي دي، خو کله چې په دې برخه استعداد ازمویلی دی او نوي لغتونه یې 

په لټه کې شو، متأسفانه کار په نشت  د موندلو تیوري او اصولوتدوین شوې کې د 

څرګندېږي چې زموږ له څو مشـرانو استادانو او دا حساب دی او له دې څخه 

ګر ته  ي توګه  دې ډـځوانانو پرته نور ټول په اماتور یا غیر مسلکي او تـخصص

په خپل رس نوې جوړونې کوي او بیا نو دا په پښتو ژبه خپل سرت  ورغيل دي او

 ،احسان ګڼي، خو هر کار چې سیستامتیک او د اصولو له مخې نه وي، د هغه کار

 د ګټې پر ځای زیان زیات وي.

بهیر تر ډېره په انفـرادي  نیولوګیزمبله سرته نیمګړتیا دا ده چې په پښتو ژبه کې د 

انفرادي توګه د ځینو لیکواالنو او څېړونکو له لوري څـه  ډول مخ ته وړل کېږي. په

نا څه کارونـه تـر رسه شـوي دي، خـو  د علمـي مرکزونـو او پوهنتونونـو لـه خـوا د 

په ډګر کې ډېر څه نه تر سرتګو کېږي او ځینـو کسـانو چـې نـوي لغتونـه  نیولوګیزم

ځکه نـو زیـاتره له معیارونو رسه اړخ نه لګوي،  نیولوګیزمجوړ کړي دي، هغه ډېر د 

 خولـو ټولنې او اولل د دي، پاتې شويپه کتابونو کې  یواځې نوي جوړ شوي لغتونه

  ګرځېــدلې تـه یـې الر نـه ده مونــدلې او یـا هـم دا غیرمنظمــې جـوړونې د دې المـل
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شـوي او یـو ډول  د یوه لغت لپاره په پښتو ژبه بېالبېل معادل لغتونـه جـوړ دي چې

 ګډوډي یې منځ ته راوړې ده.

کې عمـالً   د معارصې ژبپوهنې په رڼا کې د اصولو او تیورد په رڼا غه چا چېه

دکتـور مجـاور هغـه پوهانـد  د پښتو نیولوګېزم په برخه کې نوې جوړونې کړې دي،

ي کار له  نیمګړتیاوو څخه خايل نه وي، خو په هـره برخـه رش ـاحمد زیار دی. هر ب

، نو کله چې موږ په پښتو ژبه کـې کې د اساساتو او اصولو را منځ ته کول اړین دي

په اړه د تیورد او اساساتو د موندلو هڅه کوو، نو د پوهاند زیار له نامـه  نیولوګیزمد 

 او کارونو رسه به مخامخ کېږو.

که موږ غواړو چې  پښتو ژبه د نړد له نورو ژبو رسه سیاله کړو، نو په هره برخـه 

تأسفانه تر اوسـه پـورې ال ډېـر علمـي چې م ،کې علمي کارونو او څېړنو ته اړتیا ده

 موضوعات ناسپړيل پاتې دي.

په برخه کې اوس څو د ګوتو په شـمېر کسـان  نیولوګیزمکه له یوې خوا د پښتو 

لیکواالنو د مخالفت مورچـل نیـولی او  وکار کوي او په مقابل کې یې بیا ځینې نور 

پـه برخـه کـې د  منیولـوګیز نیوکې پرې کوي، نو ویالی شو چې په دې ډول د پښتو 

 پام وړ کار نيش تررسه کېدای.

چـې انفـرادي کارونـه ډېـر  د ژبپوهنې له هغـو موضـوعاتو څخـه دی نیولوګیزم

ي ـــتحقیق ي ــــــه د علمـه کچـدای، په دې برخه کې په لویـي متامیـنش اغېزناک

پـه برخـه کـې تیـوري او  نیولوګیزمله یوې خوا د  کزونو د ایجادولو اړتیا ده، چېمر 

اصول ټولنې ته وړاندې کړي او له بلې خوا په عمـيل توګـه د ژبپـوهنیزو اصـولو او 

اساساتو په رڼا کې نوې جوړونې وکړي او کومې جوړونې چې د اصولو پر اسـاس 

 او منل کېږي. تقبالوي، هغه د ټولنې له خوا نه هم ښې اس
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، پـه پښـتو ژبـه کـې چـې څـه ډول اړتیـا وه/ دهد څېړنې اهمیت او مربمیت: 

مـنظم  د یې بهیر مخ ته نه دی وړل شوی. په بېالبېلو وختونو کې نیولوګیزمهغسې د 

هڅې شوې دي، خو د نـورو برخـو پـه څېـر پـر دې  کېدو او په ښه ډول د غوړېدو

سیوری غورځـولی دی. پـه دې  او پېښو برخه هم د هېواد سیايس او ټولنیزو حاالتو

نو پـه کچـه هـم مرکزونـه، څېړنیـزې برخه کې تر اوسه پورې موږ د سیمې د هېوادو 

ادارې او دې برخې ته ځانګړې شوې رسن  نه لرو، بله خبه دا ده چـې کـه علمـي 

د نویو لغتونـو د جوړولـو بهیـر نـه درېـږي او د  کې مرکزونه وي او که نه وي په ژبه

اوو د پـوره کولـو لپـاره نـوي ـلو اړتیــوال د خپــلو برخو متخصصان او څانګـبېالبې

په عميل توګه په انفـرادي بڼـه پـه پښـتو ژبـه کـې نـوې  هم جوړوي او اوسلغتونه 

نو د څېړنـې اهمیـت او مبمیـت پـه دې کـې دی چـې لـږ تـر لـږه  ،جوړونې کېږي

نوې جوړونې کوي څه نـا څـه الره جوتـه يش او د وکوالی شو هغو کسانو ته چې 

وړونې چـې د تیورد او اصولو په اړه معلومـات ولـري او کـومې نـوې جـ نیولوګیزم

 طبیعي جوړښت رسه سمې ويش. اصولو او د پښتو ژبې له کېږي، هغه د ژبپوهنې د

بهیر د ژبې لـه  وکه څه هم د نویو لغتونو او کلمو د جوړول د څېړنې هدف:

پیدایښت رسه یوځای را روان دی او تر څو چـې ژبـې وي، دا بهیـر بـه  وررسه مـل 

ه مـنځ تـه راځـي او د هغـو د مونـو وي، ځکه په ژبه کې وخت په وخـت نـوي مفه

نومونې لپاره نویو لغتونو او کلمو ته اړتیا ده، خو د معـارصې ژبپـوهنې پـه مـنځ تـه 

راتګ رسه لکه د نورو علومو په څېر په ژبه کې هم د نویو لغتونو د جوړولو لپاره د 

اصطالح وکارول شـوه او پـه دې برخـه کـې منظمـې تیـورد او نظریـات  نیولوګیزم

نو زمـوږ د څېړنـې هـدف او موخـه دا ده چـې پـه پښـتو ژبـه کـې د  وړاندې شول،

 بهیر د ژبپوهنې د اصولو او قاعدو په رڼا کې وڅېړل يش. نیولوګیزم
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د موضوعاتو په سپړلو او بشپړولو کې له تحلیيل میتود څخـه  د څېړنې میتود:

 ګټه اخیستل شوې ده.

تـر بېالبېلـو رسلیکونـو په اړه په پنځو څپرکـو کـې  نیولوګیزمپه دې څېړنه کې د 

 الندې بحثونه شوي دي چې دلته یې په مخترصه توګه ترشیح کوو.

دي  رسه سم د موضوع په شالید خـبې شـوېپه لومړي څپرکي کې له معمول 

پـه اړه څـومره کـار  نیولـوګیزماو په دې اړه رڼا اچول شوې چې په پښتو ژبه کې  د 

پـه  شـوي،  معـريف شـوي دي،آثار چې په دې برخه کـې لیکـل شوی دی او کوم 

 مثبتو او منفي اړخونو یې رڼا اچول شوې ده.

پـه اړه د ژبپـوهنې دریـځ تـه  نیولـوګیزمد څېړنې دویـم څپرکـی پـه ژبـه کـې د 

په پېژندنه، ارزښت او اړتیا خبې او بحثونـه شـوي  نیولوګیزمځانګړی شوی دی، د 

 دي.

کتنـه شـوې ده. د پښـتو  تاریخي بهیر ته لنـډه نیولوګیزمپه درېیم څپرکي کې د 

په برخه کې په انفرادي هڅو، د علمي مرکزونو او فرهنګي ټولنو په هڅـو  نیولوګیزم

بهیـر څېـړل شـوی  نیولوګیزمرڼا اچول شوې ده او همدارنګه په نظامي برخه کې د 

او د ژبې د طبیعـي جوړښـت پـر څرنګـوايل خـبې شـوې دي او د  نیولوګیزمدی. 

 ر هم بح  شوی دی.د دوام پر بهی نیولوګیزم

د اغېـزو پـه اړه  نیولـوګیزمڅلورم څپرکي کې د ژبې پر لغوي زېرمه بانـدې د په 

خبې شوې دي او همدارنګه پر دې موضوع هم بح  شوی چـې د پردیـو کلمـو 

کـې د ګڼل کېږي او که نه؟ د څپرکـي پـه وروسـت  برخـه  نیولوګیزمژباړه او بدلون 

، ه پورې په پښتو ژبـه کـې منـل شـوې ديچې تر اوس هغو نویو جوړو شویو کلمو

 راوړل شوی دی. لست
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اغېـزو تـه ځـانګړی شـوی دی. د  نیولـوګیزمپنځم څپرکی په ارخاییزم باندې د 

تر منځ په اړیکـو بحـ   نیولوګیزمارخاییزم پېژندنه وړاندې شوې ده. د ارخاییزم او 

خـبې شـوې  شوی او همدارنګه په ارخاییزم کې د هېستوریزم د پروسې په پېژندنه

 دي.

څېړنه په علمي پـایلې، وړانـدیزونو او د مأخـذونو د فهرسـت پـه راوړلـو رسه  دا

 پای ته رسېږي.

په پښتو ژبـه کـې منـل شـوی »یادښت: د دې علمـي ـ څېـړنیز اثر لومړنی عنوان

و، خو کله چـې اثـر د علومـو اکـاډمي د اطالعـاتو او « نیولوګیزم د ژبپوهنې له نظره

ت د نرشـايت کمیسـون لـه خـوا د وروسـتي نظـر او کتنـې لپـاره ریاسـعامه اړیکـو 

، نو د کتاب لـه ایـډیټور څېړنـوال وجیـه اللـه شـپون رسه پـه شو ایډیټور ته وسپارل

مشوره د لنډون او اختصار لپاره د اثر عنوان تغییر شو چې اوسـنی عنـوان یې)پښـتو 

 نیولوګيزم او ژبپوهنه( دی.
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