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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۰/۵۰/۲۵۰۲                             یارډاکتر رحمت ربی زیرک

 

 زيت ساـاند زیار او لغـوهـپ
Prof. Zyar and Neologism 

 ۲۵۰۲اپریل  ۳

  

 .دیی زیار دوهم تخلص ورنه جوړ شومجاور احمد چې د پوهاند  دی« زمیــوجـیو لـن»طلب ــزۍ نه مې مسات غـله ل

Neologism in English; sprachliche Neubildung or Sprachneuerung in German 

او د  ښېـلڼـډې پیسره خپلې دوه  تاسېسڼـډه کړم، زه به ـسته را لـنـچلې موضوع د څیـړنې تــوې پیـپاره چې د یــد دې ل

 ړم:  ــریکې کــش ربهــافــریقایي هــیواد ژبـنئ تج هوــی

وه ــپله یــفون کې خــو، په تل ې قاضيــالر یــې پــدي چــق احــه ډاکتر انوارالحـــماتنږدې شل کلونه وړاندې،   (۰)

 ه دې ډول: ــکیسه وکړه، پ

دلی و، خو په مانا ــی اوریــټک« ي مانیـفیستتمونیسـک»ل کې د ـه کابــړي ځل لپاره پــومــانوارالحق په ځوانۍ کې  د ل

مشهور دیني قاموس  ځوان انوارالحق دیته اړشو چې د خپل قــاضي پالر په کتابتون کې په یو پخواني یده. ــیې نه پوه

دا پــیښه په   کلکې هڅـې کومه ګـټـه و نــه کـړه. هــغهد کمیونیستـي مانـیفیـست هم مانا ټـکی یا تشریح ولـټوي. خو د  کې

 سیاسي ارزښــت لري، بلکې ژبنــئ څـڼـډه یې هم پا م  وړ ده!  -ي افغــانستان کې نه یواځې  ټولنیزـخوارک

وه چې په ــزموږ څو تنو پښتنو په منځ کې یوه بریښنایـیزه لـڼـډ مهاله مرکه جوړه ش نږدې یو کال وړانـدې،( ۲)

 Information .وــمناسب اڼـډول راوباس لپاره په پښتو ژبه کې کوم« ایـنفـورمیشن سـوسایټـي»ریزي ژبه کې د ـــګان

Society 

دین شپــون ورته ــعـد الــوو. ښـوواند ســخــامخ شان د مشکل ســره مــوارلحــق په شــته مــوږ هــم د ځـوان انــدل

ولی وه. ما زیرکیار ورزیاته کـړه چې کـه د ــنوم« نهــوه ټـولــپ»اند زیار ــلې وه. پوهــوی« نهــعــلومات ټولــم»

م ـــې روغ هــه یــب« هـــولـنـپـوه ټ» وم وکارول شي، ــن« نالـیج سوسایـټـي»ای د ـپــه ځ« ټـيــیشن سوسایــورمـنـفـای»

 Knowledge Society  .کی  ويـــمانا ټ

رت او ژور  ډکون )محتوا( نه آ «ومات ټولنهعلم»ما ورته په ایمیل کې داسې دلیل وړاندې کړ چې: په اوسنئ ټولنه کې 

ـیره په سر ب کې پـوه ټـولـنه په ځکه چې رت او ژور ډکون لريآ «پـوه ټـولـنه» یانې« نالیج سوسایټـي» لري. خـو

نظري پـوهه )تـیوریـتـیکل نالـیج( هـم  راځي او له دې امله په یونیسکو کې د معلومات  ،اتو(ملوــمشخصه  پوهه )مع

میل په دې جمله ــاند زیار ایهنږدې یوه ګیـنټه وروسته د پو کارول کیـږي.  ټولې په ځای پـوه ټـولنه )نالـیج سوسایټـي(

  «ه!تلـښه دې بیا وویشـن »راورسـید: 

ه لغـت ــه یـې لـــټـه کچــه غـــپ ،ـه شــوهــې رسمــي ژبــیز کــزیـ ۰۷۹۲په ســومالـیا کې چې سومــالي ژبه په  (۳)

وره ــیاوې پـــړتــې په چارو کې نیمګوهـنــحکومت او پ دې ــپاره چــزم( نه کار واخـیست د دې لــیولـوجـیــازۍ )نســ

 ړی شـي. ــک

یا لیدل کیـږي. ــومره لغـت سازۍ ته اړتــهـه او د پوهـې استعمال )تخنیک( پرمختـګ کوي، هغومره چې پوــهر څ

!  ګوندې ما په دې لـڼـډه  وینا سر د مشر ورور ګامونه واخلي نې په ډګر کېــپلې چار پوهــریـږدئ چې هـر څوک د خــپ

 ثونه. نه او تل دې وی بحـوهـپوهاند زیار درناوی کړی وي. ژوندی دې وي پ

 ۲۵۰۲اپریل  ۳ ،ډاکتر زیرکیار
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