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سیدنظیم سیدي
 كابل پوهنتون، پي ایچ ډي سكالر

د اوسمهالو ژباړو ربړې او ناخوالې
Abstracts:
Pashtu language literature changed in all respects after the September incident, it
became more extensive, and it saw enough altitudes and altitudes that, unfortunately,
so far, its problems and challenges remain, and a number of media they also made them
more exuberant.
Along with these, our next language problem is translation. In this sense, in most
places, Pashto is the language of translation, translating a concept from one language
into another, not words and words, But we see that the majority of associations and
foundations have embraced only words and words, and that's enough, which
transcends the translation of the language from its original path and is thrown out in
the cousin.
In this article, we see that the Pashtu language is faced by unscrupulous people,
both by the dignitaries and by the media, There are some who have translated a book
into their interest and enthusiasm, but that they are not tall with the standards of the
Pashto language, thus facing the challenges of the language.
The other number is interested in writing and writing, but they either do not know
how to write, or they make some words that are also challenging. Third is the people
who are not professional journalists, and in the name of the service they have problems
in language. , Which creates both new and new words, which also challenges the
language?
So, in this article, you will see the problems of all sections in their examples, and in
the recent past, these challenges are interpreted extensively.
:لنډیز
 هممم زیمما شممو او هممم یممې پممه، هم پراخ شو،پښتو ادب په ټوله کې د سپټمبر تر پېښې وروسته په ټوله معنا بدلون وکړ
 چې له بده مرغه ځینې ستونزې او ربړې یې ال تر اوسه هممم پممه خپممل االم پمماتې دي،کافي اندازه لوړې او ژورې ولیدې
.چې ځینو رسنیو په کافي اندازې زیاتې او ال پسې ستونزمنې کړې
 په دې معنا په اکثریتونو ځایونو کې پښتو ژبه د ژباړې ژبممه،د دې ترڅنګ زموږ د ژبې بله لویه ستونزه ژباړه هم ده
 خو ممموږ رممورو چممې اکثریتممو بنسممټونو، نه د الفاظو،ده او ژباړه له یوې ژبې څخه بلې ژبې ته د منځپانګې اړولو ته وایي
یوازې الفاظ اړولي او بس او همدغه د الفاظو اړول د دې المل کېږي چې د ژبې ټولې قاعدې تر پښو النممدې شممي او زوال
.کندې ته وغورځېږي
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په دې مقاله کې موږ رورو چې پښتو ژبه هم د نامسلکي کسانو له خوا ،هم د ذوقي کسانو لممه خمموا او هممم د رسممنیو لممه
خوا له پوره ناخوالو او رډوډۍ سره مخامخ شوې ،ځینې کسان داسې دي چې د یو مسلک کتاب یې ژبمماړل  ،خممو دا چممې د
پښتو ژبې له قاعدې او امال سره نه دي بلد ،نو متن یې ډېر رډوډ او بې قاعدې دي ،ځینې کسان بیمما د لیکلممو مینممه وال دي،
خو له بده مرغه یا لیکل نه شي کوالی او یا هم له ځانممه ړمموړونې کمموي ،چممې دا هممم ژبممه لممه سممتونزو سممره مخممامخوي او
درېیمه ډله هم هغه کسان دي چې مسلکي ژورنالیستان نه دي او ژبې ته د خدم په نامه ربړې زېږوي ،لممه ځانممه نومونممه
کوي او له ځانه لغا ړوړوي چې دې خبرو هم ژبه له ستونزو سره مخامخ کړې ده ،نممو پممه دې مقالممه کممې تاسممې د هممرې
برخې ستونزې له بېلګو سره یې رورئ او په اخره کې لممه دې سممتونزو څخممه د خالالممي پممر الرو چممارو پممه تفالممیل سممره
خبرې شوې دي.

د ژباړو ستونزې او ننګونې
که د اوسنیو پښتو ژباړو بهیر ته ورورو ،نو ډېرې هیلې را ټوکممول شممي ،خممو کممه سممتونزې او ننګممونې یممې لممه نظممره
تېرې کړو ،نو بیا مو هیلې مړاوې کېږي ،خو وړاندې تر دې چې د اوسنیو پښتو ژباړو په ستونزو او ننګونو خبرې وکممړم
اړینه بولم چې لومړی په ژباړې یو لنډک باث ولرم چې ژباړه څه ش دی او څه ارزښ لري؟
ژباړه :د ژبپوهانو په اند ژباړه ل ه دوو مورفیمونو یا ترکیبونو څخه رغېممدلې چممې یممو یممې بژبي او بممل یممې باړهي ده،
یعنې له یوې ژبې څخه بلې ته یې اړول یا را انتقالول ،خو دغه را اړول باید کټ مټ وي او که د مفهوم له پلوه؟
دا هغه پوښتنه ده چې د همدغې څېړنې په اوږدو کې به ځواب شي .ژباړې ته په پښتو کې ژبمماړه ،پممه عربممي او دري
کې یې ترړمه او په انګریزي کې یې  Translationبولي.
ادبپوهان یې په اړه وایي :ژباړه د ملتونو ،توکمونو او ټولنو ترمنځ د یو بل د فرهنګ پېژنممدلو ،د یممو بممل لممه علومممو او
تړربو څخه د رټې اخیستلو ستره او اغېزناکه وسیله ده .ب۱ي
خو څېړنپوه نالرهللا ناالر په خپلې یوې مقالې کې د ژباړې په اړه کاږي" :ژباړه د ژبې له پردو نممه تېرېممدل دي چممې
موخه یې له یوې ژبې نه بلې ته د لېږد د اړتیا پوره کول او ااساس او خبرتیا ور رسول دي ،خو په دې شرط چممې د هغممه
ااساس اق په دوهمه ژبه کې هم په سمه توره پر ځای شي ".ب۲ي
یعنې که په دویمه ژبه کې یې اق په سمه توره ادا نه شو ،نو ژباړه له نیمګړتیاوو او ستونزو څخه ډکه ده ،خو بیا هم
ورته ژباړه ویل کېږي او منکرېدل یې سمه خبره نه ده.
د ژباړې په اړه په یو بل تعریف کې لولو" :ژباړه په دوهمه ژبممه کممې د لممومړۍ ژبممې د پیغممام د ډېممر نممږدې او طبیعممي
معادل پیدا کول دي ،لومړی د »معنا« دویم د »سبک« په لامماظ .یمما ژبمماړه پممه دویمممه ژبممه کممې د لممومړۍ ژبممې د ډېممر نممږدې
طبیعي معنایي او سبکي معادل پیدا کولو ته وایي ".ب۳ي
په دغه تعریف کې پر معنا او سبک ټینګار شوی ،البته په هنري کالم کې که د لیکوال سممبک وسمماتل شممي ،نممو غمموره
خبره ده ،خو په عامه توره د لیکوال د سبک ساتل ځکه شونې خبره نه ده چې ډېر ځله د لیکوال د زړه خبممرې او ااسمماس
ژباړل نه یوازې ستونزمنه ده ،بلکې په ځینو مواردو کې شونې هم نه ده ،نو ځکه معنایي بدلون یې اړیممن دی ،خممو سممبکي
بدلون بیا یو څه د تأمل وړ خبره ده ،خو هغه تعریف چې ډېرو ادبپوهانو ته د منلو دی هغه دا دی" :ژباړه په االطالح کممې
د لومړۍ ژبې د کلمو لپاره د نېژدې او دقیق انډول موندولو ته وایي ،خممو چممې د لیکمموال وینممدود برواي او سممیا خونممدي
وي .ژباړه له یوې ژبې نه بلې ته د افکارو ،غوښتنو ،کیسو ،هنرونو ،پوهنو او نورو د لېږد وسییله او د نیاهمژبو خلکیو
ترمنځ فرهنګي تړښت او اړیکه ده)۴( ".

په دغه تعریف کې څو مسئلو ته ځیر کېږو ،لومړی دا چې په ژباړه کې له موخنې ژبې څخه دویمې ژبې تممه د انممډول
کلمو موندل او راوړل اړین دي .کله چې د انډول خبره کوو ،نو ورسره دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې ایا ترادف یا مترادفممې
کلمې یو د بل معنا ښندي یا یو د بل ځای نیسي؟
موږ ډېر ځله مترادفې کلمې یو د بل پر ځای کاروو او داسې رومان کمموو چممې یممو د بممل دقیممق ځممای نیمموالی شممي ،پممه
داسې اال کې چې داسې نه ده ،ځکه د استاد رفیع په شفاهي وینمما کممه چېممرې یممو څممو د چمما مممتن ژبمماړې او لممږ تممر لمږه
پنځوس سلنه یې سم وژباړي ،نو یاد ژباړن لویممه اتلممولي کممړې ،معنمما دا چممې ژبمماړه لممه انځمموره انځممور اخیسممتل دي او لممه
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انځوره انځور اخیستل به هرومرو نیمګړتیاوې ،ستونزې او پیکه وال لري ،خو دا چې په دغه له انځوره انځممور اخیسممتلو
کې موږ مترادفې کلمې هم یو د بل پر ځای سمې او دقیقې ونه کارو ،نو ژباړه به نوره هم بې خونده او پیکه کممړو ،د مثممال
په توره :وفا شو ،مړ شو ،په اق ورسېد ،پورې یې پرې کړ ،لممه اممق سممره پیوسم شممو ،زېممړې تلممې یممې ونیممولې ،وازه
خوله پاتې شو ،چارتراا شو ،له دې نړۍ وکوچېد ،خپل عمر یې تاسې تممه وباخښممه ،مممردار شممو ،زممموږ لممه منځممه الړ او
داسې نور دا ټول مترادف کلما دي ،خو یو هم د بل په معنا نه دی ،ځکه زېړې تلې یې ونیوې مړي ته د غوسې ،قهممر او
غضب معنا ښندي ،خو وفا شو ،په اق ورسممېد او خپممل عمممر یممې تاسممې تممه در وباخښممه مممړي تممه د یممو ډول درنمماوي او
ااترام معنا ښندي ،خو مردار شو ،وازه خوله پاتې شو او داسې نور دا نو پر مړي د ملنډې وهلو او سپکاوي معنا ښممندي،
نو که چېرې موږ د خپل او یا بل هېواد یوه مشهوره څېره چې په ټولنه کې یې درناوی د پممام وړ دی د هغممه د مړینممې خبممر
ژباړو او داسې ووایو چې فالن د فالني ورور ،د فالني پالر او د فالني زوی زېړې تلې پرو دی او ړنممازه یممې نممن دوه
بړې په فالني ړوما کې ده ،نو آیا دغه ړمله به پر یاد می باندې ملنډې نه وي ،خو کممه ووایممو چممې پممه اممق رسممېدل یمما
وفا شوی او ړنازه یې نن دوه بړې ...کې ده ،نو ایا خبره به مو دقیقه او له درناوي ډکه نه وي!
دقیقا ً زه چې پر کومې موضوع باندې ب اث کول غواړم موخه مې ترې د همداسې مسایلو واضح کممول دي ،نممه د هغممو
موضوعاتو او آرونو چې زموږ د ژباړې قبر یې کېندل .
په هر اال! که د تعریفونو له باثه را تېر شو او د ژباړې پیدایښ ته تم شو ،نو په هغې کې هم له ډول ډول نظریمماتو
او ناخوالو سره مخامخېږو چې له نېکه مرغه په دې ځای کې زموږ د باث وړ موضوع نممه ده ،خممو دا چممې پښممتو ادب تممه
کله راغلې یو لنډوچکې باث به پرې وکړم:

پښتو ژبې ته د ژباړې راتګ:
ادبپوهان وایي ژباړه پښتو ادب ته په درېیمې سپوږمیزې پېړۍ کې راغلې چې هغه هم د نظممم یمما شممعر لممه الرې ده او
لومړنۍ ژباړه د مامدهاشم سرواني ژباړل شعر یا بوللمه ده چممې د خپممل یممو عممرب اسممتاد ابممن خممالد لممه ټممولګې څخممه یممې
ژباړلې چې ځینې بېتونه یې دا دي:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې یې وینه
د خاوند په الس کې زر او درهمونه
ژوبور ورله ورځي وینا یې اروي
د درهم خاوندان تل وي په ویاړونه
درهم ژبه ده که څو ژبور کېږي
ده وسله که څو پرې کاندي قتالونه ب۵ي
دا منل شوې خبره ده چې ژباړه یوه ستونزمنه چاره ده ،خو دغه چاره هله نوره هم ستونزمنه شي چممې کلممه د نظممم یمما
شعر په برخه کې وي ،خو دلته په دې قالیده کې او د دغو څو بېتونو په لوستلو سره انسان پرې د ژباړې فکر هم نممه شممي
کول  ،ځکه دومره روانه ،خوږه او عام فهمه ژباړل شوې چې ته وا دا د یو ناظم خپل نظممم یمما شممعر دی ،نممو پممه دې تورممه
رورو چې په لومړیو کې ژباړه په ډېره ښه او عالي توره پښتو ادب ته راغله او په کافي اندازه مینممه وال یممې هممم ومونممدل،
خو دا چې په هغه وخ کې د لیکوالو کم و او په بهرنیو ژبو پوهېدونکي افغان لیکوال هم چنممدان نممه وو ،نممو ځکممه دغممه
لړۍ ډېره موده همداسې شلېدلې پاتې شوه ،خو باالخره په لسمه پېړۍ کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په سییمه کیې ییوه
افغانه اتله مېرمن پیدا شوه چې زرغونه کاکړه نومېده او دغې اتلې د شیخ سعدي د بوستان ژباړه پیل کړه چې په ډېر هنر
او خوند سره یې وژباړه چې د پټې خزانې په اواله ځینې کړۍ یې دا دي:
اورېدلې مې قاله ده
چې له شاتو هم خوږه ده
د اختر په ورځ سهار
بایزید چې و رویدار
تر پایه ...ب۶ي
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د دغو بېتونو په لوستلو سره بیا هم د ژباړې فکر نه پیدا کېږي او نه پرې څو د ژباړې رومممان کمموي ،ځکممه دومممره
ساده ،عام فهمه ،خواږه او هنري بېتونه دي چې د پند او عبر ترڅنګ انسان د خپل هنر په زور له ځانه سره ساتل شممي
او همدغه ډول ژباړې د دې المل شوي چې تر دې وروسته دغه لړۍ پسې رړندۍ شي او آن مذهبي کړیو ته هممم الره پیممدا
کړي .په دې معنا موږ د اخوند دروېزه په خپلو او پلیونو په اثارو کې یې د ژورو او علمي ژبیاړو شیاهدان ییوو همداسیې
د پیر روښان پیریانو هم د لیکلو ترڅنګ ژب اړې ته زړه ښه کړ چې تر ډېممره یممې پممه کلممو او بانممډو کممې د مشممرانو لممه خمموا
ترنمونه اورېدل کېدل.
د اخوند درویزه او پیرروښان ترڅنګ د ژباړې د ډګر بله ستره هستي خوشحال خان خټک دی چې هم یې خپله پخیې

او خوندورې ژباړې کړي او هم یې خپل اوالدونه ژباړې ته هڅولي چې له ډلې یې د عبیدالاادر خیان خټیک ،سیکندر خیان
خټک ،صدر خان خټک ،روهر خان خټک او دې ته ورته نورو نومونه د یادولو وړ دي .ب۷ي
تر خوشاال وروسته دا م سئله همداسې منظمه د ده د اوالدې او نورو چارواکو او لیکوالو له خمموا پالممل شمموې ،پممه دې
معنا د امیر شېرعلي خان په وخ کې نظامي بولۍ یا نومونې څه په پښتو ولیکل شوې او څممه ورتممه را وژبمماړل شمموې تممر
دې وروسته بیا د امیرعبدالرامان خان په وخ کې د راولپنډۍ سفر او د یوسف ا و زلېخا کیسې پښتو ژبې تممه را وژبمماړل
شوې ،د امان هللا خان پر مهال مرکه د پښتو هم هغه ارران و چې د لیکلو ترڅنګ یې پښتو ادب تممه د ژبمماړې لممه الرې هممم
کار وکړ؛ خو کله چې پښتو ټولنه ړوړه شوه ،نو دغه لړۍ پسممې منظمممه ،علمممي او پراخممه شمموه ،هممم هنممري شمموه او هممم د
ژباړې په معیارونو روانه شوه.
که د هنري ژانرونو لړۍ را وسپړو ،نو لومړن پښتو ناول هم د ژباړې له الرې چممې هغممه د میااسممیب رممل کاکاخېممل
بنقا نګین دیي دی پښتو ادب ته راغل او همداسې تر اوسه پورې دا لممړۍ را رسممېدلې ده چممې لممه نېکممه مرغممه اوس یممې
کړۍ ډېره زیاته عامه او پراخه شوې ده چې هم پرې دپښتو ادب او ژبه پراخه او عامه شوې او هممم یممې ورتممه ننګممونې او
ستونزې زېږولي چې له امله یې کله ناکله ټولنه او خلک له ستونزو او ننګونو سممره مخممامخ کممړي چممې زممما پممه نظممر دغممه
ستونزې او ننګونې څو اړخونه یا ډېر الملونه لري ،چې تر ډېره دغه الملونو د ژباړو له ډلبندیو هممم زېږېممدلي دي ،پممه دې
معنا ژباړه په څو برخو وېشل کېږي او هره برخه یې بیا ځانته ستونزې او ربړې لري ،چې په ټوله کې یې د ژبمماړې لممړۍ
له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړې ده ،چې ځینو ته به یې په لنډه توره نغوتې ولرو:
د ژباړو په ډولونو کې یو ډول یې علمي ژباړې دي چې کله ناکله د پوه ې د پرمخیون پر ځای ناپوهي رامنځته کمموي.
په دې معنا موږ ډېر ځله په علمي ژباړو کې له ادبي ژباړو سره هم مخامخېږو او په داسې ااالتو کممې بایممد ناسممم پوهمماوی
ونه شي ،یعنې په ټوله معنا د علمي اړخ ترڅنګ یې د ادبي اړخ خیال ساتل هم اړین دي ،ځکه په ادبي باریکیو کې ژباړن
ت ه د علمي مسایلو ترڅنګ ادبي باریکۍ هم د پاملرنې وړ دي او په داسې امماالتو کممې بممې لممه شممکه د ژبمماړن کممار یممو څممه
ستونزمن او پراخېږي ،خو بیا هم اړینه دا ده چې ژبه به یې تکلفي نه وي او نه به د موخنې ژبې هنري او ادبممي ترکیبونممه
په ټوله معنا ژباړي ،بلکې هلته به د خپلې ژبې هنري او ادبي ترکیبونه مومي .د ساري په ډول :په ادبي علمي ژبمماړو کممې
موږ لولو:

" لکه چا چې پرې په ماشومتوب کې مروړلې وي.
سمه بڼه یې :لکه ماشومتوب کې چې چا پرې پیته کړې وي.
د ښوونځي هلکانو به ورته له چونګښې نه ویل.
سمه بڼه یې :ښوونځي والو به چونګښه باله.
پوهه یوازې له استادانو څخه نه ،بلکې له هر تجربه ناکو کسانو څخه هم ترالسه کېدلی شي.
سمه بڼه یې :زده کړه پر استادانو سربېره له متجربو کسانو څخه هم کېیږي ییا پیر اسیتادانو سیربېره لیه متجربیو
کسانو څخه هم زده کړه کېږي.
ساراط په ځوانۍ کې د حایات مندنې په لټه کې ش و لومړی یې له ساینسي لیدلوري څخیه د شییانو د وجیود المیل
ته خپل پام وګرځو او د دغې طبیعې فلسفې د حل لپاره یې ماغزه وکپول چې اییا د فکیر او پوهېیدلو د وړتییاو المیل وینیه،
هوا او اور یا له دغه څخه یو هم نه دی؟
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سمه بڼه :ساراط له ځوانیه د حایات په لټه کې و او د ساینس پ ه وسیله (پرمټ) یې په هماغیه وخیت کیې زبیاد کیړه
چې فکر ،پوهه ،وینه ،هوا او اور مادې یا ښکارندې دي.
ساراط د فیثاغورث د دین او ساینس په ترڅ کې په راپیدا شوې فلسفې نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چیې د ده پیه
فلسفه کې پوښتنه دیني او ځواب یې ساینسی دی.
سمه بڼه یې :سارا ط د فیثاغورث پر فلسفې ځکه نیوکه وکړه چې نوموړي اکثره دیني پوښیتنې د سیاینس پیه وسییله
ناسمې ځواب کړي دي ".ب۸ي
په پورته ژباړه یا ژباړو کې له ورایه ناسمۍ معلومېږي ،په دې معنمما د سممقراط د ژونممد پممه اړه د ماتممرم ژبمماړن دغممه
ناسمې ژباړې ډېر ځله موږ د سقراط د فلسفې ژورو ته نه شي کوزول او دا هغه څه دي چې ډېر ځله یې زموږ علمممي او
ادبي ژباړه له ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړې چې له امله یې عام یا عادي لوسممتونکي چممې ډېممر ځیممر نممه وي سمممه
اخیستنه ترې نه شي کول .
په علمي ژباړه کې بله مسئله د مالطالااتو یا االطالاګانو ده ،یعنې هر علم ځانته االول او االطالاګانې لري کممه
ژباړن په یادو االطالاګانو نه پوهېږي ،نو قاموس دې پسې وروري که چېرې په هغې کې هم ستونزه ال نه شوه ،نو بیمما
دې د یاد مسلک له یو وړ او مستعد کس نه پوښتنه وکړي ا و ځان دې پرې سم پوه کړي او تر هغې وروسممته دې وژبمماړي،
بې ځایه او په خپل سر دې نه ژباړي ،ځکه ډېر ځله د ناسمې ژباړې له امله معناوې زیانمنېږي او د یوې معنا پر ځای بله
معنا ښندي ،لکه د ژبپوهنې یوه االطالح ده چې په انګریزي کې ورته دیفتانګ وایممي او پممه پښممتو کممې یممې غبررغممږ بممولي
همداسې د اسملېشن او ډسملېشن االطالاګانې چې په پښتو کې یې همرنګي او ناهمرنګي بولي او همداسې دا نممور مسممایل
هم درواخله ،نو که چېرې موږ په پښتو کې د دغو االممطالااتو لپمماره بممدیل ونممه لممرو ښممایي ډېممر ځلممه زممموږ ژبپوهممان پممه
انګریزي یا په بله نومونه یې پوه نه شي او ژ باړن یې هم په بله معنا وژباړي چې بې له شکه ژباړن به لممه دیفتانممګ څخممه
څانګه یا د ړګړې ډرر ړوړ کړی وي.
یا مثالً د ارواپوهنې په یو ژباړل شوي کتاب کې داسې ژباړه لولو" :زه د هر کار د سیرته رسیولو وړتییا لیرم ،دا خیو
هېڅ شی هم نه و ،زه تر دې هم زیات کار په دومره موده کې کوالی شم" (.)۹

په دې ړمله کې رورو چې کټ مټ د دري ژبې رنګ او اغېز په کممې ښممکاري ،مممثالً :زه د هممر کممار د سممرته رسممولو
وړتیا لرم ،دري یې داسې دی :من توانای انړام هر کار را دارم یا میتوانم هممر کممار را بممه سممر برسممانم او همداسممې یممې دا
نورې ړملې هم در واخله په داسې اا ل کې چې پښتو ړملې یې هم سمماده ،لنممډې او خمموږې هممم راتممالی شممي ،لکممه :دا خیو

عادي خبره ده ،په دومره وخت کې تر دې هم ډېر کارونه کوالی شم.

په دې ړمله کې هم ترکیب پښتو دی هم لنډه ړمله ده او هم یې رنګ او ډیالوګ د پښممتنو دی ،یعنممې ممموږ دا او دې تممه
ورته ډېرې ژباړې لرو چې ن ه یوازې یې پښتو د ژباړې ژبه کړې ،بلکې ستونزې او ننګونې یې هم پېښې کړې دي.
نو که خبره راټوله کړو په علمي ژباړو کې لنډون ،عاموال  ،ساده وال او د خپلې ژبې رنګ ورکولو تممر ټولممو مهمممه
او اړینه خبره ده.
د دغه ډول ژباړو د ستونزو ترڅنګ موږ د ژباړې په بله برخه یا څ انګه کې هم ستونزې لرو چې هغه د ژورنالیسممتي
ژباړو برخه ده ،په دې معنا ژورنالیزم یا رسنۍ هغه مسلک دی چې نن سبا یې خریداران په بسممنده تورممه ډېممر شمموي .ډېممر
داسې ښاغلي او اغلې به رورې چې د ژورنالیزم په الره هم نه وي تللي ،خو په غږیزې یا انځمموریزې رسممنۍ کممې بممه نېم
ناس وي او لکچر به ورکوي او که دې خپلو نیمګړتیاوو ته ځیر کړ ،نو ته وا چې د نوممموړي یمما نوممموړې پممالر او نیکممه
دې وښکنځه ،خو دوی چې زموږ ژبه ،کلتور ،ادب او ملي ارزښتونه ښکنځي او ملنډې پرې وهي هغممه خیممر .البتممه موخممه
مې ټول ژورنالیستان نه دي ،خو په اوسني وخ کې د دغه ډول ژورنالیستانو شمېر خورا زیا دی.
د دې لپاره چې دغه برخه مو په مستنده توره پېژندلې وي لومړی به هغو مسایلو ته ځیر شو چې هره ورځ یې زممموږ
درانه ژورنالیستان په ناسمه بڼه په رسنیو کې کاروي ،البته الندې بېلګې ما د طلمموع نیمموز ټلویزیممون پممه ۱۲ /۱۲ / ۱۳۹۵
نېټه د اوو بړو پښتو سرویس په خبرونو کې یاداش کړي ،لکه:
سمې بڼې
ناسمې بڼې

سیالي په الره اچول شوې وه.

سیالي وشوه.
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په بدخشان کې څلوېښت حلاې څاګانې افتتاح شوې.
وسپارل شوې.
د یو سفر په ترڅ کې د بدخشان خلکو ته وویل.
د دې پېښو په تړاو (مرتبط)
کوي.

په بدخشان کې څلوېښیت څاګیانې ګټیې اخیسیتنې تیه

د بدخشان خلکو ته وویل.
د دې پېښو په اړوند (مربوط)
په بدخشان کې د دغه ډول قاچاقو د ترهګرو له خوا مالتړ کېږي .ترهګر په بدخشان کې ددغه ډول قاچیاقو مالتیړ هیم

اسالمي هېوادونه له ترهګرۍ سره مخامخ دي.
مسلمان میشتي هېوادونه له ترهګرۍ سره مخ دي.
په سوریه کې د داعشو شتون مسلمان میشتي هېوادونه په اندېښنه کې کړي .اسیییالمي هېوادونیییه د سیییوریې د
داعشو پټن ځایونو اندېښمن کړي.
د اقتصادي چارو پوهان.
د اقتصادي چارو کار پوهان.
په هېواد کې یو شمېر سوداګرې مېرمنې وایي چې د حکومت له خوا مالي مالتړي ولري.
د هېواد ځینې سوداګرې مېرمنې د حکومت پر مالي مالتړ ټینګارکوي.

پورته ړملې رورو چې هره ورځ زموږ په رسنیو کې په پراخه کچه کارول کېږي په داسې اال کې چممې اکثریم یممې
ناسمې او تر ډېره په کې د دري ژبې اغېز له ورایه ښکاري ،دا ځکه زموږ په اکثریتو رسنیو کممې اوس لممومړۍ ژبممه دري
ده او زموږ خبریاالن هم پر ځای د دې چې په خپله پر خپلې ژبې بپښتوي باندې لیکل وکړي ژباړه کوي او هغه هممم ناسمممه
او د دري ژبې د ررامر د ړوړښ تر اغېزې الندې چممې دغممه ډول ړملممې پممه پښممتو کممې نممه سمممې دي او نممه هممم پممه زړه
پورې ،نو ژباړنانو ته بویه چې دغو نزاکتونو او باریکیو ته ځیر شي او الندې مسایلو ته ړدي پاملرنه وکړي.

خبلایر دې په خپل سر اعالنونه نه ژباړي او که ژباړي یې ،نو دقیق او سم دې وژباړي نه د اوسیني هغیه اعیالن
په څېر چې وایي ..." :او طالبان هغه څوک دي ،کوم به چې موږ مبارزه ورسره کوو او ختمو بیه ییې ،".نیو هغیه د کیره
کتونکو خبره ،یعنې چه؟
ولې نه وایې که طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي ،نو حکومت به یې ختم کړي.
ژباړن خبلایر ته په کار دي چې د دري ژبې د وییي زېرمیې او عمیومي معلومیاتو ترڅنیګ پیه پښیتو ژبیه کیې هیم
پوره معلومات او د ویي زېرمې پانګه په ذهن کې ولري؛ ځکه بیا آبیده میونید د میونید واټ پیه معنیا نیه ژبیاړي ،بلکیې د
میوند څلی یې بولي.
ژباړن خبلایر د مسلکي معلوماتو ترڅنګ باید د هېواد او نړۍ له ورځنیو چارو هم خبیر وي او لیه ځانیه تبصیرې
ونه ژباړي  ،په دې معنا دا په ما پورې اړه نه لري چې د ترکیې مشر رجب طیب اردغان څه کوي ،خیو دا پیه میا او میوږ
پورې اړه لري چې مسکو د څه شي او کومو موخو لپاره د افغان طالبانو مالتړ کوي او څیه شیرایط ییې ورتیه ټیاکلي ،پیه
بدل کې یې له افغان حکومت او ولس نه څه غواړي؟
نو که زموږ خ بریاالن او ژباړن خبریاالن په دغو مسایلو خبر نه وي او یا ورته په عادي نظر وګوري بې لیه شیکه د
اوس په څېر به ډېر بې روزګاره خلک سیاسي کارپوهان او یا د مسایلو اګاه وي.
ژباړن خبلایر چې کله د سیاسي ګونیدونو پیه اړه تبصیرې کیوي ،نیو لیږ تیر لیږه ییې بایید د هغیوی منشیورونه ییا
مرامنامې لوستی وي او پرې خبر وي او بیا یې په اړه خپل نظر ،کره کتنه او نیوکه وکړي.
موږ ډېر ځله ګورو چې ژباړن خبریاالن د خبر یا رپوټ پر منځپانګې ځان نه پوه کوي او راسا ً ییې ژبیاړي چیې دا
سمه خبره نه ده ،د خبر په ژباړلو کې خبلایر باید د خبر ټکي پر ټکي ژباړه ونیه کیړي ،بلکیې پیه اړه ییې فکیر وکیړي او
ځان پرې پوه کړي او له هغې وروسته دې یې وژباړي .د ساري په ډول په ییو خبیر کیې اورو :د هلمنید والییت د سینګین
په ولسوالۍ کې د مخالفینو د یو راکټ د لګېدلو له امله شل تنه ساتونکي مړه او ټپیان شوي دي؟!
که چېرې په دغه متن کې موخه د پښتو ړمله وي ،نو بې له شکه ړمله پښتو ده او ډېر خلک پرې پمموه شمموي هممم دي،
خو که موخه خبري ،ررامري او سم ړوړښ وي ،نو بیا دا ړمله ځکممه سمممه نممه ده چممې کممټ مممټ د دري ژبمماړه ده او لممه
ورایه پرې خلک پوهېږي چې له دري ژباړل شوې ،نو که » د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یممو راکممټ لممه املممه شمملو تنممو
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ساتونکو ته مرګ ژوبله واوښته« ولیکل شي هممم بممه لنممډه شممي او هممم بممه پښممتو او والیم  ،مخممالفینو ،لګېممدلو او ...اضممافي
ترکیبونه دي او مړه او ټپیان هم مالنوعي او ړوړ شوی ترکیب دی نه پښتو.

ژباړن خبلایر ته د ځینو اصطالحاتو او نومونو ژباړل یوه بلیه لوییه ننګونیه او ربیړه ده ،پیه دې معنیا میوږ وینیو
چې زموږ ځینې ښاغلي ژورنالیستان یا په یوې اصطالح او نومونې نه پوهېږي او یا یې بدیله کلمه نه شیي پییدا کیولی او
په ناسمه توګه یې ژباړي چې ښه بېلګه یې څه موده وړاندې د کابل په پل محمود خان سیمه کې پر ییو نظیامي ییا پیوځي
مرکز باندې د وسله والو مخالفینو له خوا برید و ،دغه مرکز چې د رجال برجسته په نامه یادېده زمیوږ ژورنالیسیتانو هیم
په همدغه نامه یاداوه او تر ډېره زموږ ځینې ښاغلي هم پرې نه پوهېدل چې څه معنا؟

البته په دري کې یې هم نومونه بشپړه نه اخیستل کېدله ،ځکه االالً باید د دغه مرکممز نمموم نګهبابممان چممې ایرانممي پلمموه
رسنۍ یې پاسبانان رړال برړسته بولي دی چې پښتو ژباړه یا نومونه یې د لوړ پوړو چارواکو ساتونکي راځممي ،خممو ممموږ
تر اخره پورې دغه نومونه په دې بڼه وانه ورېده او تر اوسه پور ې ځینو ته د پوښتلو وړ خبره ده چې دا څه ش دی؟
نو که د ژورنالیستې ژباړو په اړه خبره را ټوله کړو هر هغه څو چې ژورنالیستي متون ژبمماړي بایممد خپلممه یممې هممم
ژورنالیس وي او د ژورنالیزم په اړه ټولې االطالاګانې ورته معلومې وي او که ژورنالیس نه وي ،نو لممږ تممر لممږه دې
د ژو رنالیزم په اړه کافي معلوما ولري او د هرې االطالح ممکنه بدیله ژباړه په بلې ژبې کې وموندل شي او که چېرې
له دغو کمالونو څخه یو هم نه لري ،نو بیا دې لطفا ً دغو مزو ته روتې نه ور وړي ،ځکممه لممه مممتن او ژبمماړې څخممه بممه یممې
زموږ د اوسنیو ځینو ژباړنانو متون ړوړ وي چې نه پ رې خپله پوهېږي او نه پرې ولس پوه کول شي او دا چممې خپلممې او
بلې ژبې ته یې څه ډول قبرونه کېندلي هغه موږ عمالً رورو.
د ژباړو د ډولونو په لړ کې بل ډول یې چې په کافي اندازه ستونزې او ننګونې لري هغه ادبي یا په ټوله کممې فرهنګممي
ژباړې دي .د پوهانو په وینا ادبي ژباړه هغې ژباړې ته وایي چې په هغې کې ژباړن هم ژبه او هم منځپانګه ژباړي یمما پممه
بله وینا ادبي ژباړه هغې ژباړې ته وایي چې موضوع یا خبره او ژبه دواړه ژباړن ته ور ترغاړه وي .ژباړن به خبممره هممم
سمه رسا رسوي او ادبي ژبه به هم کاروي .ب۱۰ي
په ادبي ژبه کې موږ له ځینو سېمبول ونو او تخیلي ،عاطفي او ااساسي ایماژونو سره مخامخېږو چې پرې پوهېممدل پممه
کار دي .په دې معنا د ژورنالیزم یا نورو علومو په ژباړه کې ښایي ممموږ د هغممو علومممو پممر مالممطلااتو او نومونممو بانممدې
پوهېدل اړینه خبره وبولو او ځان په دې مړبور وبولو چې هم باید د االطالاګانو بدیله کل مه پیدا کړو او هم یممې منځپانګممه
سمه وژباړو ،خو په ادبي ژباړه کې بیا د دغو ټولو خبرو ترڅنګ ،خیال ،عاطفه ،ااساسمما او د زړه مرانممدې هممم اړینممې
دي ،په دې معنا موږ ډېر ځله له داسې خبرو او کالمونو سره مخامخېږو چې د عقل له پلمموه امکممان نممه لممري یمما لممه امکانممه
لرې وي ،خو د ا دب له پلوه بیا ډېره ژوره او دپام وړ خبره وي ،د ساري په ډول موږ په شعري نړۍ کې لولو:
دا چې سپینه ململي وریځ لمبه شي
یا رلونه د چمن سره غرغنډه شي
دا هم ځان باندې یو قسم والړتیا ده
اننګي چې رالبي شي وینه سره شي ب۱۱ي
عقل او بې عقله دواړه ضد و نقیض خبرې دي همداسې اور او اوبه هم یو د بل ضد دي ،په دې بېتونو کې رورو چې
اوبه یا وریځ چې له آره د ځمکې تپ دی او په اقیق کې له اوبو یا له خولې پیدا شوي پورته الوزي او اور اخلي یا هم د
چمن کالن سره غرغنډه کېدل ،په خبرو راتلل او د انسان له زیاتي سرټکول هغه خبرې دي چې عقل یې نه مني ،خو د
ادب عقل او د ادب ژبه ورته ځای لري او مني یې ،نو ځکه په ادبي مسایلو کې د منځپانګې ترڅنګ د خیال او عاطفې
ااساس ژباړل هم اړینه خبره ده.
موږ چې کله ادبي مسایل ژباړو باید د هغې پر ااساس او خیاالتو ځان پوه کړو د هغې پر لطاف  ،باریکۍ او نازکۍ
با ندې مو د زړه مراندې وا شي او پوه شو چې رران او ماترم لیکوال کوم ااساس او کوم خیال انتقالول غواړي او بیا یې
تر وسې وسې د هنر په ړامه هم خیال وپالو او وژباړو او هم یې فکر ،خو له بده مرغه زموږ ځینې ژباړې بیا له دغه
ډول خیال او عواطفو څخه کنګالې دي او پر ځای د دې چې د لیکوال یا موخنې ژبې خیال او ادبي لطاف ته ځیرنه
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وکړي یوازې یې منځپانګه را ژباړي دا چې خوند او کیف په کې له منځه ځي له هغې سره چندان کار نه لري چې ژوندۍ
بېلګې یې الندیني متون دي:

"هانخ د خولۍ پیک را ټیټ کړ ،لکه چې په ډېرې آسانۍ یې د لیدلو امکان نه و ،له څو شېبو وروسته یې د موټر
له هندارې څخه شاته را وکتل.
بیدیا دومره پیکه وه چې څو متره لیرې سترګو څار نه کاوه .او هرې خوا ته نری ،نری باران په یوه شان اورېده.
هانخ له موټر څخه پلی شو ،زړه یې په ډېرې چټکتیا سره ټوپونه وهل او د مخ رنګ یې هم لږ غوندې الوتی و.
دښته یې طی کړه ،او یوه لوی پلورنځي ته ور ننوت.
ډېر خلک د خریدارۍ او پېرودلو لپاره نه ،بلکې د باران له امله یې دلته پناه راوړې وه د لفټ مخې ته ودرېد،
ډېرې وېرې یې پر زړه ځولۍ اچولې وه .وحشت او ډار یې په سترګو کې له ورایه ښکارېده ،خو ده هڅه کوله چې
خلکو ته ځان عادي ښکاره کړي په بېړه یې ځان د لفټ مخې ته ورساوه او د لفټ په تکمه یې ګوته کېښوده .سمدالسه
ور ورته پرانیستل شو او د لفټ مامور په تنده لهجه ورته وویل:
 ناوخته دې کړ .ډېر دې ناوخته کړ.هانخ په بېړه لفټ ته ننوت ،په داسې حال کې چې د وچولي خولې یې پاکولې ځواب یې ورکړ.
 څارلم یې!د لفټ مامور په تریخه وپوښتل.
 سره له دې چې څارلې یې بیا دلته راغلې؟هانخ چې ساه په سختۍ ویسته وویل.
 نه ،زه د هغوی څخه ورک شوم ،د خرابې هوا څخه مې ګټه پورته کړه.د لفټ مامور د یوویشتم پوړ تکمه ووهله او لفټ په خوځښت راغی.
دواړو یو بل ته په ډېر بد انداز او ویره کې کتل څو شېبې وروسته لفټ په یوویشتم پوړ کې ودرېد ،او هانخ ترې
پلی شو ،څو ګامه ګړندی والړ او پر هغه وره چې د (مدیر) ټاپه لګېدلې وه ور ننوت.
خونه خالي وه ،او راسا ً د لرغږي (ټلیفون) په لور ورغی ،شماره یې وهله ،خبرې یې بندې ،بندې کولې ،په ډېر
وهم کې و او هرې خوا ته یې په ډېرې حیرانتیا سره کتل ویې ویل
 هلو)۱۲( " ....پورته ژباړه هم ښېګڼې لري او هم نیمګړتیاوې ،په دې کې شک نه شته چې هنري ده او د هنر په زور لوستونک تر
پایه له ځان سره ساتل شي ،خو دا هم د منلو ده چې د دغې ژباړې په لیدلو سره ځیر لوستونک له ورایه پوهېږي چممې
دا متن باید لومړنۍ ژباړه وي او یا هم داسې چا به ژباړلې وي چې هغه د ژباړې پر آرونو ډېر نه پوهېږي.
په هر اال! زموږ یې له ژباړن سره کار نه شته ،خو هغه څه چې په دې ژبمماړه کممې دي پممر هغممې بممه یممو څممو خبممرې
ووایو ،لومړی دا چې لیک نښې په سمه توره نه دي کارېدلي او د باوي مورفیم یا د ډاکټر زیار پممه وینمما تړوییکم د همممدې
لپاره دی چې دوه مورفیمونه ،کلمې ،فقرې ،ړملې او آن پاراررافونه سره یو ځای کړي ،خو دلته رورو چې نه یمموازې یممې
ړملې نه دي نښلولي ،بلکې تر او یې وړاندې کامه هم ورکړې چې په دې کار سره یې د باوي د تړوییکي دنده په ټوله معنا
ختمه کړې ده.
بله مسئله په کې د ترکیبونو ناسم ژباړل او د پښتو ررامر سم په پام کې نه نیولو خبره ده د مثال په توره که چېرې زه
وای ،نو ما دا جمله "هانخ د خولۍ پیک راټیټ کړ ،لکه چې په ډېرې اسانۍ یې د لیدلو امکان نه و" .داسې ژباړله

(هانخ د خولۍ پیک ځکه راټیټ کړ چې څوک یې سم ونه ګوري).
یا دا جمله چې وایي" :بیدیا دومره پیکه وه چې څو متره لیرې سترګو څار نه کاوه ".داسې به سمه وي (فضا دومره
ککړه وه چې دوه ګامه وړاندې څوک نه ښکارېده).
یا "هانخ له موټر څخه پلی شو ،زړه یې په ډېره چټکتیا سره ټوپونه وهل او د مخ رنګ یې هم لږ غوندې الوتی و،دښیته
یې طی کړه او " ...خو داسې بڼه یې (هانخ چې کله لیه میوټره کښیته شیو رنیګ ییې الیوتی او زړه ییې بیې واره درزېیده،
داسې درزېده چیې آن د څنیګ کیس ییې هیم دربیا اورېیده ،خیو لیه دې سیره سیره بییا ییې هیم اوږد واټین وواهیه او )...او
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همداسې دا نوره ژباړه یې هم در واخله چې په ټول و کې یې د دري ژبممې ړوړښممتونه او ترکیبونممه زیمما دي او لوسممتونک
لکه څنګه چې ترې باید خوند واخلي هغسې خوند ترې نه شي اخیستل  ،خو لکه مخکې مې چممې هممم یادونممه وکممړه دا چممې
کیسه خپله تلوسه او هنر لري ،نو ځکه یې د هنر له امله لوستونکي لولي.
نو په ټوله کې زموږ ځینې ژباړې دغه ډول ستونزې لري چې بې له شکه ټولنه او لوستونکي یې له لوی ړنړال سممره
مخامخ کړي.
پورته مسایلو ته په کتلو سره ویالی شو چې ژباړه د کلتورونو او فرهنګونو ژباړل دي یا ژباړه لممه یمموې ټممولنې څخممه
یوه څېره بلې ټولنې ته ور انتقالول دي او دغه لېږد یا انتقال هېڅکله لکه څنګه چې څېره ده نه وي ،هرو مرو په کې توپیر
راځي او چې توپیر په کې راغ  ،نو بیا د کره کتونکو دا خبره هم مخې ته درېږي چې "هیر ژبیاړن خیاین دی" پممه داسممې
اال کې چې ژباړن ژباړه د خدم لپاره کوي نه د خیان لپاره ،خو د روتو په شمار ناقدین ورته ځکه خاین وایي چممې نمه
د لیکوال سبک ژباړل شي او نه یې هم څېره او دا خبره د دې المل کېممږي چممې پممه ژبمماړه کممې یممې سممتونزې پیممدا شممي او
االال په ټوله معنا ونه ژباړي ،خو بیا د استاد رفیع په رډون ډېر پوهان په دې نظر دي که چېرې کوم ژباړن لممږ تممر لممږه
پنځوس سلنه متن په دقیقه توره وژباړل شو ،نو بې له شکه هغه بریالۍ او کامیابه ژباړه ده ،ځکه یاد ژباړن وکوالی شول
چې د موخنې ژبې موخه او اهداف بلې یا خپلې ژبې ته وژباړي او دا هغه څه دي چې ژباړن یې غواړي.
په هر اال!که خبره را ټوله کړو په ټوله کې زموږ ژبه بپښتوي نن سبا د ژبمماړې ژبممه ده او اکثممراً هغممه خلممک ژبمماړې
کوي چې نه د خپلې ژبې او نه د بلې ژبې په ررامر لکه څنګه چې د ژباړې آرونه اکم کمموي نممه پمموهېږي او دا هغممه څممه
دي چې ژباړه د بې الرۍ خوا ته بیایي ،نوکه خبره را لنډه کړم زموږ اوسنۍ ژباړې په ټولممه کممې دغممه النممدې سممتونزې او
ننګونې لري:

زموږ ژباړنان ډېر ځله د مسلک له مخې نه ،بلکې د ذوق له مخې ژباړې کوي.
په دې وروستیو کې اکثره په پښتو ژبه کې ژباړې د اړتیا له مخې نه ،بلکې د مالي اړتیاوو پر اساس د نا
مسلکي خلکو له خوا وشوې.
ژباړه یو خالق فن او هنر دی ،خو موږ ډېر ځله دغه هنر د هنر په توګه نه ،بلکې د یوې مالي اړتیا پر اساس
ترسره کړې ده.
له بده مرغه زموږ ډېرو ژباړنانو تر اوسه پورې خپل منزل او مزل نه دی موندلی او ال تر اوسه هم په بې الریو
روان دي چې دغو بې الریو زموږ ولس ،ژبه او کلتور هم له ننګونو سره مخامخ کړی دی.
ژباړه د ټولنو د غنا او پرمختګ وسیله ده ،خو چې د اړتیاوو پر اساس وي نه د مجبوریت (مادي او نورو
ملحوظاتو) له مخې ،خو زموږ اکثره ژباړې د مادي مجبوریتونو پر اساس دي.
ژباړن باید پر موخنې او ژباړنې دواړو ژبو په ټوله معنا برالسی وي ،خو له بده مرغه زموږ ډېر لږ ژباړنان
داسې دي.
ژباړن باید د لیکوالۍ له آرونو او چوکاټونو څخه هم خبر وي او لږ تر لږه خپل متن یې د لوستلو او منلو وړ
وي ،خو زموږ ډېری ژباړنان آن امالء هم نه لري.
وړاندې تر دې چې ژباړه کېږي ژباړن باید د یاد متن په اصطالحاتو ،ترکیبونو او جوړښتونو ځان پوه کړي ،خو
له بده مرغه زموږ په ډېرو ژباړو کې دغه اصول نه دي مراعت شوي.
په ژباړه کې تر ټولو مهمه خبره کلتوري او دودیز ارزښتونه دي او هېڅکله باید د بلې ټولنې ژباړه زموږ د
ټولنې دود او کلتور تر منفي اغېزې الندې را نه ولي ،خو په دې وروستیو کې دومره بې ارزښته شیان او مسایل ژباړل
شوي چې آن زموږ کلتور او ولس یې له ننګونو سره مخامخ کړی دی.
ژباړه باید هېڅ ډول دیني او اسالمي ارزښتونه ونه ګواښي ،خو زموږ اوسني سریالونه ،فلمونه ،ډرامې او دې
ته ورته ژانرونه دومره بې کیفیته ،بې خونده او پردي پال دي چې هم د کلتوري یرغل معنا یې پیدا کړې او هم یې زموږ
له اسالمي او دیني تا دساتو سره په ټکر کې واقع شوي .د ساري په ډول په پښتني ټولنه کې طالق یو عیب ګڼل کېږي،
خو که چېرې انسان تنګ شي نو بیا د اسالمي ګروهې له مخې طالق ته زړه ښه کوي ،خو په دغو سریالونو او ډرامو
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کې ګورو چې نجلۍ په یو وخت کې له څو تنو سره اړیکې لري او په یو وخت د څو تنو ښځه وي چې دا هم کلتوري
ټکر دی او هم اسالمي.
د ژباړې لویه او اساسي ستونزه د حکومت نه پاملرنه ده ،په دې معنا همدا اوس نه د اطالعاتو او کلتور
وزارت ،نه پوهنتونونه او نه نورو اکاډمیکو موسسو ژباړې ته په مسلکي او علمي توګه کوم کار کړی او نه یې په پام
کې لري.
د ژباړې د ستونزو او ننګونو یو المل نا امني او په هېواد کې د معنوي کارونو بې ارزښته کېدل هم دي ،ځکه
نن سبا اکثره لیکوال یا ژباړنان په مادیاتو بوخت دي او که ژباړې هم کوي د څو ټنګو په پار یې کوي چې له بده مرغه
تر ډېره ژباړنان مسلکیان هم نه وي.
نو که خب ره را ټوله کړو زموږ ژباړې دا او دې ته ورته ستونزې لري ،خو په ټوله کې ژباړن باید لومړی د ژباړې
په دې ټولو ډولونو باندې ځان پوهېده کړي او بیا یې وژباړي او که چېرې د اوس په څېر د ځینو ښاغلو او اغلو له خوا
همداسې خپلسرۍ روانې وي بې له شکه به زموږ ژباړې په ټول ه معنا زموږ ولس ،دودونه ،اسالمي ،ملي او کلتوري
ارزښتونه له ستونزو او آن ننګونو سره مخامخ کړي او که پر وخ یې اکوم مخه ونه نیسي ،بې له شکه زموږ
راتلونک نسل به یې هم د زوال کندې ته غورځول وي چې بیا به یې نه موږ او نه هم اکوم مخه نیول شي ،نو
وړاندې تر دې چې له کمره وغورځېږو باید مخه یې ونیول شي.

پایله:
په دې کې شک نه شته چې ژباړه یوه اړتیا او یو مبرم ضرور دی او د نړۍ ټول پرمختللي او متمممدن هېوادونممه تممر
ډېره د ژباړو له الرو مخ کې تللي ،ځکه هرې برخې ته یې چې اړتیا پیدا شوې ،نو په اړه یې هم خپلممه لیکممل کممړي او هممم
یې د نورو ټولنو تړربې او بریالیتوبونه د مشورو او ژباړو له الرو ترالسه کړي ،خو د هغوی بریممالیتوب پممه دې کممې و او
دی چې هغوی لومړی د خپلې ټولنې اړتیا در کړې او بیا یې د هغې د ال لپاره الرې چممارې سممنړولي او کممه یممې اړینممه
بللې چې په یاده برخه کې د نورو بریالیو ټولنو متون را وژبمماړي ،نممو بیمما یممې د خپممل هېممواد غمموره او نخبګممان مونممدلي او
هغوی یې د دغه چار ترسره کولو ته رومارلي ،امکانا یې ورکړي او د کارونو قدر یې ورته کړی ،خممو زممموږ پممه ټولنممه
کې نه دغه اړتیا چا در کړی او نه یې ورته ارزښ ورکړی او کممه یممو نممیم زړه سممواندی پیممدا شمموی او اړتیمما یممې در
کړې او د هغې پر اساس یې کار شروع کړی ،نو تر هغې وړاندې یو بل داسې کمزروي او بې خونده چا دا کار کړی چممې
هم یې د لومړني او وړ کس ړذبه مړه کړې او هم یې د هغه پر کار د بطالن کرښه را کاږلې ،نممو کممه ژبمماړه کېممږي بایممد د
اړتیا له مخې د یو مسلکي او څانګوال تن له خوا وشي چې هم پرې اړتیا پوره شي او هم پرې ټولنه ښېرازه شي او که بممې
اړتیا او نا مسلکه کسان یې ژباړي ،نو بې له شکه به یې هم ژباړه بې خونده وي او هم به یې زممموږ ولممس ،کلتممور ،تقممدس
او دې ته ورته مسایل له ننګونو او ربړو سره مخامخ کړي وي چې له بده مرغه تر ډېره همداسې هم ده.
اخځونه:
 - ۱رام هللا ړمالزی  ،لومړی چپتر ،د ژباړې انستیتو لپاره د ژباړې لکچرنوټ ،ناچاپ اثر ۱ ،مخ.
 - ۲نالرهللا ناالربڅېړنپوهي ،د افغانستان د معاالرو ادبیاتو وضعی بد سیمینار د مقالو ټولګهي ،اوډنه او د چماپ زیمار د څېړنمدوی وړیمه
هللا شپون ،د افغانستان د علومو اکاډمي ،د ژبمو او ادبیماتو مرکمز او د پښمتو څېړنمو نړیموال مرکمز ،د مومنمد خپرنمدویې ټمولنې تخنیکمي څانګمه،
ننګرهار ۱۳۹۴ ،لمریز کال ۲۳ ،مخ.
 - ۳نالرهللا ناالربڅېړنپوهي ،پورتن اثر ۲۴ - ۲۳ ،مخونه.
 - ۴همدغه اثر ۲۵ ،مخ.
 - ۵مامد هوتک ،پټه خزانه ،د پوهنې وزار د دارالتالیف ریاس  ،دوهم چاپ ۱۳۳۹ ،لمریز کال ۶۰ ،مخ.
 - ۶مامد هوتک ،پورتن اثر ۱۹۴ ،مخ.
 - ۷اړمل ښکل  ،د ژباړې االول ،مومند خپرندویه ټولنه ،ننګرهار ۱۳۹۳ ،لمریز کال ۱۲- ۱۰ ،مخونه.
 - ۸پال ستراترن ،سقراط ،ژباړن ،مامداکبر نیازی ،کتاب ښار خپرندویه ټولنه ،کابل ۱۳۹۵ ،لمریز کال ۱۳- ۱۱ ،مخونه.
 - ۹ډیل کارینګي ،له ذهني فشاره ژغورنه ،پښتو ژباړه ،څېړندویه عاقله سادا  ،میهن خپرندویه ټولنه ،پېښور ۱۳۹۳ ،لمریز کال ۲ ،مخ.
 - ۱۰اړمل ښکل  ،د ژباړې االول ،مومند خپرندویه ټولنه ،ننګرهار ۱۳۹۳ ،لمریز کال ۴۷ ،مخ.
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 - ۱۱مامداشرف غمګین ،خود اعتمادی  ،ړرس درې میاشتنۍ خپرونه ۴۰ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۷ ،مه پرله پسې رڼه ۲۰۰۲ ،زېږدیمز کمال۹۶۱ ،
مخ.
 - ۱۲پرویز قاض سعید ،مرریه مه راځه ال ځوان یم ،ژباړن ،نالر هللا رایمي ،میهن خپرندویه ټولنه ،پېښور ۱۳۸۸ ،لمریز کمال۲- ۱ ،
مخونه.
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