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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۱/۲۰/۰۲1۲          بصیرالحق عادل
 

 پر لیکنیزه پښتو د رحمت بل باران
 

ښایي د ټولو پښتنو لپاره دا ښه زېری وي چې پښتو ژبه د ګوګل ژباړې ته ور داخله شوه او زما په څېر به د ډېری 
 او حیرانوونکی وي. داسې ځوانانو چې انګلیسي او نورو ژبو کې کمزوري دي دا کار ګټور

ښتون غوښتل پښتو / پ نړیوالتوب دعوه مو له پخوا کوله، خو یو شمېر پښتو دښمنه کړیو نهکه هر ډول وي، د پښتو د 
 نړۍ کې یې ژبه پر ژبو ومنل شي او نړیوال معیارونه پوره کړي. ،پرمختګ وکړي

په دې وروستیو کې موږ او تاسو ولیدل ګاونډي هېواد پاکستان کې د پښتون میشتو سیمو له ښوونځیو پښتو وشړل 
 حکومت په پوهنتونونو کې پر پښتو مضامینو بندیز ولګاوه.شوه. 

و لپاره دا نه هېریدونکی خبر دی چې ژبه یې دومره مخته والړه او په دغه برخه ند پښتنو ځوانانو او په ټوله کې د پښت
 کې پرتې ډېرې ستونزې به پرې هوارې شي.

رښکاره کړو زموږ لیکوالو، څېړونکو، ژبپوهانو او که موږ تاسو خپل ادب مطالعه کړو او په تېره بیا ژبې ته سر و
او پرمختګ لپاره خپلې هڅې کړي، خو دا چې  په ټوله کې ژبې او ادب ته کار کوونکو د پښتو د بډایتوب، نړیوالتوب

زموږ ټولنه پېړۍ پېړۍ له ټکنالوژۍ لیرې پاتې شوې ده نو ښایي یو المل یې همدا وي چې ژبه مو شاته پاتې ده، 
 رې ډاډمن ګوذارونه کوي او مختګ ته یې نه پرېږدي.دښمن پ

د اوسنۍ زمانې تر ټولو ستره وسیله پوهه او نوې ټکنالوژي ده او موږ په دغه برخه کې اوس هم له نړۍ ډېر شاته 
شنا دي خو دې حد ته نه دي رسیدلي چې نورې نړۍ آپاتې یو، فقط د ګوتو په شمېر ځوانان مو له نوې ټکنالوژۍ سره 

 د سیالۍ کولو سینه وډبوي.سره 
څه وخت مخکې د پاکستان دولت لخوا دغلته په ځینو سیمو کې پر پښتو لوست بندیز ولګېد، زما په شمول یې ډېر 

لیک تر سر« جنتي ژبه د نړۍ په دوزخ کې»، پر هغه مهال مې د ېلې کړل او دا ورته ډېر بد خبر وپښتانه ځوانان نا ه
 ژبې د نړیوالتوب په اړه مې ځینې خبرې پکې وکړې. الندې لیکنه وکړه او د پښتو

حکومت له دې امله د پښتو ژبې پر لیک لوست بندیز ولګاوه چې دا ژبه یې سیمه ییزه بللې وه او پر نړیوالتوب یې 
زه دا منم چې زموږ ژبې اوس هم ټول هغه معیارونه نه دي پوره کړي او یا به یې ښایي نړۍ دا راسره  .شک کاوه

ثار، زموږ کلتور، زموږ ګړنی آي چې پښتو نړیواله ژبه ده، خو زموږ د ژبې تاریخ، زموږ موجوده او ورک ونه من
 او لیکنی ادب له نړۍ او د نړۍ له ژبو سره سیالي کولی شي.

اوس چې مو پښتو د  نړۍ مشهورې شبکې ګوګل د ژباړې سیستم ته داخله شوه، نو پښتو دښمنه کړیو او په تېره بیا 
 کو لپاره پر خوله سوک ورکول دي چې دا ژبه یې سیمه ییزه بللې وه.هغه خل

موږ داسې خلک یو چې نه د خوښۍ تاب لرو او نه د غم. ښایي لوی المل یې دا وي چې دلته له خوښۍ خپګانونه ډېر 
ی پرې دي. د غم لپاره خو هسې هم د انسان زړه نازک دی، خو چې پر یو چا ډېر غمونه راشي او بیا د خوښۍ زېر

 کېږي نو طبعي خبره ده چې احساساتي کېږي.
 پښتو ګوګل ته ور دننه کړهخوږه زموږ یو شمېر ځوانانو پر خپل همت او د خدای ج له لوري په ورکړل شوې پوهه 

 ، خو اوس د نورو ځوانانو لپاره څه کول پکار دي؟او ویې ښودله چې دا ژبه سیمه ییزه نه نړیواله ده
ې کدا ژبه کار غواړي، په دغه برخه کې ښې بډاینې ته اړتیا لري ترڅو د ژباړې په برخه  اوس تر دې وروسته هم

 موجوده ستونزې هم هوارې شي او یوه سوچه پر معیار جوړه ژباړه وکړي.
دې هم خوښ یم چې په دغه بې ساري ګام ګوګل کې د ژباړې سیستم ته د پښتو داخیلېدل له یوه خوښي خو بل پلو په 

یو څه یووالی رامنځته شي، ځکه خبر شوم چې یوازې یو ډول لیکدود باید وکارول  هم پښتو لیکدود کېسره به په 
 شي، یېګانې سمې ورکړل شي بیا سمه ژباړه کوي.

لهجو  پښتو 1۵۲څه د پاسه د که د ګوګل ژباړې سیستم کې زموږ کار کوونکي هم دغې برخې ته جدي پام وکړي او 
زه دښته لیکنیپر ځای له یوې لهجې کار واخلي نو دا کار به د پښتو ژبې لپاره یو بل ستر ګام وي او د دغې ژبې پر 

 به د رحمت یو بل باران وي.
 په همدې هېله!
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