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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۱/۲۹

محمد انور آڅړ

په ارګ کې فرهنګي فساد
څه موده وړاندې د مرحوم محمود طرزي د اوښي او اروا ښادې ملکې ثریا ماما ،مرحوم محمد ادیب آفندي لیکلي یاد
دښتونه ،د ولسمشر غني محترمې میرمنې ته په لبانان کې ډالۍ شوي وو ،محمد ادیب آفندي چې د سوریې اوسیدونکی
ؤ او د افغانستان تابعیت یې درلود ،د غازي امان هللا خان په نږدي کسانو کې شمېرل کیده ،په بخارا کې د غازي امان
هللا خان استازی او په جرمني کې د افغانستان سفیر پاتې شوی دی چې له امله یې د افغانستان ،ازبکستان او نورو
سیمو په اړه خورا مهم یاد دښتونه په عربي او فارسي ژبو ترې پاتې دي .نوموړي یاد دښتونه د ولسمشر لخوا د
ژباړې او سمون په موخه ښاغلي حبیب هللا رفیع او ښاغلي محمد آصف صمیم ته ورکړل شوي وو چې ورپسې د
ښاغلي ډاکټر خوشال روهي په سپارښتنه ښاغلي صمیم ،مومند آڅړ ته د ژباړلو لپاره وسپارل ،دا چې وخت کم ؤ نو
مومند آڅړ یوازي د لومړي ټوک لومړۍ برخه چې ( )۱۶۷مخه کیږي ،له عربۍ ژبې پښتو ته وژباړل او نورې دوه
برخې له ( -۱۷۰مخ څخه تر  ۴۲۹مخ پورې چې ټول (  )۲۵۹مخونه کیږی ،ښاغلي محمد یاسین مجاهد ژباړلي دي
او د کتاب هغه برخه چې مومند آڅړ ژباړلي ده ،پښتو اېډېټ یې ښاغلي صمیم په غاړه اخیستی ؤ.
په پای کې د کتاب د پښتو درې واړه ژباړې د ښاغلي نجیب ژمن لخوا چې د ارګ په فرهنګي مشاوریت کې یې کار
کولو ،مومند آڅړ ته د کتنې ،پرتلنې او سمون په موخه ولېږلې شوې ،وروسته له هغې چې د کتاب مسوده مومند آڅړ
له خپل نظره تېره کړه نو د سمون ،پرتله کولو ،د تکراري برخو په نښه کولو او نورو مشکالتو په ګوته کولو لپاره
یې ما (انور آڅړ) ته راکړې چې ما درې واړه ژباړې په خورا غور او دقت سره ولوستلې او هغه تکراري،
موضوعات مو چې په دریو واړو ژباړو کې راغلي وو په نښه کړل او ځینې امالیي غلطۍ مو سمې او مبهم ځایونه
مو روښانه کړل همدارنګه مو ځیني پراګرافونه چې بې ارتباط او یا بې تسلسله وو سم کړل .داسې ښکاریده چې دغه
درې واړه ژباړې د درو تنو ژباړونکو لخوا په بېالبېل سبک ژباړل شوي دي خو وروسته خبر شوو چې د ژباړې
یوه برخه د ښاغلي نقیب احمد عزیزي لخوا هم ایډېټ شوې ده ځکه یې په سبک کې توپیر برېښیده ،ورپسې مومند
آڅړ د خپلې برخې ژباړې په تړاؤ یوه سریزه ولیکله چې د ژباړې په اړه یې د خورا ډېرو مشکالتو او نورو اړخونو
په هکله مالومات وړاندې کړي وو او ښاغلي ژمن ته یې د دریو واړو ژباړو سره ولېږله چې له بده مرغه په کتاب
کې چاپ نه شوه.
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کله چې دغه کتاب او دوه نور کتابونه (د ادیب خزانه) په نوم چاپ شول او د لومړي کتاب د نوم الندې په لیندیو کې
راغلی دي( :د اماني دورې د یوه روښانفکره او دیپلومات د بخارا یونلیک او یادښتونه)
د کتاب د نوم الندې چې په لیندیو کې وروسته له یونلیک څخه ( ...یادښتونه) لیکل شوي دي یوه اضافي خبره ده .بله
دا چې د کتاب نوم د مومند آڅړ له خوا (د بخارا یونلیک) په نوم پېشنهاد شوی ؤ ځکه چې د کتاب محتویات د لیکوال
پر سفرونو پورې څرخي.
له دغه کتاب سره یو ځای دوه نور کتابونه هم په همدغه نوم :د ادیب خزانه  ،۱د ادیب خزانه  ،۲او په لیندیو کې (د
استعمار په اړه د اماني دورې په یوه روښانفکره او دیپلومات یادښتونه) چاپ شول چې دا د استعمار په اړه د نوموړي
لیکوال مهم او په زړه پورې مالومات دي چې دغه دواړه کتابونه ښاغلي مجاهد ژباړلي دي ،لومړی کتاب چې اصالً
یونلیک دی او په همدې نوم د ادیب خزانه نومول شوی دی د  ۳ -۲ -۱شمېره نه ده ورکړل شوي او یوه رساله چې
په دري لیکل شوي وه د (رساله های ادیب) په نوم د ښاغلي حبیب هللا رفع په زیار چاپ شوي ده .کله چې د ولسمشر
فرهنګي سالکار اسدهللا غضنفر د نوموړو کتابونو د مخکتنې لپاره غونډه راوبلله چې ولسمشر هم په کې وینا وکړه
نو غونډې ته د ژباړونکو له ډلې یوازې مومند آڅړ وربلل شوی ؤ ،خو ښاغلی مجاهد چې د ژباړې ډېره برخه یې
ترسره کړي وه چا نه ؤ خبر کړی او نه یې غونډې ته ورغوښتی ؤ ،د ورغلو کسانو د وینا سره سم ،غونډه داسې بې
تنظ یمه وه چې دریځ ته نږدې د ژباړونکو په ځای کې میلمانه ناست وو او ژباړونکی د وروستۍ درجې میلمنو په
ځای کې ناست ؤ.

ولسمشر د کتابونو په اړه خبرې وکړې  ...ولسمشر په خپلو خبرو کې تر پایه ښاغلی حبیب هللا رفیع او صمیم صاحب
د ژباړونکو په توګه یادول خو له اصلي ژباړونکو مومند او مجاهد څخه یې هېڅ ډول یادونه ونه کړه او نه فرهنګي
مشاور نوموړي ژباړونکي یاد کړل او نه یې مننه ترې وکړه.
د لومړي کتاب درې برخې ما ټکي په ټکي لوستي او ایډېټ کړي دي چې هغه د دوه تنو ژباړونکو لخوا ژباړل شوي
دي چې لومړۍ برخه یې مومند آڅړ ژباړلي او پاتې نور ښاغلي مجاهد ژباړلي دي ،د خواشینۍ لویه خبره دا ده چې
ښاغلی صمیم د دې کتابونو هیڅ کومه برخه نه ده ژباړلي خو له ټولو وړاندې د ده نوم د ژباړن په توګه پرې لیکل
شوی دی ،زه فکر نه کوم چې دا کار دې د ښاغلي صمیم په غوښتنه ترسره شوی وي او نه به دې دا ډول بدنامه
شهرت غوښتونکی وي او نه به د ښاغلي اسد هللا غضنفر خوښه وي ،زه حیران دې ته یم چې د ولسمشرۍ په فرهنګي
مشاوریت کې دا ډول فرهنګي غال چې هغه پټیدلی هم نه شي ،د ژباړې د کوم قانون او صالحیت پر بنسټ ترسره
کیږي چې د ژباړن حق بل ته ورکوي ،په داسې حال کې چې ترمنځ یې کوم قرارداد هم نه وي شوی.
(کفر که از کعبه خیزد کجا بود اسالم)
اوس به د جومات حرامي دې انجام ته څه وایي
(د مرحوم الیق صاحب له شعر څخه)
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