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

۲۰۲۰/۰۲/۲۹

حکیم روان

د ژبژغورنې ملي غورځنګ ته څو اړینې مشورې
له تاسو درنو لوستونکو هیله کوم ،چې دا لیکنه تر نورو هم ورسو.
دا چې ژبه یوه اکتسابي پدیده ده او په ټولنه کې د وګړو تر منځ د پوهولو او را پوهولو له پاره کارول کیږي ،نو د
ژبې پرمختګ او بډایتوب هم د ټولو وګړو دنده ده .د ټولو وګړو له مسؤولیت څخه مې موخه دا نه ده ،چې دټولنې
ټول وګړي دې ادبي او ژبپوهنیزې لیکنې وکړي ،بلکې ټولنیز ادبیات دې په خپلو ورځنیو محارو کې وکاوري .چې
همدا کار د ژبې د پرمختګ المل ګرځي .د ژبې بنسټیز پرمختګ ،تحول ،څېړنه ،ترمیم ،اړیکې او نیولوګیزم د
متخصصو اشخاصو او ټولنو دنده ده .
د ژبژغورنې غورځنګ د خپل ملي او وطني احساس پر بنسټ د خپلې مورنۍ ژبې د پرمختګ له پاره مټې بډ وهلي
او غواړي خپله ژبه د زمانې له تاړاکه وژغوري .ددې غورځنګ سپېڅلي احساسات او ګړنې دستایلو دي .خو زه
ددې ژبې د لوستي کس په توګه ،غواړم څو اړینې مشورې د یاد غورځنګ مشر او غړو ته وړاندې کړم :
 ۱ــ لومړی باید دا په ډاګه شي ،چې ولې دا غورځنګ را منځته شوی دی؟ دنده یې څه ده؟ موخه یې څه ده ؟ که د
مسؤولینو ځواب یې داوي ،چې پښتو ژبه په عملي توګه په دولتي ادارو کې خپروي او ددې ترڅنګ پښتو ژبې ته
خدمت کوي .نو پر وړاندې یې دا پوښتنه را والړیږي :چې د علومو اکاډمۍ او دولتي پوهنتونونو دنده څه ده ؟ د ژبې
خدمت ،پرمختګ او څېړنه د یادو ادارو اصلي دنده ده .که چېرې هغوی یادې دندې نشي ترسره کولی ،نو ولې
زرګونه لیکواالن او څېړونکي په یادو ادارو کې په څېړونو او تدریس بوخت دي؟ دوی څه کوي؟ ولې دا ادارې
فعاله دي؟ ولې هره میاشت او کال مادي او معنوي امتیازات اخلي؟ او په یو کال کې په میلیونونو افغانۍ ورته د
بودیجې په توګه ځانګړې کیږي؟
 ۲ــ د ژبژغورنې غورځنګ دې  ،په دولتي ادارو کې په نامسؤوله توګه د ناسم لیکدود تر خپرولو او وړاندې کولو
پرځای ،په اړوندو مسؤولو ادارو او حتا په جمهوري ریاست فشار راوړي ترڅو علومو اکاډمۍ او د هېواد
پوهنتونونونه دې ته مجبوره کړي چې د هېواد د ملي ژبو په بډایتوب کې خپل مسؤولیتونه او دندې په سمه توګه
ترسره کړي .د دوی د څېړونو او کلني کار له پاره دې یو اساسي او معیاري طرالعمل جوړ شي .ترڅو د هر کال
په پای کې د ژبې او فرهنګ کره پرمختګ ترسترګو شي .که دا کار نشي کولی د علومو اکاډمۍ شتون ته څه اړتیا
ده او نه باید دومره لویه بودیجه ددې ادارې د لګښتونو له پاره بې ځایه ولګول شي.
 ۳ــ د ژبې ،فرهنګ او ادب مسلکي او تخصصي خدمت،پرمختګ او جوړښت د مسلکي ادارو( علومو اکادمۍ او
پوهنتونونو ) او مسلکي اشخاصو دنده ده .چې دا کار د څو وزارتونو( اطالعات فرهنګ ،بهرنیو چارو وزارت ،د
اقتصاد وزارت ،د پوهنې وزارت ،لوړوزده کړو وزارت او د علومو اکاډمۍ ) په ګډه هماهنګۍ ترسره کیږي .نو دا
کار د یو ټولنې له توان څخه وتلی کار دی او ددې پر ځای چې پښتو ژبې ته خدمت وکړي ال یې د ویجاړۍ او روسته
پاتیوالي کندو ته غورځوي.
 ۴ــ د ژبژغورنې غورځنګ دې د یوې مالتړې قوې په توګه پر لوړو زده کړو وزارت،اطالعاتو فرهنګ ،د پوهنې
وزارت ،علومومو اکاډمۍ ،اصالحات اداري او د جمهوري ریاست په فرهنګي او عملي مشاوریت ځانګړی فشار
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راوړي ترڅو د خپلو مامورینو ،څېړونکو او ښوونکو په ټاکلو کې د متخصصو اشخاصو په ګومارنه پیل وکړي او
ترڅنګ یې له اړوندو ادارو څخه په جدي توګه دا غوښتنه وکړي ،چې هر کال د ژبې او فرهنګ په برخه کې دې
ځانګړي بورسونه د لیسانس ،ماسترۍ او دوکتورا په کچه افغان محصلینو ته ځانګړي کړي .ترڅو دوی وکولی شي
چې په مسلکي توګه ژبه زده او د پرمختګ له پاره یې بنسټیز کار وکړي.
 ۵ــ د ژبژغورنې غورځنګ دې پورته اړوندې ادارې دې ته وهڅوي ترڅو یو معیاري او ټول شموله لیکدود ،چې
د ټولو په خوښه او منلی وي،جوړي کړي .موږ د پښتو ژبې له پاره ال تر اوسه یو معیاري او ټول شموله لیکدود نه
لرو ،چې باید پرې کار وشي.
 ۶ــ د هېواد په ټولو پوهنتونونو او علومو اکاډمۍ کې څېړونکي او لیکواالن د استعداد پر ځای په اړیکو ټاکل شوي
دي ،نو هېڅکله دوی خپلې ژبې ،ادب او فرهنګ ته خدمت نشي کولی .یاد غورځنګ دې د ګومارل شویو اشخاصو
په برخه کې خپل غږ پورته کړي .ترڅو متخصص اشخاص نوموړو ادارو ته دننه شي.
 ۷ــ د ژبژغورنې غورځنګ په مسلکي او رسمي توګه داسې یو ارګان نه دی،چې په دولتي اداراو دې داصالحیت
ولري ترڅو هغوی دې پښتو ژبه د دوی په خوښه وکاروي ،چې دا کار ځینې وخت د تشنج المل هم کېداشي...
درنښت! ستاسو کشر سیالني
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