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افضل ټکور

د سراج االخبار د پښتو ژباړې په ویاړ غونډه

دروان میالدی کال ددسمبر پر شپږویشتمه د یو شمیر لندن میشتو لیکوالو او د ادب مینه والو له خوا د سراج االخبار
د لومړی کال د پښتو ژباړی د چاپی اثر په ویاړ غونډه جوړه شوی وه.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دغه اثر د پښتو ژبی د نوموتی ژورنالست ،ویاند او ژباړونکی ښاغلی دوکتور داودجنبش له خوا په پښتو ژبه ژباړل
شوی او په دی وروستیو کی په جالل اباد کی د مومند خپرندویه ټولنی له خوا چاپ او خپور شوی دی.
غونډه چی د ښاغلی سید سرور پاچا له خوا پر مخ وړل کیده په پیل کی هغه د استاد داود جنبش د دغه لوی او ستر
کار ستاینه وکړه .هغه وویل:

«ښاغلی دوکتور جنبش دومره ستر او لوی کار کړی دی ،چی باید یوی علمی اکاډمی دغه کار کړی
وی .که ووایم چی جنبش صاحب یوه اکاډمی ده نو مبالغه به نه وی ځکه چی ده پر یوه ځان د څو
مسلکی کسانو کار کړی دی».
او بیا یی د دغه اثر څو لنډی بیلګی لوستونکو ته وړاندی کړلی.
د دغی درنی غونډی لومړنی ویناواله اغلی مینه بکتاش وه هغی د سراج االخبار په ارزښت او د دغه اثر په ژباړه
ښاغلی جنبش صاحب ته مبارکی وویله ،او د دی اثر د ځانګړتیاوو په هکله یی وویل:

«دغه اثر نه یوازی چی په پښتو وژباړل شو بالکی له ورکیدو نه هم وساتل شو».
د غونډی بله وینا واله اغلی نجیبه لیمه وه ،هغی د سراج االخبار د ژباړی په ژبنیز اړخ باندی په تفصیل سره خبری
وکړلی .هغی وویل:

«لوی خلک لوی کارونه کوی او جنبش صاحب دغسی یو لوی کار کړی دی».
هغی زیاته کړه:

د دغه اثر یوه ځانګړنه دا هم ده چی ډیره په خوږه او روانه ژبه ژباړل شوی دی ،او ډیر سخت او
نا اشنا لغاتونه په ډیره ښه بڼه پښتو ته ژباړل شوی دی»
هغی د ځنو لغاتونو مثالونه هم وړاندی کړل ،هغی وویل:
زه چی کله په کاری ساحه کی له ستونزو سره مخامخ شم او همکاران رانه وپوښتی چی څه پسی ګرځی نو زه ورته
وایم چی زه جنبش پسی ګرځم ،هغه نه یوازی دا چی به ډیر څه پوهیږی بلکی د دوستانو او همکارانو تر منځ د
دوستی ښه وصلوونکی هم دی.
د دغی غونډی بل ویناوال ښاغلی استاد نګارګر صاحب و .هغه د سراج االخبار د ژباړی او د ښاغلی جنش صاحب
په اړه خوږی او په زړه پوری خبری وکړلی .نگارگر صاحب جنبش څو بعدی شخصیت وباله .هغه وویل:

«ښاغلی داود جنبش د ځانګړی استعداد خاوند دی ،په انګریزی ژبه ډیر ښه پوهیږی ،روسی ژبه
یی هم ډیره ښه زده ده ،په دری ژبه کی هم لوی الس لری او پښتو یی خپله مورنی ژبه ده ،په دومره
وظیفوی او مسلکی مصروفیتونو کی ،چی کله کابل کی وی کله یو ځای او کله بل ځای ،او د دومره
بوختیاو سره ـ سره؛ بیا هم دومره لوی او ستر اثر ژباړی ،په حقیقت کی د ډیری ستاینی وړ دی».
استاد نګارګر زیاته کړه ،چی د ښاغلی داود جنبش د دغه لوی اثر په ژباړه کی که د هغه تر شا د هغه د درنی میرمنی
د مالتړ یادونه ونه کړو ،نو نا انصافی به وی.
دغونډی وروستی ویناوال ښاغلی سلیم حیات و .هغه د استاد جنبش په ژباړه وغږید ه او وې ویل:

«سری لښکری په افغانستان کی می ان په پیښور کی په یوه کتاب پلورنځی کی اخستی وه او چی
کله می ولوست نو وپوهیدم چی ښاغلی داود جنبش د یوه بریالی ویاند تر څنګه یو بریالی ژباړونکی
هم دی».
هغه زیاته کړه چی:

«د جنبش صاحب کمال دا دی چی دی کله ،کله اغزنی پوښتنی په شاتو لړی او بیا یی د پوښتونکی
مخی ته ږدی»

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دغونډی په وروستی برخه کی خپله جنبش صاحب د سراج االخبار پر ځانګړتیاو او ولی او څنګه یی دغه کار ته مال
وتړله خبری وکړلی ،هغه وویل:

«دا یو ډیر ستونزمن او کړاو نه ډک کار په دی وه چی د سراج االخبار ډیری ګڼی نه پیدا کیږی ،په
دغه اثر کی یوه ګڼه داسی هم ده چی له خپریدو سره سم مصادره شوی او یوازی یوه ګڼه یی ما په
ډیرو مشکالتو پیدا کړی ده».
جنبش هغه ګڼه دغونډی برخه والو ته هم وښودله ،هغه وویل:

«بل مشکل چی زه ورسره مخامخ وم هغه ځنی عربی ،ترکی او انګریزی لغاتونه وو چی د سراج
االخبار په متن کی موجود وو .بله د شعرونو ژباړه وه ازاد شعر بیا هم دومره نه لکه څومره چی
زه د قافیه وال شعر په برخه کی ورسره مخ وم».
استاد جنبش وویل ،سراج االخباردافغانستان لومړنی منظمه او مسلکی ورځپاڼه چی د۱۹۱۱کال د اکتوبر پر اتمه
(۱۲۹۰لمریز کال د تلی  )۱۶کابل کی خپره شوی او تر اووکلو او پنځه میاشتو وروسته تړل شوی ده ،بیا یی د دغه
اثر سره د خپلی مینی او عال قی په اړه وویل دسراج االخبار سره زما تړاو اویایمو میالدی کلونو ته رسیږی.
همدا ډول استاد جنبش د دغه اخبار پر ځانګړتیاو ،د امانی دوری پر ریفورمونو او خپله د سراج االخبار د چلوونکی
ارواښاد محمود طرزی د شخصیت په اړه ډیری ګټوری خبری وکړلی ،هغه وویل په سراج اال اخبار کی د شاه امان
هللا خان ویناوی ،دولتی فرمانونه ،خورا مهم ډیپلماتیک ،جغرافیی ،تاریخی ،ادبی او نور سندونه عکسونه او طرحی
او مناسبتونه او پیښی او پریکړی او تړونونه خوندی کړی دی ،او دغه کار د دغه اخبار اهمیت او ارزښت خورا
زیات کړی دی ،دا چی دغی ژباړی ولی دومره زیات وخت ونیوه په دی اړه جنبش صاحب وویل:

«ما کوشش کړی چی دسراج االخبار دمتن ژباړه په هماغه قطع او صحافت سره وکړم کوم چی
خپله سراج االخبار وه،ټول عالیم دری متن ته نژدی ساتل شوی دی».
د دغه اثر په پیل کی استاد جنبش یوه لنډه سریزه هم کښلی ده چی په یوه برخه کی لیکی:
د سراج االخبار (د هر کال ګڼی یی د A3کچی څه باندی  ۴۰۰مخه اوله ۲۵۰زروتر ۴۰۰زروتوری لری) او ځکه
یی هر پښتو شوی کال ،د طرزی په ټکو ((زما دژوندانه دپرله پسی میاشتواو دسترګو دلید په نغدو زرو)) پیرل شوی
دی او تاسی ته وړاندی شوی دی ،له دی نه هم لوستونکی په اسانی پوهیدلی شی چی استاد داود جنبش څومره لوی
او د ستر اثر ژباړه تر سره کړی ده.
پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

