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 ۱۲/۰۴/۲۰۱۶          بصیرالحق عادل

 

  د چاپي رسنیو ګړدودیز تېری

 
اوړي، خو  ۱۵۰ګړدود یا لهجه د یو لیکوال حق بلل کېږي، پښتو ژبه چې پر بېالبېلو لهجو ماالمال ده شمېر یې تر 

 .لهجو لیکل کوو او ځان ته به لوی سرخوږی جوړوو ۱۵۰دا په دې مانا نه ده چې موږ به پر 
کې د ګړدود ده، دا هغه لوی مشکل دی چې پښتنو عالمانو او ه پښتو ژبه چې له بې شمېره ستونزو سره مخ ده، یوه پ
 .ژبپوهانو تر اوسه هوار نه کړ او نه به ژر هوار شي

و پښتنو منلی ټول ،ته سړی خوشبینه کېږي چې تر ډېره بریده داسې یو لیکدود لرو چې په ډېر لږ توپیرخو یوې خبرې 
 دی، لیکل او لوستل پرې کوي چې دا د خوشالۍ خبره ده، خو ستونزې کوم ځای کې او په کومه برخه کې دي؟

د نورو  ،ه یې وس رسېدلیزموږ لوستي خلک اوس هم د خپلې ژبې سره بې انصافي کوي، په لوی الس چې څومر
لیکوالو پر حق تېری کوي او د دوی پر حریم ورخېژي، د داسې ډېرو پېښو سره مخ شوی یم او زه هم د هېواد د هغه 

 .ناچیزه لیکوالو یم چې پر لیکنو مې یو شمېر چاپي رسنیو ګړدودیز تېري کړي دي
ې حده خوشالېږم او پر پښتو ژبې خو خپل روح مختګ بپرپښتانه مې ټول د سر سترګي دي، هر پښتون او افغان په 

قربانووم، د ژبې سره د مینې په خاطر مې د کرنې پوهنځی پرېښود او لوړې زده کړې مې همدې خوږې پښتو کې 
 :وکړې، خو پر یو شمېر لیکنو مې د ګړدودیز تېري خاطرو ته راځم

کې لګیا یم، له بې شمېره  ېبرخ ېدغپه م او ار کوډېر ک کاله کېږي لږ و ۱۱د لیکوالۍ پر ډګر او رسنیو سره شاوخوا 
خو کله چې مې خپل ژبنیز او ګړدویز حق څخه دفاع کړې ده، یو شمېر  ،تجربو، ستونزو او کیسو سره مخ شوی یم

 .پام خو د دوی خپل تېري ته نه دی ور ،ملګرو متعصب بللی یم
کاله وړاندې مې هلمند کې یوې سیمه ییزې راډیو کې دنده پیل کړه، مخکې له دې چې خپلې خپرونې ته  ۴خوا  و شا

 «.باید پر هلمندۍ لهجه یې ثبت کړې»خوا راته وویل شول: ه د راډیو د مسؤل ل ،انانس ثبت کړم
وه نه شي. سړي ته مې ما ورته وویل نه مې ده زده او بله دا چې زما داسې لهجه نه ده چې دلته دې پرې څوک پ

خو بیا یې هم نه غوښتل چې زه خپرونې وړاندې کړم، یوازینی المل یې همدغه کړدودیزه ستونزه وه،  ،قناعت ورکړ
« تهنسته او س»پر ځای به « نشته او شته»سره په دې شرط ومنل چې د  فقط د یوې خپرونې د وړاندې کولو دا یې را

 .وایيو 
 .خاطر چې له دې اصولو ناخبره ونه مې مالمتاوه، په دې 

پاره راڅخه لیکنه وغوښتل شوه، لیکنه ه مجلې دویمې ګڼې ل« ست پوهنتونب  »تر دې دوه کاله وروسته هلمند کې د 
نو زما د لیکنې ګړدود سر  ،وتله و ، خو کله چې مجله له چاپه راجلې مسؤل مدیر د پوهنتون استاد ومې ور کړه، د م

ګانې یې وربدلې شوې وې، زیات ګیله من شوم، په دې خاطر چې ما په داسې لهجه لیکنه  یاتر پایه اړول شوی و، 
کې ستونزه ونه ویني، ځکه ما په مروجه پوهنیزه او لیکنیزه لهجه لیکنه کړې ه کړې وه چې هیڅ پښتون لوستوال به پ

دا یوه سیمه ییزه رسنۍ ده او و چې ځواب یې دا وه، خو کله چې مې دا موضوع د مجلې له مسؤل سره شریکه کړه، 
 .کې لیکنې خپرې شيه باید د همدې سیمې پر لهجه پ

علیشاه مظلومیار د شعرونو ټولګه له چاپه راووتله، وار  ،نزدې درې کاله وړاندې د هلمند د اطالعات او کلتور رئیس
نه ریزه پرې کښلې وه، خو لیکله مخې یې ما پر کتاب سریزې ولوستلې، د هېواد نومیالي شاعر پیر محمد کارون هم س

و او د لیکوال پر حق یې تېری شوې وه، دا کار په لوی الس شوی  سر تر پایه اړول شوې وه او د هلمند په لهجه لیکل
 .کړی و

ۍ پر کندهار ،څلورمه ګڼه کتله، که د هر لیکوال لیکنه وه« کندهار اونیزې»په نږدې تېرې شویو ورځو کې مې د 
پر « نزاکتونه څه شی دي»لهجه اړول شوې وه، د بېلګې په توګه د ځوان لیکوال ګل رحمن رحماني یوه لیکنه 

 .اړول شوې وه او تر پایه بیا د لیکوال پر لیکنې ګړدودیز تېری شوی وو« نزاکتونه څه شي دي»
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اړویستل شوي دي چې خپله لهجه واړوي  دا یوازې یو څو بېلګې وې، نورې مې هم ګڼې بېلګې لیدلې وې، لیکوال
 .چې دغه کار ژبې ته لوی زیان رسولی، لیکوال یې زړه توري کړي دي او پر خپلو لیکنو پښېمانه شوي دي

په ژبنیز ډګر کې زموږ د نه یووالي او پاتې والي یو المل همدا دی چې موږ همېشه یو بل خوږ کړي دي، څومره چې 
شتون کې پر حقونو تېری کړی ه ینې شیان په زوره منلي دي او یا مو د یو بل په نمو وس شوی دی یو پر بل مو ځ

 .تړلې ده چې باالخره خبره ضد او عناد ته وتلې ده، د زغم قوه مو کمه شوې ده او غچ اخیستلو ته مو مال
اداره یې غواړي اصالح اصالً اصول دا دي چې د یو لیکوال په لیکنه کې که هر څه کمی او ډېری وي او یوه خپرنیزه 

نو د لیکوال سره دې اړیکه ونیسي او د هغه په مشوره باید یو کار ترسره کړي ګني په خپل سر هیڅوک د یو  ،کړي
 چا په لیکنه کې د اېډیټ حق نه لري او زما په اند دا یو لوی تېری دی

. 
 .د پښتو ګړودیزو ستونزو د هوارۍ او د یو متحد لیکدود په ارمان

 ۲۱/ ۱ل / ۱۳۹۵
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