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 زیار پالر پوهاند ژبې یوویشتمه پیړۍ کې د پښتو
 

 پښتو کره لیکنۍ  -یوازېنۍ یوه

ژبني  دتوګه  نومیرلېپه  له کبله پراختیا او پرمختیا ودې، ې د پرله پسېتاریخ کلرغوني اوږد ټول پښتو ژبه په خپل 

 هیڅکله له پلوه سبک او ستایل ،یکدوديل ،ود پښوییز رغانیز ،ونیولوجېزموننوې رغاونې،  ،واليکره  یووالي،

 زیرمتون نه سترهیڅکله دومره هم   د پښتو ژبې وییپانګیزه زیرمه. لکه نن سبا نه وهژبه شتمنه ګټمنه  ایهبډ دومره

نه  بڼه کېپه  لیکدودلیکنۍ، کره کره یوازېنۍد یوې په شان  د وسمهال هیڅکلهپښتو ژبه همدارنګه  او درلودلي دی

رسنیزه  او ، هنريادبيګټمنه علمي،  سترهیوه  وسمهالښتانه پکو کې په لنډو ټ .لکه نن سبا. را څرګنده شويده 

ګړدودي  رنګارنګې بې شمیرو. وسمهال پښتو ژبه ورو ورو له کې لرياو اختیار واک خپلپه ژبه لیک ځواکمنه 

 د ژبني پړاو ته لیکنۍ کره د یوې یوازینۍد خپل چټک پرمختګ له امله پښتو ژبه . دهپه حال کې و لراوتد پړاوه 

تاریخ کې له پښتو واکمنۍ په پل خ مشرانو دواکمنو که څه هم پښتنو  ه.دروانه مخ پر وده لوري  پر لوړتیا موندلو

ناځوانه . همدارنګه زموږ د پلرنې هیواد ځینې ناغیړي کړي دي تېروتنې اونه بښوونکي  ه ډیرې سترېرژبې س

  لیکنې نه کوي.کې ژبې ودې او پرمختګ لپاره په پښتو ژبه  مورنۍ په ډیره ناځوانۍ سره د خپلې ځامن

ړنیزو څېپه د پښتو ژبې  نن .ي دیپرمختګ څرنګه رامنځ ته شونننۍ دا  پښتو ژبه کېپه چې دا ده،  پوښتنهاوس 

ژبپوه په هغه کې د  ،نشتهداسي لیکنه رسنیو کې ټولنیزو  سیاسي او او ونوکتاب ،ولیکن کرکتونکي څېړنیزه اثارو،

 .غورځنګ د لوړتیایي بهیر اغېز شتون ونلري يزیار د معیار مجاور احمد دوکتور پوهاند

دوکتور پوهاند ژبپوه د د پښتنو کولتوري ویښتیا سربیره المل  یزبنسټ پرمختګ یو سترک چټتاریخي  پښتو ژبې د

 سرالریستر  ژبپوهنې پښتو د .لريتړاو سره بریا  يسترله  غورځنګمعیاري ژبپوهنیز  د نیم پیړییزمجاور زیار 

او  رنوزرینو آڅیړنیزو  ونړیوالنویو  غورځنګ پرمعیاري  زیار په مشرۍمجاور دوکتور  پوهاندمنلي ژبپوه 

کې د نیمې  هعلمي بڼپه او  یاځیرکت بپوهنیزهژ په ډیره غم،زصبر او ستر  ډیرپه دې غورځنګ  دی. سمبال میتودونو

لومړنۍ دوکتور زیار  . پوهاندتګ لپاره پیل کړي ديخد ودې او پرملیکدو د پښتو ژبېپیړۍ راهیسې خپلي هڅې 

 ،ژبپوهنیزه نورمونه پوهنتوني کچ نوي ټولمنلي نړیوالو پښتو ژبې ته پر دی، شخصیت افغان اکادېمیک ژبپوهاند

 ریفورمونه پر هیوادني، سیمه ییز او نړیوال کچژبه کې پښتو په  پوهاند زیار. رامنځته کړي دي معیارونه رونه اوآ

نوې  او برابري په موخه د سیالۍه ګډ پهژبو سره وتلي له  نړی دپښتو ژبې کې  او دي کړيپلي  او سمونونه

 .ې ديلکټا معیارونه ژبپوهنېزه تیوریکي او مېتودلوجیکي

ملي، لومړنۍ ، چې زموږ مورنۍ، دی شوي ځیر هښ ډیر تهکی ټ دې ژبپوه پښتونافغان هر ار تر بل پوهاند زی

 ګونډو الندې تر وکولتوري یرغګر او پردیو ژبو تر ګواښونو د السبروپښتو ژبه له ډیري مودې راهیسې رسمې 

 پاتي ده . هښکیل هډګډه و ګړدودنو په لومه کې بېال بېلو دهمدارنګه پښتو ژبه  اوده پرته  شډله

او بې جوړې  ،ساريبی معیاري هڅې يمیکاو اکاډېېمیکي څېړنې پوهاند زیار اکادد د پښتو ژبې په تاریخ کې 

 تر ټولو و، ژبپوهانو، ادبپوهانو کې، نوموتونومیالیپه  پښتنې افغاني ټولنې دد افغانستان پوهاند زیار . ديهیښنانده 

اړخیزه شخصیت  څوکچ علمي اکادېمیک  نړیوالاو پر لوړ لیکوال  څېړنوال، ، سمونوال،نوښتګر پیالمګر،مخکښ 

 پټ پښتنو ړون اندوله ډیرو او کتابونو تر شا  اثاروعلمي  بپوهنیزوژ څېړنېزو شاهکارنو،کمساري ګڼشمیر د خپلو 

په  .وراوښتيدی نه سم پام  مینانوژبې پښتو او د  لیکوالو ،قلموالوافغان پښتانه روڼ اندو ډیرو او د  دیشوي پاتي 
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هممهاله  ته پښتون ولسټول روڼ اندې  نېونیزه الرښودنې او الرښوپوهد پوهاند زیار ژبپه پښتنه ټولنه کې  بله وینا

 ونیملوست دودیزپالو تنو څوته یوازې د  او میتودونو علمي اثارو بپوهنیزوژ ونویزیار استاد ي او د ښکارنه  جوت

 .پام وراوښتي دیګوتنیونکي ژبپوهانو 

اتو کابل پوهنتون د ژبو او ادبیتر ، بیا رانیولي ښوونځی یا چاپیلایر يکلیوالد خپل  مجاور زیار پوهاند دوکتور

ن، د انګلستان د اکسفورډ ښار هومبولت پوهنتو د سویس برن پوهنتون، د المان د برلینپوهنځي، د پیښور پوهنتون، 

کړي تر سره  نېلیکڅېړنې او ژبپوهنیزه بیساري ارزښتمني تېزسونه، و علمي مرکزونو کې راو داسي نو پوهنتون

د کې بوخت پاتي شوي دی. څېړنو ژبنیزو پوهاند او دوکتورا پر کچ په  ال تر اوسه د او لکچرونه ورکړي ،دي

څه له پاسه سل  رپاو د ګران هیواد څوارلس ژبو لیکلي شوي دي  کتابونو کې ۱۳۱په  پوهاند زیار علمي اثار

ګړدودنه څېړلي دي او څه له پاسه درې زره څېړنیزه لیکني او شنني تر سره کړي دي. د هندو اروپایي او اریایي 

 علمي او تحقیقاتي څېړنې د هیواد په دد ده ترسره کړي دي. څېړنې څانګپوهمیزه لوړې  کېڅانګه ژبپوهنې په هره 

 . ديخپریږدیو او ټلویزیونو کې ورځپاڼو، را کې په رسنیو، په پښتو، پارسي، الماني او انګریزي ژبور کې ننه او به

 .ور سره پیژنګلوي لري ژبپوهاند افغانستان او سیمې ډیرې

ښتو پښویه )ګرامر( پښتو وییپوهنه، د پکې نو ورزرینو آوهنیزه ژبپکچ په  بېالبېلو نړیوالو پوهنتونو پرد  پوهاند زیار

ژبپوه په دې پښتون افغان  اوسه بل هیڅ ر سره کړي دي، چې ترڅېړنې تلیکالر په اړه نوي په زړه پوري  پښتو

ر چا چې هننګولي دي. سخت  نور پښتانه ژبپوهان چارې بیساري علمينه دي تر سره کړي او د نوموړي  هلوړکچ

ور ژفکرونو کې خپلو په  او خپله پښتوي دي، هغه یي په لوست الرښوونېاو په پښتو ژبه کې د پوهاند زیار څېړنې 

نوال، کره کتونکی او لیکوال، څېړ ژبې پښتود  ،پښتانهځانخبري ل غورځنګ ټومعیاري د زیار  ډوب کړي دی.

 د .ولولو سره مخامخ کړي ديله  او ننګونو وخپلې مورنۍ پښتو ژبې د سیالی کچ دنړیوال  اوپر هیوادني سیاستوال 

 ځانخبرۍ ،وجدانهباروڼ اندې  یوهیڅ په وړاندې هڅو عالي او څېړنیزو نوښتونو،  ، هستونو،غورځنګمعیاري 

 .کیدای نشي پاتې پښتون بې ټوپیرهافغان  ویښ

 نویو په زیارپوهاند  کې تیر کړي دی.والي ه کر پراختیا او پرمختګ،په د پښتو ژبې خپل ټول عمر زیارپوهاند 

 هغه څه چې پوهاند زیار پښتو ژبې ته له نورو خدمتګار دی.صادق  یو ریښتنۍ پښتو ژبې د رونو والړژبپوهنیزو آ

 وړاندي کړي. پوهاند زیار پښتانهنه دي  پښتونژبپوه ل هیڅ ، بدي ته کړي رامنځ ژبو سره د سیالي په موخه

په یوویشتمه ډول برالسۍ لري. الده عفوقبیسار استثنایي یوه  باندې پهژبه  پښتو دی ځکه حیران کړي دي،ژبپوهان 

د پښتو ژبې په تاریخ کې امله  درلودلوځانګړتیاو  د ځانګړو پوهاند مجارو زیارغورځنګ مشر  معیاريد پیړۍ کې 

  .شيونومول  اووستایل  د پښتو ژبي پالر په نامهباید 

 اوونو فکر و ژبپوهنیزونوی پهځوان پښتون پښت ته پښتو ژبه پوهنتوني ، چې زوړ زیار دا ده هیښاندهتر ټولو 

 ۍ یووالي،ژبنملي یووالي،  دې الرې د پښتنو افغانانو تر منځله ی ي. دړاندي کړکې ونو ورزرینوآ میتودولوجیکي

معیاري  خپل دپوهاند زیار پیاوړي کوي. احساس  ولۍورور پښتونولۍپښتو او  د ،، ژبنۍزغمژبنۍ پوهاوې

، له اسالم کال تر اسالم اباده او له الرې د پښتنو ترمنځ له امونه تر اباسینهله  کنۍ پښتوکره لید یوې غورځنګ 

پښتو ژبې کره  د یوې یوازینۍهمدارنګه  ي اوات ټینګواحساسیووالي ملي او  ژبنې کولتورپښتني د بوالنه تر واخانه 

 . را ټولويټغر یې  هاو پر یورابولي یووالي ته  په لوی افغانستان کې ژبنيلر اوبر پښتانه افغانان  له الرې

 د پیړیو پیړیو اوږدد ژبپوه پوهاند زیار غورځنګ  بلې په ډیریدودي، غورځنګ پلویان ورځ ترمعیاري ویښ د دې 

 کره لیکالرې سره تړو د چې ،دې غورځنګ پښتو ژبې ته ستایلیستیکي آرونهواټن په نیمه پیړي کې وهلي دی. 

  .لري رامنځته کړي دي

 يایښودل بنسټپوخ  ته یو واو هنري زېرم ،نثر، ادبيعلمي ،پوهنیزو پانګوژب اتلونکيد پښتو ژبې رله دې سره 

 بیساري غورځنګ له پیلیدو سرهد دې  .ي دهلپرانیستژبپوهنې الر  نوې وېید پښتنو ته پوهاند زیار . دیشوي 

 . ه روانه دهود مخ پرکې  ادبې سبک وستایل موندلوخپلواک  یوځانته  یوې کره لیکنبڼۍ اوزموږ خوږه پښتو ژبه 
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نوې یا  د انوانسان دپه یوویشتمه پیړۍ کې ه جوړوي او عنصرون بنسټیز کولتور اتروو خبر دزموږ  ننژبه  نۍلیک

. له همدې امله د عامه پوهاوي لپاره جوړويبرخه  نه بیلدونکي لویا د ټولنیزو رسنیو د لیک اړیکوبریښنایی عصري 

نګ تړلي یټ ومن زیارپوهاند  د کره لیکنبڼې سره د ښاغلی تو ژبېد پښ .ځښته ډیره اړینه ده ۍ پښتو ژبهکره لیکن هیو

تر ښاغلی زیار  کیږي. کاورلتوګه په هممنانیزه سره  نۍ بڼېلیککره  ژبې نوم د پښتوشوي دی. د ښاغلی زیار 

شخصیت پیژندل شوي منلي  او اغېزمن پیالمګرمخکښ ټولو  ترپه ټولو ژبپوهانو کې  تاریخ کې د پښتو ژبېاوسه 

د  ژبپوهنیزه څېړنې د خپل څانګپوهنیزه پازوالی )مسلکي مسوولیت( ګڼې.که څه هم استاد زیار خپلې علمي  .دی

او راتلونکې  پښتانه افغانان موږ .ګڼل کیږي السته راوړنو څخه له سترو ول ژوندد ټ هڼه د دبکره لیک هپښتو ژبې یو

پوروړي او پوره  ونوزیاراو  ، فکرونوهلو ځلو علميکیدونکي  ه ستړين د زیار دوکتور د ژبپوه پوهاند بایدنسلونه 

 .وویاړي بایدافغان پښتون ویښ هر نیمه پیړۍ ژبپوهنیزه زیار باندې زیار پوهاند د  نن .اوسوو انمنندوی

 عبادت خپل دربار کې په پهورځ کار  شپه، ،هڅېعلمي ژبپوهنیزه  علمي شخصیت،دې ستر  دتعالی لوی څښتن 

په ژبه نو نامسلماسپیڅلې  میلیونوسه شپیته د څه د پاکې  خپل ټول ژوندپه ي، ځکه دغې استاد وګرځواو مقبول  قبول

پر  پوهاند زیار، پرسیوري د ښیګڼې  د څښتن تعالیله همدې امله نن ورځ  ده.او رغولي پاللي سره ډیره امانتداري 

 .لویدلي دیغوړیدلي  پښتانهپر پښتو ژبه او 

 پر ( تهمعیاریتوبته د پښتو ژبې ودې او کره والي ) کولتور ېژب د لیک او رسمې ملي، لومړنۍ زموږ پوهاند زیار

پښتو بنسټ  ازمېښتونو پر پېړییزو څېړنیزوهاند زیار د نیم کړي دي. پوتر سره هڅې هیواني او نړیوال کچ هاندې 

 سیاله ګرځولي ده .سره  ژبو سیمه ییزو سیالونو د ورپوهنیز آ پرژبه 

لیکلو  دد پښتو ژبې څو کرښې د خپلې مورنۍ ژبې په اړه ولیکم، کړي یم، خپل وجدان مجبور خو ،نه یموه ژبپزه 

ما تر اوسه ښوونځی او  .پښتون یمافغان  اماتور او ځپلي ابلکپارسي، الماني او لوستۍ نیمښاري یو زه په برخه کې 

 .لوستي ديپه پردۍ ژبه کې ، بلکې نه پخپله مورنې ژبه کې پوهنځی

وهاند دوکتور زیار د پد ژبپوه ن لوستۍ افغازما په شان نیم بیا م اووکړ زه پر پښتو لیکنه ډیره ګرانه ده، چېما ته دا 

 هڅ د پوهاند مجاور احمد زیار د څانګپوهنې په برخه کې لیکل اړه سمې او دقیقي خبرې وکړي.په پوهنیزو چارو  د

  .د کوم شي په اړه سړی خبري نشي کولي، نو باید غلی پاتي شيچې کیدای داسي هم نه شي .آسانه کار نه دی

دي. د هغه زړه غوښتلي چې څنګه  ،او قلموال هغسې لیکني کړيیکوال هر پښتون ژبپوه لتر اوسه په پښتو ژبه کې 

غواړي کړي، اما ټول ه کوي چې باید وخو هغه څه ن غواړي، چې څه د ده زړه څوک هغه څه کوي، هر په بله وینا

هڅو او هلو ځلو پښتو ژبه کې خپلسري یزه غورځنګ یړپې د نیمزیار د پوهاند  .دې بهیر ته ځانونه ورګډ کړي

 .لي دییښودی ټکی ته د پا لیکدودي ګډود حالت بیالبیل

له  غورځنګمعیار د ښاغلی زیار د  لیکوالاو د پښتو ژبې  ، قلموالپښتانه لیکوالپوښتنه دا ده چې ولې 

څو د خپلسرو لیکوالو او څانګپوهانو ناکره  خپلې لیکنې نه سمبالوي،وسره سم ترمینالوجیکي الرښودونو او الرښوون

 .مخه ونیول شي ووییرغاونې ګډوډی يپښتو او خپلسر

 

  .اړین دی سیمه ییز ګړدودنو جالوليد پښتو ژبې سلګونه  پښتو اولیکنۍ کره یوازېنې  د یوې

ي. رونه د پښتو ژبۍ پانګې او زیرمې جوړوسلګونه ګړدودونه یا لهجې او د پښتنو په سلګونه ټبد پښتو ژبې په 

علمي تر یو بلکې ټېل وهل شي او ترینه تیر شو،  و سیمه ییز ډول دی. لهجې نه بایدګړدود یا لهجه د یوې ژبې ی

 نږه یوه بریده له پردیو وییونوره او تر ډیکې وکارول شي ژبه  یوه معیاري پیاوړي جګه په ترینهورسته  غوړچان

کره باید له معیاري  . ګړدودوي ژبهډیرو ژبو کې له ګړدودنو څخه وده کړيکره ژبه په  شي.کړل  ژبه جوړهکره 

، وشيکې لیکنې  ګړدودنوپه سیمه ییزه کچه په او د ګړدودنو پالنه وشي  ورسره اووساتل شي  هجګې ژبې څخه بیل

جګه  هممهاله. کې لیکنې وکړيژبه ي ګړدود هخپلپه کچ  سیمه ییز ي شي پرلکواللیکوال  هر ټبرد  ولسد پښتون 

سیمه ییزه لهجه  باید خپلهپښتون . په بله وینا هر افغان ل شيجال وساتد لهجو څخه کره لیکبڼه معیاري پیاوړي پښتو 
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و یو جګ لوستجګه ژبه د پیاوړپیاوړی  .ژبه، کره لیکنۍ پښتو زده کړي جګه پښتوورسره لی شي کووساتي او 

نږه پر  بېلو ګړدودنو څخه یوه پیاوړي جګې له بېال پښتو ژبه یو وي. موږ مجبور پر پوهنتوني کچپوهنتوني پوهانو 

د پښتو ژبې ګړدودنه یوازې په کندهاري او  .وګرځو، پسته ژبه هخوږ وړ او ټولو ته د منلوپوهنیزو آرونو والړه 

سره ییزو ګړدودنو کې  په خپلو سیمهیا قبیلې خالصه نشي. د پښتنو ټول ټبرونه باید ننګرهاري ګړدودونو کې 

 .کره لیکنۍ پښتو ژبې ته اړتیا لري یوې ګړیږي. موږ ټول پوهیزو، نن پښتون ولس

 غوښتنه ده . تیا اواړد پوهنې  شتمې پیړۍد یوویپښتو ژبې کره کیدل  ، دکې دهون په حالت وښتون او بدلاو دژبه تل 

خپله  او یا دا چې موږ په ورځینې ژوند کې څنګهغږیږو د یوې موضوع په اړه  کوو، کله چې موږ آیا موږ فکر

ره ژبه خبرې که وند کې د ورځینۍ ژبې پر ځای په جګموږ په کورنې ژکاروو؟ کله چې لیکو او پښتو ژبه  مورنې

دا دی چې یوه  توپیر. دلون تر سترګو کیږيیا یو ب ي دیته شو چې ډیر جدي حالت رامنځ ،وکړو، داسي مالومیږي

په معیاري پیاوړي جګه ژبه کې سړی د ورځنۍ  ده.کلیوالو روڼ اندو او بله ژبه د نالستو  پوهنتوني لوستو ژبه د

 .په همدې وجه جګه ژبه ځانته ارزښت ورکوي په زړه پوري ښکلي غږ او اهنګ لري .ژبې نه په ډیر څه پوهیږي

  .انګړي اوازونه او غږیږ جوړښت لريځ خپل ځانته جال د پښتو ژبې هر ګړدود

یوه  وده او بدلون په پرمختګ،دغه  ،يکړلري چې ټول خلک باید نن سبا د خپلې ژبې عادات بدل سړی د دې تمه ون

، فلسفي اقتصادي، ټولنیزو ، تخنیکيه په میلیونو نویو مسلکي پوهنیزوکې رامنځ ته کیږي، پښتو ژپ اوږده موده

ژبه زموږ د پوهې افقي پولې جوړوي، ژبه د انساني روح ټول  .ته اړتیا لري جوړونېو نیولوجېزمون او وییونو

 نهښتیاملي ویویت ملي پیژند او له پښتو ژ بې څخه زموږ افغاني هژبه په چوپتیا کې جوړیږي، پرته  ځواک دی،

. پښتو ژبه ي، او ولسواکی ته رسیږوپوهاوي، ملي یووال ناشوني ده. د همدې ژبې په مرسته موږ افغانان سولې،

  .ژند مهمه نښه دهافغان ملي پېیو  د زموږ د ملي هویت،

 

یا  لستاینامه په  پالر پښتو کره لیکنۍ د یوې یوویشتمه پیړۍ کې زیار ژبپوه پوهاند دوکتور مجاور

 نومول  لقب

تو ژبپوهانو یاد شوي دی او ډیرو نورو پښد پښتو ژبې پالر مومند بابا پخوا که څه هم زونې له مخې ې او ازما د پلټن

دود او زړې پانګې په دودونه او رغاونه کې څه نا څه ګړ اولي، یووالي تر څنګ پښتو لیکدودي کره واد پښتو ژبې 

، نړۍ ول.زو آرونو سره نا اشاناله نویو ژبپوهنیزو او وییپوهنینن ورځې د دوی  .غیر علمي هاندې هڅې کړي دي

او  اسمان کې د پیر روښان د پښتو ژبې په .د پرمختګ په حالت کې وياوبدلون  ښتون،ود اواو ژبه تل ټولنه 

ک ادبي د خوشال خان خټ حمان بابا روحانیت،د رد سلېمان ماکو ادبې پښتو نثر، ، ونهټولنیزې فلسفې رنګ د دروېزه

بیبي تاریخ او همدارنګه د پوهاند عالمه ح د حمزه بابا حماسي غزلونه اود محمد هوتک پښتو نثر،  کالسیکه پانګه،

پر له برکته  غورځنګمعیاري د  ند زیارد نیمې پیړې راهیسې د پښتنو پر نړۍ د پوهاسیاست ستوري ځلیږي. 

 راختو دی.  پهلمر  روښانه ځالندهیو  پښتني سیمو

میک کچ زموږ اکادې النړیو لوړ کله چې یو انسان نیمه پیړۍ پر تیا کې جوړیږي،ژبه په چوپ ،ژبپوهنې له اندهد 

پیالمګر،  مخکښدا  آیا وي،ړي او کار ک فکر لپاره ې ته په چوپه چوپتیا کې د سمون، رغون او پراختیاژب مورنۍ

 ژبپوه پوهاند زیار پر نړیوال کچ پهکیدای ؟  بلل نشيزیار د پښتو ژبې پالر  دوکتور پوهاند انسان او سترنوښتګر 

ونو پوهیږي او معیارنو او ارپه پارسي، عربي، انګریزي او الماني ژبو  ژبپوهنه کې لوړي زده کړي کړي دي. د

 ګړدودنو رنګول شوي پره وډه، خوره وره، ګډناکره نړیوالو معیارنو او آرونو ته په کتو سره زموږ استاد  ګړیږي.

 .دی يیو کره فورم او ستایل رامنځ ته کړیارونه، عژبپوهنیزو م پر بنسټ معیارنو ټولمنلينړیوالو ژبې ته د 

زموږ مورنۍ، ملي، علمي شخصیت دی، چې ستر یوازینې بېدودی )استثنایي(  پوهاند زیاریوویشتمه پیړۍ کې 

الزامي توګه  یلي اوپ ، منطقي، مناسب ډولبشپړه توګه، په معقولهپه  د وخت له غوښتنو سره سم ته رسمي پښتو ژبې

کره پښتو لیکالرې اړوند یوې  اوریفورم کړي او رغولي  پښتود یوې یوازیني کره لیکنۍ  بڼه کېنږه  په کتابي

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

 لیکنې او دپه اړون بڼېلیکنآره بڼه له کره شوي کره  نا داو  یو ځایلیکل او جال لیکل( کلیکدود )اورتوګرافی

 .يالرښوونې کړي د

د ، واخلي ونډهکچه  برابره په غورځنګ کې د زیار پهتوګه او عملي  په ویښهپښتانه  ځانخبري ټول ړون اندېنن  که

زده کې معیاري اډانه  علمي پهله وړکتونه تر پوهنتونه  کره او یوه یوازینې لیکني بڼهیوه  به راتلونکي نسلونه پښتنو

.له دې امله د لرغوني پښتو شي  وکارولپه ټولمنلي توګه ډول  یو او رسنیو کې په ټولو دولتي اداروپښتو به ي او کړ

د  د پښتو ژبېرته له شک و شوبیانه منلي شوي دی. اهمیت او مخکښتوب پ پوهاند زیارستر  په تاریخ کې دژبي 

 لیکني بڼه ځښته ډیره اړینه ده.کره  د یوې واحدې کې د لیک لیږ رالیږاو  د پښتو ژبې لیک لوست پایښت او ودې،

 ،خپله مورنۍژبه پلل تعصب نه دی چې ،وهیدلي دياو پ فکر سر ته راغلي اوهوښ پښتنو اندو  ړون اوس د ډیرو

لۍ ویاړو نووپه پښتو او پښت پښتو پالو، لیکو،پښتو  پښتو وایو، پښتوکوو، بلکي تعصبونه لمنځه وړل دي.له دې امله

له الي ته پرته یوو پښتنو د اوژبې یووالي  خپلي مورنۍد پښتانه پوهیږي چې لمانځو.  مخکښ پوهان ژبې پښتود او 

 . خیبره بله الر نشته

لیکوال او قلموال په رسمي او یا  رښودونو له امله نن د پښتو ژبې ویښښوونو او الګ د الرد ښاغلي زیار غورځن

وسمهال پښتانه ځوان قلموال او لیکوال د خپل ټبریز  ه اخلي.ونډیا ډیره په کارونک او دودونک کې لږ  ډولنارسمي 

 اهمیت او کړې او کارونې ته ځښټ ډیره یوازینۍ کره لیکنۍ پښتو زد ېسراسري یو دود پر ځاي دییز ګړه او سیم

پایله کې له پسې هڅو او اغېزو په  پر . د پوهاند زیار پوهنیزه غورځنګ د الرښوونو او الرښودونوارزښت ورکوي

  .یوازینۍ کره ژبه کاروي یوه لیکوال، څېړنوال او رسنوال ېډیر

ر په مشرۍ د ل د ښاغلي پوهاند مجارو احمد زیااو رسنوا ، قلموالپښتانه روڼ اندې لیکوالپوه نن ډیر ځانخبري 

تو د یوې کره لیکنۍ پښکولتور هاندو او هڅو الرښودونو سره سم د ژبني  راهیسې پیل شوي غورځنګنیمې پیړۍ 

 .بوخت دي کېپه خپرونې او دودونې 

ځینې پښتانه لیکوال داسي لیکنې کوي، څنګه  د الرښوونو سره سره بیا همغورځنګ  معیار د یوې کره لیکنۍ پښتو

 هلژبې څخه بېکره معیاري یوې له  ېناکره ژب ي خپل سیمه ییز ګړدودشي کواللن لیکوال، يخبرې کوچې دی 

د یوې هڅه کوم تر وسې وسې ګردود تر اغیز الندې یم،  قبیلې ځدرانېتبرني  خپلي سیمه ییز زه پخپله د ي.وسات

  دواړه ژبې بیلي وساتم. غهد کره پښتو لیکالرې الروي په توګه

په ابهام ه ځانه سره غواړي، لوستونکی باید په وار وار ل ي دییچې څنګه  ،کوي ينداسي لیکهر څوک  رېچې که

 څه مانا لري او یا څه مانا ورکوي. انه پوښتنه وکړي، دا مشوره وکړي او یا له ځکې 

ر غورځنګ له سلګونو الرښوونو ال ينیمه پیړۍ د زیار د معیار ه د پاسهد څ نۍ او نهیلي خبره ده،خواشیډیرې د 

ډیرې اوسني زدکړوال او لیکوال پر دغه نابښنوړه ګناه سترګې پټوي بیا هم سره سره ښودودنو، کره کتنو او نیوکو 

  وي.نه سمه نازمېښتونو سره ځانوڅېړنو او له معیاري غورځنګ د نیم پیړییزو او  او غوږونه کڼوي

  بیل کړي. هلیکدود ښتو ژبېکره پیوې سراسري  دییزګړدود ه پښتانه مجبور دي خپل لنډ تنګ ټبریز سیم

 

  ځینې ګوتنیونکي غورځنګد پوهاند زیار ژبپوهنیزه 

د پوهاند مالتړه تیوریکي زه ینژبپوهیا  نو اووریا د نوې ژبپوهنې آبنسټه  علميمنطقي پرته له کوم ګونیونکي  دا

پوهه ه نامتعصب ټاکلوې ځین .څرګندونې کويې یونکنوتګ ز ژبپوهنیر غورځنګ په وړاندې بې بنسټهپیړنې نیمزیار 

او  رنگیا سیالۍ  ټکر ترمنځ دګړدود لویدیځي  ختیځي او ته د وعلمي فعالیت ژبپوهنیزوزیار پوهاند د ژبپوه  کړی

 ي. ته الره خالصو اچولو بل درز یوبې اتفاقي د  منځ تر پښتنو د سرهپوهي انډیره په  او کويور بوی

ل وکاروباید او پښتو لیکالر  ژبه پښتوې یوه ساده لنډه روانه او اسانه چ ،په دې اند ديبیا لیکوال پښتانه ساده ځینې 

په  . دویفکر لريسیمه وال او کلیوال ډول لیکوال دا  پرې پوه شي. هر اوریدونکی ، څو هر لوستونکي اوشي

او که لیکلي هم تېزس لیکلي علمي کوم خپله نې  ژندلي اونه ده پېاکاېمیکه ژبه او څېړنېزه لیکنه  کرهنورو ژبو کې 
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، دا يدناخبر  او توانهځواک له  ژبېپښتو دوی د خپلې . ییز ګړدود کې لیکلي دی دوی پرخپل لنډ تنګ سیمه ،وي

او بلخوا  په توپیر نه پوهیږي ېاو ژبپوهن ېژب د خوا یو ځکه، گران ديډیر ورکول  ته سکته )قناعت( ډول خلکو

  .نه ده چارلیکوال نیمه  زده کړه وال اونیمه  ژبپوهنیزې لیکنې څېړنې د هر

رد وخوري به په څه د داسي کره ژبه نو ٬٬وایي، یزو څېړنو او ازمیښتونو تهنیم پېړن پوهاند زیارد بیا ځینې نور 

په ایراني . که له دې ښاغلي پوښتنه وشي چې ٬٬کي ستونزي لري الهم په مطلب اخیستلو یېچي زما په شان پښتانه 

نه ژبه کره پښتو  د پوهاند زیار په نږهوایي هم  ځواب بلی دی. دی بیا پوهیږۍ،ژبو او انګریزي  ، اوردوپارسي

 زدکړوال،که زما په شان اماتور نیملوستي  .خبر دهډیره د افسوس وړ دا ګوتنیوکه کې نیوکو تګوټولو په . پوهیږي ؟

او لویدیځ کې ژوند  په کابلاله بهر چې د دریو نسلو راهیسې د خپل کلیوالي چاپیری ځپلي پښتانه کابل او لویدیځ

سره د پوهاند په دویم ځل لوستلو په کره لیکالر باندې پوهه نشي،  په لومړي ځل د پوهاند زیاردوی  کله چې ،کوي

 موږ باید په دې هم وپوهیږو، مطلب تیرینه اخیستلي شي.دم پوهیږي او  سم لیکنو باندېزیار په پوهنیزه څېړنو او 

 نشي کوالی . نهلیکلمي عنږه هر څوک د زیار پشان  چې

ژبه یي ګرانه یا پیچلي کړي ده،  چې وایي پښتو ،ته او لیکوالو ژبپوهانونیونکو ګوت زیار هغودوکتور د پوهاند 

دی، د نړیوالتوب، ټیکنالوجۍ او د نورو سیمه ییزو او نړیوالو ژبو پرمختیا له ځغلنده بهیر سره د پښتو  سیځواب دا

 ؟ شي تشو خبرو او انګروزو بلهاريرغنده او علمي هڅه ولې د 

هو، که زما د مړینې پر سبا کومه نوې وایي: داسي  دغو ګوتنیونکو تهمرکه کې بله پوهاند زیار په خپله یوه 

زرغون  او د کومې معجزې له مخې کوم پښتون ژبپوهاند، لکه خرېړی له ځمکې را، ژبپوهنیزه تیوري پیدا شوه

 نه تیوري نوره نه چلېږي، او کارولې زده کړې اړونده د زیار په پښتو ژبپوهنه کې ووایي، رښته لري چې دا شو،

 .مې نارامه کاندې او اروا بد ووایي زما تیورۍ پرځاید  ستا په خبره، چې دا

په خوځښت  (ماشین)یا  د معیاري پښتو ګاډی: وایي په ډاډمنه توګه او پوهیږيمجاور احمد زیار دوکتور پوهاند 

  .راغلی، نور یې څوک مخه نه شي نیولی

په ژبپوهنه، وییپوهنه، توکمپوهنه او د ژبې ځانګړې څانګپوهنې، نیوجیزم، نویزونه او د ژبي داسي نورې برخې 

کې ځښتي ډیرې څېړنې کړي او علمي کار نه دی. پوهاند زیار په دې برخو  اړه پوهنیزې چارې د هر اماتور ژبپوه

 کتابونه لیکي دي.

په ګونډو  د السبرو ژبو لهمورنۍ ژبې زموږ موږ ملي رسمې ژبه او ز ، څوزیار ایستلينیمه پیړۍ  پوهاند زیار

خپلي ژبپوهنیزي  . پوهاند زیار دسبک و ستایل وروبښلي دی نوې ته یو پښتو ژبېرا وباسي او ورسره ي ټوګه بریال

کره د یوې څخه نه له کره ژبي ګړدود له ګړدودنو اوژبه  توڅو کره پښ ،یو عمر زیار ایستلي دیپربنسټ پوهي 

  .کړي هبیل ر او لیکدود له الرېلیکال

میک شخصیت دی. چې اکاې علميستر نابغه ښتو ژبي یو د پتر ټولو پوهانو مخکښ یوویشتمه پیړۍ کې  زیار دپوهان

 ي .دی لیدل شواو د پښتو ژبي په نړۍ کې ساري نه د پښتو ژبي په تاریخ 

 

 : پایله

ار ایستلي . پوهاند زیار زیستونزي لريربړۍ او د ګړدود او کره لیکبڼې پښتو ژبه هم لکه د نړۍ نورې ژبې زموږ 

نونه او ریفورمو نوېسم سره او غوښتنو  واو را کمي کړی دي. پوهاند زیار د وخت له اړتیاژندلي او دا ستونزې پې

بدلونونو کې  ي، څو په نویو ژبنۍلپوهو کړي او راویښعام ذهنیت  د ولس.کړي دياو پلې  کړي ته سمونونه رامنځ

 .لي ګامونه واخلۍکوټچټک 

ختیځي ونو کې د تپوهنیزو فعالیدی، د هغه په  پوهنړیوال افغان افغانشمولهزیار یو اند پوهاند دوکتور مجاور زما په 

سیمه ییز  هیڅ وختپه خپله ستره عالي پوهه کې نشته. پوهاند زیار  بوید ټکر او خوند  ،او لویدیځي لهجي رنګ

په  پوهاند زیارد  .يکره ژبې ته فکر کو افغان ولسدرست پښتون فکر کولي نشي.دی پخپله ستر پوهه کې د 
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 سویلي پښتونخوا، ،وزیرستان، تاریخي ښار پیښوری لو ، کندوز، لویه پکتیا،، کابللوی کندهار کېپوهي ژبپږهنیزه 

نن ټول پښتانه یوې پوهیږي، چې ډیر ښه په دې دی . انته ګوريدنه یو شګردو کې شته ننګرهار یلو کوټه او

په دې ډول یوه ژبپوه پښتون  بل یوه زیار مخکې هیڅپوهاند  یوازینۍ کره پښتو لیکنۍ ته اړتیا لري. ترسراسري 

د پښتون افغان کوم  به همزیار ورسته پوهاند  اندې کړي او لهوړنه ده پښتنو ته تیوري طرحه او منطقي  ژبیوهنیزه

 .شي کړېنتیوري وړاندې  هوړاندې یوه بدیل هپ رۍژبپونیزه تیو د دهمعجزې له مخې 

ادبي  او کتابونه ،لیکنې یوهنه، پوهنیز څېړنې،تیوریکي او عملي ژبۍ کې د استاد زیار ورستي نیمه پیړپه چا  که

او ټولې  سره مخامخ کیږيیا ریفورمونو  د پرلپسې رغښتي او لیکدودي سمونونودی ي، ي وکتلیا  يلوستل هستونې

 نوېزونو، په تېره د وړو قاموسونو د پوهاند زیار. هڅې یي یوې یوازینۍ کره پښتو لیک بڼي ته تر سره کړي دي

پښتو روان پرمختیایي کره لیکنۍ  -یوې لیکالرښود دژبې پښتو د او په دې وروستیو کې  ههممانیزونو او سربلون

 .شي دايیک ګڼلغورځنګ  رښتیني یو واریزیو دا غورځنګچې په ټوله مانا ، يکړپرمختګ چټک بهیر دومره 

ې پښتو ژبه لکه نورې ژبې د معیار ربړ .ړدودنو په لومه کې ښکېله پاتي دهګ چې پښتو ژبه د ،ټول پښتانه پوهیږي

معیاري د ورو ورو هره ژبه په خپل ټولنیز بهیر کې وده کوي. ګڼشمېر ګړدودونه په یوه ژبه کې راټولېږي او .لري

 باید د ژبپوهانو له لوري ورهوارې شي. . په دې الره کېبڼه اخليژبې 

. استاد مجاور يت وړ دد درنښپوهنیزه څېړنې  د پښتو ژبې د معیاري کېدلو په برخه کېد پوهاند مجاور احمد زیار 

ادې کړي دي او د ینېِغه  پهنیغ او پښتنو ټولنیزې ستونزې  تاریخ زغرده د پښتوپه په خپلو څېړنو کې احمد زیار 

اړولی دی او په ډېره روښانه بڼه یې ستونزې یادې  ژوند خوالو او ناخوالو تهپام یې د ژبې او ټولنیز  پښتځوان 

 .يوړاندې کړې دورته ې الرحلعلمي ي او کړې د

څېره مخکښه یوه ځالنده  مبارزه کېپښتو ژبې ودې او پراختیا  او د ېنافغان ځوان پښت لپاره د ژبپوه پوهاند زیار

و نو د نورورپښتو ژبه یې په نویو ژبپوهنیزو آ .وړاندې کوي ونهژبپوهنیز فکر نوېځوان پښتني پښت ته دی  .ید

 . ژبو سره سیاله ګرځولي ده

لیکالرې په برخه لیکدود، پښتو  یوې کره پښتو لیکالرې په اړه پښتو د ژبپوهنیزو هلو ځلو کېخپلو اند زیار پپوه

د  کیدای، چې زه او ته ورسره مل شو او بریالي نوره رسیدو پر مهال هغه وختو ته د موخژبپوهنې  د نوېکې، 

 . ته ورسوونسل  نوې پښتوناو نوښتونونه هڅې لیکنې غورځنګ  معیاري زیار

، د زیار د غورځنګ الرښوونو او ضایغه نکړۍ باید نوره وخت شۍ،نوره په خبره پوه  پښتانهویښ  ړون اندې

نګ سره باید په او له دې غورځ خپل قلم او خپله ژبه وچلوۍته له تعصب او تنګنظریو څخه  پر ه سمالرښودونو سر

چې  ،وپوهیږي. پښتانه باید ته ورسوۍد نا پوهي او بي تفاوتي لوبه باید پای پښتنو تر منځ  د. ریښتني ټوګه مل شۍ

 لومړني ازموینه ده تر ټولو و ژبني یووالي ند پښتد یووالي په الره کې ملت  د لر او بر یو افغان

 د لیکوالو او د پښتنو مشرانو له لوري، سیاسي، مدني فعالنو، افغانانو هیله ده، چې سږ کال د ویښو ځوانانو

 مشرتابه څخه غوښتنه وکړي،څو علومو اکادیمۍ د افغانستان دو ورځ په نمانځغونډه کې غبرګولي په اتمه نیټه د پښت

 نامه وستایي. ور مجاور زیار رسمآ د پښتو ژبې پالر په پوهاند دوکت

 .ینه د پښتو ژبۍ پالر ته درنښتپه ټوله پښتني م ،هیله سم پوهاوي په د ټولو پښتومینو د

 

 پای
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