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  م٢٥/٠١/٢٠٠٨جرمني،               غر  سپينمحب
  
  
  

 ) مرکز(په افغانستان کې د پژم يا پښتو ژباړې د منځي 
  د جوړېدو اړتيا

  
  ]د مورنيو ژبو د نړيوال کال د نمانځنې په پلمه[

  
  

وونيز ايي له پښتنو پرته له بل چا څخه پ) علمي او تعليمي(د پښتو ژبې پوهنيز او  د .  نه ويوروسته پاتيوالی، 

وونځيو ته د خپلو بچيانو د  وونځيو کې د زده کړې د دودېدلو او  وونې او روزنې د پراختيا، په مورن ژبه په 

وونيزو او ، له نورو ژبو نه پښتو ته د پوهنيزو، ادبي،  لو تر څن اثارو او مالوماتو راژباړل د دغه وروسته ... لي

يپاتيوالي د پای ته رسولو يوه مهمه ال ل کي د افغانستان په څير په وروسته پاتې هيوادونو کې چې د خلکو زياته . ر 

ي او يا په دې برخه کې د لګښت وس نه لري، دا د دولت دنده ده  ت نه پوهي وونې او روزنې پر ارز برخه يې يا د 

امونه اوچت کړي يز  ر کې بنس ر هم د زده همدارنګه دولت کولی شي چې ملي او ان نامل. چې په دې ډ ي سودا

وونې او روزنې او ژباړې په برخه  ور(کړې،  وي) سک   .کې مرستې او پانګونې ته وه

ي چې » مرستو«له بله پلوه څرنګه چې اوس هيواد ته د بهرنيو  ل کي ورخ رامات دئ، نو همدا خورا وړ وخت 

انګړ» مرستو«اوسني چارواکي د دغو  ر ته    . ې کړييوه د پام وړ برخه دغه مهم ډ

هغه څه چې پر پښتو برسيره په نورو خويندو ژبو پورې اړه لري، نو دا هم د دولت دنده ده چې، لکه له پښتو ژبې 

ړيو د شمير او د هغو د ژبو د وروسته پاتيوالي او ودې کچې ته په پام سره د هغو  سره د چلند په څير، د دغو ژبو د و

  .ړي او د هي ژبې حق و نه خوړل شيد ودې او غوړېدا په برخه کې هم مرسته وک
  

د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د پښتو او پارسي ـ دري  ژبو په څانګو کې د يوه  بله ډيره مهمه خبره د هيواد د پوهنتونونو

ه د ژباړې د مضمون هرو مرو پيل کيدل دي يز مضمون په تو  د دې کار موخه محصالنو ته د ژباړې د تيورۍ .بنس

ه او تاريخ پر و ي، داسې چې په پښتو څانګو کې د پښتو او دري متنونو ژباړهرزده کولو برسيره په عملي تو ل کي  

ي د اوزبيکي او نورو کورنيو ژبو په څانګو کې کيدی شي . به دري او په دري هغو کې به پښتو متنونه ژباړل کي

  . چې د دواړو ژبو ژباړه محصالنو ته ورزده کړل شي

ه په تيره د ژورناليزم او » ملي مضمون«ې کيدی شي چې د ژباړې مضمون د يوه د موافقې په حال ک په تو

وونې او روزنې، تاريخ او فلسفې او )علومو(همدارنګه د حقوقو او سياسي پوهنو په پوهنځيو کې هم ورزده .... ، 

ينګښت او دغه راز د هيواد د د ليکوال په اند، دا کار بې له شکه . شي) تدريس(کړل  د ملي يووالي او پوهاوي په 

ه د دواړو رسمي ژبو په زده کړه کې رغند،  اکاډيميکه اوپه متمدنه له خوا ) نسلونو( راتلونکو پښتونو  هومانيستتو

ه انګليسي، اړينه بريښي چې د ژبو او ادبياتو پوهنځيو د بهرنيو ژبو، لک برسيره پر دې. او سوله ييز رول لوبولی شي

  .په څانګو کې هم د ژباړې مضمون او مهارت ته پراختيا ورکړل شي... فرانسوي، جرمني، چيني، عربي، روسي او



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنال
 maqalat@afghan-german.de 

 

تر هغې چې دولت؟ او يا هم کوم ملي .  د جوړيدو خبره مو کوله)مرکز(هو، په افغانستان کې د پښتو ژباړې د منځي 

ولنې چې د هيواد په دننه يا بهر پانګوال او يا خصوصي شرکت يا شرکتونه د دې کا ر ميړانه کوي، نو هغه کولتوري 

يو کې د  ه  پرانيزي او ليواله ژباړوونکي دې ته ژباړې څانګې کې پرفعاليت بوختې دي، کولی شي پخپلو جر

اکلي زيارحق  ه، او که د پيسو د ورکړې شونتيا ولري، نو د يوه  وي چې په وړيا تو ې د په وړاند) حق الزحمې(وه

ې راونغاړي ت لرونکيو بهرنيو اثارو ژباړې ته م   .ډيرو مهمو او پوهنيز ارز

که کوو چې د ژباړې په بهير کې د يوه کره ليکدود ار يوهموږ په اوس وخت کې د ژباړې د   منځي د جوړيدو خبره 

وډۍ مخه ونيول شي ي. او اصل وساتل، يا په بله وينا د ژبن  ايونو همدارنګه اړتيا ليدله کي  چې په دوو بيالبيلو 

ر کې پر پښتو د  کې او يا هم د دووجال جال  ژباړوونکيو له خوا د يوه کتاب د ژباړې د مخنيوي په موخه په کمپيو

کيدی شي چې د دې کار د ترسره کولو دنده د يوې . ژباړل شويو او يا تر ژباړې الندې اثارو يو لړليک چمتو شي

ولنې له خوا زموږ ه په کولتوري  رپوه هيوادوال ته وروسپارل شي او يا هم يو کارپوه دا چاره پخپله خو  يوه کمپو

  .غاړه واخلي

  پای

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


