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 الف

 ګ ارشد الرښود استاد 

 کنالوژۍ اغېزې( په نامه د یـوېټومايت معل )پر پښتو ژبه او ادب دکال مخکې 

شوم، چې هـ  مووـون نـوې  ټاکل الرښود استاد و پروژې څېړنیزې -يداسې علم

چـا یله ه د رسچینو کمی کې په پښتو ژبه په دې اړه څېړونکی تازه کاره و. وه او ه 

، همـ  تلـ مره بـه پـردا دومره مهمه مووون ده، چې هر څـو نه پټه خربه نه ده، مګر 

 را ته برېښېده.هامغومره به یې ارزښت 

شـوي دي  غاړه غـړۍ رسهعرص کې په اوسني  که څه ه  کنالوژي او ادبیاتټ 

ډګر کې ډېـرې په د ادبیاتو او هرن د ودې او پرمختګ  تر څنګ یې او د نورو برخو

ه  لرلـې دي منفي اغېزې  د مثبتو اغېزو تر څنګ یې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.

کنالوژي پر پېژند او له ادبیـاتو رسه یـې د اړیکـو پـه ټد معلومايت  اثر کې دېو په ا

سیستامتیک بحـ  او څېړنـه شـوې ده. د څېړنـې زیاتـه برخـه یـې  اړوند، منظ  او

د څېړنـې څېړنـدود یـې  ده. هـ  کـړې یـېسـاحوي څېړنـه  کتابتوين ده او یـو څـه

 چارو او وسایلو نه ګټـه هغو الرو له ټولو او له دې امله یې او تحلیيل دی ترشیحي

شـک پرتـه له  د څېړنې لپاره رضور و. دغې مهمې مووون اخیستې ده، کوم چې د

دی، د  پـه وړ او مناسـت تحلیـل بانـدې والړ د یوې سمې او روغې څېړنـې بنسـ 

 ېډېـر  ېکنالوژۍ اغېز ټد معلومايت  کې اديب ښکارندو په سمه ارزونه او تشخیص

 ر د متـدنـد اوسني عصـ کنالوژيټمعلومايت  . په حقیقت کېيد ېپراخاو  ېژور 

ټـولنیزو علومـو پـه  ، بلکې دۍي نړ ـپه ساینس یواځې دی، چې نه یو داسې سوغات

 اړخیزې اغېزې لرلې دي. ډېرې ژورې او هر یې ه  ساحه کې

بانـدې  په نړیوال کيل )ګلوبل ویلیج( له برکته ۍکنالو ټنن سبا د معلومايت  نړۍ

 بلـه لـه یـو د تخنیک په مزو رسه انسانان او انساين ټولنې شوې ده. د ټولې دنیا بدله

همدغـه  له شک پرته امکان نه لري. چې بېلول یې دي ينښلول شو  داسې پیوند او
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 ب

کنـالوژۍ ټد معلومـايت  کـې پـه دېاو  کنالوژۍ او کمپيوټر زمانه دهټد  عرص روان

پـه اړه  کنـالوژيټد معلومـايت  بانـدېپـه پښـتو ژبـه او ادب  .اغېزې بې سـاري دي

ه  لیکـل شـوې  ارزښتناکې مقالې او یو شمېر ېشوې و  خال څېړنې -خالمخکې 

بشـپړ اثـر نـه و لیکـل کـوم  اثر د لیکلو تر وختـه پـورې دغهد  مګر په دې اړهوې، 

ټاکـل لپـاره  نوماندۍ دورې د رفع کولود  څېړنیارۍ . له دې امله دا مووون دشوی

 کې داسـې را ونغښـتل شـوه په یوه رسیزه او څلورو څپرکو او په دې توګه شوې وه

 ینې ه  ور رسه ملې دي. چې یوه ګټوره پایله، د وړاندیزونو پاڼه او رسچ

 په اړه د هغو چاپي آثـارو پـه کنالوژيټپه لومړي څپرکي کې د معلومايت  د اثر

ووـون پـه اړه لـو او ډېـر م دېد  چـې پـه هغـو کـې باب علمي تبرصې شـوې دي

کنـالوژي پېژندنـه شـوې او ټد معلومـايت  کـې   څپرکيیپه دو راغيل و. معلومات

کنـالوژي د حـال او ټل شوی دی. معلومـايت څرنګوالی ښود سیمې ته یې د راتګ 

پـه  او ان هغه یـې يوسیلې ښودل شو را لېود  -چټکې رسونې، ساتنې، لېود احوال د

معلومـايت  .يعصـابو پـه نامـه بانـدې معـر  کـړې دد ا اوسني وخت کې د ټولنې

یې خپـل  هیو  ههر  ونو او وسایلو ټولګه یې بللی شوچې د بېالبېلو سیستم کنالوژيټ

او ډول پـه اړه یـې ځـانګړې  د هـرې وسـیلې او لـه همـدې املـهپېژند او اغېز لـري 

هغه  ټولېکېوي،  لباندې ټینګار لید دې ټکي پر ، خو په ټوله کېخربې شوې دي

د تخنیکـي  په چټکـۍ رسه له یوه ځایه بل ځای ته معلوماتچې خربونه او  وسیلې

پـر  کـې   څپرکـيیپـه درېـ .کېويي بلل کنالوژ ټالتو په وسیله لېودوي معلومايت آ 

 ګټې اخیستنې د پیل او څرنګـواي کنالوژۍ څخه دټپښتو ژبه او ادب له معلومايت 

تـر ټولـو نـورو  مووـون اسـاا او باب څېړنه شوې ده او دا څپرکی د نومـوړېپه 

مووون د منځپـانګې  د یادې شوې ځای کې ډېر مه  څپرکی دی. په دې ،څپرکو

د  کنـالوژيټد معلومـايت  .ګټـور معلومـات وړانـدې شـوي ديډېـر  په برخـه کـې



 د الرښود استاد ګزارش

 ج

اړخیزې اغېزې بیـان شـوې  پرمختګ لوړه کچه او پر پښتو ادبیاتو یې پراخې او هر

لــه  مســتندې بېلګــې او مثالونــه ورکــړل شــوي دي.یــې دي او پــه هــره برخــه کــې 

ټـه په پښتو ژبه او ادب کې په نولسمه مـیالدي پېـړۍ کـې ګ کنالوژۍ نهټمعلومايت 

خپـل وزرونـه  هـر لـور تـه کـې یـېۍپېړ  شـتمهپه شـلمه او یووی ،اخیستنه پیل شوه

د اړیکو په اړه داسـې  ۍکنالوژ ټد ادبیاتو او معلومايت  وغوړول. په دې څپرکي کې

 او ونکو لپاره له ګټې نـه خـاي نـه دیچې د درنو لوست ارزښتناک بح  شوی دی

اغېـزې لـه پامـه غورځـول یـو ډول پر ادبیـاتو د معلومـايت ټکنـالوژۍ  یېترڅنګ 

نـالوژي د منفـي کټکې د معلومـايت  په څلورم څپرکي د اثربلل شوې ده.  ګيساده

پـه  د هغـو یـوه بېلګـه چـې ورکړل شوي دي باره کې معلومات اغېزو او تاوانونو په

فیسـبوک،  دیـې پرتـه  ډېرې چټکۍ رسه یو څه لیکل او د نورو له کتنـې او اېـټ  

چې په دې برخه کې  شامل دي خپرولله الرې  کنالوژیکو وسیلوټاو نورو  انټرن 

ــي  ــې امالی ــټوډۍ،ګڼ ــې ګ ــایي تېروتن ــايت  ،انش ــي معلوم ــاوې او مزاحمت نیمګړتی

 اثـر پـه پـای کـې ډاډمنواي باندې خربې شـوې دي. د د معلوماتو ډېر لو چلندونه،

د  وه شوې او د کوم هدف او موخې لپاره چې دغـه څېړنـه پیـل شـوې پایله راوړل

هغې په ترالسه کولو بانـدې ډاډ ښـودل شـوی دی. لـه هغـه وروسـته د وړانـدیزونو 

ټولګه راوړل شوې او د کتاب په پای کې په اثر کې استفاده شوې رسچینې ښـودل 

 شوې دي.

په یوه ډېره مهمه مووون باندې لیکل شـوی  اثر دغه ویلی شو چې په ټوله کې

ت د ټکنالوژۍ په مرسته ډېـر پرمختـګ کـړی او نن سبا د هېواد سیمې او نړۍ ادبیا

ه روانـه او پـ دغـه ګټـور اثـر چـاپ هـ  ه. دغـه کتـاب نو له دې املـه بایـد دی،

دې علمـي  مـات یـې ګټـور او ارزښـتناک دي. زه د، معلو عامفهمه ژبه لیکل شوی

ځـوان ښه اسـتعداد لرونکـي هنانـد  دغه اثر د دغه پروژې د الرښود استاد په توګه
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 څېړنیار مطیع الله سـاحل د څېړنیـارۍ د نومانـدۍ دورې د رفـع کولـو لپـارهنوماند 

رتابه ـد افغانسـتان د علومـو اکـاډمي مشـ په هیلـه یـې ښې راتلونکې او د کا  بومل

 . د ورکولو وړاندیز کوم ترفیع علمي پالوي ته د

 په درنښت

 څېړنوال محمدنبي صالحي
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 رسی  

او فردي ژوند تـه رمختګ د انسانانو ټولنیز پټکنالوژیک  پرته اوسني له شک

 وده، ارزښــتونو پــه ژونــد د ټولــو مــادي او معنــوي بــدلون ورکــړی او د انســانانو د

رامنځتـه کـړې  یـې اسـانتیا ولی اوبخپل رول لو  ې او ساتنه کې ، غوړېداپرمختګ

د ژونـد  لکـه دا برخه یوه مهمه برخه ده او ، نو ادبیات ه  د انسان د ټولنیز ژونديد

پـاتې. دلتـه مهـ   هنـه د غېـزو خونـديد اوسنۍ ټکنالوژۍ له اد نورو برخو په څېر 

چې ادبیاتو له اوسنیو ټکنـالوژ کي پرمختګونـو رسه کومـه بڼـه غـوره  دی بح  دا

کـه  اغېـزې یـې زیـاتې دي يمنفـ تـګ،ته که شا ده، پرمختګ یې کړی دی کړې

څومره پاملرنـه شـوې  زښت او ټولنیزو اغېزو تهار  يرنګه د ادبیاتو معنو ، همدامثبتې

ځانګړې څېړنه نه ده کـړې او کومه چې د پښتو ادب په دغه برخه کې چا نو دا  ده؟

 اړتیـا وهته  نو دېڅېړنیز اثر لیکل شوی دی؛  -علمی ړنه پرې تر اوسه پورې یو بشپ

علمي او څېړنیز اثـر ولیکـل  ځانګړی بې او ادب په دغه برخه کې یود پښتو ژ  چې

و اکـاډمۍ د علمـي غـړي پـه ومانستان د علغه، نو له همدې امله کله چې زه د اف

د پښـتو  ،د ژبو او ادبیاتو مرکـزله اصولو رسه س   اکاډميعلومو د  شوم منلتوګه و 

پـر پښـتو ژبـه او ادب د لـه خـوا )) د متنپـوهنې څـانګې ،انسـتیتوتژبې او ادبیـاتو 

دورې د  ليـک النـدې د څېړنیـارۍ د نومانـدۍکنالوژۍ اغېزې(( تر رس ټمعلومايت 

یـزه دا علمـي او څېړن ،محمد نبـي صـالحي پـه الرښـوونه د څېړنوالرفع کولو لپاره 

ووـون قیمه الرښـوونه دا مما هـ  د ښـاغيل اسـتاد پـه مسـت را و سپارل شوه. پروژه

 ل وس او امکاناتو رسه س  مې د هغې په لیکلـو او بشـپړولو کـېپڅېړلې ده او له خ

انـدازه د  رخه کې په پـورهدې مووون په ب د هېره دې نه وي چې خواري کړې ده.

دې مووـون پـه اړه ډېـرې لـوې  موادو نه شتون یوه سرته سـتونزه وه، ځکـه چـې د
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کې موجودې وې، خـو تـر  ي پاڼونټټر او ان آثاروې لیکنې په ځينو چاپي خورې ور 

سـتونزو  له دېثر پرې نه و لیکل شوی، ا او اکاډمیک ړنیزڅېاوسه پورې کوم بشپړ 

څېړنیـزه  -شتو امکاناتو په مرسـته مـې دا علمـيد  رسه مې بیا ه  هنه کړې او -رسه

بېـره پـه څلـورو څپرکـو کـې بشـپړه پر رسیـزې رس  دغه پروژه ه بشپړه کړې ده.روژ پ

 ده.  شوې

رسه س  د مووون پر شـالید خـربې په لومړي څپرکي کې د څېړنې له اصولو 

 تیورۍ په برخه کې او پـر ادبیـاتو دۍ د د معلومايت ټکنالوژ  په کې، چې دي شوې

ارزول  دغې ټکنالوژۍ د اغېزو په اړه تر اوسه پورې تر رسه شوي کارونه څرګنـد او

لـو او ډېـر  کـېپـه دې مووـون پـه اړه  ثار چـې دهغه آ  (۹)هنشوي دي، چې کابو 

 پېژندنې رسبېـره دا هـ  جوتـه شـوې او د هغو پهمعر  شوي دي راغيل معلومات 

پرتله دا څېړنـه په  کړه او د هغو غورهچې د کومو دالیلو له امله ما دغه مووون  ده،

 څومره کره او بشپړه ده.

د معلومـايت ټکنـالوژۍ ))   څپرکـي کـې لـومړی پـر عمـومي عنـوانپه دویـ

او ور پسـې  ګ څرنګوالی(( باندې لنټې خربې شـويد رات یمې ته یېمعر  او س

ه د معلومــايت د معلومــايت ټکنــالوژۍ پېژندنــه شــوې، بیــا د نــړۍ او هېــواد پــه کچــ

د معلومايت ټکنالوژۍ پـر  په وروستۍ برخه کې یې ،ل شويټکنالوژۍ ډولونه ښود 

چـې یـاده ټکنـالوژي پـه ځـانګړې توګـه  دي، او پایښـت خـربې شـوي پيدایښت

ته شـوي رامنځاو څه وخت  څنګهکې ون... په نړۍ کمپیوټر، انټرن ، راډ و، ټلوېزی

زموږ ګران هېـواد افغانسـتان تـه راغلـې ده او  کله ،او څنګه یې پرمختګ کړی دی

 دلته یې د پایښت بهیر څېړل شوی دی. 

لـومړی لـه معلومـايت  ،برخـه ده   څپرکی چې د مووون مهمـه او اصـيلیېدر 

واي او څرنګـپه پښتو ژبـه او ادب کـې د ګټـې اخيسـتنې پـه پیـل ټکنالوژۍ څخه 

ه څـلـه ې ه پښـتو ژبـه او ادب کـوې دي، چې له یادې ټکنالوژۍ څخه پـخربې ش

چـاپ لـه ماشـین  دي، چې مـا یـې پیالمـه د يګټه اخیستل پیل شو  راهېسې وخت
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، دي ونـو پـورې پـرې خـربې شـوې، فېسبوک او نـورو ډولڅخه کړې او تر انټرن 

چې په دې برخـه  شوې دي،ومايت ټکنالوژۍ اړیکې څېړل ورپسې د ادبیاتو او معل

 .معلومايت ټکنـالوژۍ اړیکـې جـوتې شـوې ديکې له منظوم او منثور ادب رسه د 

زم چې له ادبیاتو رسه مسـتقیمه اړیکـه لـري او لـه دې تر څنګ ژورنالي همدارنګه د

، نـو ځکـه مـو دلتـه د دې الرې پښتو ژبې او ادب ته تر اوسـه ډېـر کـار شـوی دی

دي. همـد راز پـر  نالوژۍ پر اړیکو ه  لنټې خربې کړېم او معلومايت ټکژورناليز 

ۍ اغېـزې د معلومـايت ټکنـالوژ پر پښتو ژبـه او ادب  ې رسبېره په دې څپرکي کېد

روښانه شوې دي، چې لومړی یې مثبتې اغېزې ښـوول شـوي او ورپسـې پـه منفـي 

کې بیا پـه دینـي، کلتـوري او  رکيڅلورم او وروستي څپدي. په  ې شوېاغېزو خرب 

 مخنیـوي لپـارهد دي او د هغـو  ېنیز لحاظ د ټکنالوژۍ منفي اغېـزې بیـان شـو ټول

مخنیوي لپـاره الرې چـارې  دي او بیا یې د شوېمناسبې او عملې طرحې وړاندې 

 دي. په پای کې یې پایله وړاندیزونه او اخځلیکونه ه  راغيل دي. ښودل شوې

 د څېړنې ميتود او ډول

قـادي او انت تووـیحي، تحلـييل -له ترشیحيکې  رسالهڅېړنیزه  -په دې علمي 

چې ځـای ځـای  ېړنې ډول یې کتابتوين دی،او د څ ه اخیستل شوېمیتود څخه ګټ

 فاده شوې ده.تله ساحوي ډول څخه ه  اس

 څېړنې هدف او مربمیت د

معـر   څېړنیزې پروژې هدف دا دی چې معلومايت ټکنـالوژي -غې علميد د

والی او د پرمختګ بهیـر روښـانه او وڅېـړل ه، د راتګ څرنګ یې او افغانستان ته

. یې مثبتې او منفي اغېزې وارزول ه له ادبیاتو رسه یې اړیکې جوتې او پر ادبیاتو

پښـتو ادبیـاتو د  ېدو رسه په دې برخه کېمربمیت یې دا دی چې د دغه کار په بشپړ 

 یوه تشه ډکه، یو علمي او اکاډميک اثر  رامنځته شو. 
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 پخوانۍ څېړنې د پروژې په باب

چـې  ،يمووون پـه اړه خـورې ورې لیکنـې شـو  له دې رسه رسه چې د یادې

خو د دغې مووون د  ،ارزښتناکې او د قدر وړ دي کې هغه په خپل ځای او وخت

او لـه بلـې  نو له مخې دغه کارونه بسنه نـه کـويو غوښتیهر اړخیزې څېړنې او د نو

اکاډمیـک اثـر  خوا په همدغه رسلیک او مووون باندې تر اوسه پورې چا منظ  او

  نه دی لیکلی.

 اسـتاد ښـاغيل دل الرښـو دې پروژې په لیکلو کې لومړی له خپـ ه پای کې دپ

محمد نبي صالحي څخه د زړه له تله مننه کـوم او د رو  صـحت او اوږد  څېړنوال

د لیکلـو پـر  رسـالې ، چـې دعمر لپاره یې د خدای تعالی دربار ته السونه لپـه کـوم

 رشیـک کـړي وخت پـر وخـت رارسهنې او خپل نظریات و مهال یې الزمې الرښو 

هـ  را څخـه نـه ځينو ماخذونو راکول یې  راښوول او د خذونوأ همدارنګه د مدي. 

څېړنـوال الـدین هاشـمي او څېړنپوه دوکتور سـید محي له راز دي سپموي، همدار

 ختیـاوو رسه رسه یـې ماتـه درو بو چـې لـه ډېـ ،څخه ه  مننه کـومی  سیدي سید نظ

یـې  دې پروژې اړونـد کتابونـه د، ړيالزمې الرښوونې ک ې په ليکلو کېدغې پروژ 

ېـره دې پوروړی ی . ه د پېرزوینو یې .ي ديپيدا کړي او ماته یې په واک کې راکړ 

نـو رضور بـه  ،لـومړنی کـار دی ړنیز بهیر کـې دا زمـاچې د پښتو ادب په څې ،نه وي

ړی او زیـار مـې کـ مـا تـر خپلـې وسـې پـوره کوښـ  خو، ړتیاوې لريګمينې نیځ

  .او بشپړه توګه تر رسه کړم امانتدارۍ ترڅو دغه څېړنه په ریښتینې ،ایستلی

 


