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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ فبروری ٢۴

 

  اقتصادي او ژبني اړخونه» سټگفلٻشن « د 
 

نا، لغوي جوړښت او ريښه يې پوه سوي ياست؟ باور دا اصطالح مو کله اروٻدلې ده؟ که مو اروٻدلې ده، ايا په ما

لرم، چي زموږ اقتصاد پوھان به ھرومرو په دې باره کي پوره او ھر اړخيز مالومات لري؛ ځکه د اقتصادي 

علومو په نوو کتابو کي په دې اړه ډٻر څه راغلي دي؛ خو ما غوندي عامو کسانوته به ښايي تر اوسه ال نوې او نا 

 د نوي والي يا نا اشنايۍ لوی علت يې ھم دا کٻدای سي، چي دا اصطالح پر داسي اقتصادي حاالتو ) .وي( اشنا يي

ع کال ٢٠٠٨تر ھغه وروسته، چي په . ، چي ھره ورځ، ھره مياشت او حتا ھر کال نه پٻښيږي )کوي( داللت کيي

سو، په زياترو اقتصادي څٻړنو کي د لوٻديځي نړۍ مالي او اقتصادي نظام له لوی او بې ساري بحران سره مخامخ 

کله چي مي اوله پال په انگرٻزي ميډيا کي . او خبرونوکي ددې اصطالح يادونه ھم خورا ډٻره ليدل کيږي 

د مانا تر څٻړني . واروٻدله، په مانا يې پوه نسوم؛ مگر په وينگ کي مي تر غوږو ډٻره شناخته او اشنا و برٻښٻدله 

 په واقعيت کي ھغه ترکيبي ټکی دئ، چي د سټگنٻشن (stagflation)سټگفلٻشن او پلټني وروسته پوه سوم، چي 

(stagnation) او اينفلٻشن (inflation) له يو ځای کولو څخه جوړ سوئ دئ؛ او دا دوه ھغه ټکي وه، چي له 

ي په باب څو نوري خبري وکو، بې گټ» سټگفلٻشن « مخکي تر دې چي د. پخواڅخه مي غوږونه ورسره اشنا وه 

سټگنٻشن يا . په اقتصادي اصطالحاتو ھم څه نا څه سر خالص کو» اينفلٻشن « او » سټگنٻشن « نه ده، چي د

په اقتصادي لحاظ د تجارتي معاملو او فعاليتو نسته والي يا په کال ) رکود، کساد، درٻدل، سوړبازاري( سټگناسيون 

له اقتصادي پلوه د شيانو په بيو يا قيمتو ) پاړسوب( ون ؛ او انيفلٻشن يا انفالسي١کي تر يوه فيصدکمي ودي ته وايي

د ارزښت د زياتوالي او د پيسو د ) امتعو( کي دعمومي او پرمختلونکي لوړوالي په مانا دئ، چي د تجارتي کالو

   .٢ارزښت د کموالي له کبله پٻښيږي

له يوځای کٻدو يا امتزاج څخه » اينفلٻشن « او » سټگنٻشن « د » سټگفلٻشن « لکه څنگه چي مخکي اشاره وسوه

جوړ سوئ دئ؛ او په يوازيتوب سره يې د دواړو ځانگړتياوي او خصوصيتونه رانغښتي دي؛ ځکه په دې دوره 

کي له يوې خوا اقتصادي وده کمزورې کيږي؛ او وزگارتيا يا بيکاري زياتٻږي؛ او له بلي خوا د شيانو په بيو کي 

نخښي » سټنگناسيون«يا  »سټگنٻشن«ت او د بٻکارۍ ډٻرښت دواړي د مښد اقتصادي ودي ک . ٣لوړوالی راځي
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» سټگفلٻشن«د . اساسي ځانگړتيا ده » اينفالسيون«يا » اينفلٻشن«د بيو زياتٻدل د دي؛ حال دا چي د تجارتي کالو 

افظه ع کال د انگلستان د پارلمان د مح١٩۶۵اول وار په . اقتصادي اصطالح له تاريخي پلوه ډٻر عمر نه لري 

د ھغه مھال د واکمن حکومت د   له خوا(Ian Macleod)  ِايين ميکالوډ -کارغړي، وروسته ماليه وزير 

اقتصادي سياست د کږلو په مقصد، پارلمان ته د وينا په ترڅ کي استعمال سوه؛ او له ھغه وخته تر اوسه د يوې 

  .۴پخې او علمي اصطالح په توگه کاريږي

پوري اصطالح پر خپل پراخ  اقتصادي مفھوم سربٻره، په انگليسي، پښتو او پاړسي دې په زړه » ٻشنسټگفل«د  

کي د بٻالبٻلو ټکو د امتزاج او ترخيم دود ته متوجه کړم، چي نن يې په دې لنډه مقاله کي ستاسي درانه حضور ته 

  .وړاندي کوم 

 وايي؛او (blending)بليندينگ په انگليسي ژبه کي له دوو يا څو کليمو څخه د يوې نوي کليمې جوړولو ته 

 کليمه استعماليي، چي (portmanteau / portmantean)پورټمينټو / ھغونوو ټکوته د فرانسوي ژبي پورټمنټو

پورټمينټو ھغه ټکي دي، چي د دوو بٻلو ټکو د ځينو برخو يا ځينو / په بله وينا، پورټمنټو. په دې طريقه جوړيږي 

له . ه راځي؛ او په يوازيتوب سره د دواړو يو ځای سوو ټکو ماناوي ښندي تورو له يو ځای کولو څخه الس ت

 نوم ھم ورکوالی سو؛ ځکه په (two in one)ھمدې اسيته نو دغه راز ټکوته د انگرٻزانو په دود په يوه کي دوه 

  .پورټمينټوکي د دوو بٻلو ټکو ماناوي نغښتي دي / ھر پورټمنټو

په دغه ډول يو ځای سوو ټکوکي د ژبي پخوانۍ يا مستعملي  ،ثال کي وليدلپه م» سټگفلٻشن« ودلکه څنگه چي م

دا نوي لغتونه، عبارتونه او اصطالحات وروسته د ژبي د . کليمې د يونوي مفھوم د بيانولو دپاره سره يو ځای کيي 

بٻلو مرکبو په دې چي خلگ له اوږدوکلو، بلکي پٻړييو راھيسي د بٻال. لغوي زٻرمي نه بٻلٻدونکې برخه گرځي 

خاصوپٻچومو سره نه مخامخ ټکو له متشکله برخو سره اشناني لري، ځکه يې نوپه پٻژندنه کي ھم له لويو او 

 . ھمدا شناخت او اشنايي َسوکه َسوکه په خلگو کي د ھغو و منلو او رواجولو ته الر ھواريي . کيږي

  . دلونو سره گام په گام پر مخ درومي د پورټمنټولړۍ له نورو سياسي، اجتماعي، فرھنگي او اقتصادي ب

 نوی پورټمنټو واروٻدئ، چي فرانسوي (Merkozy)څو ورځي مخکي مي په انگرٻزي ميډيا کي د ميرکوزي 

  انگيال ميرکل-حکومتمشري / مطبوعاتو د اوروپا د روان مالي کړکٻچ  د حلولو په مقصد د المان د صدراعظمي

)Angela Merkel( نيکال سرکوزي- دولتمشر / ھور رييس  او د فرانسې د جم )Nicolas Sarkozy(  د 

نيژدو او مزبوتو سياسي اړٻکو د څرگندوني په خاطر جوړ کئ؛ او دادئ نن پر فرانسې او جرمني سربٻره د نړۍ 

اصطالح که د اوروپايي اتحاديې د تاريخ په اوسني » ميرکوزي«د. کي ھم پورته وکښته کيږي په مطبوعاتو 

 اقتصادي ھمکارييوته اشاره ده، -  فرانسې د دولتي او حکومتي مشرانو وخاصو سياسي- و کي د جرمنيکړکٻچن پړا

په دې ژبو کي د اوږدو، پٻچلو او . د لغتپوھني په لحاظ د اورپايي ژبو د خوځښت  او چټک پرمختگ په مانا ده 

 چارو څخه کار اخلي؛ او په دې کار کي د بې خونده مفاھيمو د لنډوالي، سادگۍ او اسانۍ دپاره تل له بٻالبٻلو الرو

په انگرٻزي کي د پورټمنټو . ژبپوھانو تر څنگ د ټولني ټول وگړي، واړه او زاړه، پراخه او ارزښتناکه ونډه لري 

  :څو نور مثالونه 

   (breakfast)نھاری / ناری + (lunch)غرمنۍ ډوډۍ  = (brunch)ھغه خواړه، چي څاښت مھال خوړل کيږي

(Chunnel) = ټنل/ تونل(tunnel) +کانال يا مجرا(channel)   

ع کال د انگلستان او فرانسې د موښلولو په خاطر تر انگليسي کانال ١٩٩۴درٻل ھغه تونل ته وايي، چي په » چنل«

  . ۵يا مجرا الندي جوړ سو
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 (dawk) =  باز، شاھين(hawk) + کوتره(dove)   

  .خويونه ولري ) جنگي(او باز  )سوله ييز (ھغه څوک، چي د کوتري 

 (motel) =   ھوټل(hotel)  +موټر(motor)  

  .ھغه ھوټل ته وايي، چي مساپرو ته پر استوگنځی سربٻره د موټر درولو وړيا ځای ھم ورکيي » موټل«

   (sheep)پسه  + (goat)وزگړی  = (shoat)ځوان سرکوزی يا خوک 

   (smoke)دود يا لوگی  + (fog) گرز، خوپ  =(smog)ھغه گرز ، چي له دود يا لوگي سره يو ځای يي 

   (spoon)کاچوغه + (fork)پنجه  = (spork)د خوړولو دپاره کاچوغه او پنجه 

په پښتو او دري کي ھم له ډٻرو پخوا زمانو څخه د بٻالبٻلو ټکو د پيوندولو او امتزاج دود و دستور لرو؛ مثالً په 

او په پاړسي کي مچــم ) نه يم خبر(، نـــٻخه )ای ښه پوھيږي کهخد(، خـــداښکه )خدای خبر دئ(پښتو کي خداخه 

له دې ډلي څخه دي، چي د بٻالبٻلو کليمو د ځينو برخو پر يو ځای کٻدو يا ) خدا، ميداند(، خـــدام )من، چه، ميدانم(

نوو البته، د .  نخښي ھم  پکښي گورو (shortening/curtailment)امتزاج سربٻره د د لنډولو او ترخيم 

ترکيبي ټکو دا ډول جوړول له ھغو مرکبو ټکو څخه فرق لري، چي دوې بٻلي کليمې د نوي مانا او مفھوم بيان 

د مخوندي او شاوندي يا پٻشوند او پسوند په بڼه له يوه  (base)دپاره سره يو ځای کيږي يا يوه خپلواکه کليمه 

 نوي ټکي جوړ کړي يي؛ لکه په انگرٻزي کي يا څو اشقاقي عناصرو سره يو ځای کيږي؛ او له دې الري يې

(blackboard)،(teapot) ، (impossibility) ،(unlikely) کـــــورودانه داسي نور يا په پښتو کي  او

،زړورتـــيا )والــــه+ اتــــل (، اتــــلواله )ســـــم+ نـــــا(، ناســم )توری+ خوا(، خواتـوری )ودانه+ کور(

، دلخراش ) جوش+ خود( خودجوشاو داسي نور يا په پاړسي کي ) ناک+ مينه ( ميـــنه ناک، )تيـــــا+ زړور(

، فرھنگستان )کده+ دانش ( ، دانشکده )گاه+ دانش ( ه، دانشگا)خواه+ خاطـــــر ( خواه، خاطـــر )خراش+ دل (

  .او داسي نور ) ساآ+ معجزه (معجزه آسا ، )زار+ گل (، گلزار )رسايی+ نا(، نارسايی )ستان+ فرھنگ ( 

مالومٻږي، چي د مسقلو کليمو يا يوې مستقلي کليمې او ډول ډول اشتقاقي عناصرو د يو ځای کٻدو له الري د نوو 

په دغه راز پيوستون او يووالي کي د يو ځای سوو ټکو په . ټکو جوړول چندان ستونزمن او مشکل کار نه دئ 

ايي له ھمدې وجي يې خلگ په اسانۍ منلو او دودولو ته غاړه ښ. شکلي جوړښت کي لوی بدلونونه، نه پٻښيږي 

 ايږدي؛ خو د ھغو مرکبو ټکو بابول څه نا څه گرانه خبره ده، چي د يو ځای سوو کليمو په ظاھري جوړښت کې

ښايي د ھمدې ستونزمنو شکلي بدلونوله امله . پر يو ځای کٻدو سربٻره د لنډولو يا ترخيم عمليه ھم گورو) کي يې(

په انگرٻزي او نورو اوروپايي ژبو کي د سياسي، .  پښتو او پاړسي کي د داسي مرکبو ټکو شمٻر ډٻر لږ دئ په

اجتماعي، فرھنگي او اقتصادي ژوند د پرله پسې تحرک او پر مختگ پر اساس تل د نوو ټکو ھرکلی کيږي؛ خو 

که .منلو او رواجولو ته زړونه نه ښه کيي په افغانستان غوندي دودپالو ټولنو کي خلگ په يوه اسانۍ د نوو ټکو و 

په موږ کي ھم سياسي، اجتماعي، فرھنگي او اقتصادي راشه درشه، په تٻره بيا تعليم، تحصيل، ميډيا، سپورټ او 

سوداگري پرمختگ وکي، بيا نو موږ ھم په ژبه کي د دغه راز نوو ټکو له جوړولو او رواجولو څخه ھيڅ چاره نه 

د . ي د خلگو لغوي استعداد ته وده ورکيي؛ اوپه نتيجه کې د ژبي لغوي زٻرمه پراختيا مومي دا ډول نوي ټک. لرو

بٻالبٻلو مفاھيمو د بيان او افادې دپاره په دغه راز مرکبو ټکو کي له متضادو، متقاربو او اړوندو ټکو څخه کار 

جادات بايد ھيڅکله د قرآن کرښي اخيستالی سو؛ خو په دې برخه کي تر ټولو مھمه خبره دا ده، چي خپل نوي اي

ونه گڼو، بلکي خلگو ته  په پوره ازادۍ حق ورکو، چي د ھغو د اسانۍ، پوخوالي او ښکالپه باره کي د نظر 

  . څرگندولو او چاڼ کولو واک ولري 
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ي او داس» مچم«،»خدام«، »خداښکه«، »نٻخه«و مفاھيمو د لنډ بيان د پاره لکه څنگه چي پخوانييو نسلو د اوږد

ښايي په کلو او بانډوکي د . نور ټکي باب کړه، موږ  ھم کوالی سو په دې الر کي تر خپله وسه دم وقدم و وھو

دغه راز مرکبو ټکو د ځينو نورو بولگو او مثالو څرک ھم و موو، چي بايد په ډٻر َغَور او دقت يې را ټول  او 

د ليکني په پای کي . ه ھم الس تر زني کښې ننو د دې تر څنگ بايد د نورو مرکبو ټکو و جوړولو ت.  جال کو 

  :فقط د مثال او نمونې په ډول د ځينو مرکبو ټکو يادونه کوو

  .شتې مو له خپله کوره دي ) : تېيدې او مسش( شتې 

  .درين اواخر قيمت ھای گاق بسيار بلند رفته است ) : قز و برگا( گاق 

  . لروپه کورکي مٻکۍ ته اړتيا) : ۍز او چوکمٻ( مٻکۍ 

  .غلو دٻگسه ھم را پرې نښوول ) : سهگ او کادٻ( دٻگسه 

  .اين بار برای مھمانھا کلو پخته ايم ) : لوله پک( کلو

  .ملِو تان بسيار خوش مزه بود) : لورغ پم( ملو

  .ساک ما امسال بسيار حاصل دا ده است ) :  پيداوارکٻب او ناسد پيوند سوي ( ساک 

  .ماک تر مڼو او ناکو ډٻر حاصل ورکيي ) :  پيداورکاڼې او نمد پيوند سوي ( ماک 

  .په ماتره کي د مالټې خوږوالی نسته ) :  ې  پيداوارترلټې او چوکماد پيوند سوي ( ماتره 

  )وٻزونتل+ ديورا( راوٻزون 

  )راند او بابا( بادران 

  )رانوره او باوا( واران 

  )مورالر او پ( پمور

   .او داسي نور) ادرواھر و برخ( خادر

  يادښتونه او ماخذونه

1. http://www.thefreedictionary.com/stagnation; http://www.websters-online-

dictionary.org/definitions/stagnation 

2. http://www.thefreedictionary.com/inflation; http://www.websters-online-

dictionary.org/definitions/inflation 

3. http://www.thefreedictionary.com/stagflation; http://www.websters-online-

dictionary.org/definitions/stagflation 

4. 

http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=stagflation&s

earchmode= 

  . په نامه ياديي (English Channel)ينگليش چنل انگرٻزان د انگلستان او فرانسې تر منځ اوبه د ا. ۵

 

 


