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 ۰۶/۰۴/۲۰۱۶          بصیرالحق عادل
 

  پر پښتو ادب د سیاست اغېز
 

یوه ټولنه هغه وخت مخته ځي چې ژبه یې مخکښه وي، د نورو ژبو سره سمه روانه وي، اقتصادي، سیاسي، 
سوداګریزې او نورې چارې یې هم له دې امله ښې روانې وي چې نورې نړۍ ته یې ژبه مطرح وي او پېژندل شوي 

 .وي
ورې نړۍ له خلکو وروسته پاتې یو، دوی دا په دې مانا چې د ن« موږ وروسته پاتې خلک یو.»موږ همېشه وایو چې: 

شته چې ولې وروسته پاتې یو. د خپل وروسته والي المل مو تر ه ډېر مخکې دي، خو زموږ خپلو کارونو ته مو پام ن
 ... اوسه مالوم نه کړ، فقط دا یوه خبره کوو چې نا لوستي یو، علم نه لرو، بېسوادي ده او

 ،لکه فکر چې کوو، الحمدهللا موږ په خپله ټولنه کې اوس لوی ه کچه هم نهخو په هاغ ،دا منم چې موږ نا لوستي یو
تقریباً په هره برخه کې لرو. موږ داسې پوهان هم لرو چې له نړۍ یې په اوسني وخت او په وروستیو  ،لوی عالمان

 .خو ستونزه بله ده ،کلونو کې میدان ګټلی دی
لکه مخکې چې  .ېژندلي او یا د خپل مسلک سره سم مخته نه ځواصالً ستونزه دا ده چې موږ خپل مسؤلیتونه نه دي پ

مې یادونه وکړه ټول کمال په ژبه کې دی، خو اصالً خبره دا ده زموږ په ټولنه کې هغه خلک چې ادب ته کار کولی 
 .شي سیاست کې ښکېل دي

لي، څوک شهرت کې ښکېل شوی دی، څوک ترې خوند اخه سیاست زموږ په ټولنه کې دومره عام دی چې هر سړی پ
 .پسې ګرځي او یو شمېر نور بیا د واک په لټه کې دي

هغه خلک چې په سیاست کې نښتي دي تر ډېره یې د پښتو ژبې لوی لیکوال، څېړونکي او ادیبان دي او دا لړۍ ورځ 
ومره و دخ ،سیاست رنګ غلبه کوي. سیاست هم اړتیا ده تر بلې تېزیږي. پر لیکوالو او څېړونکو مو ورځ تر بلې د

 .کار چې زموږ ادبي چارې ټکنۍ کړيه کې ښکېلتیا هم نه ده په پ
زموږ د ټولنې یو شمېر فرهنګپالو، لیکوالو او څېړونکو پر ځای د دې چې ادبي کړۍ جوړې کړي، بهیرونو ته وده 

لو ایا یې سیاسي ګوندونه جوړ کړي دي، یا اوس پرې اخته دي جوړوي یې، یا نورو لیکو ،ورکړي او فعاله یې وساتي
 .ته تبلیغ کوي او په خپلو سیاسي ګوندونو کې یې شاملوي

ا کار یې ویل یې دد پښتو ژبې له یوه لیکوال سره مې خبرې کولې، هغه په یوه سیاسي ګوند کې غړیتوب اخیستی و، 
 زادۍ اغېز نه پرېباسي، تاسو یې منئ؟؟آپر لیکوالۍ او 

د ژوند پر ټولو چارو اغېز کوي، ځکه زموږ  ،کې ځان ښکېلول زه خو یې نه منم، سیاست او بیا په یوه سیاسي ګوند
 :په ټولنه کې تاسو ته د ګوندو حاالت ښه مالوم دي، زه به یوه بېلګه راوړم

ګوندونه تر ډېره یو له بل سره مخالف دي، یوه تګالره نه لري، په یو ګوند کې یو لوی فرهنګپال او لیکوال غړیتوب 
غړیتوب لري او زموږ سیاسي مخالفتونه تر شخصي تربګنیو او دښمنیو هم رسیدلي  لري او په بل ګوند کې بیا بل

دي، نو دغه لیکوال چې په دوه بېالبېلو ګوندونو کې دي، بېالبېلې تګالرې لري، یو له بل سره کلک مخالفت لري نو 
او  ه به د ژبې د یوواليبله ورځ به دوی په یوه ادبي کړۍ کې څنګه یو ځای شي، څنګه به ژبې ته کار وکړي او څنګ

 پاره یوه خوله شي؟ه مختګ ل
نو مالومه خبره ده چې سیاست زموږ پر ادبي لیکوالو، د ژبې پر څېړونکو ژور اغېز کړی، د دوی کار یې پیکه 
کړی. پښتانه لیکوال یې پر ډلو ټپلو ویشلي دي، د ژبې معیاریتوب ته کار نه شي کولی، د ژبې لغوي ذخیره چې تر 

 ،یز سیستم کې یې داخلويبنلیکوالو راپورته کړې ده او په ژکومو  نه یې شي راپورته کولی، که ،دې دهخاورو الن
 .نور یې ورسره نه مني، لوی المل یې سیاسي رنګ او ګوندبازي ده

دا  خو مهمه خبره ،زه د ګوندونو مخالف نه یم، یو شمېر ګوندونو زموږ په ټولنه کې ښه نتیجه ورکړې، کار یې کړی
ې موږ باید کار وکړو، لیکوال او فرهنګپال مو باید ژبې او ادب ته کار وکړي، سیاستوال مو باید په سیاسي ډګر ده چ

 .کې رښتیني و اوسي، دیني عالم خپل کار وکړي او معلم باید خپل کار
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ځای  ونو پرکه زموږ یو شمېر لیکوال، ادبپال او فرهنګپال له سیاست او ګوندونو الس واخلي، د سیاست او مخالفت
ژبې ته کار وکړي، کښېني، مشورې وکړي نو ژبه به مو نوره هم مخته الړه شي، یوه به شي او پر وړاندې به یې د 

 .بېالبېلو یرغلونو مخه ونیول شي
 پای
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