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۲۸/۰۲/۲۰۱۹             آصف بهاندپوهندوی 
                    

                

 مورنۍ ژبه،
 

 ستونزې او حلالرې
 

 مه برخهڅلور
 

 

میلیونونه پاڼې یا مورنۍ ژبه یوه داسې ونه ده چې بېالبیلې څانگې او په زرگونو، لکونو او ال 
لغتونه لري، دا ونه که اوبه نه شي، که ونه پالل شي، که شتمنه نه شي؛ نو څنگه هیله کوالی شئ 

 چې د دې ونې پاڼې به زېـړې نه شي، وبه نه رژېـږي او دا ونه به زړه او پوده نه شي؟
 

 

 
 

 ، څو نوې خبرې او نوي وړاندیزونه: په برخه کېد پاسنیو وړاندیزونو تر څنگ، د مورنۍ ژبې د ستونزو او پوښتنو 
 

 ستونزې:
 

په دې باب فکر کړی دی چې ولې مورنۍ ژبې پښتو د وروسته پاتې والي او د بربادۍ دې برید ته آیا چا تر اوسه 
کله یې پر دې ستونزه خبرې کړې دي او یا یې چېرې یو څو کرښې پر دې ستونزه باندې لیکلې او خپرې  ؟رسېدلې ده

 کړې دي که نه؟
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 ما یې ځینې دالیل داسې په نښه کړي دي:
 

 ــ له تعلیم څخه د پښتون قوم لرې پاتې کېدل،
 

 ،په زړو او دودیزو افکارو کې نښتلــ 
 

 ود ساتل،تــ پر پښتنو باندې د جگړې تحمیلول او په عمدي ډول په پښتني سیمو کې د جگړې اور 
 

 ــ پښتانه اتفان نه لري:
تاسو هر یو فکر وکړئ چې دا اوس په څومره گوندونو، ډلو، سیمو، والیتونو، خیلونو او... باندې ویشل شوي یاست. 

ـږي یو څه، کیـږي بل څه، له ملي او سترو ارمانونو څخه؛ خپلو گروپي کار مو یو الس او خبره مو یوه نه ده، ویل کې
 او گوندي ارمانونو او عقایدو ته ډېـر ژمن یاست،

 

 ،است وينتون چې تل د جگړې د ډگر اتل دی، قربانیـږي؛ خو د بریا نه وروسته د بوټو په ځای کې ښــ پ
 نو د ژبې به یې څه حال وي؟

 

په دفترونو کې د خپلو څوکیو او مقام د ساتلو په غرض اداري سازشونه. مورنۍ ژبه مو د  ــ د ننه په افغانستان کې،
ده چې همدا کسان،  اسیاسي او اداري تضادونو په دوړو کې ورکه کړې او هېـره کړې ده. او تر ټولو رنځونکې ال د

ږدوي، دوی خپل منفي او بربادونکي د دې پر ځای چې خپله مورنۍ ژبه او د ژوند مثبتې تجربې خپلو اوالدونو ته ولېـ
گوندي او سلیقوي تضادونه او کرکې راتلونکو نسلونو ته لېـږدوي. د دې اعمالو او تېـروتنو د څو پرلپسې کلونو 

 تکرار پایله دا ده چې دغه ټیپ خلک حتی په خپلو کورنو کې هم  مورنۍ ژبه نه لري،
 

 که یې څوک زدکړې ته زړه نه ښه کوي،ــ پښتو ژبه د اړتیا له ژبې لرې ساتل شوې ده، ځ
 

ــ پښتو په لوی الس د اقتصاد، علم، هنر، سیاست او... له کتاره ایستل شوې ده، په میډیا کې د پښتو برخه په دیني 
 ، حتی د افغانستان په ملي تلویزیون کې،هد ېشو هباندې ډک عاتوموضو

 

اوږدو کې د دولتي او نا دولتې او حتی د اشخاصو کړه د مورنۍ ــ که هر زماني واټن وټاکل شي او د هغه وخت په 
ېـږده، حتی په خپله پښتنو ال هغه څه کړې چې رژبې په برخه کې وارزول شي، لیدل کېـږي چې هلته نور خو پ

زې ستونزې پېـښې کړې دي او ـسټینب یېده رسولې، بلکې خپلې مورنۍ ژبې ته نه ازې گټه ونه ی یې ورنۍ ژبې تهم
 دې خوار حالت ته رارسولې ده، یېو پښت

 

 ــ د مورنۍ ژبې په برخه کې سیاسي سازشونه،
 

 ــ مهاجرتونه او په پردي چاپېلایر کې له مورنۍ ژبې بې برخې پاتې کېدی،
 

، نه پاملرنه او د ورځنیو ستونزو او يــ د مورنۍ ژبې په برخه کې د ډېری کورنیو او په تېره میندو پلرونو بې پروای
 نو او ال نسلونو د دې تېروتنې تکرار او دوام،وکل ،ارامتیا په صورت کې هر څه ته شا کول او په کلونو ږلیا 

 

ــ د سیاسي او نظامي ډلو د تېـروتنو په پایله کې، د خپل پښتون حریف د ماتولو او بد نامه کولو له پاره د پروپاگندو 
 او ډاکتر نجیب پر ضد؛ د دوی د خپلو گوندې حریفانو امین ،پښتنو بدنامه کول )د تره کي ټولو او ژبې په نتیجه د پښتو

د کارنو او عملونو په مقابل کې د  نورو پښتو ژبو سیاسي نظامي مشرانو ، د گلبدین، سیاف، طالبانو اوېپروپاگند
 سیالو ډلو تبیلغات(

 

تفاوتي او ې مقاماتو پورې د مورنۍ ژبې پښتو په برخه کې  بــ له یو شخص او کورنۍ نه نیولې، تر دولتي ادارو او 
 پالیسي،« خیـر ده»د 
 

چې پښتو مورنۍ ژبې ته یې کار  هــ د سیاسي گوندونو، ځینو ډلو او ځینو اشخاصو په برخه کې کله دعوې شوې د
و پښتنو ته د یادو دې ته هیڅکله پام نه دی کړی چې پښتو مورنۍ ژبې ا دعوا کونکو ېاو خدمت کړی دی، خو همد

خدمتگارنو د واک په دوره کې، د دوی د کړنو په پایله کې څومره خلک یوازې د دې له پاره د پښتو او په اصطالح 
ې او پښتنو بپښتنو په ضد عقده اخیستې چې یاد خدمتگاران پښتانه و او په پښتو غږېدل او اوس یې داسې د پښتو ژ

)ښې او غوره بېلگې یې د افغانستان په  وني دي او یا ډېر وخت ته اړتیا لريسآه ایستلې چې بېرته یې سمول یا ناش
 ،شمال کې تېرې شوې او اوس هم روانې دي(
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 تفاوته چلن او په ورځنیو کارونو کې د ورځچاري پالیسي،یــ خپلې مورنۍ ژبې سره سطحي او ب
 

گرځي تحصیل کړو او په بهرنیو ژبو پوه لیکوالو ــ په پښتو ژبه باندې د علمي موادو نشتوالی. دا موضوع په نیغه ور
)که شوي  او قلموالو ته چې د دوی په قلم، په پښتو باندي علمي او د اړتیا وړ مواد نه لیکل کېږي او نه ژباړل کېـږي

 ،دي، په نشت حساب دي(
 

یت دومره خراب دی چې، کلونو پرلپسې تېـروتنو د تکرار او غفلت په پایله کې اوس د پښتو ژبې وضع ـ ــ  د کلونو
زموږ کوچنیان په خپل وطن کې دننه په ډېرو سیمو کې په خپله مورنۍ ژبه د زدکړو امکانات نه لري، پښتانه کوچنیان 

 محکوم دي چې په بله ژبه زدکړه وکړي، د بهرمیشتو کوچنیانو موضوع خو دې پر خپل ځای وي،
 او...

 

چې پښتو مورنۍ ژبه د بربادۍ دې برید ته او دې خوار حالت  شویدا او دې ته ورته دالیل او تېـروتنې د دې سبب 
 ته رسېدلې ده.

 ې پایبرخ ېمد څلور
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