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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
۳۰/۰۵/۲۰۲۰                 آصف بهاند

    

 پښتو ژبه ـ پښتو ورځ،
 

 شعارونه علمي عملي کارونه
 

 
 

)د دوه زره ن  پرورنې وړ خپرونې او تبلیغات روان دي، خو  لله څو ورځو راپه دې خوا د »پښتو ورځ« له پاره د پام
سږ په پښتو ژبه باندې د  ،. د خوشالۍ خبره ده چې د نورو کلونو په پرتلههویې ورځ شلم کال د می نه ویشتمه( 

پاملرنې وړ خپرونې شوې دي، گڼشمیر کتابونه چاپ شوي دي، گڼو ټولنیزو مدني ټولنو د پښتو ژبې د عامېدو او  
والو هم په خپل وار سره تر خپلې وسې د پښتو ژبې له ماتو ته د ننوتلو له پاره هلې ځلې کړي دي او گڼشمیر قلیرسم

 .کړې دي او لیکنې ، ژباړېپاره تخلیقات
 

پر دې خبرې وکړم  په دې لنډه لیکنه کې به، پښتو ورځې په مناسبت د یو څو انتقادي او شعاري نظریاتو په رڼا کې 
 چې: 

 

 خوشې احساساتي چغې سورې ژبه ژوندۍ او بډایه کوي، که ژبې ته علمي او عملي کار؟ 
 

د  ې،رنۍ ژبوډب کړې ده او چا په خپلې مد پښتو له پاره چا کار کړی، چا تشې خبرې کړي دي  او چا یې مخه 
   ، خو »... د سوال یاري ده اوس به گډه وډه شینه« پښتنو بچیانو د زدکړو مخه نیولې ده؛ دا هر څه مالوم دي

 

 ،په اندازه ېځانه سره ووایي چې هر شخص د خپلې وس هباید هر څوک ل ،وراخوا او هوایي چیغو سور  تر شعارونو
 مره عملي، علمي کار کوالی شي. وتو له پاره څ د خپلې مورنۍ ژبې پښ
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ړیو راپه ـوړاندې ځینې داسې حقایق هم شته چې له کلونو او پې ږب د مثبتو او منفي احساساتو نه لا د پښتو ژبې په ب
واره خ دې خوا له پښتنو نه ځینې حقونه اخستل شوي دي دي او هر څه یې په نورو ژبو دي، ځکه یې خپله ژبه پښتو 

لیک الندې تر سر  «تیا: دري مېمهښترخه رد »پاڼه کې مې    فیسبوک  د گران دوست سردار ظهوري په   غریبه ده.او  

 دا لنډ، خو له ترخو ډک مطلب ولوست: 
 

 ترخه رشتیا: دري مېمه »
 

 ئ، مذهب پخپله ژبه د یده نــ م:  ۱
 

 ئ، دی مکتب پخپله ژبه ده ن ــ م: ۲
 

 . دی مکتوب ه او ن ــ م: ۳
 

 « ؟!بیا څنګه وایې چې زه یو وروسته پاته او دحشتګر یم, هر څه مو رانه اخستي دي نو
 

 اوس څوک کوالی شي دې پوښتنو ته ځواب ووایي او یا مثبت توضیحات ورکړي؟
 

د خپلو خلکو او ځوانانو د زدکړې فعاله مریم امر خیل بیا په دې نظر ده چې   هشعوري توگپه  یل کړې او  صحتځوانه  
 تر ټولو زیات کار د پښتو له پاره د »ژبژغورنې غورځنگ« تر سره کړی دی.  

 :وایي مریم
 

دوه کاله کې په شعوري توګه لر او بر خاوره کې دومره راژوندۍ پښتو ژبه د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې »
 .«کړه، چې پښتو تاریخ کې ساری یې کم وینم

 

ت سره د دې ورځې مبارکیانې ورکړل شوي دي او په پیامونو  أ کال په مینه او جرږد سیاسي مشرانو له لوري هم س

لیکلي  داسې  ر ریٔس لومړي مرستیال امرهللا صالحکې یې د پښتو ژبې د پرمختگ هیله شوې ده. د افغانستان د جمهو

 دي:
 

 »بهترین مبارکباد په زبان پښتو، یاد گرفتن آنست، کارې که من کردم.
 

زدکړه تاسو ته د ټول افغانستان لید د پۍتو ژبې ورځ د مبارکۍ غوره الره، د پښتو زدکړه ده. د پښتو درناوی او 
 وړاندې کوي.« 

 

 نظر خپلد غه راز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي حنیف اتمر د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت 
 :څرگند کړی دیداسې 

 

مناسبت په ټوله نړۍ کې د دې خوږې ژبې ویونکو ته مبارکي وایم. افغانستان د ډېرو خوږ د پښتو ژبې د ورځې په  »
 .«ژبو کور دی. زموږ د ستر ملت هره ژبه زموږ د فرهنګ او تمدن په بډاینه خورا مهم رول لري

 

د پښتو ژبې د پرمختگ له پاره د خپلو د دې پیامونو په برخه کې باید وویل شي چې که هر واکدار په خپل وار سره 
کړي، دا به تر شعارونو غوره کار گډه رسماتو کې ورپه واکونو په اندازه د دولت په رسمي چوکاټ کې پښتو ژبه 

انون قا  په غونډه کې یو ځل بیا د پوهنې وزیر ته الرښوونه وکړي چې د افغانستان د اساسي روي او د وزیرانو شو
 د مواد له مخې دې د دې وطن هر بچي ته په خپلې مورنۍ ژبې د زدکړو زمینه برابره کړي.

 

به خواره ده او زه خو یې داسې انگیرم چې په پښتنو کې د تعلیم او سواد د ډېرې ټیټې کچې په وجه پښتانه او پښتو ژ
نه وروسته پاتې دي. که خلک سواد ونه لري، پوهه به له کومه شي، که تعلیم ونه لري ښونځی ونه  اد تمدن له کارو

ورته برابره؛ نو هر څه به وروسته پاتې وي. په دې حساب باید اول د  وي لري په مورنۍ ژبه د زکړو زمینه نه 
دولت، سیاست او اقتصاد دایرې ته ور د تعلیم زمینه برابره شي. پښتو ژبه  پښتنو له پاره په خپله مورنۍ ژبه باندې د 

ږي او ـدایبتل شي، بیا به د پښتو ژبې د پر مختگ او بډاینې خبرې کوو، په تشو چیغو او شعارونو سره ژبه نه سننی
 نه پر مختگ ګوي، ژبې ته باید علمي او اساسي کار وشي.

 

و قلموالو د کار او نظر بېلگې وړاندې کوم چې پښتو ژبې ته کار څ  و ژبې ته، پښتد پښتو ژبې د ورځې په مناسبت
 هم په عمل کې:  په تیوري کې او  ، همدغسې وي
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پښتو ژبې ته د عملي کار یوه غوره بېلگه د ډاکتر لطیف یاد کارونه دي چې که هر کال یې که د یوه کال په اوږدو 
وخېژي. د ده لیکنې، کتابونه، مقالې او په فیسبوک کې پوستونه خپرول د نوي کې وارزوو، تله به یې تر ډېرو درنه 

نسل له پاره گڼ علمي تاریخي مواد او اسناد خپرول دا په خپله د پښتو ژبې په عامولو او علمي کولو کې لوی رول 
کوالو، فرهنگیانو او لري او هر کال ډاکتر لیطف یاد د پښتو ژبې د ورځې په پار، د پښتو ژبې د گڼو شاعرانو، لی

خدمتگارانو پېژندنه او د ترسره کړو کارونه یادونه کوي چې هم د یادو ښاغلو قدردانی یې گڼالی شو او هم خپلې 
 ژبې ته په عملي کار کې د نور د تشویق له پاره یوه غوره بېلگه کېدای شي.

 

، چې د شعریو ټوټه نوی شیرینزوی ښاغلي  یو ټوټه شعر هم د پښتو ژبې له پاره د خدمت یوه وړه بېلگه کېدای شي.
په یو نظم کې یې د کوچنیانو له پاره د پښتو ژبې الفبې ځای پر ځای  په مناسبت یې لیکلی دی او  »پښتو ورځې«

 کړېده:
 

  :منظومه د کوچنیانو لپاره د پښتو الفبې د تورو د پښتو ژبې د نړۍ والې ورځې په مناسبت
 

 د مور د سترګو توره ځه! )الف( او )ب( زده کړه 
 بال دې واخلم )پ( او )ت( ورسره )ټ( زده کړه 

 

 اوخته شوله بیکه دې واخله هله ژر کوه ن
 مکتب ته الړ شه! )ث( او )ج(، )چ( )ح( او )خ( زده کړه 

 

 ذ( ووایه کتاب دې پرانیزه! )څ( )ځ(، )د( )ډ( او ) 
 معلم ته کېنه! )ر( او )ړ(، )ز( )ژ( او )ږ( زده کړه 

 

 د زړګي سره )س( او )ش( هم پښتو )ښ( حفظ کړه 
 هم په ښه توګه )ص( او )ض( هم )ط( او )ظ( زده کړه 

 

 )ع( او )غ( ، )ف( )ق( او )ک( په تورو فکر وکړه د 
 )ګ( )ل( )م( )ن( او ورسره )ڼ( )و( او )ه( زده کړه 

 

 بې ټکو نرمه یا مفرد او مذکره )ی( ده 
 لکه )سپن ږیری، لوی، سړی( ډېرې کیسې زده کړه

 

 د نارینه جمع نومونو په اخر کې راځي 
 دوه ټکي څنګ په څنګ لري څرګنده )ي( زده کړه 

 

 اوږدې )ې( الندې دوه ټکي الندې باندې کېږده له 
 )ښکلې، خوږې او نورې داسې کلمې( زده کړه 

 

 د ښځینه نومونو پای کې لکۍ واله )ۍ( وي 
 )نجلۍ، غوټۍ، سپوږمۍ( په توګه د بېلګې زده کړه 

 

 په وکړئ! مه کړئ! څه شوئ؟ څه کړئ؟ الړ شئ! راشئ! کې 
 زورکي واله )ئ( کارېږي، دا قاعدې زده کړه 

 

 چې توري وپېژنې او زده کړې لیکل او لوستل 
 له شیرین زوی ځنې بیا نورې طریقې زده کړه 

 

 او څو پوښتنې: ظرن د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت د ښاغلي لیوال اوس
 

 اقتصاد او کار ژبه ده. ،ۍتکنولوژ است،یزده کوي، وایي: د س زيیرګدي، ان ا ګیخلک ل ګڼ ېک ړۍ»په ن
 

 .یاقتصادي اقتدار ورروان د ړۍد ن ېزده کوي، چ  کهځ هم سخته ده ـ  هڅ ژبه ـ که  نایيیخلک چ  اوس
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 کالښ  ېپه هغ  وړلري، خلک وایي، غوا  اتیادب  کیکالس  کليښاو    یاډخورا ب ېچ  ي،یږلپاره زده ک ېبله ژبه د د  وهی
 شته. ېک اتویپه ادب ېژب ېد دغ ېپوه شو، چ  ېنییاډاو فکري ب

 

 وي؟  هڅ به  واب ځ ستاسو  م؟ړزده ک توښپ ې: ولتيښوپو خهڅ در یبهرن وی که
 

 خبره دلته ده! و؟ړک رانهګپر نورو  یې هګنڅ ده، خو  یېد مور ژبه  کهځ ده،  رانهګویونکیژبه پرخپلو و دا
 ورواستوئ:  ېتنښپو ېالند یا ځپر ۍبل ته د مبارک وی ړا یپه و ېنځ لمان ښېد  ځېور توښپ د
 

 ؟يیږوژل ک ېدي؟ ول هڅ جمعي ِخرد  تنوښد پ. ۱
 

 ؟ید هڅ  سکورسیروان د ځترمن تنوښد پ هړپه ا دوېد پوپنا ک ړۍن ېو ژوند او له د ګد خپل مر. ۲
 

 ؟ ید هڅ تفکر  ګډ  تنوښاو پ توښد پ. ۳
 

نه شي، و   یاړفکرک توښکومه ده؟( که په پ  یېژبه فکر کوي، که په نورو ژبو ؟ ) دتفکر ژبه  تو ښپه پ تانهښپ ا یآ. ۴
 دتفکر عناصر نه شته؟ ېژبه ک ېپه د ېل
 

 .«يړغوا وابځ ته  تنوښپو ویپورتن ي،یږاو شعارونو نه زبات غویدعوا په چ  تښرانګد  ېژب د
 

د تشو شعارونو او ، د پښتو ورځې په مناسبت یې په خپل پیام کې پرته له ډاره ۍ لکه تل مبتکره او زړوره دهپثنا سا 

 ویلي دي: داسېعملي کار په باب 
 

تل په کال کې یوه ورځ ټول احساسات وي: څوک له پښتو جارېږي، د نورو بیا شعارونو ټولنیزې شبکې پر سر »
اخیستې وي. بې معنی مبارکیانې وي. سبا هماغه زوړ مال او زړې تراوې. که څوک پښتو ته په رښتیا کار غواړي 

ژبې هم زده کوي، خپله دې نه   په ښځه، نر، ووړ او زوړ دې په خپله ژبه تعلیم پیل کړي. که پردۍ
 « تعلیم_فرض_دی# .هېروي

 

زه بیا هم په تکرار سره وایم چې په تشو شعارونو نارو سورو هېڅ هم نه کېـږي، حرکت او عملي کار ته اړتیا ده، 
لومړی باید د نوی نسل د روزلو په ترڅ کې پر ټولنه باندې حاکم هغه طرز تفکر بدل زدکړو او پوهې ته اړتیا ده. 

. د ژبې پرمختگ دی  کلونه یې د خلکو ذهن په راکد او بې حرکته ډول ځای پر ځای درولی  های شي چې په سوونکړ
   او غنا هغه وخت ممکنه ده چې ویونکي له فکري پلوه ازاد وي او فکري وده ولري.
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