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  پښتانه او ژبه پښتو

له ژبه له پداسی حال کی چی ژبه د  پوهولو راپوهولو وسیله ده خو  پاچا خان صاحب  وایی ؛؛ کوم قوم  چی  خپ
السه ورکړی هغه قوم ورک شی ؛؛عواړم نن د پښتو د نړیوالی ورځی په پلمه د پاچا خان صاحب د همغدغی 
پورتني  وینا په رڼا کی د زړه خوله تاسو  دوستانو سره شریکه کړم. بی له شکه چی د یو قوم  د پیژندګلوی  یو 

سه ورکوی همدغه قوم له منځه ځی. پښتنو ته هم پکار مهم عنصر د همهغه قوم  ژبه ده نو کله چی دا عنصر له ال
ده چی د خپلی ژبی په ساتلو او د هغی په غنی کولو کی ناعړی ونه کړی تر وصه چی یی کیږی خپلی ژبی ته کار 
وکړی.  پر خپله ژبه خبری کول ، خپله ژبه غنی کول  په مختلفو الرو خپلی ژبی ته کار کول تعصب نه بلکی د 

 ونکیو ایمانی او وجدانی دنده ده باید هر څوک دا ایمانی او وجدانی دنده په سمه توګه تر سره کړی.هری ژبی د وی
دا چی په تاریخی لحاظ پښتنو په ځانګړی توګه حکومتونو د پښتو ژبی  لپاره څه کړی یا یی نه دی کړی راتیر شو، 

 ه وی.پدی فکر وکړو چی اوس موږ څه کوالی شو تر بحث الندی ونیسو ګټوره ب
یو بڼ ته هغه وخت سیالنیان  ورځی چی  بڼ  شین وی او ډول ډول ګالن پکی وحود ولری تر څو هر لیدونکی د  

ګالنو له لیدلو خوند واخلی، کله که پر بڼ  منی تیر شوی وی   په ونو او ګالنو کی  یوه پاڼه   هم نه وی پاتی 
ښتو ژبه د همداسی خزان وهلی بڼ سره پر تله کوالی څوک خو لیوانیان نه دی چی بڼ ته مراجعه وکړی  زموږ پ

 شو .
یوه ژبه په ټولنه کی هغه وخت خپل ارزښت یا قیمت پیدا کوالی شی چی علمی بنسټ ولری، بله الره نه شته، په  

کار ده چی پښتو ژبه  په علمی برخه کی غنی  کړل شی.، پښتانه خپله ژبه هغه وخت د نورو ژبو سره سیاله 
چی په علمی برخه کی ورته کار وکړی، کتابونه پری  ولیکی او له نورو ژبو یی پښتو ژبی ته ترجمه کوالی شی 

کړی همدارنګه په مختلفو برخو کی  علمی څیړنی  وکړی او بیا  د خپلو څیړنو نتایج  په پښتو ژبه خپره کړی  ،  
بو وګړی پښتو ته مراجعه وکړی نو همدرانګه   هنری  فلمونه جوړ کړی هغه وخت بیا کیدالی شی چی د نورو ژ

که پښتانه په خپله ژبه کی نه علمی اثار لری، نه یی علمی څیړنی کړی وی  چی بیا یی په پښتو نتایج خپره کړی 
 وی او په خپل دفتر کی هم چی څه لیکی په پښتو نه لیکی، بل  څوک خو لیوانیان نه دی چی پښتو یاده کړی. 

کی روښانه کړم د مثال په توګه د کابل  پوهنتون یو  محصل دی او یا په کوم عواړم دا موضع په یوه مثال  
روغتون کی یو ډاکټر دی چی په پښتو نه پوهیږی څنګه کوالی شی چی پښتو ورباندی یاده کړی؟. که همدغه 

په  محصل یا ډاکټر د کومی علمی موضع په لټه کی وی ځی د کابل  پوهنتو کتابتون ته چی ګوری د همدغه موضع
هکله دوه کتابونه پیدا کوی چی یو په فرانسوی ژبه لیکل شوی او بل یی په پښتو ژبه. محصل  نه په پښتو پوهیږی 
او نه په فرانسوی. نو تاسو څه فکر کوی چی محصل به کوم یو کتاب ته الس ور اوږد کړی، پښتو او که فرانسوی 

فرانسوی ژبی پښتو اسانه وی چی یاده یی کړی بیا د  ته ؟ مالومه خبره ده چی د یوه افغان محصل لپاره به له
 همدغه علمی اثر څه چی د کوم څه په لټه کی وو راوباسی او ګټه تری واخلی.

د پښتو ژبی بله موضع زموږ د  دولتی مامورینو ده. کله چی یو مامور په خوست، اروزګان یا د افغانستان په بل  
خپله ژبه مکتوب یا کوم بل څه نه لیکی په بله ژبه یی لیکی دا نو د  والیت کی په دولتی چوکۍ ناست وی هغه په

چا ګناه ده؟ او یا بل حکومتی چارواکی په خپله ژبه خبری نه کوی ګناه د چا ده؟ خو مالومه خبره ده چی د همدغه 
 حوستوال، کند هاری یا ننګراری ګناه ده.
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ڼ کی ښایسته نیالګی کشینوی، په ډول ډول ګالنو یی ډکه کړی . که عواړی چی بڼ ته مو سیالنیان راشی نو په ب
دغه بڼ هغه وخت   په ونو او ګالنو ښایسته کیدالی شی چی ټول پښتانه یی ابادولو ته مټی راونعاړی. هغه څوک 
چی علمی مقالی، کتابونه لیکالی شی لیکل د وکړی، هغه چی هنری فلمونه جوړولی شی فلمونه د جوړ کړی، اویا 

غه تلویزیونونه چی په پښتو خپرونی کوی داسی پروګرامونه  د جوړ او خپره کړی تر څو د نورو ژبو وګړی ه
هغه وګوری او ګټه تری واخلی د همدغی الری پښتو هم یاده کړی.  او هغه څوک چی پدی برخه کی مالی توان 

 او مه ځانونه ستړی کوی. لری مرسته د ورسره وکړی. ګنی هسی په خبرو او سندرو ژبی ته کار نه کیږی
 مننه
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