
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 
 

 2۲1۱۱۲1۱۰۲          دمحم داؤد مومند
 

 موقف بابای مبارزان ملی در مورد لسان ملی
 قسمت اول

د ملي، مترقي، انقالبي او دایرت المعارفي « آیینه افغانستان»داکتر سید خلیل هاشمیان په تیرو دیرشو کلنو کی د 
الرې، د ملي پرنسیپونو پر بنسټ، د ملي مبارزې په ډګر کې په ځانګړې توګه، هغه دندې سر ته رسولې مجلې له 

 .دي، چې غالباً د یوه ګروپ او اتحادیې له قوته هم  بهر ښکاري
محترم استاد هاشمیان او د هغه مجله د هیواد د تاریخ، ملي هویت، ملی ګټو او ملی وحدت د دشمنانو د سترګو ازغی 

رځید، چنانکه د حامد کرزي وروڼو او د پنجشیر د زمرد فروشانو د اوباشانو له خوا په وار وار تهدید شو، تر څو وګ
د حق او حقیقت د دې  لوی منادي، آواز خاموش کاندي، خو د دې مجلې ږغ دیرش کاله، د داکتر هاشمیان د 

وند او زموږ د ملی تاریخ یوه معنوی پانګه بلل فزیکي، صحي او مالي توان او قربانۍ د امکان تر سرحده، دوام وم
کیږي؛ نو دا به مبالغه نه وي چی ډاکتر هاشمیان ته د مهاجرت په دوره کې د ملي مبارزانو بابا یا بابای مبارزان 

هیله ده ټول ملی ګرا شخصیتونه زما د پورتني وړاندیز په هکله خپل مالتړ څرګند . ملی دروند خطاب ورکړل شي
 .ې تفاوته او محافظه کار پاتې نه شيکړي او ب

هغه وړاندیز چې د ملي، اکثریتي ژبې د تعمیم په ارتباط د هیواد دولتي « پښتو ټولنیز ولسیز ګوند»استاد هاشمیان د 
مقاماتو ته استول شوی دی، په کلکه او میړانه په جدي او هر اړخیزه توګه تأییدوي او د هغې نه خپل حمایت 

اشمیان د هیواد د بنسټیز قانون د څرګند دستور په نظر کې نیولو سره د دری او پښتو ژبې، ملې، استاد ه. څرګندوي
 . علمي او رسمي حیثیت او اعتبار په مساویانه توګه پیشنهاد کوي

په دې برخه کښې غواړم د هیواد د ځینو لویو مفکرینو هغه نظریات چې د یوې ټولنې په ملي ژوند کې، د ژبې 
 .اهمیت په ډاګه څرګندوي خپلو وطنوالو حضور ته عرض کړمدرنښت او 

د هیواد د تاریخ او د اسالمي نړۍ لوی فیلسوف او بې ساري نابغه، حضرت عالمه سید جمال الدین افغان په مقاالت 
 : جمالیه کې د ژبې پر بنیادي اهمیت خپل عالمانه نظر داسې څرګندوي

یوه د ژبې چې په هغې باندې ملت او ملي وحدت را : او ټینګې دي په انساني ژوند کې دوې اړیکې خورا مهمې»
 . مینځ ته کیږي او بله د دین 

په دې کې هیڅ شک او تردید نه شته چې د ژبې د یو والي اړیکې، د دین د اړیکو پر تناسب او انډول، دوامداره 
موږ ګورو، . و سره، تغییر خوريژبنۍ اړیکې ژر نه بدلیږي، مګر دینی اړیکې د ډیرې لږې مودې په تیرید. وي

یو ولس او ملت چی د یوې ژبې خاوند وي، د زرونو کلونو په موده کې، دوه یا درې ځله خپل دین بدلوي، مګر 
خپل ملیت او ملي هویت چې د ژبې د یووالي د اساس څخه را مینځ ته کیږي، نه بدلوي، نو انسان دې نتیجې ته 

یو والي څخه را مینخ ته کیږي، تأثیرات یې د نړۍ په سیاسي مسایلو ډیر  رسیدای شي چی هغه تړون چې د ژبې د
 «.دي، نسبت د هغو تړونونو څخه چې د دین اتحاد را مینځ ته کیږي 

داسې څرګندیږي چې عالمه صاحب د یوې ټولنې په تشکل، ثبات او ملي  وحدت کې د ملي ژبې رول ته د بل هر 
 . عنصر په تناسب زیات اهمیت ور کوي

عالمه دمحم بیک طرزي چې د هیواد په معاصر تاریخ کې د افغاني ناسیونالیزم پالر او د مشروطه خواهي د مترقي 
نهضت او تفکر بنسټ ایښودونکی ستر ملي شخصیت دی د هیواد د ملي اکثریتي افغاني ژبې په اړه په سراج 

 : االخبار کې داسې داهیانه نظر څرګندوی
 .ین آموزش ها، باید تحصیل زبان افغاني باشددر مکتب های ما مهم تر» 

 .از آموزش زبان انګلیزی، اردو، ترکي و حتا فارسي، تحصیل زبان افغاني را اهم و اقدم باید شمرد
به فکر عاجزانه خود ما، یګانه وظیفه انجمن عالی معارف، باید اصالح و ترقی و تعمیم زبان وطني و ملتی افغانی 

 «.باشد
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میګردد عالمه محمود بیک طرزی از زمره اولین کسانی است که مساله زبان ملی را در بستر طوریکه مالحظه 
محمود طرزی که شخصا مالقات های با حضرت سید جمال الدین افغان به عمل آورده است، . سیاست داخل کرد

زبان اکثریتی و  ملهم از افکار، آراء و نظریات آزادی خواهانه و ضد  استعماری عالمه صاحب به شمول اهمیت
 .ملی در یک جامه میباشد 

د پښتو ژبې فلسفي لیکوال او شاعر استاد امیر حمزه شینواري، چې د تغزل د بادشاه خطاب هم ورته ور په برخه 
 :  شوی دی، په ملي ژوند کې د ژبې د اهمیت په ارتباط داسې لیکي

او د هغه ملت د ژبې نه چې کوم ادب پیدا کیږي، هغه ژبه د یوه ملت د تهذیب او معاشرې د پاره بنیادي حیثیت لري 
د ژبې امحاء په واقعیت کې د . ملت ته د ژوند ټول محرکات ورښیي، ژبه د ملت د بقا د پاره محوري حیثیت لري

کوم وخت چی د یوه قام د وګړو په ذهن بله ژبه مسلطه شي، د هغه ولس د ذهن . هغه قام کلتوري محو کول دي
د فوق الشعورالرې د . ، د هغه ال شعور یو څه غواړي او فوق الشعور ورته نور څه وړاندې کويهنداره تته شي

اجنبي ژبې د قافلو د ګرد نه ډکه وي او د دې بحراني حالت په نتیجه کې د کمترۍ احساس وده وکړي، ولس مغلوب 
ملتونه هم په دې طریقه او ذریعه د  الغضب شي او د ژوند د تقاضو د پوره کولو نه عاجز او ناتوانه پاتې شي، فاتح

نورو کمزورو ملتونو او قامونو استحصال کوي او که موږ غور وکړو، فیرنګیانو هم زموږ سره کټ مټ همدا راز 
 .استعماري پالیسي اختیار کړې وه 

 آدمیت زار نالید از فرنګ 
 زندګی هنګامه بر چید از فرنګ

 .تعماري پالیسیو نتیجه دهنن چې زموږ کوم حال دی، دا د انګریز د اس
کال چې زه د افغانستان د استقالل د جشن په موقع کابل ته تللی وم، یوه ورځ د کابل د ادیبانو له خوا ماته  1۵۹۱په 

د کابل په هوټل کې دعوت راکړی شوی و، یو سپین ږیری سړی راغی او زما تر څنګ کښیناست ، دې سپین 
ین دی، زه د امیر حبیب هللا خان په دوره کې د سراج االخبار یو ادارې ږیري سړي وویل چې زما نوم نظام الد

اخبار په معمول توګه په فارسي ژبه خوریده، خو یوه ورځ په کې موږ د پښتو ژبې یوه رباعي چاپ کړې . غړی وم
سید، انګریزانو وه، څو ورځې وروسته د انګریزانو د حکومت له خوا امیر حبیب هللا خان  ته تهدید آمیزه پیغام راور

هغه پښتو رباعي په یوه سره لیکه چاپیره کړې وه او د امیر حبیب هللا خان نه یې غوښتې وه چی دا د پښتو رباعي 
 ولې په سراج االاخبار کې چاپ شوې ده؟

 امیر حبیب هللا خان موږ خپل حضور ته وغوښتو او زموږ څخه یې وپوښتل چې دا پښتو رباعي ولې چاپ شوې ده؟ 
پین ږیري، یعنې نظام الدین امیر حبیب هللا خان ته ویلي وه چې پښتو خو زموږ د ملت د اکثریت ژبه ده او دې س

امیر حبیب هللا خان زما د خبرې تأیید وکړ او امر . پکار دا دی چې د دې ژبې ترقي او انکشاف ته پام لرنه وکړو
 . تو ژبې ته ځای ورکړئیې وکړ چې د دې نه وروسته په منظم صورت سره په اخبار کې پښ

 :استاد امیر همزه شینواری خپلو حکیمانه ارشاداتو ته داسې دوام ورکوي
په یو داسې حال کې چې مادي او ال دینی تمدن جارحانه قومیت پیدا کړی دی او د داروین د فلسفې په رڼا کې، 

اثر په وجه په حکومتونو کې، منافقت  مقتدر ملتونه، کمزوري ولسونه تر پښو الندې باسي او د ماکیاولی د فلسفې د
او الحاد زور اخستی دی، د هیڅ ولس د پاره د دې نه غیر بله الر نه شته چې هغه د خپل دین ، خپلو قامی روایاتو 

 .او مخصوصا خپلې ژبې په اساس خپل تمدن بنا او ټینګ کاندي
حالیکه کشور ما از آزادی داخلی برخوردار بود، اینکه چرا دولت انګلیس در دوره امیر حبیب هللا خان، در : نوت

در امور کلتوری ما مداخله نموده و امیر موصوف را به ارتباط نشر یک رباعي به لسان پښتو در اخبار سراج اال 
خبار مورد استنطاق قرارداده و بخصوص اینکه چرا  حساسیت دولت انګلیس تنها در مورد ترویج زبان اکثریتی 

 .دوارم دانشمندان محترم و اهل خبره، نظریات خود را ابراز فرمایندپښتو بوده، امی
 

 بقیه در آینده


