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 افغان يوموټئ ملت او پښتو ددې ملت ژبه ده
 
 

نې د بنس ډبره ژبه ، لکه  تاريخ ، ټاکلې ان ونه د يوه ملت د پېژندنې او   جغرافيوي پولې او نور ملي  دري
 . جوړوي

ل ک ئ چې ددې هېواد تابعيت ولري افغان  ي او په دېد افغانستان هر و ه د افغانستان په تابعيت سره د  ي تو
ي وياړ ترالسه کوي   .افغان ملت د يو و

ان  هله افغان دئ چې د افغانستان تابعيت ولري ، د افغانستان اساسي قانون ته له درناوي افغان سره سره هغه پر
 .ينه ولريکومي م ومني ، په خپل افغاني تابعيت ووياړي او د افغان ملت سره د زړه له

ه او د پښتو ملي  د افغان ملت په نوم وياړل ، د ملت د ريښتينو زامنواو ونو نن نه ، د ملي دري نيودرناوئ او نمان مې
ي ژبې پالنه د متمدن ي نه بللل  ان  . افغان 

 رته ناشونئ ته له غاړې ايښودلو پ) پرنسيبونو ( يادشويو آرونو  د هېواد غوړېدنه او پرمخت ، سوکالي او امنيت
ه چې په. دئ   ن ي ــ دغسې هم يو ملت په خپلې ملي ژبې ، وياړنو او لکه   اقتصادي پرمخت سره يو هېواد غوړي

ي او په توپانونو کې الر نه ورکوي ونوغښتلئ او پياوړئ کي  دري
ان کې کوچن افغان يو موټئ ملت يو او نورو ملتو پشان هم پخپل  اون   ايتنيکي ډلې اودئ ، دغه ملت لکه د 

ېر افغانستان ته په و پ روپونه د متمدنو و تابعيت لرلو سره ، د ملت په  روپونه لري خو دغه ايتنيکی ډلې او 
ي او د يو موټي افغان ي او جذبي ي ه کې ور ۍ کې په همدې  پراخه غي اون او ن ي او په  ملت په نوم سره هستي

لوو پيداکوي ې ژبې ،اوس د . نوم سره پېژند و انته  روپونه چې پخپل سيمه يز چاپېريال کې ،   غه ايتنيکي ډلې او 
ې د تاريخ ،  انته  ې دودونه او وياړنې لري ، د ملت په پراخ مفهوم کې  جغرافيوي پولې او نور ملي   ان

و آرونو پر بنس ونه او ملي ژبه پيداکوي او ددغو  تيا موميد يو موټي ملت تر بريده پرمخت دري   . يا او بشپ
ه به خپلو ې پتو و د بېل کاره ک يو هېوادونو ته سر ور   :اون

ه  په تاجکستان کې له تاجکانو سربېره ؛  روپونه او نور سره په  يني ايتنيکي  ازبکان ، روسان ، د ترکانو 
ي ، دا نې لري خو له  اوسي ان انته بېله ژبه او ايتنيکې  روپ  ايه چې تاجکانهريو ايتنيکي  په تاجکستان  هغه 

په تاجکستان کې ازبکي . رسمي ژبه ده  کې ډيرکي جوړوي ، د هېواد نوم يي تاجکستان او تاجيکي ددې هېواد ملي او
وک ملي کله چمتو نه شي چې د نورو  ، روسي او د نورو ترکي قومونو ژبو ته  ژبه نه وايي او تاجکستان به هي

روپونو خه بهر هم ، نور هېوادونه دا کوچنيو ايتنيکي  ي له تاجکستان   ژبو ته د ملي او سراسري ژبې حيثيت ورک
دولت په دريواړه برخو يانې  د تاجکستان د. هېواد د تاجکستان په نوم پېژني او تاجکولئ ددې هېواد هويت جوړوي 

ي ې او پوهنتونونه يي زده. حکومت ، عدليه او مقننه قوه کې تاجيکي ژبه کاري سفارتونه او .  په تاجيکي دي ک
ي  بهرنئ سياست يي په تاجيکي ژبه ار او کليو لوحې او تختې يي په تاجيکي ژبه ليکل شوي دي . پرمخ بيول کي د 

يز دري لوبوي او په.  لوواو هويت کې بنس ورو چې تاجيکي ژبه د تاجيکستان په پېژند ه    دې تو
ۍ په ډېرو نورو هېوادو کې هم خبرهپه ازبکستان ، ترکمنستان ، ترکيه او د    همدغسې ده ن

ي هېواد ايران به راواخلو اون    :زمون بل 
ي لويښت جوړوي نور  په ايران کې هغه و  ) ۶٠( چې پاړسو يي اصلي ژبه ده د هغه هېواد د نفوسو په سلو کې 

روپونه دي  په ان او نورايتنيکي  ه هم . سلو کې کردان ، تورکان ، بلو ان ، د ايران  پاړسي ژبي پهکه  يوازې 
ه په پاړسو ژبه دي او دا  خه هم ل دي خو بيا هم ) ۵٠( ډيرکي نه جوړوي او په سلو کې له  په دغه هېواد کې هر

روپونو خپل مطلق کيو ته په خپلو سيمو کې په مورنيو ژبو د لوست او زده  ژبه پر ټولوايتنيکي  واک چلوي او ل
ې امکان نشته    .ک

کيو له ژبو سره دا ډول چلند په سيمه کې د يو فاشيستي چلند پهپ   !نوم پېژندل شوئ دئ ه ايران کې د ل
ه دودول او پالل ؛ يو ديموکراتيک ، متمدن او د کلتوري  په يوه هېواد کې د ډېرکيو ژبه د ملي او سراسري ژبې پتو

  . کيالک ضد سياست يوه برخه جوړوي
ونهپه هغه هېواد کې چې د ملي ه ، د ډېرکيو د ژبې مخې ته خن ي ، هغه هېواد د   سراسري ژبې پتو اچول کي

کيالک الندې دئ او خپلواک نه شي بلل کېدای ي     !فرهن
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خه لري شوي هېواد د ژوند په نورو اړخو کې هم مخې ته نشي تللئ او په له توپاني او پريکنده حالتونو  خپل هويت 
و سره الس و    . ريوان ويکې د زياتو ستون

ه چې ن يان ؛ تاجکان ، ازبکان ، ترکان ، چين، ايران او نورهېوادونه دا حق لري چې لکه  اون د اکثريت پر  ټول 
ولې دا خبره سرچپه وي او له خپل طبيعي  بنس د خپل هېواد نوم ، ژبه او هويت وکاروي زمون هېواد افغانستان کې

خه بې برخې وي   . حق 
لوو هم بايد په ) ۶٠( هېواد د نفوسو په سلو کې له  ان دپښتانه په يوازې   خه زيات جوړوي ددې هېواد پېژند

او کې وي  ه د پښتنو له نوم او پښتو ژبې سره په ت ه چې افغانستان. طبيعي تو ن ددې هېواد لپاره وړ نوم دئ ،  لکه 
ونه قوي ، دباندينو چارو وزارت او د دولت  . همدغه شان بايد پښتو ژبه د هېواد ملي او سراسري ژبه وي درې 

ارونو نومونه ، ه او دکانونه ، تختې او لوحي په  پوهنتونونه. سفارتونه په پښتو وي  ې ، د کليو او  ، لوړې زده ک
ي چې دا د افغانانو هېواد او دلته د افغانانو ژبه واک. وي  پښتو و ټول په دې وپوهي ه چې دا ټول . لري  تر ن لکه 

و وينو ه نورو هېوادو لکه تاجکستان ، ازبکستان ، ايران ، ترکېپ ېدلو ستر   . او نورو کې په غ
ان ان او ) پاړسي ژبي ( اوتاجيکان  البته په افغانستان کې ازبکان ، هزاره  ، ترکمنان ، نورستانيان ، پشه يان ، بلو

کي ه اوايتنيکونه هم طبيعي حق لري چې خپلو خپلو سيمو کې په  نور ل ي خو د  خپلو مورنيو ژبو زده ک لوست وک
ه په افغان او پښتو ملي ژبه    .سره وي دوی ټولو هويت به د يوه موټي ملت پتو

  . يادې شوې ټولې خبرې د هېواد په اساسي قانون کې تسجيل دي
ه منل شوې او روستي اساسي ق ١٣۴٣ پښتو ژبه د کې هم د  انونکال په اساسي قانون کې د هېواد د ملي ژبې پتو

ه تسجيل ده چې ملي سرود او ملي ترمينالوژي به هم په ۍ ژبې پتو په اساسي قانون کې د . پښتو وي  هېواد د لوم
ندوي چې نوئ اساسي قانون هم ر  کال د اساسي قانون دا ١٣۴٣د ادبياتو په تغير سره د  پښتو ژبې داسې تسجيل 

يژبه وي تسجيلو ماده چې پښتو به د هېواد ملي ای نه پاتې کي مان    .ي او د شک او 
لوو او معرفت په له بلخوا کله چې يوه ژبه د ر او ژوند کې د هغه ملت پېژند  خپلې ټولنې د اکثريت ژبه وي ، په ډ

ه هم ه تسجيل ده ، که  د يوه وخت لپاره د  هغې ژبې سره وي نو دا ژبه په ملت کې د ملي او سراسري ژبې پتو
رو کيالک ي  ه د نورو ژبو ترفرهن واکمن له کبله د هغه هېواد په اساسي قانون کې د   سياستونواو په فاشيستي تو

ه نه وي   .تسجيل شوي ملي او سراسري ژبې پتو
ه راياده م د خپلې خبرې د سپيناوي لپاره به بيا هم ، د تاجيکستان بېل   :ک
ې له السه  کمنه وه ، حتیپه تاجيکستان کې د پخواني شوروي اتحاد په مهال روسي ژبه وا تاجيکي ژبې خپله ابې

ې وه ، خو تاجيکي ژبه د تاجيکستان د ولس ژبه وه کله چې په تاجيکستان کې د روسي ژبې واکمني پای ته  . ورک
ن يي دولتي او قانوني  ورسيده تاجيکی ژبه د دولت په کچه هم ، دولتي او رسمي ژبه شوه او د ولسي دري تر 

وتو  دري ي. ک تر ل کي لوو يو مهم جز    .اوس تاجيکي ژبه د تاجيکستان د پېژند
همغسې چلند شوئ چې ما يي په  دې ژبې سره هم تقريبا. افغانستان کې هم پښتو د افغان ملت ولسي او ملي ژبه ده 

ه تاجيکستان کې د تاجيکي ژبې سره د پخواني شوروي په مهال ه وړاندې    يوه بېل
يو هېوادو له ډاره په تېره بيا د ايران له ډاره او يا د  ني ټولنې د اکثريت ژبه ده ، خو دولتونو تلپښتو ژبه د افغا اون د 

و او له پښتو  زيانمنو مصلحتونو له مخې له دولتي واکه لري ساتلې ده په افغانستان کې ټولو حکومتونو ناروا سياسي 
رو دولتونو چې د مستعمره کيالک رواو  ئ لکه يرغل هېوادونو او ولسونو د ژبې او کلتور  ژبې سره هسې چلند ک

ئ دئ   . سره ک
ه د پښتو ژبې پر سر د ه تر ټولو ړومبئ د افغان دولت سره ده  په دې تو يله او شخ  نه په افغانستان کې د( افغانانو 

ه دا ده چې افغاني دولتونو ولې له روپ سرهکومې ټاکلې ايتنکي ډلې يا  ي سره پښتو ژبه په اساسي قوانينو  شخ لوم
، د ملي او سراسري ) قوانينو ليکنه دود شوي او يا نورو سندونو کې  له هغه وخته چې په هېواد کې د اساسي( کې 

ه نه ده ې او په خپلو دولتي چارو کې يي ولې ژبې پتو   و مخه نېولې ؟ددې ژبې د پلې کېد ای ک
سره بياهم ، د پخوانيو  روسته د اوسنيو دولتونو سره چې دوی ولې په اساسي قوانينو کې د ملي ژبي د تسجيل سره او

ر کې د ملي ژبې   کچې ته نه لوړوي ؟ دولتونو پر پل روان دي او دا ژبه په عملي ډ
ل شويو حقوقو د پلي کېدو په اړه ، افغانان له خپل تسجي دويمه خبره داده کله چې د هېواد په قوانينو کې د پښتو ژبې د

تنه کوي او له خه غو يني  دولت  خه ددې ژبې خوړل شوي حقوق غواړي ، په دې خبره ولې په هېواد کې  دولت 
انو نابللي استازي کسان چې ه د تاجيکو او هزاره  ې پتو روپونو د بېل ينو ايتنيکي  ي او  ان د  بولي خپه کي
ي ، د پښتو ژبې حقوق خوغوغا جوړ خه کي تنه خوله دولت  تر ټولو ړومبئ دولت خوړلي دي ، په  وي ؟ دا غو

ۍ ينې ک انو  ه کاروي او د ملي ژبې  دې خبره د هېواد د تاجيکو اوهزاره  ان د دولت د مدافعو وکيالنو پتو ولې 
ای دوی ټوله مالمتيا په خپله غاړه اخلي پښتو په وړاندې د دولت   !پر 
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تنه کوو ، خه پو ه چې پښتانه د هېواد د نفوسو له  بلخوا له دولت  خه زيات جوړوي ، او په اساسی  ) ۶٠( ن
ه تسجيل دئ نو بيا ولې او د کومو قوانينو قانون کې او الملونو له  هم د پښتو ژبې حق د ملي او سراسري ژبې پتو

ر کې پاړسو ته ډال  ي ؟مخې د پښتو ژبې دا حق په عملي ډ   کي
ه په په و ، د بهرنيو چارو په وزارت او سفارتونو او همدارن پوهنتونو او د لوړو زده  دولت ، ولسي او مشرانو جر

يو کې پښتو ژبه رخصت شوې او د هغې حق په لويالس وون و په  ل شوئ دئ ک  ! پاړسو ژبې ته ورک
روپونو لکه ه دولت ولې د نورو ايتنيکي  و هم ازبکانو ، نور همدارن انو د ژبو پر خي يستانيانو ، پشه يانو او بلو

  ؟ پاړسو کېنولې
روپ تاجيکانو ته ه له ټولو اخيستي او يوازې يي يو کوچني ايتنيکي  ي دي ؟ دولت ولې هر   په قباله ورک

ي ،  که چيري دولت په ټولنه کې د پښتنو د شمېر او فيصدۍ په اړه ډاډمن نه وي نو بيا دې نفوس شماري وک
ه که چيري په اساسي قانون کې د ه دې  همدارن پښتو ژبې د ملي والي او سراسري والي په اړه شکمن وي ، لويه جر

دي راوغواړي او دې ې ته دې د پای ټکئ کي ه ستون تاجيکو او  په هېواد کې د وروري به کوو خو حساب ترمن
انو د ژبې يانې پاړسو حق خوندي دئ  هېواد کې مېشت دي ، ژبه يي هم  يصدۍ سره پهدوی چې په کومې ف. هزاره 

  . هومره حق لري
يو راهېسي يي  دولت نه شي کولئ چې له دې روسته د ي لکه چې له پې پښتو حق د تاجيکو ژبې يانې پاړسو ته ورک

ي وو ،   . هغه وخت له نيکه مرغه اوس تېرشوئ دئ دغسې ک
ه دولت نه شي کولئ چې د نورو روپون همدارن ي او د دوی حقوق هم پاړسو ايتنيکي  ې ک ې پ و پر ژبنئ حق ستر

ي    .ته ورحواله ک
  ! لپاره کاوه پای ته رسيدلئ دئ د ميم زر ما ټوله زما چلند او سياست چې تر اوسه پورې دولت يوازې د پاړسي ژبو

انو د روپونو په اصطالح استازي ، اوس هم د  که په هېواد کې د تاجيکو او هزاره  مغلو او ترکانو د ايتنيکي 
ه د سيمي د ولسونو پر امپراطوريو د وخت  خوبونه ويني ، چې هغه وخت پاړسي ژبې د يوې استعماري ژبې پتو

انونه د هغه زوړ استعماري فرهن ميراث خواره بولي او يا د ايران د اخوني رژيم د  ژبو واک چالوه او اوس دوی 
ي امپراطورۍ د خوبونو د تعبير  ه کې دي خوابخيالې فرهن   ! است وخيال است و جنون په ل

ي که دا٢١اوس  کيالک هر ډول ب ۍ ده ، ولسونود  وک نه پري   مه پې ي پېژندلي او  سياسي دي که فرهن
ي  . تېرو

ايه او خوږه ژبه ده ددې المل نه شي کېدلئ چې په دغو خبرو دې د نورو ژبو پرحق  دا خبره چې پاړسي شتمنه ، ب
ه ايه ، شتمنې او خوږې ژبې شته ، خو واچوي خي خه ډېرې ب ۍ کې له پاړسو  هغه بل ولس ته ملي او  په سيمه او ن

   .رسمي ژبه نه شي جوړېدای
ريزي ، فرانسوي ، ايه او شتمنې ژبې دي او خوږې هم ، خو هي يوه د  نن سبا ان ۍ ب هسپانوي او نورې ژبې د ن

ای نه شي نېولئ او د مورن ژبې ملي    . خوږوالئ نه لريژبې 
ې خپلې ژبې خوږې نه دي  پاړسو به هم تاجيکانو ، خه ل  هر. پارسيانو ته خوږه ژبه وي خو نورو ته هم له دوی 

ه دئ  کې خوند  ه. وک وايي زما د غ   !دلته خبره په استحقاق ده نه په خوږوالي يا بل 
ايه او يا نيستمنه د تاجيکا  ! حق او استحقاق نو ژبه ده او د دویکه پاړسو خوږه ده يا ترخه يا ب

انو او نورو استازيتوب نه شي کولئ دا يوازې د هېواد د  پاړسو ژبه د پښتنو ، ازبکو ، پشه يانو ، نوريستانيانو ، بلو
روپ ژبه ده او   ! بس تاجيکو د ايتنيکي 

ولې ادعا کوي چې په قوم پښتون خ زه هغه چا ته بې پښتو پښتون وايم چې په( همدغه راز غواړم بې پښتو پښتنو ته 
و پر ي او ترغليم  دئ خو کله چې په پښتو ، پښتونواله او د ملې  ن دري ې وخت راشي د غليم تر  حريم د نن

م چې تاسو د پښتنو په استازيتوب د حکومت ، ولسي او مشرانو) وزار کوي  ړومبئ په پښتو اوپښتونواله نده ک  ر
ه  وکيو خي و پر لوړو  ې وهي ، د پښتنو پرجر ملي حقوقو نور يرغل کوي  اچولې خو کله چې په پښتو ژبه نور ملن

ې او چوپه خوله ناست ياست او تر ې ستر ې او م دې هم ډېره بده دا چې بل پښتون ورته تر پښو را  تاسو ورته ټي
ۍ  نيس او دخپلې ژبې ، کلتوراو هويت پر   !ه نه دهايا تاسو ته دا د شرم خبر! ضد استعمالې

ې کې د تش په نوم ه  په ولسي جر اغلي خرم د استجواب په وخت ډېر داسې بې نن ي جر په وړاندې د  فرهن
ې ناست وو  پښتانه چوپه ې ستر اغلئ خرم لکه زمرئ د خپل هويت نه په مالت کې کلک. خوله او م ودريد  خو 

ل خان دالرې پلويان  ه چې د وزير محمد په دغه پښتني دري سره بې له . دي  ال د هغه په پله رواناو دا يي ثبوت ک
ل خان اغلي خرم زموږ د وخت وزير محمد    !بللئ شو شکه چې 

م داده کله چې په پښتو ژبه او زموږ په ملې ان تېرئ کوي د  يوه بله خبره غواړم ويي ک ي حريم شرمښان او دنورو ب
نواالن ي ران او نور چوپه خوله ناست وي او په دغسې شيبو ، پښتنو يو زيات شمېر پروفيسوران ،   پوهندان ، ډاک
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت م
 maqalat@afghan-german.de 

خه تښتي کې د ملي حريم د ر  وانانوته سپاري او خپله له ډ ايا دا لويه  ! مالت چارې د پښتنو تنکيو او احساساتې 
ي نه ده ؟   بې نن

رۍ او نوال شي چې هغه د خپلې  اور دې پر داسې پروفيسورۍ ، پوهاندۍ ، ډاک ژبې ، خپل تاريخ او خپل هويت ي
  !په مالت کې په کار رانه شي

ه..... په داهسې وخت چې وخت د نام او نن دئ  ه پښتانه کا    رفتار دا بې نن
   خوشحال بابا

ېرمه ، په ي هېوادونه او ور اون خپل کلتور ، خپله ژبه او خپل تاريخ هېواد دئ ، ملت دئ  له بلخوا په سيمه کې ټول 
لوو ونه لري  افغانان ولې.  لري او هويت کې د  دا په سيمه. بايد په سيمه کې خپله ژبه ، خپل تاريخ ، وياړنې او پېژند

روپونه او هر افغان ه دا  افغانانو تاريخي او طبيعي حق دئ او د هېواد ټول ايتنيکي    بايد د هېواد د يو اتباع پتو
ي او په هغه ووياړي    .ومني ، هغه خپل و

   تل به دا افغانستان وي..... پاتې يو افغان وي  ېو چ
  

  کال٢٠٠٨ مه ٢١د فبرورۍ 
 
 
 


