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                           ۲۲1۲/  ۲۲/  ۲۲                                   سرلوڅ مرادزی

 !او بې پښتو ارګزلمی رسول 

تر سرلیک  «زلمی رسول او پښتو ژبه» په نوم  ښاغلي عبدالمالک سوله مل لیکونکي کې مې د تاند ،بریښناپاڼهپه 

 روپښتو ژبې سره د تی ل شوې، هغې کې لهکښاو چې د ټاکنو په تړ مقاله .ره شوه، تر سترګو تییوه لیکنه الندې

ښایسته  ،لپاره نو د پټولود الملو دورواجی نه د دې ژبېاو بلخوا د د یو ډول ستاینې چلندناوړه د دربارونو او پاچایانو 

  اړین بولم.  ،اوبه ورکولته  یوازې څو ګالنو یي دلته چې کرل شوي ګالن ډېر

یي مدني او  او هغه یو لیکونکي خپل نظر لیکلی څه توپیر لري،سره وویل، مې ځان  سر کې لومړیکه څه هم په 

په ملي ارزښتونو او کله چې چا او هر روتنه کړيپښتنو تل داسې تیچې نه،  و روسته متوجه شومخطبیعي حق دی، 

 او زړور شويډېر  اموختیان په دې المل ر شوي اوښویه تی دوی بالپسې ګڼلې او ورڅخهملنډې وهلې،  پښتو ملي ژبې

 له چتې وتلې ده! حیا ییاو بیسترګي سپین

 ،وای د خپل نظر شریکولیوازې له نورو سره  په یوه ساده خبره او چاره کې موخه، لیکونکی دېد کاشکې چې بلخوا

 د افغانانو چې د افغانانو له هویت سره نیغ تړاو لري، په اړه مهمې چارېیوې  د په ټوله مانا هڅه کړې، نوموړي خو

 .کال ټاکنو ته تیاری نیسي 13۳3د  افغانان داسې حساسو شېبو کې چې هغه هم په اوواړوي بلخوا  پام

پشان، د افغان ملت دهویت نه بېلېدونکی جز دی. افغانستان د خپلو نورو ملي  د ژبو د نورو ملتو نړۍ کې پښتوژبه لکه

له واکمنۍ او دولت افغان ملت او د افغانانو  وژبه لهکه پښت ارزښتونو په څنګ کې، په ملي ژبه پښتو، افغانستان دی.

 نه شي ویل کېدای! سې ملت ته افغان او داسې دولت ته افغان دولتڅخه وویستل او یا واخیستل شي، دا

 د خلیفه له جیبه بل ته بخښښ کړي. لي ژبه داسې څه نه دی چې یوڅوک یيملي ارزښتونه او م

نن سبا خبره ټوله په دې راڅرخي چې ډاکټر زلمي رسول پښتو نه  »خه کې لولولیکنې په یوه بر ښاغلي سوله مل دد 

انصافا قضاوت  ....ده زده او که ولسمشر شي، پښتو ژبې ته به کار ونه کړي او یا به یې د محوه کولو هڅه وکړي

ې د زده کړې شرط وکړئ چې ایا د پښتو ژبې د نه زده کړې ګناه پښتو او پښتانه تباه کوالی شي؟ او که د پښتو ژب

 «پښتو او پښتانه ژغورالی شي؟

د ګونو کلونو په تېریدو یي د لس ژبه زده نه وي او کورنۍ، قومي او ملي زه له دغه لیکونکي پوښتم، د چا چې خپله

د  په ولسمشرۍ کې هم ولسمشر شي، داسې ژبې ته هغه خدای مکړه که ، ایاهغې د زده کړې اراده نه وي ښودلې

 ځواب منفي دی، نه هیڅکله نه! شي؟رلودالی اراده دخدمت 

لږتر لږه یی په کوم شې؟  ښودالیراد خدمت کومه بېلګه  د بهرنیو چارو په وزارت کې یي پښتوژبې تهتازه دا چې 

 ، مبارکه خوله خوځولې ده؟ملي او نړیوال مناسبت کې په دې ژبه

 ازموده را ازمودن خطا نیست؟ 

خو کله چې د  له.یي ویالی، چا ورسره ګوته نه ماتو زړه یي چې هره ژبه که زلمي رسول یو عادی سړی وای،

 پښتو وپوهیږي!  ،ژبه باید د هغو په افغانستان ولسمشرۍ ته مالتړي او غواړي د افغانانو مشر شي،

 ۰۲ــ  ۰۲ لومړی خو دده خپله ملي او افغاني دنده وه چې د یوه افغان پتوګه یي پښتو زده وایی، دا دنده خو ده په تېرو

  کلونو کې ترسره نکړه. کېدای شي څو نورې ژبې یي زده وي، خو خپله قومي او ملي ژبه یي هېره کړه!
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، اوس له ده څخه لومړۍ پوښتنه داده، چې خپله قومي او ملي ژبه یي ولې هېره کړه؟ نوموړی باید ټول هغه الملونه

او  ه یو بیان کړيافغانانو ته یو پ هېره کړېپښتو ،لي ژبهچې له ده څخه یي خپله مورنۍ، قومي او م ختاوې او جفاوې

 سره په تفصیل پالن، په تېره بیا چې ولسمشرۍ ته نوماند دی، کاري خپل دالیل او راتلونکی منځه وړلو لپارهد هغو ل

 وړاندې کړي.

د  دنده پرغاړه واخیسته؟ افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتنوموړي ولې کله چې په پښتو ژبه نه پوهېده، د همدارنګه 

بهرنیو چارو وزارت خو په بهر کې د افغانانو د ملي ګټو، ارزښتونو او هویت ښکارندوی دی، هغه څوک چې پخپله 

د کارکولو جوګه دی، ښایي وویل شي چې له پخوا دغسې دود پاتې  پر دغه څوکۍه پښتو ونه پوهیږي، ایا هغه ملي ژب

 س هم موږ دغه ناسم او ملي ضد دود ته ادامه ورکړو، که ورکوو یي په کومو دالیلو؟شوی، خو نن پوښتنه دا ده ایا او

پاچاهانو بېلګې وړاندې کوي چې  د تبریي لپاره د پښتنو د پخوانو په پښتو د نه پوهېدو د مقالې لیکونکی د زلمي رسول

سول هم باید یوازې په پاړسو دربار هغوی هم پښتو زده نه وه او په دربارونو کې پاړسو ویله، نو زلمی رګوندې د د 

 وچلوي!

 داسې څه ولې او په کومو دالیلو تکرار شي؟  پوښتنه دا ده، خو

زلمي رسول ته برات نه شي ورکوالی، بلکې پښتنو سره ، او هغه یي نه ده پاللېد پخوانیو پاچاهانو که پښتو زده نه وه  

 د زلمي رسول ستونزه نوره هم زیاتوي.

له جیبه د  شوی وي، د ولس حقونه خوړل شوي وي اویا څو واکمنانو د ولس ناسم دود پالل هر یو الملکه پخوا په هر 

چې  پخپلو رایو داسې کسان واکمنۍ ته ورسوومه پېړۍ کې هم موږ ۲1کړی وي، ایا په  ولس حق بل ولس ته بخښښ

 ! له خپل ریښتیني حق څخه محروم وساتي وپالي او ولسپرلپسې تېر ناسم دود 

چې ټولې د نورستاني او نورو ژبو  دلته نه وایم چې زلمی رسول او یا بل افغان دې په پاړسو، ازبکي، بلوڅي، پشه یي،

م خوندي د پښتوژبې حقوق ه ټولو ژبو حقوق خوندي دي، هلته خبرې نه کوي. په اساسي قانون کې دهیواد ژبې دي، 

کې ولې دا ژبه  د بهرنیو چارو په وزارت بیا زلمی رسول ، ملي او سراسري ژبه ده، نودی چې د افغانستان لومړۍ

 ؟نو ایا وضعه به له بیخه بدله کړي، په کومو دالیلو ولسمشر شي شاته غورځوي او که

  جنګ شودیار، سر شودیار!

 زلمي رسول او یا ولسمشرۍ ته د بل هر یو نوماند څخه پخوا له دې چې ارګ کې واکمن شي، د ژبو په اړه موږ له

 د اساسي قانون پلیتوب غواړو.  نده تګالر او د هغو په تړاوڅرګ

هغه خپل راتلونکی پالن افغانانو ته  حقوقو د اعادي په اړه، خو ارګ ته له رسېدو مخکې باید د پښتوژبې د خوړل شویو

 تګورل په د زلمي رسوپښتنو په اند ارګ ته  د ډېری او د پښتنو دا اندیښنه لیرې کړي. هم په پښتو ژبه بیان کړي

 !شي ترپښو الندېنوره هم  کېاو دولت اداره  ، پهاو دولت کې هېره شوېبه پښتو چې هسې هم په ارګ  سره

 کرکه لري؟ مو له ژبې چاته رایه او ووټ ورکړۍ، چېولې هغه  پښتنو سره لرم. تاسو بله خبره

 یږي او هغه یي نه خوښیږي؟چې ستاسو په ژبه نه پوه پلو رایو او ووټونو ارګ ته ورسوۍهغه څوک ولې پخ

حامد کرزي ته رایه ورکړه، ایا تاسو له هغه وپوښتل چې پخپل دیارلس کلن دربار کې یي ستاسو د  تېر دوه ځلې پښتنو

 ترسره کړل؟ ، څهژبې او نورو لومړیو حقوقو په اړه
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زیاتې ستونزې  ، هغههمنه ده، بلکې په نورو برخو کې  بلخوا د زلمي رسول ستونزه یوازې له پښتو ملي ژبې سره

خوښ کړی او درګرده لټ، بیکاره او خنثي ټیم دی چې کرزي د خپلې واکمنۍ د دوام لپاره  یوټیم ټاکنیز د هغه  لري.

چا مالتړ نه کوي، خوشې خبرې دي او د پښتو هیله کې داچې کرزی وایي په ټاکنو  .ورته په دولتي وسایلو کمپاین کوي

 « !کارغه مرداره خوري او مښوکه څنډي» ایي دې متل ته ورته پاتیږي چې و

نن یي خپل ورور قیوم کرزی، د زلمي رسول بېکاره ټیم ته ورشېوه کړ او سبا به نور چې پر لیکه والړ دی، ورشېوه 

 کړي!

 نوي مشرتوبداسې  ژور بدلون او تحول ته اړتیا لري. افغان هیواد په کور دننه، اکنو له الرېافغانستان د راتلونکو ټ

 خوندي کړي، هغه واکمنۍ په توپیر، په سیمه او نړۍ کې د هیواد ملي ګټې او ارزښتونهدی چې هغه د کرزي  ته اړ

 وپالي او هغو ته ژمن پاتې شي. 

 !يه کون لپاره هلې ځلېچې خپله یي د ښه توب او بدلون ښه کوي او نه بدلوي  خدای د هغه قوم برخلیک نه

 پای
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