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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په در افغان جرمن آنالين  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لول، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     سرلوڅ مرادزی :ليکوال   ٢٤-١١-٢٠١٠ ني
                     

  قاضي حسين احمد او د پښتو او پښتنو پښې وهل
  

ُامت مسلمہ کو لسانی بنيادوں پر "دې روستيو کې د پاکستان اسالمي جمعيت د مشر قاضي حسين احمد يوه ليکنه  
ه کې خپره شوي چې پښتو » جن « اکستان په  د پ"تقسيم کرنے کی سازش ايمز نومي بريښپا ه او اسالم  پا ور

ه « ژباړه يي داسې ده    » په ژبني بنس د اسالمي امت د ويش چلو
لې د محمد ناصح په نوم يو چا په فارسي ژباړلې چې ژباړن پرې  دغه ليکنه چې بې له هغې هم د ليکوال په زهرو ل

وند نورهم خپل او د خپلې  ژبن فاشيستې ډلې زهر ورپاشلې او د خاوران پنوم د پښتو او پښتنو سره په کرکجنه او 
ه کې خپره شوېده  ې چې هغې کې دده او دده  د . يماره بريښپا که د ژباړنې لپاره غوره ک بلخوا ژباړن دا ليکنه 

کو کې بيان شوي دي  کاره  تنې او موخې په صفا او    .فاشيستي ډلې غو
ينې مهمې برخې په ژباړنې سره راواخلم دلت ی د « ه به ددې مقالې  ريزانو لوم ې کولو لپاره ان و د مسلمانانو د 

ای کښينوله  ريزي د فارسي ژبې پر ل او بيايي ان خه بې برخې ک ي د قران له ژبې يانې عرب  مدرسو لوست
ه د هندوستان د مسلمانانو اړيکې د فارسي ژبو له ۍ سره پرې شوېچې په دې تو   . ن

له دې کبله . امپرياليستو اروپايانو له عرب ژبې روسته ، په فارسي پسې واخيسته چې مسلمانان له دې الرې وپاشي
ول او په شا يي وډبول چې د پښتو ژبو او فارسي ژبو تر من درځ واچوي ونه وه ن د .  ( ! )يي پښتني غور

ي ظاهرشا چې پښتانه وو، نه يوازې دا چې فارسي يي د خپلې کورن ژبه افغانستان يووالي لپاره نادرشا او زوی ي
وله ر ه بلکې هغه يي د هېواد د رسمي او تعليمي ژبه و و تنه هم، په پښتو روانې خبرې . ک د سلطنتي کورن حتا 

ې رونې دي چې ژبن ستون. نشي کوالی  ه هم انشاهللا افغانستان به ونه پاشل شي، خو زياتې ه ې وپاروي که 
ي  و د پښتو ژبو او فارسي ژبو ترمن  ژوند ناشونی ک   . تر

ه کوي چې د ژبو دل وند ه ته د اور په اچون ، د افغانستان او پاکستان د تجزيي الر ) درمن  (د افغان ملت ملتپال 
ي ی و د داسې لمسونونو په وړاندې موږ په دواړو هېوادونو کې د پاشلتيا مخنيوي غور. اواره ک ددې . ن پيل ک

من او  ن له برياوو سره سره ، د پاکستان د واکمنانو د ناپوه له کبله اوس زيات افغانان، پاکستان خپل دو غور
ي    . هند خپل دوست 

اوس پاکستاني واکمنانو ته پکار ده خپل افغاني سياست تر بيا کتنې الندې ونيسي چې دا دواړه هېوادونه له دومره 
ندنو    ». سره بيا هم د ژبو پر بنس و نه پاشل شي سر

د ليکوال په پورته اړوپيچ ليکنې سربېره چې هره برخه يي جال تبصره غواړي، د ژباړن برخه هم د زياتې پاملرنې 
اکې. وړ ده  بــا فــارســی ســتيزی افغــانســتان : قــاضی حســين احمــد«: ژباړن پخپل سر پردۍ مقالې ته دا عنوان 

ار » .تجــزيه خــواهــد شــد ين حــزب قــومپــرست افغــان مــلت در « يا د مقالې له ژباړې مخکې په دې خبرو 
   ».ا آتــش زدن بـه خــرمــن زبانهــا زمينــۀ تجــزیۀ افغــانســتان و پــاکســتان را ميســر ســازدتــالش است تـا ب

  
وندونو پښې وهلې او د کوزو  وندونو تل په لره پښتونخوا کې د ملي  د قاضي حسين احمد او موالنا فضالرحمان 

ن دريدلي پاتې ش تنو په وړاندې د پنجاب تر  وندونو په کوزه پښتونخوا کې . ويپښتنو د ملي غو ه دغو  همدارن
وال په مهال، د پخواني پاچا اعليحضرت ظاهرشا د پلويانو او نورو ملي مشرانو په سپکولو، بندي  د افغانانو د ک

ې  وندونو سره مرسته ک و او توندالرو    .    کولو او وژلو کې د ای ايس ای او د افغاني سخت دري
ۍ کې ژوند کوو مه پ٢١موږ نن په  نده هم . ي روهي زي ندونې که چيري د هغه د خپلې  ر د قاضي حسين احمد 

ايي د پنجابي استخباراتو په سال او مالت سره وي ( وي  بيا ) خو پاکستان کې د خپل قوم او ژبې خالف دري نيول 
تنو نه غ ي، د خپل قوم له ژبې پښتو هم قاضی سيب زموږ د وخت خبرې نه کوي؛ د خپل قوم پښتنو په ملي غو ي

ز حاالت  ۍ په  ای د اوومې عيسوي پي مني کوي او د پښتنو د روان ناورين د حل الرو پر سره پرديتوب او دو
ه په پښتنو منل غواړي١۴زوي او خپله د  يو د مخه اندتو ونه مبارکې او خوږې .  پي عربي او فارسي ژبې که هر 

ايي خپلو ويونکو لپاره لې کيدای نشي. وي ژبې وي  . هي قوم لپاره له خپلې ژبې پرته پردۍ ژبه خوږه او سپي
ولو لوی ملت دی، حق لري خپل هېواد لوی افغانستان کې ۶٠پښتانه چې سيمه کې  د (  ميليونه شمېر لري او تر 

ې دواړ غاړو ته ي، اقتصادي، کلتوري او ژبنی واحد مرکز ولري) ډيورن تپلې کر سې هيوادونه او دا. اداري، پو
يان لکه تاجيکستان، ازبکيستان، ترکمنستان، ايران  اون د تاجيکستان . ترکيه او هند هم لري) فارس ( مرکزونه نور

رسمي او دولتي ژبه تاجيکي ده ، د ازبکيستان ازبکي، د ترکمنستان ترکمني، د ترکيي هېواد ترکيي ژبه، د ايران 
ريزي ده يانو پشان خپل هېواد لري چې افغانستان دی او خپله ملي او .فارسي او د هند اردو او ان اون  افغانان هم د 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  :ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ول افغان . البته نورې ژبې هم افغانستان کې شته چې حق يي خوندي دی. رسمي ژبه لري چې پښتو ده  خو پښتو به د 
ه چې. ملت شريکه ملي او رسمي ژبه وي  ن ېري  عربان هم نن يو ملت او يو هېواد نه دی لکه   قاضي سيب يي ان

.  
ي او وليکي ي، خبرې وک ه وک ۍ کې هر ماشوم حق لري پخپله مورن ژبه زده ک دا حق نن له يوه . زموږ په پي

خه نه مال، نه قاضي، نه عرب او نه عجم اخيستالی شي   . ماشوم 
ې، ويلو او ليکلو پاشل ک ي او يا دا چې پښتو ژبه پکې که چيری پاکستان، د پښتونستان د ماشومانو په پښتو زده ک ي

ه او بې پښتو پاکستان همدا نن دړې وړې  ي، خدای دې داسې بې نن ای پاتي ين او پر نه وي د قاضي سيب په اند 
ي   . ک

اغلي محمدناصح په وينا، د افغانانو يووالي او د افغانستان سالمتيا په دې کې وي چې  ه که چيری د ژباړن  همدارن
ې، ويلو او ليکلو حق نه وي، پښتو ژبه دې په اداره، حکومت، پښتنو ماشومانو  ته به پخپله مورن ژبه پښتو د زده ک

ه افغانان يووالی نه شي  ي او پوهنتون کې نه وي، په دغه الر چې پای يي ترکستان ته رسي په هي تو وون
والی او افغانستان روغ جوړ نه شي پاتېدالی  کورن د پښتو په نه ويلو او پښتو ته په که د نادرشا او ظاهرشا. ين

ه چې قاضي سيب باور لري او ژباړن يي اوس هم توصيه کوي  ن شااړولو او يوازې فارسي ته په حق ورکولو لکه 
ي بلکې د پښتنو  ي ين يووالی ساتلی وو، په داسې لوی او ملي ضد رشوت سره  نه يوازې دا چې ملي يووالي نه 

د ژبې په حق خوړلو او نورو ته  په ډال کولو سره موږ د يووالی او پيوستون ريښې له بيخه غوندې د يوه لوی قوم 
ول او په زور . ايستلي دي ر روپ ژبه پر سر  د لويي ژبې او نورو وړو ژبو حق خوړل او د يو کوچني ايتنيکي 

ښت المل نشي کېدال ين  کله چې حق حقدار ته . ی سره په نورو منل او چلول د ملت په من کې د يووالي او 
ي ي ين ي، هلته وروري او يووالي    .ورسي

ي،  ي ي ، د پښتنو او نورو و قومونو يو شمير چې نن افغانستان کې په فارسي غ اغلی ژباړن بايد په دې وپوهي
 نشي ان سره ددې کسانو په شميرلو فارسي ژبي په افغانستان کې د ډيره کي دعوه. انته خپلې قومي ژبې لري

ه ازبکان په افغانستان کې خپله ازبکې ژبه لري چې د اساسي قانون سره سم يي پخپله سيمه کې . کوالی  ې پتو د بېل
ه ازبکان دوه کارتونه نشي کاروالی چې هم د خپلې ژبې حقوق ولري اوهم يي د پښتو  حقوق خوندي دي، په دې تو

ه وکاروي کيو حقوق هم درواخله د. او پښتنو په وړاندې د فارسي ژبو په  ډېر الملونه سره  شوي . اسې د نورو ل
که هر قوم ته په خپله سيمه کې د خپلو قومي ژبو ويلو . او داسې ويجاړه وضعه يي پر دې قومونو تپلې ساتلې ده

ي او پخپله برخه به يخ او غلي کښيني ي    .  خپلواکې ترالسه شي، د فارسي ژبو د رسوايي تشت له بامه راغور
کاري کېالک وختونه تېر  کېدای شي يو مهال داسې ژبنيو . پر نورو ولسونو د پرديو ژبو په زور د واک او 

توپير دا دی هغه وخت ولسونه اړويستل . واکمنيو شتون درلود، چې هغه مهال هم سمه نه وه او اوس هم سمه نه ده
 دي، د قاضي سيب او محمد ناصح خبرو ته خو اوس ولسونه وي. شوي او له خپلو حقوقو بې خبرساتل شوي وو

  .وک غوږ نه ږدي
ي بلکې  قاضي حسين احمد په دې ليکنې سره پنجاب ته په لک وهلو او خو لپاره نه يوازې کوز پښتانه په نښه ک

يو زړه پر پښتنو يخ ک اکلو ژبني فاشيستي ک   .يبره پښتونخوا کې هم د پښتو او پښتنو په نښه کولو سره غواړي د 
  
  پای

             
 

  


