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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۲/۴۰/۲۴۰۲                ډاکتر رحمت ربی زیرک یار
 

 هــتـر ملتـ ـهنتـج لـه ژبـــــــــــــه
 خانـدم که وژاړم نن و

 
 که په خپله ژبه خبرې کول تعصب وي، نو بیا په نړۍ کې هـیڅوک»

 اروا ښاد کاندید اکادمیسن محمد صدیق روهـي« بې تعـصبه نه شتـه.
                

د هغوي په خبرو کې د فکر ژوروالی او د تجربې پوخوالی  و سترګې په مغزو کې وي، نه په ککرۍ کې.فکرمندان د 
ځلیـږي او د دغې غښتلتیا په مټ کولی شي چې فکر وتخنوي او د ککرۍ له سترګو نه د حساسیت چخې لرې کړي. 

)سیدني «لولي چې یاداشت واخلي د دې لپاره لولي چې فکر واخلي، خو عالم وزمه )عالم نما( د دې لپاره  عالم»
لم په شان ــیت د عــه بې جسمه واقعــدغ ان روانه ده.ـوري په شـ. ژبه له بابا ادمه تر دې دمه د انسان سره د سیهریس(

یانـې د  ر ــي ګرامـي یا ذاتـلته د ازلــدلې ده او هــیـځــزو کې غــسته په مغــنـد  ژبې ت یـږي.ــورځ په ورځ ارت
د  ژبه نــه یواځې د پـوهاوي راپـوهاوي )افهام او تـفهیم( لوښی دی ، بلکې .دیــره شــوې دهر ــیـپه څ ودــواعــق

 رړې پکې هم غـځـیدلې ديـانسانانو د پـیژاند او احساس ج
د  ته هغې  ه څـرګنداوه.ـې ورتــپل احساس به یــاو خ ره غـږیـدهــوا سـبه د بي بي ح  ادم )ع(بابا  یکه ــزموږ مشر ن 

. پکې اړولي و همپه جنت کې ټول نعمتـونه شته وو، خو شیطان ی و. ل شوورکړ له خوا ادم )ع( د پخپله محوا نو
غښتلي شوي  هم تیارـپه اراده او اخزو او نعمـتـونو ډک ژوند الره، خو هم مهال دواړه ـد مهـلتـه ادم )ع( اوبی بي حوا 

او د هغې په ټیـنګار ادم )ع( هم د هـمغـې ونې  و خوړهمنع شوې ونې میوه  د په لمسـون  شیطان بي بي حوا دوو. 
وا ــلې خــله ب نـو وری،ــوه و نه خـوې ونې میــوی و چې د یادې شـ. که له یوې خوا دواړو ته امـر شمیوه وخوړه

بابا ښایي  چې  (، ۲۴۰۲اپریل، ،۰۱ز په وینا )ـتمی  اروقـ. د فوووي ــش سـمبال هـم تیارـه اراده او اخپـ هوی دواړـهغ
ه ــې پـیښې نــبـایـد له دغ ؟ڼـلې ويــوره ګــواکي غـــلـد ډک ژوند په ځای خپ نه ونوـمتـنع لهادم )ع( به  په جنت کې 

 او د ژبـې هــویتي او احساسي څنــډ و تـــه هــم کلـک پــام وکــړي ان زده کــړه وکـــړيـانــانس
په وینا کې نه ځایـیـږي. که ژبه نه وای، دینونه به ناشوني وای او انسانان به یوبل ته پردیان ژبه یوه معجزه ده چې 

وای. بې له ژبې به استعدادونه پټ وای او فکرونه به شړ وای. کمپـیوټر نیټ)کمپـیوټري جال( نن سبا یو اریانوونکې  
ه بې وسلې او بې لښکره امپراتوری پرمختیا ده او د پخواني بې جسمه واقعیت )ژبې( سیوری دی. ژبه هغ

)شاهنـشاهـي( ده چې په ټوله نړۍ یې د خپلې واکمنۍ وزرې غوړولې دي. ژبه هغه بې جسمه نړۍ واله امپراتوري ده 
چې د خپلو اتباعو د معنوي کولتور دیره یې توده ساتلې ده او احساس یې ټکوروي. ژبه د انسان د معنوي )غیر مادي( 

زړه او فکر ارمانونه او رازونه په ټکو)الفاظو( کې رانغاړي او راتلونکو نسلونو ته یې رسوي. لکه  کولتور چینه ده، د
زو او زړه بې جسمه  موجودیت )فکر او احساس( ـپه آینه کې چې د انسان مونه لیدل کیـږي، په ژبه کې د انسان د مغ

یم لوښی نه دی، بلکې د معنوي هویت چینه ده او له هام اوتفهــاف یانـې لیدل کیـږي.  ژبه یواځې د پوهاوي راپوهاوي
 ۰۴۰۱لمریز) ۰۱۲۱همدې امله ده چې هیوادونه ملي او/یا رسمي ژبې لري.  د بیلګې په ډول، برتانوي پاکستان په 

 الحظهــمچې د یوه غیرقابل زیـیز کال( کې د خپلې هویت سازۍ لپاره  د مغلو د دربار ژبه )اردو(غوره کړه 
ته د دې مجال ورنکړ چې د قدرت او اقتصاد په  وژباو بلوڅي  ( ژبه وه، خو په مقابل کې یې پښتو۱۷ږدې ــت)نــلیاق

ي او او په ــې وګټــپه اردو ی»ونخوا کې پښتانه مجــبور شــوي دي چـې ـي. په اشــغال شوې پښتـقـلمرو کې پاپـۍ واخل
ازبکستان او ترکمنستان کې رسمي ژبې په ترتیب سره  په د تاجکستان رسمي ژبه تاجکــي ده. «.و یې وڅټـيـپښت

... ازبکي او ترکمني دي. په ایران کې تقریبا نیماي خلک فارسي ژ بي دي. پاتي نور خلک یې په بلوڅي، کردي
ې ــداس لمریز(  ۰۱۱۹زیـیز=۰۴۹۴) ون کېــالمي جمهوریت په اساسي قانــران د اســد ایي.  اوعربي ژبو ګړیـږ

دونه او مکاتبې او رسمي متـنونه او درسي ــارسي دی. سنــط فــدایران د خلکو ګـډه ژبه او رسمي خ»راغلي دی: 
ربي سره له دې چې د سپـیڅلي قرآن او حــدیـثونو ژبــه ده، د ایران ــوګورئ، ع« ط وي.ـکتابونه باید په دې ژبه او خ

وم ــرکزي حکومت کــه مـو کــندي ده، خــسمي ژبه هند کې رــپه ه  ه ده.ــمهوریت کې رسمي ژبه نــپه اسالمي ج
 ل ويــاړه مــدي ژبــنـره هـتماً به ورســوي حــریزي ژبه لیک استــوالیت ته په انګ

وه ــوړي د یــچې د نوم ې په جریان په دې ډول خبر کړمپـیـښ ېمــمه ېیو د رزيــد حامد ک د تلفون له الرېیو چا  
ی وي. ـته د ولمسر کیدا رسمي قسم خوړلــنې وروســټاکـــولــه ټــد لـیـارزي بـ: ک دلې وــه رسیــه الرې ورتــشاور لـم

کله چې موظف شخص ورته په پښتو ژبه کې د قسم متن ور په ګوته کړ، کرزي ورنه غلی شان پوښتنه وکړه چې د 
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رزي کهم شته. کې  په فارسي  م متن په کومه بله ژبه کې هم شته؟  موظف شخص ور غبرګه کړه چې هوـرسمي قس
د ارواښاد ښوواند ګل  دې پیـښېماته  ورته سم دالسه وویل چې په همدغه ژبه کې دې ورته رسمي قسم ورکړل شي. 

ئ ې کرغـیـړنې وضعې ته ګوته نیولې وه او په اوسنـتو ژبــپا چا الفت یو شعـر را په زړه کړ چې پخوا یې پکې  د پښ
درت او اقـتصاد قلـمرو تـه ــبه پښـتو پکې د قـمنعکــسوي چې غــریت ــحال غه غـمځـپلیـه قاوۍ کېــامپر یالیستي س

 نـشي ورنـنـوتـلـی
 

 رکار سـرهـسـر او کار د خلکـو دی د ژبې له س
 ژبــه د ســر کا رشــي به پښتــو،ـکــله بــه غــری

 
  Political economy of language  دیـته د ژبې سیاسي اقـتصاد )پولیـټیکل  ایکاُنـمي آف لنګویـج( وایي

 
د  ،ژبه  کلک پښتون و چې په خټـه پښتون نه و خو په دلته راته د پښتو ژبې یو بل  غریب اولسي بورا راپه زړه شو

ـن ملنګ جان وم یې محمد امیــن و.ــنه والړدرناوي کې الس په سی پهښتون په تاریخ مین و او د ټول افغانستان ـپ
ملـنګ جان د ننګرهار والیت مرکز جالل کوټ ته نږدې د بیسودو د  زییز(.۰۴۴۹-۰۴۹۱= ۰۱۱۱ـ۰۲۹۱و)لمریز

د » لمریز( کې داسې لیکلي وو:د ملنګ جان  ۰۱۱۱زییز) ۰۴۴۰سیمې په چمیار کلی کې زیـږیدلی و.  ما زیرکیار په 
ښتو )ژبې او پښتونولۍ( ، پښتونخوا او ــنامه د اوریدو سره سم د السه د ټـول افغانستان ملي ارمانونه راجوتـیـږي، د پ
ړل کـیږي، یر غمل شوې ملي شعور ـپښتونستان ګونګوسی را پیداکیـږي، رټل شوی ملي تاریخ ول په ول راسـپ

ل تاریخ نه یې شاګرځ کړی وي ....ملنګ جان هسک څښتن راپاریـږي، او له دې امله هغه څوک بوګنیـږي چې له خپ
ښت، او د ټول افغانستان د و کې د پښتونولۍ سمـښت او درنـته په اسرې دی. هـغه په حکومت کې د پښتو چلن، په پښتن

ان: نګ جل، م]راویستــونکی[رک یارـرحمت ربی زی ) «.ستان غـواړيـــونې د پاره پښتونــت د ساتنې او ټـینګملي هوی
 ۰۴۴۹لمریز د کب میاشت= ۰۱۱۱خپرندوی: ټـول افغان، امریکه. د چاپ کال:  ،رــي شاعــد بې درباره ملي ژبې مل
استاد عبد هللا بختاني ور ورته اود شاعرۍ چلونه   ملنګ جان نالوستی و. لیک او لوست  زییز د فبرورۍ میاشت(.

نی اښوواند بخت ،هم ورونـښالوه. د ملنګ جان په شانره خدمتګارـوښودل چې وروسته یې د خپل تخلص بختاني س
کې یې د قدر په بهیر راټولیدا  د پښتنواله مین و او د لر او بر افغانستان  وخدمتګار هم په وینه پښتون نه و خو په پښتوا

کې د زه ډیر خوښ شوم چې دروند شخصیت او وتلی څـیـړانـد بختانی خدمتګار مې په جرمني  وړ خدمتونه کړي دي.
ورته خپل کتاب ګوټی )ملنګ جان: د بې درباره ملي چې  ولید. ما  ( ۲۴۴۹ومبر نباچا خان فخر افغان په سمینار کې )

وواند بختانی خدمتګار په ـښامریکې د راستنیدا په مهال ورکړ، ډیر ورته خوښ شو. زییز(  ۰۴۴۹ژبې ملي شاعر،  
  .وې یواځینئ افغان و چې پښتو با با محمد ګل مومند اوباچا خان )فخر افغان( ته ډیرنږدې ــغانستان کــاوسني اف

یې  په  «نغمې ېخوږ»  په نوم خوځښت غړی و او د ملنګ جان« خدایي خد متګار»بختانی خدمتګار د باچا خان د 
ونو یو څو بیلګې وړاندې . اوس به د ملنګ جان د شعروې چمتو کړې یې او چاپ ته وې را ټولې کړې یو ټوک کې

 .کړم
 

 سړي ته چې ودریـږم وئ افغان یم     خاص لمسی د احمد شاه او خوشحال خان یمـره
 د خوشحال په پښـتو ژبه نه پوهـیـږي       بـــلـه ژبــه کې تـوتي غــونـــدې غـــږیـږي

 ځـي ژړیـــږمزه دې هسې افـغانیت ته حـــیرانیـږم        حیـران څــه خــدایـږو ژړا را
                                                           ***** 

 مـــلت پــه دې تــرقي مــومــي                        د مورنئ ژبې چې وکړي عــزتــونه
 چې ژبه پریـږدی قام ورکیـږي                        پښتـنوپریـږدئ د پردو ژبو خـویـونه

                                                           *****   
 ر لپارهـیـي کړم د پښتون د خـــلنګ چې ملنګـزه م

 ېـتو ژبـنګان د پښـمل نو کېـر کړې پښتــدایه ډیـخ
 یـړهـشي په بـو ژبې مخکې تلی نـنن کاروان د پښت

 هر بندر کې ورته ناست دي لوټماران د پښتو ژبې
***** 

 چې یې مـور وي په دې خاوره زیـږولی         چې په هر ژبه ګـویاوي خو افـغـان دی
 ه پښتون او نه انسان دیخلص دا چې ن          چې خیر خواه د وطن نه وي ملنګ جانه

***** 
 د پښـتـون نظـر مدام په ننګ او نــام وي         چې نظر یې په پـیسو وي پښتون نه دی
 پښتون هر کله طالب د خپل شـــرف دی         چې طالب د سپینو سروي پښتون نه دی
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 مسرې شوې        چې خپه په دې مسرو وي پښتون نه دی په نصیب د ملنګ جان دغه
 

لمریز د لړم لسمه= اکتوبر  ۰۱۱۱د ټول افغان د یوه کور ارمانجن و. هغه  له خپلې مړینې ) محمد امین ملنګ جان
نن وخاندم که »اړ د ــشن په ویـالل د جـه میاشت کې د استقــلږ وړاندې د همدغه کال د وږي پ زییز( نه ۰۴۹۱

 ې وـلکیلر ــشع« ړموژا
 

 سېـــدلــته داسې هـلته ه         ــه وژاړمـدم کـــــــنـــن وخــان
 م فاتحې ديـادۍ هـم ښـه         واره ديــــه دوه خــــونــلمــګی

 هسـې دلـــته داســې هلته          وا الړمــیران چې کوم خـیم ح
 تماشې وې ور نــږدې شـوم           پـیښوري وروڼه رایاد شول
 ژړه غــونـــی شان والړ وم           دلــته داســې هــلتـه هســـې

 پـښتني وریـرې مې کــوکېافـغاني وریــرې مـې ناز کا           
 کوم نه ځـان ونـغــاړم            دلــته داســې هــلـته هــسېد  زه

 له شونـډو کی مسکی شي            کلــه تـریو شـي ملـنګ جانـک
 کامـیابـي دې رب نــه غــواړم

 هــســېدلـــتــه داســې هلــتـه 
 

ر ـوبل شاعـزییز( موږ ته ی۲۴۰۰ـ۰۴۱۰لمریز= ۰۱۴۴ـ۰۱۰۴داد )حـقدرت هللا  او ملي سیاست وال اروا ښاد تاریخپوه
 و بهایې جان . نوم یېې لرلهــنه یــهم را پیـژني چې د ملنګ جان په شان  ژوره ژم

 
 تابع د اورنګ نه دیوشحال ځکه ـانه                   خـــپښتــونواله ده غیرت بهایـي ج

 بهایــي جــان د پښتــو په اکلــه داســې ویلــــــي وو
 

 خپل وطن خپله دې ژبه  تاته پاتي له پلرو
 پښتو ژبه دریاب ده، پکې تل وهـه المـبو

 ده د دنــیا په کـنارود افـغان توره معلوم  
  ***** 

 ـنه تـر شـیدویـکه سپـوږه ده                   تـه خـو ژبــتـــــــپښ
 تابـوـمستقبل او ماضي زده کړه                  د عــرفــان لــه ک

 خـپل وطن خپـلـه دې ژبـه                   تــاته پاتــی لــه پـلـرو
 پاکستان ایـران سیاالن دي                   وشـرمیـږه له تـربـرو
 جــوړه وه بــهایــي جانــه                    ښـې غـزلـې په پـښـتو

 
جــریدې پخوانی مسول مدیر، او ملــي شـخصیت قــدرت هللا حـداد په دې هیله و د ــغـان ملت تاریخپـوه، لیکـوال،د اف

څومره به ښه وي چې موږ هم ژمنه ولرو. وطن هـغــو ړنګ کړ چې ژوره ژمنه یــې د پـردو سـره وه هغـــوی »چې: 
د اقتباس « اکتوبر. ۰۴۴۰ه ژمنه ولري.درنـــاوی کـــوو چې د خپل وطن او کام سرغـوــمـوږ نه ستایـو، مــوږ د ه
 ۰۴۴۹ې درباره ملي ژبې ملي شاعر، ـګ جان: د بـلپاره ولولئ: زیرکیار ، ملن

 
وایه. « پښتو بابا»ر وزیر و. نوم یې محمد ګل مـومند و او خلکو به ورته ـپه افغانستان کې یو غیرتـي مسلمان او فـقی

سیمه کې زیـږیـدلی و او په اتیا کنۍ کې د همدغه ښار د « اندرابیو»ه دغه غیرتي، فقیر او مفکر وزیر د کابل ښار پ
زیـیـز(. ارواښاد  ۰۴۱۰لمریز کال =  ۰۱۰۱ن کرایـي کور کې په حق ورسید) یـسیمې په یو عادي خټـ« بریکوټ»
 یــاداوه په نـــوم «و ارګــپـښت» دزیز خاورې به د پښتو بابا  دغه کور ــبدالعــع
  
په دې اند و چې د یوه مـلت د ژبــې لری او بری دهغه  د ژوند د بــدمرغۍ او نیکمرغۍ  حمد ګل مومندم پښتو بابا 

په عین واکدارۍ کې به » نو مانا یې دا ده چې « لوبه شــوهـکه د یوه ملت ژبه د بل ملت ژبـې ته مغ»سره تړلی دی: 
یب او پردیــس وي... خپــل بــه ورته پــردي شي بې واکه، په عین وطن کې به بې وطنه وي. په خپل وطن کې به غر

ځکه چې په نامه که څه هم خپــل وي خو افکار، احساسات، اقــوال، اعــمال، او افــعال یې، اغـوستنه او خواړه یــې، 
څــو  ځواک او ژونـد یې  بــشـپـړ لیا نیمګــړی د پــردي او د بـل وي.... دغــسې ملت به ورځ په ورځ چو کیـږي تر

ژبــه د ملي موجودیت، هوساتوب او سعـادت، د لــوړوالــي او جګوالــي » ډول: « لـڼـډ»پــه « چــې محــوه شـي.



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

ژبه بایـــد وپالـل شي...علمي شي...په هر حیث سره  د ملت درستو اړیـنو ته »د دغه اهــمیت لـه امــله « سـټـــه ده.
پـوه سړی خپل او د بل مال پـیژني ...غیرت، » زیر  محمد ګل مـومـند په اند، د مفکر او فقیر و«. ځـــواب ووایـــي.

لیم( دغه نه مني او نه پریـږدي چې څوک خپل مال خوشې کړي چې وروسـت شي، ـلوړ همت، روغه پوهه )عقـل س
ان ـه شــر پــوکــن له دــخپـ،او پ«دې کــړيــال یوسي او کور تنې النــورته نقصان ورسي او خلک یې ښکاره لیا په غ

)محمد ګل مومند، د پښتو ژبې لیاره لیا « یرتمن سړی خپله وچه د پردي په لـنـدو ښه بـولي.ــي. غـــوڼـډۍ څـټــک» 
زیـیز، د بلخ شرکت ]رښـتیا[له خوا په الهور کې چاپ شو(. غیرتــي  ۰۴۱۹لمریز= ۰۱۰۱پـښتو صرف او نحوه، 

 شتلی دی ــځ ویــښې منــدینې شعر کې د نــد په النــومنــا محمد ګل مــابــمسلمان او فقیر وزیر  پښتو ب
 

 ه کول که دی کـمالنــورې ژبــې زد
 خــپـله ژبــه هـیـرول بـې کـمالـي ده

 
غان و چې د ـبا محمـدګل مومـند  د شلمې پیـړۍ په لومړئ نیمایي کې یواځینئ افدلــته وینو چې مفکــر وزیــر پښتـو با

 ړی وــام کــي او احساسي وظیفې ته یې کلک پــې هویتــیده او د هغـتصاد پوهـژبې په سیاسي اق
ور په عـقـل او ، یـا نې د انـسان ز«سانهـله ولـقـسان فى عـوة االنـق» داسې راغلی دي: پــه یـوه عـربي مـقوله کې  

د دې  ؟راغلې وي که عقـل، یا : که دواړه به غـبرګ راغلي وي ـو معلومه نه ده چې لومړی به ژبــهژبـه کـې دی. خ
 ۲۴۰۲ـل ــ  ــ اپری ۲۰.  ونکې پـر مخـتـیا تـه پـریـږدمـــم راتـلـواب به د عــلــتنې ځــوښـپ

 
 پای

 
 


