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Abstract 
In this research paper the role of Language, Education and Media is discussed 

with reference to the importance of the mother tongue. The importance of mother 

tongue in all the mentioned three departments is vital and extra ordinary. In this 

respect elaboration from the countries having their own media, educational 

system in their mother tongues has been made. Some of the very prominent and 

dominant dimensions in these three are highlighted. Moreover, comments against 

education in mother tongue are critically analysed and answered.   
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َد اشياؤ   َد مور په غېږه کښې  دنيا ته راځي کله چې ماشوم ورو ورو  بنيادم سره دې  َد  مورنۍ ژبه 
پېژندګلي کوي، هغه په نامو بلي، َد خپل ما فى الضمير پرې اظهار کوي دغه مورنۍ ژبه ده. َد ځينو ماهرينو  

دائش نه ئې زرګونه لکهونه کاله  دا خيال دے چې بنيادم تر مودو َد ژبې َد نعمت نه محروم وو او َد خپل پې
 وروستو خبرې کول زده کړل.  

دې پورته خيال سره َد قرآن مجيد تعليمات متفق نۀ دي. ولې چې په هغې کښې َد انسان َد عظمت او   
يو بل نه َد امتياز په حقله ژبې )نطق( ته بنيادي اهميت ورکړے شوے دے. انسان ته َد نطق په وجه اشرف  

شوے دے. دا خبره ثابته ده چې انسان َد اولې ساه نه خبرې کولے شوې او ژبه دۀ سره وه.    المخلوقات وئيلے
قرآن کښې ارشاد دے:  

 i"اََ لهَ  لم آدم االسماء کََ ع ََ و " 

ترجمه: او آدم )ع( ته َد هغه ټولو څيزونو نومونه وښودلي شول.   
َد حوا ابۍ او ابليس تر مېنځه خبرې  يوه بله خبره هم مخې ته راځي چې په جنت کښې َد آدم بابا او   

اترې خامخا په يوه ژبه کښې کېدلې.په دې اړه قرآن او حديث ګڼ شمېر حوالې او وضاحتونه لري چې دا وخت  
تبادله په يوه ژبه کښې شوې وي)   َد خياالتو  مېنځه به خامخا  َد هابيل او قابيل تر  ئې راوړل ممکن نۀ دي. 

ر په خپلو تقريرونو کښې وئيل چې َد هابيل او قابيل تر مېنځه کومه کشاله ه اکثب پروفېسر پرېشان خټک صېب
پېښه وه او کوم منطقي انجام ئې موندلے ؤ دغه رنګ په پښتنه ټولنه کښې شوي دي په نورو ټولنو کښې مثال  

نۀ لري(.  
 َد ژبې َد قدامت او ابتداء په حقله خيال بخاري ليکي: 

َد اظهار َد پاره څۀ نا څۀ ژبه نۀ لري.  َد دنيا يوه قبيله يا کورنۍ    هم داسې نشته چې هغه َد خياالتو 
اګرچې وئيلے شي چې ځينې قبيلې داسې هم شته چې َد هغوي َد ژبې الفاظ دومره لږ وي چې تر کومې دغو  

( يو ځائے نۀ کړي نو بل ئې په مطلب نۀ شي پوهېدے او دغه Gesturesالفاظو سره څۀ خاص قسم اشارې )
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اندازه لګولے شوې ده چې په وجه   َد پاره خبرې کول ناممکن شي..........  َد هغوي  تيارۀ کښې  ده چې په 
 . iiموجوده وخت کښې په دنيا کښې تقريبا اووۀ زره ژبې موجودې دي

 َد حمزه بابا په خيال َد دنيا َد هر ماشوم وړومبۍ ژبه پښتو ده:   
ک  مدددامدددا  پددده  او  بدددابدددا  پددده  دے  راز  څدددۀ  چدددې  زده   ښدددددددېخددددائدددے 

کښددددددددې ابددددتدددددا  پدددده  الددددفدددداظ  دغدددده  مدددداشددددددددوم  َد  وي   ِورد 
وي دادا  بدددداندددددې  لددددۀ  خدددد  پدددده  ئددددې  کښددددددددې  ابددددتدددددا  پدددده   هددددم 
وي کدددداکددددا  کښددددددددې  خددددبددددرو  پدددده  کددددلدددده  کددددلدددده  ئددددې   هددددم 
ده  پښددددددددتددددو  ژبدددده  فددددطددددرتددددي  چددددې  دا  راتدددده   ښددددددددکدددداري 
ده  پښدددددددددتدددددو  ژبددددده  انسددددددددداندددددي  نددددده  اول  َد   iiiګدددددويدددددا 

  
دنيا هغه قامونه مخ په وړاندې  َد نړۍ ټول دانشوران او سياستمداران په دې خبره يوه خلۀ دي چې َد   

تللي دي َد چا ژبه چې َد مکتب، َد دفتر او َد روزګار ژبه ګرځېدلې ده د دغه مثالونه َد چين، جاپان، فرانس،  
جرمني ټول يورپ او امريکې په شکل کښې زمونږ په وړاندې دي  او کله چې مونږ د خپل چاپېرچل ننداره  

سيږو چې َد هغې قامي ژبې په سکولونو کښې وئيل او  کوو نو حېران پاتې شو چې مونږ په د اسې وطن کښې و 
 قامي لباس په سکولونو کښې اغوستل ج رم ګڼلے شي د

ژبه َد ثقافت َد مال تير ګڼلے شي. هېڅ يو ثقافت بې له ژبې وده نۀ شي کولے. َد ژبې َد اهميت په حقله   
 : څۀ داسې ليکيکښې   ي ليک نثرخپل يو حمزه صېب په 
يو قام َد محو کولو َد پاره َد دې نه لوئے اهم بل هيڅ اقدام نۀ شي کېدے چې  د هغه   "دَ 

نه خپله ژبه واخستے شي. او َد هر څۀ نه اګاهو َد هغه َد تباه کولو پروګرام َد هغه َد  
ژبې َد پرکټ کولو نه شروع کيږي. او کوم وخت چې َد يو قام َد افرادو په ذهن پردۍ  

هغه قام َد ذهن هنداره تته شي. َد هغه قام نفسيات بحراني چپې په  ژبه مسلطه شي. َد  
مخه واخلي. َد هغه َد قامي رواياتو نه مسلسلې سلګۍ جوړې شي. َد هغه الشعور يو څۀ  
غواړي او فوق الشعور ورته نور نور څۀ وړاندې کوي. َد فوق الشعور الر ئې َد اجنبي  

اسې حال کښې هغه فېصله نۀ شي کولے. او دَ ژبې َد قافلو َد ګرد نه ډکه وي. او په د
دې بحراني حالت په نتيجه کښې هغه َد کمترۍ َد احساس ښکار شي او هغه َد ژوند دَ 

 ivتقاضو نه په تورو پښو تېښته اختيار کړي." 
اهميت  َد حمزه صېب برنے ليک دا ثابتوي چې َد يو قام َد وجود ثابتولو َد پاره ژبه َد ټولو نه زيات   

لري. قام يواځې په ژبه اړه نۀ لري نور هم ګڼ حقيقتونه شته خو ژبه تر ټولو غوره ده. َد ژبې په تناظر کښې 
 لږه َد نړۍ َد نورو هېوادونو ننداره کووبيا پښتو له راځو. 

په يوولسمه صدۍ عيسوي کښې چې کله په يورپي ملکونو َد يوناني او الطيني خياالتو يرغل ؤ او په   
مي هېوادونو َد عربۍ او فارسۍ غلبه وه د دغه وخت َد بدلون يوه هوا راغله چې يورپ ترېنه زده کړه  اسال

وکړه او اکثر مسلمانان  ملکونه َد هاتي په غوږ کښې اودۀ پاتې شول: َد دغه بدلون کوم چې يورپ قبول کړو،  
 .  بنيادي توکي درې وو

 

 ماشوم َد فطري غوښتنو مطابق وي د تعليم دې په مورنۍ ژبه کښې وي او تعليم دې دَ  .1

په ځائے َد دې چې بچے دې َد راتلونکي ژوند َد پاره تيار کړے شي د َد دۀ موجوده ژوند دې ښۀ کړے   .2
 شي د 

تعليم دې يواځې َد مالدارو َد بچو َد پاره نۀ وي بلکې َد قام َد هر بچي َد پاره دې وي د بچي دې َد تعليم  .3
 او َد قام ګټور وګړي دې وګرځي د سره لږ ډېر ه نر هم زده کړي 

   

خو له بده مرغه نن په يوويشتمه  پېړۍ کښې هم دغه ځائے ته رسېدل خو لرې خبره ده مونږ پئېل هم   
نۀ دے کړے د په هغه الره ال نۀ يو ورسم شوي په کومه الره چې نهۀ سوه کاله وړاندې يورپيانو خپل بچي  

يا نۀ َد ځان شي او نۀ َد  ورسم کړي دي د زمونږ موجوده تعليمي نظام َد بچو نه رؤ ګودر خطا کوي د بچے ب
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جهان د  مونږه لګيا ي و پي اېچ ډي نالوستي پيدا کوود په ډېر ګټور مضمون کښې به شلم پاس وي خو َد خپلې  
ژبې َد ليک لوست او معياري وېنا نه محرومه، َد خپل تهذيب،ثقافت او تاريخ نه بې خبره  لکه َد پردو،  په دۀ 

يو جرم ئې دا چې خپله ژبه ليکل لوستل نۀ ورځي او بل جرم دا  چې په  کښې او پردو کښې هېڅ فرق نۀ وي د
ښکاره جاره په فخر دا وائي چې "ما له خو پښتو ليکل او لوستل نۀ راځي" َد  ادب َد يو ښوونکي په حېث دغه  

زمونږ زمري لکه  ګيدړان    ، وخت ما له شرم هم راځي او غصه هم چې زمونږ بازونه په خوي خصلت کارغان
لږ فکر پکار دے چې زمونږ بچي جرګه، حجره، اشر، ننواتې او َد دغسې نور قدرونه په نامه کېدے شي   د

وپېژني خو َد حقيقت نه ئې نا خبره  دي د دوي برتهد ډے او وېلنټائنز ډے او دغه رنګ د نورو تهذيبونه روايات   
خاورې له   ونږ قام او زم  ونږ وطن زم  ونږ نوے کهول زم  ونږ ښۀ پېژني د ځکه زما دا ګيله په ځائے ده چې زم 

نۀ تيارېږي د پردي وطن او پردي خدمت له تياريږي د نۀ نصاب زما دے او نۀ نظام زما دےد نۀ  ميډيا زما ده 
د وي به، َد پښتو ميډيا به هم وي خو َد پښتنو ميډيا نۀ شته  نو زۀ څنګه په خپل بچي َد خپلوۍ دعوٰى کولے شم 

 د

  اهميت په حقله موالنا عبدالقادر ليکي:َد ژبې َد ضرورت او  

َد کلچر يا ثقافت په اجزاؤ کښې ژبه يو ډېر اهم مقام لري. او َد يو کلچر َد محفوظ ساتلو  "
او هغۀ له َد دوام ورکولو َد ټولو نه محکمه آله ده. ژبه َد انسان َد مادي ملکيت يا اولسي 

يده لري چې ژبه هم لکه َد يو آلې رسم و رواج په شان نۀ دي ګڼل پکار ځينې خلق دا عق
 .v" ده چې انسان ئې استعمالوي

نوره دنيا خپلو بچو ته َد مکتب په وړومبي ټولګي او کله کله  په لوبو لوبو کښې نفسياتي، روحاني،   
سائنسي او اخالقي تجربې او تجزيې ښائي اومونږ خپل تعليم يافته ځوان کهول ته چې څوارلسم  او شپاړسم ئې 

کښې شريکېدونکو زلمو او پېغلو ته چې کله پښتو ژبه او    (PMS/CSS)کړے وي َد مقابلې په امتحانونو  پاس  

ادب ښايو نو َد "الف بې" نه ورته پئيل کوود  َد پښتو َد مخصوص تورو تلفظ او جوړښت ورته ښايو د َد پښو َد  
شاملېدونکو زلمو او پېغلو ته َد تيارۍ  ظ سره ئې اشنا کوود َد مقابلې په امتحانونو کښې  َ  و او تلفَ  لهجو، هج

ورکوونکي استاذان چې َد کوم زغم، برداشت او خفګان نه تېرېږي َد دې اندازه تاسو ته صرف متعلقه استاذ  
 کولے شي د 

َد رواياتو او د دود     َد تهذيب او تمدن په کالو ښائسته او  َد پښتون غوندې  زۀ کله کله حېرانېږم چې 
ام کۀ يو خوا ته َد حاالتو َد ناوړتيا په سېالب ور الهو دے نو بل خوا َد خپلې بې حسۍ او دستور په رڼا روڼ ق

 بې وسۍ َد السه هم په تيندکونو دے د 

 انور خان ديوانه وئيلي دي :

 دلته څوک خاوند د نظر نشدته چې مې پورته کړى  
 زۀ د دانو ډک وږے شددددتو تده چدا ويشددددتلے يم 

 

تعليمي مېدان کښدې َد ژبې َد اهميت او ضدرورت په حقله ښداغلے داور خان داؤد َد ډاکټر شدېر زمان    
 طائزي په حواله ليکي: 

" دا خبره د نړۍ په تاريخ کښې لکه د نمر څرګنده ده چې د يو قام د ترقۍ او ښېرازۍ بنياد  
حاصدددلولو د پاره د علم دے بغېر د علم نه ترقي ناممکنه ده او د علم په صدددحير طريقه د 

ټولو نه اهمه مورنۍ ژبه ده. ژبې د قامونو د پېژندګلۍ د پاره بې کچه ضدددروري دي. باچا 
ه سددپکه شددي نو قام سددپک شددي او چې ژبه ورکه شددي نو قام ورک  بخان به وئيل چې ژ

 .viشي"
ؤعاميانه  په مورنۍ ژبه کښې َد تعليم َد ارزښت، ضرورت او اهميت په باب پروفېسر دروېش د راني ي  

  :ساده باده مثال راوړي چې ډېر منطقي لګي

https://pukhtunkhwajournal.org/
mailto:info@pukhtunkhwajournal.org


Page# 

International Journal Of Pukhtunkhwa | | Volume 6 | Issue I | January-June 2021 

Website: https://pukhtunkhwajournal.org 

Email: info@pukhtunkhwajournal.org  

154 

په پاکستتت اي کي لي اه رېزي ژب  سي ستتتي  کي ي ليي  ياي ،تتتيب غب    ي غ ه "  
 سته غ ريا  پته ې ي کي غي ي  ريل ته کيه غ   اپته پته س  س ړي کييي کي لي  ي   

ګ غ  يښتتته ژ ا  غ ريژښتتت  يي کيري، سياي  ريغي  ه س ا غ  ړي  سي غ غيڅن  ي  ې
يرسطن غ  سي ځای  م يي په سيکه ،يے غے. په غه که غ رېزي ژۍ  ي ي   ي  يک  
قغي ي ک غری ېۀ ،تتتتي  کي غ   ن په   اس  کي  ن ت د   غرستتتتي س ا  م غے  اپه غ 
پستته غ  يښتتي په   اس  کي غ ليو   يښتته. ري  ېي اپه  ېزه لي غ  يښتتي غ ه 

 ا  م ېه کيب لي کپ   اژ   غي  ډيايېه که  ي  ي غ ريژښتتت  يي غب   يک غرستتتي س
ژيکيب  ا،تيم  ه  ن ست غهسته يي ،تييي کيب.   ه ري يب لي  ي  ي  ياکړي يک ه  
پييب غ  يي ،تتيغه ييکيب.   غرستتي ريغي ري رېزي ژب که  ي  ي ليييب  سي غب 
کي ښتتييېځي  ه په اي يب ځ  غ ييېېي يېپي پښتت اېۀ  ا،تتيم ا ېي  امتت ه غي ي   

 vii"سي سي  لژري  يکيری ،ي.قيب ېۀ يب لي اه غ ي غيي   
 َد قام په ارتقاء کښې َد ژبې َد کردار په حقله پروفېسر نظر پانيزے ليکي: 

"ژبه د قامونو په ارتقاء کښې ډېر لوئے رول لوبوي. مونږ وينو چې په نړۍ کښې هيڅ  
يو قام داسې نشته چې هغه دې َد خپل ارتقائي سفر َد پاره د اغيارو ژبه پکاروي. راشئ  
لږ وګورو چې کومو قامونو نن پرمختګ کړے دے. َد هغو َد علم او د هن ر ژبه کومه 
ده. او َد چا او َد چا ده. انګرېز قام په انګرېزۍ کښې خپلو بچيانو ته درس ورکوي.  

، جاپان په جاپاني کښې، چين په چيني  ېکښ يفرانس په فرانسوي کښې، روس په روس
په عربي کښې او دغه رنګ نور قامونه، خو    کښې، ايران په ايراني کښې او عرب 

بدبختانه دا يو پښتانۀ دي چې د بل په ژبه ځان پر مخ بيائي او نو نتيجه ئې هم ښکاره 
ده. چې ال تراوسه په هغه کېږدۍ کښې ناست دي. او هغې سپوږمۍ ته الس پورته  دعا  

 viiiکوي. پر کومه چې انګرېز، روس او نور قامونه وختل." 

 ثقافت په حقله َد بې غورۍ او بې ارزۍ په باب َد پښتنو قيصه عمر ګل عسکر وړاندې بوځي.  َد ژبې او   

َد پښتو ژبې َد قدر ناشناسۍ سوب ځان ته جدا بحث غواي. خو په لڼده کښې به دا ووايم "
چې َد دې سوب په پښتني ټاټوبي َد غېرو قامونو څپاوونه او حاکميت دے. چې َد ځانه 

راوړې دي. چې آثار ئې په تاريخي کتبو کښې ميندل کيږي. او بلې  سره ئې خپلې ژبې 
خوا ته دا هم ترې څرګنديږي. چې نۀ خو پښتو َد غېرو ژبو اثرات قبول کړي دي او نۀ 
حاکمه قوتونو َد پښتنو َد عامې بې سېوادۍ له کبله پښتو ته څۀ اهميت ورکړے دے.  

ه. چې ال ئې َد ليک او لوست دود او بلکې په يوه لحاظ پښتو هغوي َد پاره غېره ژبه و 
 ix" دستور نۀ وو ايجاد شوے.  

پښتنو َد خپلې ژبې  او ثقافت د پرمختګ او روزنې د پاره نۀ په عوامي ډول څۀ کوټلي ګامونه اخستي  
دي. او نۀ په دولتي سطر داسې تاريخي اقدام شوے دے. يوه وجه خو ئې دا ده چې پښتانۀ په پينځوو ټوټو کښې  

راتۀ دي. په افغانستان کښې خو بيا هم َد نصاب، َد ميډيا او َد روزګار په ډګر َد پښتو َد پاره  په سرکاري  وېش پ
ډول وخت په وخت ګامونه اخستي شوي دي  خو َد پاکستان دننه په خېبر پښتونخوا کښې کله کله څۀ لږ ډېر  

صله افزا کار َد ژبې او ثقافت په حواله  کار روان شي خو قبائيلي سيمه، بلوچستان او کراچۍ کښې څۀ داسې حو 
 ډېر کم وړاندې راځي.   

 َد پښتو ژبې َد حال په حقله سليم راز ليکي:  

"پښتو ژبه د َ خپل ډېر عمر، زوړ والي او د تاريخ د ډېرو سختو چپو او َد غېرو د   
  ناروا سلوک باوجود نن هم توانا او ژوندۍ ده. دا د دې خبرې ثبوت دے چې پښتو ژبه 

 xلکه د پښتون قام ډېر مضبوط، فعال، مثبت او ترقي پسند روايات لري. " 
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َد سليم راز صېب په بَرنۍ نثر ټوټه کښې ا ميد او حوصلې ته زۀ خوش فهمي بالکل نۀ وايم ځکه چې د   
هغوي په خبره کښې تر ډېره حده صداقت موجود دے چې بې د سرکاري يا عوامي سرپرستۍ پښتو خپل وجود  

ګنې په شعوري ډول چا هم د دې   يساتلے دے او دغه شايد چې َد پښتو ژبې خپله کوټلتيا او مضبوطياو   برقرار
َد ابتداء نه واخله د ضرورت مطابق روزنه، پالنه او ساتنه نۀ ده کړې. َد پښتو ژبې َد  برقرار پاتې کېدو په حقله  

   م: ليکنې ټوټه  را نقل کو َد ډاکټر ميا سهېل انشاء َد يوې  تر اوسه پورې پړاؤ په پړاؤ 

 "د غور د سوري حکمرانانو له لوري د پښتو د پالنې هڅې .1

 د ملتان د لودي حکمرانانو له طرفه پښتو ته د ودې ورکولو هڅې  .2
   َد بايزيد پير روښان، د هغۀ د مريدانو او په ځواب کښې د مخالفينو له طرفه پښتو  .3

 کښې ليک عام کول. 

 د خوشحال خان خټک له اړخه پښتو کښې په شعوري توګه ليکنې ته وده ورکول.  .4

د شاه حسېن هوتک له اړخه قندهار کښې َد ادبي دربار د سيوري د الندې مشاعرې   .5
 عامونه ورکول. کېدل او شاعرانو ته ان

ے محمدي صاحبزده له طرفه پښتو کاتبان ساتل ئد څمکنو د ميا عمر صېب د زو  .6
 چې کتابونه عام  کړي. 

د انګرېز له طرفه د فارورډ پاليسۍ اختيارولو په خاطر پښتو زده کول او ورته   .7
 وده ورکول. 

د شمس العلماء عالمه سيد قاضي مير احمد شاه رضواني صېب له اړخه پښتو ته   .8
 پنجاب يونيورسټۍ د شرقي علومو په کورس کښې ځائے ورکول.  د

افاغنه له طرفه مشاعرې او ډرامې   .9 باچا خان په قيادت کښې د انجمن اصالح  د 
 پېش کېدل او د پښتون  )رساله( اجرا هم کېدل. 

د سوات والي ميا ګل عبدالودود باچا صېب له طرفه پښتو د سوات سرکاري ژبه  .10
 کول.  ګرځېدل او ورته وده ور

وزير صېب محمد ګل خان مومند له طرفه د دوئ په کوششونو پښتو عام کېدل او   .11
 په آئين کښې ورته قانوني حېثيت ورکول.  

 د نصر هللا خان نصر په مشرۍ کښې د "ادبي ټولي" له طرفه پښتو ژبه خورول.   .12

تنقيد ته د ودې ورکولو په لړ کښې د کامل، حمزه او   .13 جديد تحقيق او خصوصاً 
 جي شعوري کوششونه او "اولسي ادبي جرګه" وجود کښې راتلل.  کاکا

 په ګړده پښتونخوا کښې د پښتو ادبي جرګو مجموعي رول.  .14

 د تنقيدي پهلو باوجود پښتو فلمونو له طرفه پښتو عامولو ته وده ورکول.  .15

دغه رنګ د سليم راز، جعفر خان اچکزي، سليم بنګش او اسير منګل وغېره په مشرۍ  
ښتو کانفرنسونه او کنونشنونه کېدل. د دې سره سره د پي ټي وي، رېډيو  کښې عالمي پ

پاکستان، خېبر ټي وي او نورو ګڼو چېنلونو خپرېدل. د کمپيوټر، انټرنېټ او ټيلي فون  
   xiپه دنيا کښې د پښتو وده او دغسې نور. " 

 َٰ صدر يحيىان د  او دغه شء(  ١٩٣٥د پروفېسر داور خان داؤد مطابق د ضابطۀ تعليم )صوبه سرحد   
ء( په وخت کښې و ضع کړې شوې تعليمي پاليسۍ کښې مورنۍ ژبه د تعليم وسيله ګرځولې شوې وه.  ١٩٦٩)

بنيادي وجه هم داده چې پښتانۀ ماشومان په ګڼ شمېر کښې خپل تعليم نيمګړے پرېږدي او سکول ته شا کړي.  
شوې وه، د هغې تر مخه د صوبه سرحد د    د انګرېزانو په زمانه کښې هم د تعليم د پاره يوه ضابطه جوړه

 .  xiiپرائمرۍ استاد له د پښتو زده کول او د پښتو په پرچه کښې پاس کېدل الزمي وو
زمونږه جرګې مرکې چې دنيا ترېنه  َد تاڼې تحصيل، عدالت کچهرۍ او پارلمنټ تصور اخستے دے   

شمله وال ټګژن او دروغژن پکښې ناست ، نن سبا َد دروغو، ټګۍ برګۍ او چل ول  مرکزونه ګرځېدلي دي د 
دي َد خپلې رضا َد عدل او انصاف تمبل غږوي او روپۍ ټولوي د زمونږ حجرې لکه مقبرې سړې پرتې دي د   
نۀ ترې َد مېړنو زوږ شور راځي او نۀ َد رباب منګي ټنګ ټکور، الرې کوڅې لکه چې شاړې مېرې د داسې  

خوره وره کړې وي د دا ويجاړي، دا پرېشاني او دا بې  خوندي چا  لګي لکه چې پښتونخوا تېز زول يا سېالب 
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َد دروېش دراني دغه شعر ئې په ښۀ ډول  راوسته، څنګه راغله او ولې راغله نورې قيصې نورې دي خو 
 ترجماني کوي: 

 

تدده خدددايدده  مددا  کښددددې  پدده زړۀ  ورور  َد  کړه  خپلدده توره   مددا 

تدد  پددا  پدده دوه السدددددده ووم  زۀ     xiiiخدددايدده  هدښددددمن چې راغے 
 

َد لرې پښتونخوا پښتانۀ َد بې شمېره ستونزو سره مخ دي  خو َد پاکستان دننه اوسېدونکي دغه پښتانۀ  
َد خپل قوميت په څپر کښې َد کښېناستو په ځائے َد پاکستان دننه َد ميشته نورو قامونو سره َد اسالم په داالن  

داني په مذهب ټينګه والړه ده خو کۀ چرې َد قاميت او  کښې ناسته غوره کوي د  زمونږ َد اجتماعي استوګنې و 
مقاميت په معامله غور وکړے شي نو پښتنو تل په پاکستان دننه َد خپلې ژبې او خپل  سيمه ايز اختيار غوښتنه 
کړې ده او په دغه لړ کښې َد پښتنو غږ لکه دانګۍ بېرته راتمبېدلے دے د دغه حال َد ابالغي وسيلو سره هم  

جلې او ټي وي يا رېډيو چېنل ته    شوے دے د َد ژبې او قام َد تعمير او ترقۍ جذبه لرونکې َد پښتو ورځپاڼې، م 
اول َد چلولو اجازه نۀ شي ورکولے کۀ چرې َد دغې اجازې پروانه ورکړلے هم شي نو بيا ورته قانون دومره  

او َد دې َد پاسه َد ټولو  سخت او ناروا جوړ کړے شوے وي چې زمونږ دغه قوتونه هډو وده ونۀ کړے شي  
غټ ظلم دا چې پښتنې ميډيا ته َد سرکاري اشتهار ورکول هم ناروا ګرځولي شوي دي، کوم افسر چې َد پښتو 
َد ميډيا َد مرستې په ج رم کښې ککړ شي نو هغه په مودو مودو بيا ځائے له نۀ راځي د سر وهلے بر وهلے در  

 په در په ګرځېدو مجبوره وي د  
پښتو ميډيا ادارې چې َد هغې مالکان پښتانۀ نۀ وي نو هغو ته َد سرکار له کوره په خالص مټ    البته دَ  

ورکړه هم کيږي او هر انعام او اکرام هم ډېر په سخاوت  ورکولے شي د َد مودو راهېسې  په درځنونو پښتانۀ 
پاره َد مرکزي حکومت له خوا په    دټېلي ويژن او رېډيو َد الئسنيس َد پاره ورونه ټکوي خو  َد پښتو َد چېنل دَ 

ټاکلي معيار َد نۀ پوره کېدو له کبله َد دغه نعمت نه محروم دي د يعنې َد پښتو َد چېنل الئسنس )اجازت نامه( 
پښتون ته نۀ شي ورکولے کېدے د که زما خبره دروغ وي نو لوستونکي دې لږ َد پښتو َد شمېر َد يو څو رېډيو  

 انو نومونه او قامونه معلوم کړي د  او ټي وي چېنلونو َد مالک
َد دې سره سره په سرکاري ټېلي ويژن پښتو ته ورکړے شوے وخت ورځ په ورځ کميږي لګيا دےد   

ېنټې ګ په پېښور ټېلي ويژن  کښې پخوا َد پښتو َد پاره روزانه دوه ګېنټې  وې او اوس په پوره هفته کښې دوه  
ه چېنلونه ورکړي دي او َد پښتو پي ټي وي نېشنل په پوره هفته دي د پاتې درې واړو صوبو له پي ټي وي پور

 کښې شپږ اتۀ ګېنټې او هغه هم کله وي او کله نۀ وي د 
َد هر قام په مادي او معنوي پرمختګ کښې َد ادب عموماً او َد شاعرۍ خصوصاً غټه برخه وي د َد  

ي د ادب  َد قام په اخالقياتو، روحانيت او  هر متمدن قام په ارتقائي تاريخ کښې ادب  ښکاره او مهمه برخه لر
ذهنيت کښې ښکاره بدلون راولي د َد ادب َد خورونې ادارې ميډيا او نصاب دے چې دغه دواړه َد عصري  
  غوښتنو سره بيخي سمون نۀ لري د استاد َد تهذيب تمدن او ثقافت نه خبردار او عملي نمونه پکار دے د زما دَ 

د شاګردانو نه وړاندې ا ستاذانو ته د تعليم  َد ارزښت او اهميت نه ناخبره دي.قام او نسل  قام استاذان زما َد ژبې،  
 او تربيت ضرورت دے د  

 سېف الرحمان سليم په دې حقله زما کار اسان کړے دے فرمائي: 
 

دهلي وال دے کښددددې   مکتددب  پدده  دے  م ال عرب   َد جومددات 
پېدددا کړئ رالدده  پښددددتون  خو  پېدددا کړئ  اسددددتدداد رالدده   xivيو 

 

ر حيدر خان هوتي صېب تېر حکومت چې کله  ييوه ضمني واقعه راياديږي د َد پښتونخوا صوبې د ام  
اعالن وکړو چې َد کچه ادٰنى نه تر دولسم ټولګي  به سره َد پښتو َد صوبې پنحۀ غټې ژبې َد الزمي مضمون  

مشرۍ ذمه واري زما په برخه په توګه په سکولونو کښې ښودلے شي د َد پښتو َد نصاب َد کريکولم جوړولو َد  
ورسېده د کله چې مونږ َد سکولونو، کالجونو او يونيورسټيو َد څلوېښتو ا ستاذانو، شاعرانو، اديبانو َد څلوېښت 
ورځو  په کړاؤ يو اعٰلى معياري کريکولم تيار کړو نو په اخري ورځ  َد تعليم َد ماهرانو په وړاندې ما په ملټي 

اره ښودله او َد دې سره سره مې َد ملګرو په صالح دا غوښتنه هم وکړه چې څۀ رنګه   ميډيا  َد دغه نصاب نند
لګولي شوي دي نو دغه رنګ دې َد پښتو َد دغه نوي    Senior English Teacher (S.E.T)په سکولونو کښې   
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وکړه چې له ولګولے شي د َد تعليم صوبائي سکرټري ما نه  ډېر په وقار دا پوښتنه     (S.P.T)نصاب َد پاره  

و نو پښتو ښودل خو هر څوک کولے شي د َد پښتو َد پاره بيَل ا ستاد هيڅ ضرورت   ًَ خېره مونږه ټول پښتانۀ ي 
نشته د نو َد ملګري حنيف قېس په مشوره ما هغوي له جواب ورکړو چې بيا خو کار نور هم اسانيږي د مونږ   

استاد هم څۀ ضرورت نۀ ښکاري، مونږ ټول ئې ښائيلے  له خېره ټول مسلمانان  يو نو بيا َد اسالمياتو َد خاص
 شو  نو سکرټري صېب وخاندل او جواب ئې راکړو چې اوس َد پښتو َد مخصوص استاد په مطلب پوهد شوم د 

هر کله چې زمونږ استاد َد خپل تهذيب، تاريخ او ثقافت نه ناخبره دے نو َد هغۀ شاګردان به څنګه دغه  
دغه رنګ زمونږ ميډيا هم د َد ميډيا که اليکټرانک ده او که پرنټ بې منزله بې مقصده مرام تر السه کړي د  

لګيا ده د په اخبارونو او رسالو کښې َد ډېرو ټکو صوري او امالئي تېروتنې کيږي د َد پردو لغاتو او ټکو کاڼي 
په ټي وي َد صوري او َد  َد خپلو لغاتو او ټکو په ملغلرو او غمو بر ګڼلے شي د په رېډيو سمعي، صوتي او  

  ئ معنوي سره صوتي خامۍ هم ښکاري چې هيڅوک ئې تپوس نۀ کوي او َد امالء او انشاء خو هډو غږ مۀ کو 
ې روزمرې، محاورې، متلونه، اړونه )دوڼې( بې الرې کيږي لګيا دي سر خوري د لکه په ټي وي اکثر  ند ګ 

ن َد ترۀ جمع ترۀ ګان َد سپي جمع سپيان او دغه رنګ  کوربانۀ َد خور جمع خوريانې کوي د َد رور جمع وروريا
لمي او پېغلې دي چې تعليم ئې په نورو ژبو  زنور بې شمېره ټکي په يو مخ لګيا دي ورانوي د دغه زمونږ خپل  

کښې شوے دے د زۀ چې دوي ته وګورم نو َد دې متل په ټولو معنو ډېر ښۀ پوهه شم چې " َد کم عقل دوست  
 غوره وي"  نه هوښيار د ښمن 

 موالنا عبدالقادر َد ژبې َد ابالغ َد پاره اصول ټاکلي دي د   
"بې ضرورته او بې وجهې خپل الفاظ پرېښودل يا َد نورو ژبو ناموزون الفاظ اخېستل 
َد ذهني غالمۍ او تعليمي خرابۍ بدترين ثبوت دے او هم دغسې ښکاري د لکه َد نننۍ 

وړۀ پرېښودل او َد مغرب په چال روان شول د هغه  زمانې َد مشرق زلمو چې خپل کړۀ  
ترېنه جوړ  نۀ شول او خپل هر څۀ ئې بائيلل د َد مشرق ننني تعليم يافته زلمي دې دَ  

 xv. ځان ننداره په دې چشمو وکړي " 
پښتو څۀ نا څۀ په نصاب کښې ځلېده راځلېده خو چې کله َد پرائيوېټ )شخصي( سکولونو فېشن راغے   

و داسې  ورکه شوه چې په سکولونو کښې ليکل لوستل خو پرېږده  هلته ئې په وئيلو قدغن ولګېدود نو بياخو پښت
َد فېصلو نه پس يوه غوره او کوټلې منطقي رغوڼه وموندله خو په لره  َد باړه ګلۍ  َد پښتو ليک دود/ليکالر 

دل هغوي ترېنه هم په شا پښتونخوا کښې نقصان دا وشو چې کوم خلق َد پښتو په ليک لوست پوهېدل او نازې
ډېر لرې پاتې شول د عن تر دې   ېوتمبېدل او بل خوا په نصاب کښې َد نشتوالي له کبله نوي خلق َد پښتو نه لر

چې په وېنا کښې هم وخوئيدل د عام اديبان، شاعران، صحافيان او َد ميډيا نور کار کوونکي تر خپله وسه تر 
کي او لولي خو دغې ته هم مونږ معياري پښتو نه شو وئيلے ځکه چې  خپله شوقه يا تر خپله ضرورته پښتو لي

هم َد معياري امال او انشاء ليکلو جوګه نۀ دي نو چې کله َد پښتو ادب َد    يَد ژبې او ادب ګڼ شمېره ښوونک
نيمه    استاذانو دغه حال وي نو َد شاګردانو دې هللا مل شي د بيا هم َد هللا مهرباني ده چې ځائے په ځائے دانه

 زيرک شاګردان زرغونيږي او ځليږي د  
َد دغې نه لږ زيات بدتر حال َد ميډيا دے د کۀ يو خوا َد اېس اېم اېس په الره َد پښتو ادب خپرولو او   

ادبي ټولنو او جرګو َد سرګرمو او خبرونو خپرولو ډېر مهم کار روان دے خو دغه کار په رومن ټکو کښې 
ى معياري نۀ شو وئيلے د  بل خوا ما َد الېکټرانېک ميډيا ګڼ شمېر َد پښتو خپرونو  دوام لري چې مونږ ورته اعلٰ 

کار کونکي ليدلي دي چې ځانته پښتو  په رومن کښې ليکي يا ئې په خپله ذاتي امال کښې ليکي د البته َد خبرونو 
و َد هغې وجه دا ده چې  َد ژبې معيار کۀ هر څو اعٰلى نۀ دے خو َد نورو خپرونو نه تر ډېره حده غوره دے ا

خبر وياند دکاغذ نه ليکلي خبرونه وائي نو دغه ژباړلي شوي يا ښۀ په سوچ ليکلي شوي وي ځکه ئې َد معيار  
امکان زيات وي او َد دې برعکس َد تفريحي خپرونو کارکوونکي په عامه توګه  زباني وېنا کوي  او بغېر َد  

و نه ډکه پښتو وي که مونږ ورته اچاري پښتوووايو نو غلطه به نۀ  تيارۍ نه ئې کوي نو هغه َد نورو ژبو َد ټک
 وي د 

خو يوه خبره َد ستائينې وړ ده چې َد دغه ځوانانو هلکانو جينکو تعليم او تربيت په نورو ژبو، نورو   
دَ هم  ېتهذيبونو او ثقافتونو کښې شوے وي نو دوي بيخي ګرم نۀ دي چې َد خپل قام اولس نه نۀ دي خبرد بيا ئ

شوق په وجه َد خپلې ژبې او قام سره تړون شته او ورځ تر ورځ لګيا دي خبريږي او معيار ئې اوچتيږي د  
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سرکاري ميډيا خو لږ ډېر څۀ طور طريقې، قاعدې او ضابطې لري او مونږ ئې پوښتلے هم شو خو شخصي 
َد   ناپوهۍ کښې ډېرې ګټورې خبرې او چارې هم وکړي خو اکثر  َد غېر   ميډيا کله کله په  معلوماتو  ژبې او 
 معياري کيدلو ښکار دي د بله داده چې دوي  خدمت په تندر نۀ وولي خپل کاروباسي د

 

وبدداسددددي  چې زيددار  نددۀ وي  سدددددداده  څوک زمددا غوندددې   هر 

وبددداسدددددي  کدددار  ولدي  تدنددددر  پددده  مښدددددتدو  پښدددددتدو   xviخدلدق 
 

دوي ډېرې روپۍ   معياري مال په ډېرو روپو کيږي او َد شخصي ميډيا کۀ الېکټرانېک ده او کۀ پرنټ  
پخپله ګټل غواړي  او چې کوم غېر معياري يا خود غرضه )زما مطلب َد ناتجربه کارو شوقيانو کارکوونکو  
نه دے( خلق َد دوي سره کار کوي نو هغوي هم "ميم زر ما ټوله زما" کوي د ژبه او قام َد هغوي منزل نۀ وي  

ښې يو څو تنه په شعوري ډول قامي مرام لوري ته  ځان او تش ځان ته کشۍ وهي د بيا هم په شخصي ميډيا ک 
 روان دي د
ميډيا ځانله پېشه ور ليکونکي او کار کوونکي پيدا کوي، تراشي اوجوړوي د َد څۀ مودې  راسې َد   

نورو ژبو برعکس په پېښور  کښې دغه کار هم ډېر پيکه شوے غوندې دے د َد پېښور  رېډيو او ټي وي  َد  
کوتاهو په وجه نن سبا َد معياري ليکوالو نه محرومه دي  چې د نتيجې په توګه َد پښتو خپلو غلطو منصوبو او 

نوي ډرامه نګار نۀ پيدا کيږي د يوه وجه ئې دا ښکاري چې دوي ځان له ليکواالن روزلي او پاللي نۀ دي د  
َد دې برعکس َد  سفارشيان ئې څۀ موده وچلول نو چې کله ترېنه معيار پرېوت نو اوس ئې سترګې وغړېدې د  

نورو ژبو نشرياتي ادارې خپلو هر رنګه فنکارانو ته ډېر احترام، مينه او درناوے ورکوي او َد پښتنو فطرت  
دا دے چې َد کوم فنکار/شخصيت  سره ئې  ليدل کتل نۀ وي شوي نو ورته ډېر غټ  او محترم ښکاري خو  

ېڅ نۀ ګڼي د زمونږ نشرياتي ادارې َد وخت َد غوښتنو  چې کله ورسره ليدل کتل او ناسته پاسته وکړي نو بيا ئې ه
 سره سم تلل خو لويه خبره ده َد وخت َد غوښتنو ادراک هم نۀ لري د 

دي قدددائدددل  رسدددددددېددددو  َد  لددندددډو  پددده  تددده  مددنددزل  هددر   دوي 

 xviiپښددددتداندۀ ځکده پده سددددمسددددور  پټي کښددددې الر وبداسددددي
 

پېشه او روزګار وګرځوي نو بل  ليکونکي او فنکاران يو خوا ته َد  فن  او ادب خدمت خپله    ور  پېشه 
خوا َد لوستونکو، کتونکو او اورېدونکو َد ذوق، غوښتنو او ضرورتونو مطابق َد ه نر مزل جاري ساتي د شوقيه 

 فنکاران َد نورو خلقو َد خوښې ناخوښې هېڅ پروا نۀ کوي د

 قلندر مومند صېب َد پېشه ور ليکونکو په حقله يو ځائے ليکي:

پېشه ور کيږي چې هغه په دې پېشه ځان ساتلے شي د داسې نۀ لکه چې  "ليکونکے هله  
اوس ليکونکے َد ځان ساتلو َد پاره نورې پېشې اختياروي او بخښنې ادب ته کوي د بيا  
مقام  َد صنعت  پېشې  نورې  لکه څنګه چې  او  پېشه شي  َد هغۀ  مشغله  ليکونکي  َد  به 

 xviiiحاصلوي دغسې به ادب هم دغه مقام حاصل کړي"د

 بل ځائے ليکي:
" څرګنده خبره ده چې پېشه ور ليکونکي په هوا کښې نۀ شي پېدا کېدے. مونږ َد هغو  
ټولو کالسيکي ليکونکيو احسان مند يو چې َد شوقيه ليکونکيو په حېث ئې زمونږ ادب  
ته عظيمې بخښنې کړې دي خو َد ننني عصر تقاضا دا ده چې َد ژبې، َد ترقۍ َد پاره 

 xixليکونکي َد يوې " پېشه ورې" طبقې په حېث منظم شي"ددې 
 

َد محترم قلندر مومند صېب َد بره ذکر شوو ارشاداتو نه پس زۀ مجبور يم چې دا خبره په دعوٰى  وکړم   
پښتو َد کالم ليکلو معاوضه په وړومبي ځل ما اخستې ده. کله چې ما  َد چې َد نن نه خواو شا پنځلس کاله اګاهو 

نځه کاله ما په  يڼه وحدت کښې "اکو بکو سرسيندکو"  کالم ليکل شورو کول نو دغه وخت څلور پپه ورځپا
مشرق اخبار کښې ا ردو کالم "ابشار" ليکلو او َد هغې مې مناسبه معاوضه اخسته د چې کله پير سفېد شاه همدرد  

هغه حېران شو چې تر ننه خو   صېب راته َد پښتو کالم ليکلو ووئيل نو ماورته َد معاوضې ووئيل د نو اول خو 
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چا ته مونږ َد کالم ليکلو معاوضه نۀ ده ورکړې خو بيا ئې غاړه کېښوده او دغسې سعد هللا جان برق صېب او 
سليم راز صېب َد پاره  مې ترې هم َد معاوضې ورکولو يقيني وعده واخسته اود کالم ليکلو بلنه او درخواست 

 ورکړو د  دواړو ته  هم  مې
په پوهنتونونو کښې په څېړن کارانو په زور َد سائنسي اصولو په رڼا کښې په مختلفو موضوعاتو  نن سبا   

بشپړ مقالې ليکلے شي او خاص کر َد پوهنتونونو په استاذانو يواځې َد اېم فل او پي اېچ ډي مقالې نۀ بلکې په  
د دغه مقالې وخت په وخت    وظيفه کښې َد پرمختګ َد پاره کال و سر ګڼ شمېر مقالې ليکل الزمي شرط دے

 چاپ کيږي، په انټرنېټ خپريږي چې يو قسمه َد پېشه ور ليکونکو پېدا کولو لوري ته يو ګټور ګام دے د 
کۀ چرې مونږ په راتلونکو لس پنځلس کالونو کښې د پښتو د معياري ميډيا په ډګر کوټلي ګامونه وا نۀ   

لوړ نه کړو، حجرو ته مو انټرنيټ د مشرانو په نګرانۍ   خستل، د رېډيو او ټي وي دننه مود پښتو ژبې معيار 
ټولو سرکاري،   په  او  کړو  نۀ  اوچت  مو  معيار  پښتو  کېدونکې  د ريکارډ  کمپنو  موبائيل  َد  ونۀ رسوو،  کښې 
پرائيوېټ، ټيکنيکل، پروفېشنل او ووکېشنل کالجونو او سکولونو کښې مو پښتو َد الزمي مضمون په حېث رواج  

کښې ليکو    روه ذهني طور ځان دې ته تيار کړو چې پښتو به په رومن يعنې َد انګرېزۍ په تونۀ کړه نو بيا ب
 ځکه چې نوے نسل پښتو څۀ ماته ګوډه وئيلے شي خو لوستلے  او ليکلے  نۀ شي د

 نو زۀ  به بيا په دې وېنا کښې په حقه يم چې : 
 

دے   بدددر   وخدددت  کددده  دے  پښدددددددتدددندددو  د  تدددقدددديدددر   دا 
شدددددددانددده بدددې  ډېدددر  مدددى  اولدددس  دے  کدددۀ  لدددګ   تددديدددار 

لددديدددکدددې  ئدددې  ندددۀ  لدددولدددې  ندددۀ  کدددوې  پښدددددددتدددو   ندددۀ 
دے جدددګ  رندددګددده  څدددۀ  شدددددددمدددلدددې  َد  دې  ول  دا   xxندددو 
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