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 زبان ِزند اِنت 
 )ِء ارزشت ِء سرا تٛران‘‘بولی ’’راجے ِء وش حالی َء (
 

انت۔ اے بولی مئے پت ُء پیُرکانی چپ ُء چاگرد ِء فہم ِء  مجگ انت کہ آہاں پہ بولی مئے  پت ُء پیُرکانی مڈی 
وتی چاگرد  ِء ُرست ُء ردوم دیگ ِء پُشدرَء کمک زرتگ۔ مئے بولی َء انچیں نام، معنا ، ازباب ُء علّت آنی مڈی 

نی کن انت۔ اے الّمی نہ انت کہ پنہان انت کہ آ مئے چاگرد ِء بہر انت ُء زند ِء گٛوازینگ َء  زانوگری ُء  رہشو
 اے خاصیت ہمے دروشم َء  دومی زباناں بہ بنت۔ پمیشا بولی ِء تاوان مئے ہمے استمانی میراث ِء تاوان انت۔

زبان ِء باروا پاکستان ِءچست کتگیں گامگیج ُء رہبنداں مردماناں  وتی بولی ِء یلہ دیگ ِء در پچ کتگ انت۔آہانی 
نہ کپتگ کہ آ وتی بولی َء رّکینت بہ کن انت۔ بولی ِء اے تاوانی مئے بدحالی ُء نگیگی ،  گٛورا چوشیں ہچ در پشت

 معاش، جان سالمتیُء ماحول ِء نگیگی ِء سبب بوئگ َء انت۔
بولی ِء تاوان باری چاگرد ِء عدم استحکام ِء سبب جوڑ بوتگ پرچاکہ نوکیں نسل ِء پدریچ گونوتی پت ُء پیُرکاں 

ہیل گرگ َء نزور انت۔ بولی ِء تاوان اے واستہ ہم عدم استحکام ِء سبب بیت کہ ہماہانی بولی نزور تٛران کنگ یا 
 بیت گڈا پریشی َء بدیں جذبات ودی بنت ۔

بولی ِء تاوانی معاش ِء نزوری ِء ہم سبب بیت۔چیا کہ مردم انچیں زباناں روزگار کنگ َء مجبور بنت کہ اودا 
لیکگ بیت ۔بولی ِء اے تاوانی ہمے گپ َء پدر کنت کہ ) Non Native Speaker(آہاناں دری زبان گٛوشوک 

متاثر ) طبقات(مردماں پہ کار ُء روزگار َء دگہ جاہاں روگ لوٹ ایت ُء چریشی َء مردمانی جندُء آئی ِء ڻولی 
 بنت۔

، دٛرچک ُء وسائل آنی نام ُء بولی ِء تاوانی جان سالمتی َء ہم نقصان دنت پرچا کہ مردم وتی کاه ُء بُوچ، درمان کاه 
آہانی کارمرزی َء شموش انت ُء چراہاں محروم بنت۔ بولی ِء نزور تّرگ ِء سبب َء مہلوک نادٛراہیانی آماچ بنت کہ 

 آ نادٛراہیانی رّکینگ ِء چاگردی رپک ُء ہُنر َء زبہر بنت۔
نت۔ آ وتی ہندی ماحول ِء جاوراں پہم اِت نہ بولی ِء تاوانی انسان ِء چپ ُء چاگرد ِء ماحول َء را ہم اثر مند ک

کنت۔ بولی ِء نزور تّرگ ِء سبب َء ہما ہما علم ُء فہم ِء وسیلہ َء گار کنیں کہ چرائی ِء کمک َء مردم  وتی 
ماحول، وہد ُء موسم یا ایندگہ ساہدارُء بے جانیں مخلوق ِء پہازگ ِء ُجہد َء کنت، پمیشا ما وتی چاگردی ذمہ 

 لو نہ کنیں۔واریاں پی
بولی مئے زند ِء برجاه دارگ ِء وسیلہ انت۔ چوشکہ پاکستان َء انچیں پالیسی ُء گامگیج زورگ بوئگ َء انت کہ 
مئے زبانانی بُنی میراث بیگواه بوئگ َء انت پمیشا مئے زند ِء جاورحال گیشتر حراب بوہان انت۔ چریشی ِء 

سمت، دود ُء ربیدگ ُء زمہ واریاں شموشگ َء انت۔ بولی ِء ارزشت سبب َء ما وار ُء بّزگی ِء آماچ اِنت۔ ما وتی 
 Linguistic‘‘ (انجمن لسانیات پاکستان ’’ َء پہمگ ُء ایشی َء وتی زند ، چاگرد ُء معاش ِء جاوراں مارگ َء رند 

Association of Pakistan ( چہ چاگردی گّالں، سرکار ُء ایندگراں دست بندی کنت کہ آ انوگیں دوداں َرد بہ
کن انت ُء ملک َء دراہیں زبانانی وانینگ، ہیل گرگ ُء آہانی کارمرزی ِء وسیلہ جوڑ بہ کن انت۔اِدا اے گپ ِء 

 انی ابالغ ُء دیمروئیگیشینگ ہژدری انت کہ اے دودانی َرد کنگ ِء مطلب اے نہ انت کہ ما زبانانی میان استم
نوآبادیاتی ’ ’محکم کنگ َء سوب مند نہ بوتیں گڈا پاکستان َء ‘‘ بولیانی ’’ِء جہداں دست کش بہ بیں بلئے اگاں 

 ِء انچیں جیڑہاں مان گیشیں کہ آ نو آبادکاری رہبنداں توان کنت بلئے بنی آدم َء را نزور تّرین ایت۔‘‘ دور 
 

اکستان ِء چیر دستی َء ماں انگریزی َء ڈاکڻر احمر محبوب َء جوڑ کتگ ُء ایشی ِء اے مسوده انجمن لسانیات پ
 بلوچی رجانک پناه بلوچ َء کتگ۔

 
  



Language for Life: A statement on the importance of boli for national prosperity 
 
Our boli (mother tongue) is arguably the most valuable inheritance that we receive from our 
ancestors. Boli are the essence of our ancestors’ understandings of the world around them, which 
enabled them to thrive in and contribute to their local eco-systems and contexts. Our boli contain 
the names, meanings, and purposes of things and practices that exist in our environment, which 
may not exist in other languages or contexts, and provide us with insights and guidance for the 
living of our lives. A loss of boli is a loss of our collective inheritance.  
 
Current language policies and practices across Pakistan have created an environment where 
masses of people are left with little choice but to abandon their boli. This loss of boli is a 
contributor to the current state of our (national) disharmony, economy, health, and environment. 
 
A loss of boli leads to social disharmony because the younger generations are no longer able to 
talk to or learn from their elders. A loss of boli contributes to disharmony because it creates 
negative sentiments amongst the people whose languages are disempowered. 
 
A loss of boli contributes to a weakened economy because people become dependent on jobs in 
other languages, in which they are often marked as ‘non-native’ speakers. A loss of boli implies 
that people often need to move to other locations for employment, which impacts both the 
individuals and their communities.   
 
A loss of boli leads to health issues because people lose names, properties, and uses of native herbs, 
plants, minerals, and other local resources. A loss of boli contributes to community health problems 
because communities lose an understanding of Indigenous practices that helped maintain their 
health and well-being.  
 
A loss of boli contributes to environmental problems because we lose understandings of our local 
eco-systems. A loss of boli leads to a loss of knowledge about how we contributed to the well-
being of all living and non-living things around us and we, therefore, fail to serve our 
environmental roles. 
 
Boli are our language for life. As Pakistan continues to develop policies and practices that 
undermine the value and contribution of our linguistic inheritance, we become poor and lose our 
direction, values, roles, and responsibilities.  
 
With understandings of boli and their implications for our life, society, and economy, the 
Linguistics Association of Pakistan urges our communities, government, and others to take actions 
to reverse the current trends and create resources to restabilise the use and learning of all boli 
across the country. This reversal does not imply that we do not develop and/or learn languages of 
wider communication. However, if we fail to stabilise the use of boli, Pakistan will continue to be 
plagued by problems embedded in colonial-era practices that continue to empower our colonisers 
and not our peoples.  
 
Drafted by Ahmar Mahboob on behalf of the Linguistics Association of Pakistan 
Faisalabad, November 8, 2019. 
  



بارے  ُکج گّالں ما بولی دی اہمیت  
 

لیا اے۔ بولی سا ں تو پچھلیاں اپنے  اںقابل قدر ورثہ اےجیڑااسایہو جیاچ کوئی شک نہیں کہ ساڈی بولی ساڈے لئ وایس گل 

ے بارے علم  اونا ں دسیاپیاں  تے دیاںاوناں نو حیاتی یڑی دا نچوڑ اے ج دی آسے پاسے دی دنیا دی سمجھ بوجھوڈیاں ڈے 

اں اوناں شیواں تے چ ساڈے ماحول دیوساڈی بولی  اندی اے۔قابل بن حصہ پان دے کرن تے نال اپنے آسے پاسےنوں ڻھیک 

تے مطلب  اے نا ئی ملنےچ نوجیڑے دوجی زباناں تے اوناں دے متن  ےتے مقصد شامل نطلب اوناں دے م طریقیاں دے نا

۔رہنمائی فراہم کردے نےبارےزارن سانوں زندگی گ  

چ زبان دیاں موجوده پالیسیاں تے وپورے پاکستان  دتا جاوے۔ ں چھڈنواپنے سانجھے ورثے اینج اے جویں بولی نوں چھڈنا  

ور چاره نہیں اے اوناں تے عمل نے اک ایسا ماحول بنا د تا اے  جتھے لوکاں کول اپنی زبان نوں چھڈن تو عالوه کوئی ہ

   ۔           اپنی بولی نو چھڈن دی وجہ تو اےحال  صحت تے ماحول دی موجوده صورت ت،یشساڈی قوم دی مع

رن یا اوناں کولوں سکھن بولی نو چھڈنا سماجی بے ترتیبی دی وجہ بندا اے کیونکہ ساڈی اج دی پود اپنے وڈیاں نال گل ک 

بات ودھدے ذچ منفی جواوناں لوکان ن۔ بولی دا نقصان بے ترتیبی نوں ودھاندا اے کیونکہ ایدی وجہ تو ئیر ی نھیںہدے قابل 

ت وی کمزور ہوندی اے کیونکہ عیشن نال منقصااپنی بولی دے  دتیاں گیاں ھون۔کڻای دراں پہلے ہنے جنا دیاں بولی دیاں ق

 ئیاوناں دیاں اپنیاں زباناں تے ن نوکری کرن لیئ دوسریاں زباناں دے محتاج ہو جاندے نے۔ اے زباناںوچ لوکی دوسری بولی 

بندیاں دی  وجیاں تھاواں تے جانا پیندا اے جدا اثر نہ صرفد ئین دا مطلب اے کہ سانوں مالزمت لھوندیاں نا! بولی نوں چھڈ

ئلے وی ودا دیندا صحت دے مسسارے  واوا ن صاتے وی پیندا اے اپنی زبان دا نقات تے  بلکہ اوناں دیاں برادریاں ذاپنی 

اں بوڻے تے ڻیاپنی دیسی جڑی بوبھل جاندے نے نوں  اصیتاںدی وجہ اے کہ لوکی چیزاں دے ناتے اوناں دیاں خ سیا ۔اے

تے وسائل بھل جاندے نے۔ اصیتاں اوناں دیاں خ معدنیات دے نا  

تے اوناں دا کہ لوک اپنیاں دیسی چیزاں دے ناچ صحت دے مسئلے پیدا ھوندے نے کیونوبولی نوچھڈن نال معاشرے  

ئ بہت ضروری ھوندیاں نے۔ اپنی بولی نو چھڈنا ساڈے یبرقرار رکھن ل استعمال بُھلی جاندے نے جیڑیاں ساڈی صحت نوں

سمجھ بوجھ گنوا بیندے آں بولی دا نقصان ایسے علم دے وچ ماحول دے مسئلے ودھاندا اے کیونکہ مقامی ماحول دے نظام 

ا سی نقسان دا باعث بندا اے جدے زریعے سانوں اے پتا لگدا اے کہ اسی کس طرح سارے جانداراں دی فالح واسطے کام کیت

پر ہُن بولی نو چھڈن دے کر کہ اسی اپنے سماجی کردار نوں نبھان وچ وی ناکام ہو گئے آ ں ساڈی زبان ساڈی پہچان اے اسی 

اپنیاں زمہ داریاں، کردار تے وصف کھو بیڻھے آں۔ اے زبان سانو ں ورثہ وچ ملی اے جس دی قدر اسی بُھلی بیڻھے آں ساڈا 

لیئ ایس طرح دیاں پالیسیاں تے ڻُر پیئا اے جس کر کے اسی اپنی زبان اپنی بولی نو رد ملک پاکستان ترقی نوں حاصل کرن 

کیتے بیڻھے آں ساڈی مادری زبان دا ساڈی زندگی معاشرے تے معشیت تے اثر نوں ویکھدے ہوئے پاکستانی انجمن برادری 

ظ رکھن تے زور دتا اے اس بدالو دا نے حتومت نوں مادری زبان نوں سکھانے تے اُس دے استعمال دے زرائعے نوں محفو

مطلب اے نہیں کہ اسی ترقی نہیں کرنا چاہندے یا اسی وسیع تر مواصالت دیاں زباناں نوں سکھنا نہیں چاہندے پر جے اسی 

 گا جیڑے آباد کاراںدا ہی شکار روے لیاںئنو آبادیاتی نظام دے اوناں مس اپنی بولی نوں ھی پختہ نہ کر سکاں گے تاں پاکستان

مضبوط کری جاندے نے نا کہ ساڈے اپنے لوکاں دا۔ پنجہ ہی  دا   

 
 پنجابی ترجمہ :  آمنہ انور (لیکچرار، راولپنڈی ویمن یونیورسڻی)

 
 
  



Punjabi: oral rendition by Ayesha Awan 
  

  



 د قامي سوکالئ لپاره د ژبې پھ اھمیت یو بیان…ژبھ دپاره د ژوند
 

 خپلو مشرانو لھ اړخھ یوه ډٻره مھمھ پنګھ پاتې کٻږي.زمونږ مورنئ ژبھ مونږ تھ د 
 
ژبھ زمونږ د مشرانو د ھغھ پوھنې یو مھمھ الر ده پھ کومھ چې ھغوى د خپل چاپٻرچل پویھ اخستې ده او لھ دغھ پوھې لھ املھ 

، مرغو او د سین د ماھیانو ھغوى خپل ژوند د خپل چاپٻرچل، او پھ تٻره تٻره پھ دغھ چاپٻرچل کښې وسٻدونکي نورو ځناورو
 پورې د ساه د خاوندانو، تحفظ او پرمختیا مخ پھ وړاندې بوتللے دے. 

 
زمونږ ژبھ زمونږ د ځاني او ذاتي چاپٻرچل داسې نومونھ، معانې او مطلبونھ او داسې چارې پھ خپل کومي کښې ساتي کوم 

سره پراتھ کٻدې نھ شي. ھم دغھ چارې مونږ تھ د چې صرف زمونږ وي او کوم چې د بلې ژبې پھ کومې او پنګھ کښې د 
 ژوند کولو الرښودنھ کوي او د ھغې پھ رڼا کښې مونږ خپل ژوند مخ پھ وړاندې بوځو او ژوند مونږه بوځي. 

 
 کھ ژبھ ورکٻږي نو دغھ ټولنیزه پنګھ ھم سر خوري. 

 
و داسې یو ماحول راجوړ کړے دے چې د ګړدو موجوده ملکي ژبنیزې پالیسئ او د ژبو د پرمختیا لپاره اوچتیدونکي ګامون

 قامونو سره ددې نھ سٻوا بلھ الر نشتھ چې خپلھ مورنئ ژبھ پرٻږدي او پھ نورو ژبو ګړٻدل پٻل کړي. 
 

د مورنۍ ژبې ورکٻدل د نورو ګڼو وجو نھ یو مھمہ وجہ ده لھ کومې لھ کبلھ چې ملکي حاالت اړې ګړې شي، او د قامونو 
 رٻږي، چې پھ چاپٻرچل ډٻر منفي اثرات پرٻؤځي. ټولنیزه پرمختیا ود

 
د مورنۍ ژبې ورکٻدل د چاپٻرچل پھ حاالتو بدلٻدو او اړي ګړي کٻدو کښې پھ دې وجھ ډٻر مھم دي چې د نن وخت ماشومان 

زانې نھ او ځوانان پھ مورنۍ ژبھ کښې د خپلو مشرانو سره نھ شي ګړٻدلې او ھم دا وجھ ده چې دوئ د مشرانو نھ د علم ھغھ خ
 شي ترالسھ کولې کومې چې دوئ تھ لھ خپلو مشرانو نھ ترالسھ شوي وي. 

 
د مورنۍ ژبې ورکٻدل د موجوده حاالتو پھ خرابتیا کښې لوئ الس پھ دې وجھ ھم لري چې پھ موجوده نسل کښې منفي سوچ 

ورکولې. ځوانان دا ګڼي چې د پھ دې سبب خوریږي چي ددوئ مورنۍ ژبھ دوى تھ پھ ملک کښې ھیڅ قسمھ الس برتیا نھ شي 
 مورنۍ ژبې ویونکو سره پھ الس کښې ھیڅ توان طاقت نشتھ. 

 
د مورنۍ ژبې ورکٻدل پھ دې ھم ډٻر مھم دي چې د نن ځوانان د روزئ ډوډئ پھ تکل وي او پھ مورنۍ ژبھ کښې ورتھ 

رکوي نو دھغې دپاره ورتھ د بلې نوکري نھ ترالسھ کیږى نو دوئ بې روزګاره ګرځي او کھ ھر خوا د نوکرۍ درخواست و
ژبې حاجت ورپٻخ وي پھ کومھ ژبھ کښې چې درخواست لیکل وي ھغھ ژبھ کارول د دوئ مجبوري جوره وي. دغھ داسې 

 ژبې وي چې د دوئ مورنۍ ژبې نھ وي. 
  

ھلتھ ددوئ  د مورنۍ ژبې ورکٻدل دا معنى ھم لري چې ددې ویونکي د روزګار پھ تکل کښې داسې سیمو تھ ھم الړشي چې
 مورنۍ ژبھ نۀ وئٻل کیږى. دغھ رنګ نھ صرف دغھ وګړي بې کوره شي بلکې ددوئ ټولنھ ھم ددې اثر تر الندې راځي. 

 
دغھ رنګ د مورنۍ ژبې پھ ورکٻدو دغھ ژبھ ویونکې ټولنھ د صحت د مسئلو ھم ښکار شي. او دا ځکھ چې پھ دغھ ژبھ کښې د 

د ھغې نامې ھم ورکې شي. لکھ د مثال پھ توګھ د بوټو نامې، د ونو نامې، د سبزیانو او  روغتیا سره اړه لرونکي ډیر څیزونھ او
 مصالو نامې، او نور ګڼشمٻر څیزونھ کوم چې د روغتیا دپاره کارول کیږى. 

 
دغھ رنګ نھ صرف د یو وګړي نھ بلکې د ګړدې ټولنې د وګړو د روغتیا مسئلھ تر مخې وي او وجھ ئې دا وي چې ھر ھغھ 

م او پوھھ کومھ چې د مورنۍ ژبې پھ وجھ دوئ تھ رارسي ھغھ د مینځھ وتې وي دوئ سره د روغتیا ھغھ پوھھ نھ وي کومھ عل
 چې د دوئ د مشرانو او حکیمانو سره وه.  

 
د مورنۍ ژبې پھ ورکٻدو مونږ تھ د ماحولیاتو مسئلې ھم تر مخې راځي او دا ځکھ چې زمونږه ھغھ علم او پوھھ ھم د مورنۍ 

 ژبې پھ ورکٻدو ختم شي کوم چې مونږ تھ د مشرانو نھ ترالسھ کیږى. 
 

دغھ رنګ زمونږ ھغھ علم ورک شي د کوم پھ مرستھ چې مونږه د ساه اخستونکو او د بې ساه څیزونو د حفاظت ذمھ واري 
 ھم تر سره کړې شو کومھ چې زمونږه شخصي او ټولنیزه ذمھ واري ده. 

 



وي. څھ رنګ چې پاکستان پرمختګ کوي او د دې لپاره ګامونھ پورتھ کوي، پھ دغھ لړ کښې  زمونږ مورنۍ ژبھ زمونږ ژوند
داسې پالیسیانې جوړوي کومې چې زمونږه د مورنۍ ژبې قدر او قیمت او پھ تٻره تٻره ددې علمي او اخالقي پنګھ د لویې زیان 

قي قدرونھ، ھغھ ذمھ وارئ، ھغھ کردار  او ھغھ سره مخ کوي. ھم دغھ وجھ ده چې مونږه نور ھم غریبان کٻږو او ھغھ اخال
 دروندوالې زمونږ نھ ختمیږي کوم چې مونږ تھ د مشرانو نھ پاتې شوې وي. 

 
زمونږ پھ اقتصاد، پھ ټولنھ، عن تر دې چې زمونږ پھ ژوند د مورنۍ ژبې د دغھ مھمو اثراتو پھ وجھ د پاکستان د ژبو ایسوسي 

م نقصان مورنو ژبو تھ رسٻدلې دے د ھغې د واپس کولو دپاره دې کوټلي ګامونھ پورتھ اٻشن پھ دې خبره زور ورکوي چې کو
کړې شي او د نور زیات نقصان نھ د بچ کٻدو دپاره دې داسې کارونھ وکړئ شي چې د ملک د ھرې سیمې دمورنو ژبو 

 پرمختیا ھڅې ورپکښي وي. 
 

 کوؤ پھ کومھ کښې چي پھ نړیوال پٻغام رسانھ کولې شي.  د واپس کولو نھ دا مطلب نھ دے چې مونږ دې ھغھ ژبې نھ زده
 

خو بیا ھم کھ چرې مونږ د مورنۍ ژبې د کمزورې کٻدو یا د ختمٻدو نھ د بچ کولو لپاره ھڅې ھم پھ دې وخت اونۀ کړې نو 
و ھمٻش لولزمونږ پھ ملک بھ د پیرنګي دور وریځې نورې ھم خورې پاتې شي او د ھغوى راکړې شوې پټۍ سیپاره بھ ھمٻش 

 او خپل علم، خپل اخالقي اقدار، او خپل د ژوند طرز بھ رانھ ھٻر وي او د بل پھ ښودلې الر بھ روان یو. 
 

  



 
یتاہم ید یما بول یتےک یخوشحال یقوم   

 
 ݙےسا ٻولیہے۔ ما  ٻولیاو ما  یںہ یندےکنوں حاصل کر ݙیریاںو ݙتوں اہم ورثہ جہڑا اساں اپدے و سب

ماحول  ݙےوچ سا ٻولیپے۔ ما یعکاس ہوند یدے انداز، انہاندے رواج اتے ماحول د ݨدے سوچ ݙیریاںو
 یں زباناں چنگݙوجھیادے ناں، مطلب اتے مقصد موجود ہوندن جنہاں کوں  یتاںاتے ر یزاںچ یاںنال ُجڑ
ما  یںہے۔ تہ یندیسکھ ݙادا  یوݨماحول وچ ج ݨےساکوں اپ ٻولیطرح ما یں۔ ایاںکر سنگد یںنئ یانطرح ب

ورثے دا نقصان ہوندے۔ یکے ݙےدا نقصان سا ٻولی  
 

 ݨیکوں اپ یتاںطرح ہن جو عام قوم یںھ ااتے مشقاں کج یسیاںپال یاںزبان د ڄوکیا یلاچ ورت پاکستان
 یںاتے ہ ݨدےوجہ ب ید یناچاک یقوم ݙیدا اے نقصان سا ٻولی۔ ما یںچاره نئ یسوا کوئ ݨچھوڑ ٻولیما

 یشدر پ سلےم یںہے اتے ساکوں خراب صحت اتے آلوده ماحول جئ ڳئی یکمزور تھ یشتمع ݙیپاروں سا
 ہن۔

         
تے  یاںسنگد یںنال اال نئ ݙیاںنسالں اپدے و ڄوکی۔ اݨدےباعث ب یدا و یناچاک یدا نقصان سماج ٻولی ما

زباناں کوں  یاںاُبھردن جنہاں د یجذبات و ی۔ اتے انہاں لوکاں وچ منفیننہ انہاں کنوں کجھ ِسکھ سنگد
۔یندےو ݙتاکمزور اتے نظر انداز کر    

 
 ٻئےپوندن تاں جو او  یاںݨزباناں سکھ ݙوجھیاں یتےک ݨکماو یروڻ یلوکاں کوں روز یلےجہڑے و 

 یندنسارے متاثر تھ یباچ ونج کے کم کار لبھ سنگن تاں او خود اتے انہاں دے خاندان تے وس یاںعالق
ہے۔ یندیکمزور تھ یشتمع یاتے ملک د    

 
درختاں، دھاتاں  ٻُوڻیاں، ی۔ لوک تل وطنیندنتھ یداپ یدے نقصان پاروں صحت دے مسلے و ٻولیما    

 یجہڑے انہاں د یندنبُھل و یرواجاں کوں و یتانہاں ر یب۔ وسیندندے ناں بھل بھال و یزاںچ ٻنہاںاتے 
ہوندن۔ یضرور یتےک یصحت اتے سالمت  

 
ماحول وچ موجود سارے  ݙےسا یونجوک یندنتھ یداپ یدے نقصان پارورں ماحول دے مسلے و ٻولیما     

ماحول وچ ہر  ݨےاپ یویںجو اساں ک یںہ یندےھل وہے۔ اساں اے ب یندیمتاثر تھ یمتفہ ݙیجانداراں بارے سا
وچ اپدا کردار  ماحولہاسے۔ تہوں اساں  یندےرکھ یالہاسے اتے انہاں دا خ یندےخبر رکھ یجاندار شے د

کر سنگدے۔ یںادا نئ  
 

دے ورثے کوں نظر  ٻولیما  یونجوملک اچ ک ݙےہے۔ سا یضرور ٻہوںوچ  یاتیح ݙیتہوں سا ماٻولی
 یندےغربت دا  شکار تھ یدہے تہوں اساں مز یمشق جار ید ݨاوݨاتے منصوبے ب سیاںیانداز کر کے پال

۔یندوںبھلدے  و یاںاتے ذمہ دار یقےقدراں، طور طر یاںاتے اپد یندوںو           
 

انجمن  یاتے کردار کوں سمجھدے ہوئے لسان یتاہم ید ٻولیاتے معاشرے وچ ما یشت،مع یاتی،ح ساݙی
اتے  یسیاںپال یلہے جو ملک اچ ورت یندیکوں ارداس کر یاںحکومتاں اتے ادار یتاں،قوم یاںپاکستان سار

 یداوسائل پ یتےدے ودھارے ک ٻولیاںما یاںسار یاں۔ ملک دڄنون یتےاقدام ک یتےک ݨمنصوبئاں کوں بدل
ے ہے ا یقت۔ حقڄےکوں بالکل نہ سکھا ون ٻولیاں ݙیاںو ٻیاںجو  یںدا اے مقصد نئ یلیتبد یں۔ اڄنون یتےک

۔ استعمار مضبوط یسنتاں ملک اچ مسلے ودھدے و ڳئےکوں بھلدے  ٻولیاںما  یجو اساں اگر پاکستان د
۔یسنو یندےتھ یبلوک کمزور تے غر ݙےاتے سا یسیو ینداتھ  

 
ملتان) یکچرار،ل یکیاصغر (سرائ یمترجمہ :  کل یکیسرائ       

    غالم رضا



بیان ھڪ تي اھمیت جي وليٻ الء جي خوشحالي قومي: الء زندگيء ٻولي  
 

کان   ، جیڪا اسان پنھنجي ابن ڏاڏنآھيحقیقت ۾ سڀ کان قیمتي میراث  (مادري زبان) اسان جي ٻولي
حاصل ڪئي آھي. ٻولي، اسان جي وڏن جي پنھنجي چوڌاري موجود دنیا کي سمجھڻ جو جوھر آھن، جن 

انھن کي قابل بڻایو تھ ھوترقي جون منزلون ماڻین ۽ پنھنجي مقامي ماحولیاتي نظام ۽ حالتن ۾ حصیداري 
جي نالن، معانائن ۽ ڪري سگھن.  اسان جون ٻولي اسان جي ماحول ۾ موجود شین، عادتن ۽ مقرر طریقن 

مقصدن تي مشتمل آھن، جیڪي ٻین ٻولین یا ڪنھن پس منظر ۾ موجود نھ ٿیون ٿي سگھن ۽ اسان کي 
پنھنجي زندگي گذارڻ الِء سمجھ ۽ رھنمائي مھیا ڪن ٿیون. ٻولي جو نقصان اسان جي گڏیل ورثي جو 

 نقصان آھي.
 

و ماحول پیدا ڪیو آھي جنھن ۾ عوام کي پوري پاڪستان ۾ موجوده ٻولي جي پالیسین ۽ طریقن ھڪ اھڙ
پنھنجي ٻولي کي ڇڏڻ کان عالوه ٻیا تمام گھٽ موقعا مھیا ڪیا ویا آھن. ٻولي جو ھي نقصان اسان جي 

 (قومي) عدم استحڪام ، معشیت، صحت ۽ ماحول جي موجوده حالتن جو سبب آھي
ھ نوجوان نسل گھڻوڪري ھاڻي ٻولي جو نقصان سماجي انتشار یا ناموافقیت جو سبب بڻجي ٿو ڇاڪاڻ ت

پنھنجي وڏن سان ڳالھائڻ یا انھن کان سکڻ جي اھل نھ آھن. ٻولي جو نقصان عدم استحڪام جو سبب آھي 
 ڇاڪاڻ تھ ان سان انھن ماڻھن ۾ منفي جذبا پیدا ٿیا آھن جن جي ٻولین کي اھمیت نھ ڏني وئي آھي.

 
ھو نوڪري الِء ٻین ٻولین تي ڀاڙین ٿا، ان ٻولي جو نقصان ڪمزور معشیت جو سبب آھي ڇاڪاڻ تھ ماڻ

الِء اڪثر ڪري انھن کي ڌاریو یا غیر مقامي سمجھیو وڃي ٿو. ٻولي جو نقصان انھن ماڻھن کي ٿئي ٿو 
جن کي نوڪري الِء ھڪ جڳھ کان ٻي جڳھ تي وڃڻ جي ضرورت پوي ٿي، جنھن سان فردن ۽ انھن جي 

 برادرین تي اثر پوي ٿو.
 

رڻ جو نقصان صحت جي مسئلن جو سبب پڻ بڻجي ٿو ڇاڪاڻ تھ ماڻھو دیسي جڙي ٻولي کي نظرانداز ڪ
ٻوٽین، معدنیات، ۽ ٻین دیسي اثاثن جا ناال، خوبیون ۽ استعمال  وساري ویھن ٿا. ٻولي کي نظرانداز ڪرڻ 

جو نقصان برادري یا جماعت یا ڪمیونٽي صحت جي مسئلن جي واڌاري ۾ مددگار ٿئي ٿو ڇاڪاڻ تھ 
سي طرز جي عالج جي طریقن کي سمجھڻ کان محروم رھي ٿي جیڪو انھن جي صحت ۽ برادري دی

 تندرستي برقرار رکڻ ۾ مدد ڪري پیو.
 

ٻولي کي نظر انداز ڪرڻ جو نقصان ماحولیاتي پریشانین ۾ اضافو ڪري ٿو ڇاڪاڻ تھ اسان پنھنجي دیسي 
سان پنھنجي چوڌاري موجود جاندار ماحولیاتي نظام کي سمجھڻ کان محروم ٿي وڃون ٿا. ٻولي جو نقصان ا

۽ غیرجاندار شین جي ڀالئي ۾ ڪیئن ڪردار ادا ڪیو جي ڄاڻ جي نقصان جو سبب بڻجي ٿو ۽ تنھنڪري 
 اسان ماحول کي بھتر ڪرڻ وارو ڪردار نڀائڻ ۾ ناڪام رھون ٿا.

 
ٺاھي ٿو جیڪي زندگي گذارڻ الِء ٻولي اسان جي زبان آھن. جیئن تھ پاڪستان اھڙیون پالیسیون ۽ طریقا 

اسان جي لسانیاتي ورثي جي قدرن ۽ ان ۾ حصیداري کي نقصان پھچائي رھیون اھن، اسان غریب ٿي 
 وڃون ٿا ۽ پنھنجي منزل جي دڳ، قدرن، ڪردارن ۽ ذمیوارین کي وڃائي ویھون ٿا.

 
جي تنظیم پاڪستان جي لسانیات  ٻولي کي سمجھڻ ۽ ان جو زندگي، سماج ۽ معاشیات تي اثرانداز ٿیڻ الءِ 

برادرین، حڪومت ۽ ٻین تي زور ڀري ٿي تھ ھو موجوده رجحانن کي رد ڪرڻ الِء قدم کڻن ۽ پاڪستان 
جي سمورین ٻولي جي استعمال ۽ انھن جي سکڻ  واري عمل کي بحال ڪرڻ الِء وسیال پیدا ڪن.  ان 

تیار نٿا ڪریون ۽ رجحانن جي واپسي جو مطلب ھي نھ آھي تھ ڪو اسان وسیع رابطي جي الِء ٻولین کي 
یا انھن ٻولین کي نٿا سکون. پر جیڪڏھن اسان ٻولي جي استعمال کي مستحڪم ڪرڻ ۾ ناڪام رھیاسین تھ 
پاڪستان نوآبادیاتي دور جي مسئلن جو ھمیشھ شڪار رھندو  جیڪو نوآبادیاتین کي مضبوط ڪري ٿو نھ 

 ڪي پنھنجي عوام کي.



بولی کی اہمیت پر ایک بیان زبان براۓ زندگی: قومی خوشحالی کیلئے  
 

بولی ہمارے  -(مادری زبان) ہےاجداد سے حاصل ہونے والی سب سے قیمتی وراثت ہماری بولی ؤاپنے آبا
اجداد کی ان کے گردونواح کی فہم کا ایسا نچوڑ ہے جس نے انھیں انکے مقامی ماحولیاتی نظام اور ؤآبا

ں ایسے نام، معانی، اور ہماری بولی می -فراہم کی سیاق و سباق میں ترقی کی منازل طے کرنے میں مدد
عادات کی وجوہات موجود ہوتی ہے جو ہمارے ماحول کا حّصہ ہوتی ہیں اور ہمیں زندگی بسر اشیاء و

خصوصیات دوسری زبانوں یا سیاق  الزم نہی کہ یہی -کرنے کیلئے بصیرت اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں
-ان ہماری اجتماعی وراثت کا نقصان ہےبولی کا نقص -سباق میں بھی ملیںو  
 

پاکستان میں موجوده لسانی پالیسیوں اور طریقوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں لوگوں کے پاس 
بولی کا یہ نقصان ھمارے (قومی) عدم استحكام،  -اپنی بولی کو چھوڑنے کے عالوه کوئی خاص راستہ نہی

  -لت میں معاون ثابت ہو رہا ہےمعیشت، صحت اور ماحول کی موجوده حا
بزرگوں سے بات  بولی کا نقصان معاشرتی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے کیونکہ نوجوان نسل اب اپنے

بولی کا نقصان اس لیے بھی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے کیوں کہ اس  -یاہل نہی رہ کیکرنے یا سیکھنے 
-نکی زبانیں کمزور ہو جاتی ہےسے ان لوگوں میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں ج    

بولی کا نقصان معیشت کو بھی کمزور کرتا ہے کیوں کہ لوگ ایسی زبانوں میں نوکریاں کرنے پر مجبور 
بولی کا نقصان یہ ظاہر کرتا ہے  -ہو جاتے ہیں جن میں انہیں اکثر "نان نیڻو سپیکر" کا درجہ دیا جاتا ہے

مقامات پر جانا پڑتا ہے جس سے افراد اور انکے طبقات  کہ لوگوں کو روزگار کے لیے اکثر دوسرے
-دونوں متاثر ہوتے ہیں  

   
بولی کا نقصان صحت کے مسائل کو بھی جنم دیتا ہے کیوں کہ لوگ مقامی جڑی بوڻیوں، پودوں، معدنیات 

بولی کا نقصان  -اور دوسرے مقامی وسائل کے نام، خصوصیات اور استعمال سے محروم ہو جاتے ہیں
اتی طبی مسائل کا باعث بنتا ہے کیوں کہ طبقات ان مقامی طرزعمل سے محروم ہو جاتے ہیں جو انکی طبق

-صحت اور تندرستگی کو برقرار رکھنے میں مددگار رہے ہیں  
   

بولی کا نقصان ماحولیاتی مسائل کو بھی بڑھاتا ہے کیوں کہ ہم اپنے مقامی ماحولیاتی نظاموں کو نہی سمجھ 
بولی کے نقصان کی وجہ سے ہم اس علم سے محروم ہو جاتے ہیں جس کی بدولت ہم اپنے  چونکہ -پاتے
ہیں لہذا ہم اپنی  ۓغیر جاندار اشیاء کی بھالئی میں حّصہ ڈالتے آونواح میں موجود تمام جاندار وگرد

-ماحولیاتی ذمہ داریوں کو پورا نہی کر پاتے  
  

ان ایسی پالیسیاں اور ضابطے اختیار کرتا جا رہا ہے جو چونکہ پاکست -زندگی ہے ۓبولی ہماری زبان برا
ہماری لسانی وراثت کی قدر اور شراکت میں کمی کا باعث بن رہی ہیں' نتیجتاً ہم غریب تر ہوتے جا رہے 

بولی کی سمجھ اور اسکے ہماری  -کردار اور ذمہ داریوں کو کھو رہے ہیں ،ی سمت، اقدارہیں اور اپن
یشت پر مضمرات کو مدنظر رکھتے ہو ئے انجمن لسانیات پاکستان (لنگویسڻک زندگی، معاشرے اور مع

ایسوسی ایشن آف پاکستان) ہمارے طبقات، حکومت اور دیگر سے اپیل کرتی ہے کہ وه موجوده رجحانات 
 -کو مسترد کرتے ہو ئے پورے ملک میں تمام زبانون کو سیکھنے اور استعمال کرنے کے وسائل پیدا کریں

رجحانات کو کالعدم قرار دینے سے یہ ہرگز مراد نہی کہ ہم وسیع مواصالت کی زبانوں کو سیکھنا یہاں ان 
تاہم اگر ہم بولی کے استعمال کو مستحکم کرنے میں ناکام رہے تو پاکستان نو  -اور فروغ دینا بند کر دیں

بناتے ہیں لیکن ہمارے آبادیاتی دور کے ایسے مسائل میں پھنسا رہے گا جو نو آبادکاروں کو تو مظبوط 
-لوگوں کو کمزور کرتے ہیں  

 
      

 
 


