
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۳/۰۶/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 

 زموږ لوحې
 

 پنځمه برخه 
 

 

د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره هېڅ یوه بله ژبه مه ښکنځئ، مه یې سپکوئ او کرکه مه ورسره  »
 . پالئ

خپله ژبه وپالئ، په ورځني ژوند کې یې وکاروئ او د خپل پېژاند )هویت( په توګه پرې وویاړئ،  
مارکېټ و سیاست  په کاروبار کې یې وکاروئ او مه پرې شرمېږئ، د ګټې، زده کړې، پوهنې او  

 « !ژبه یې کړئ
 

 )عبدالغفور لېوال(                                                                                   
 

 

او دا انتقادونه  منفي ټکي مې د دې له پاره په نښه کول    ،په تېرو برخو کې مې انتقادونه کول  موږ لوحې« د مقالوزد »
په دې برخه کې اصالح رامنځته   او   چې د ټولو ورته پام شي به مې په مستند ډول د اصالح په غرض وړاندې کړم  

  ږم، بلکې دا ځل او په دې برخهـکې لکه د تېرو برخو په څېر په نا امیدیو نه غږې  (پنځمه برخه)  دې برخه   په   شي؛ خو
کې د یوه زیري غږ دی او د خپلې ژبې په برخه کې پر داسې یو گام باندې د څو لوحو عکسونه وړاندې شوي دي،  

یونکو په ځینو سیمو کې په شعوري او السي وچې د ناامیدیو تور سپین رنگ، رنگین او ښکلی کوي. د پښتو ژبې د 
ې لې لیک حخپله مورنۍ ژبه یې د خپلو دکانونو لو  ډول خلکو پر خپلو دکانونو باندې داسې لوحې راځړولې دي چې په

 دي او یر خپلو دوکانونو باندې یې را زوړندې کړې دي. 
 

 ،  (۰۸/۱۱/۲۰۲۰) څلورمه برخه خپره کړه  «وږ لوحېمکله مې چې د »ز
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او  نو دې ته مې فکر کاوه چې کله به داسې وخت راشي چې د دې مقالو په کومه برخه کې مثبت خبر را دمخه شي 
 زه څه پرې ولیکم؟ 

 

دوې ورځې وروسته د فیسبوک په بڼ کې د گران دوست عبدالغفور لیوال په قلم لیکل شوي داسې څه په مخه راغلل  

 دا دی:    متنچې زما تنده پرې ماته او هیله مې پوره شوه. هغه 
 

 . یوه بله ژبه مه ښکنځئ، مه یې سپکوئ او کرکه مه ورسره پالئد خپلې ژبې د پرمختګ لپاره هېڅ »
 

خپله ژبه وپالئ، په ورځني ژوند کې یې وکاروئ او د خپل پېژاند )هویت( په توګه پرې وویاړئ، په کاروبار کې یې 
 !وکاروئ او مه پرې شرمېږئ، د ګټې، زده کړې، پوهنې او مارکېټ و سیاست ژبه یې کړئ

 

انو په هیندوستان کې او را روسته یې میراثخورو د میلیونونو پښتنو ژبه څو پېړۍ ترې وتروړله مغولو، بیا انګریز
پېړۍ روسته د پښتونخوا پښتانه راویښ شول او پر خپلو هټیو یې   ـ  او نورې ژبې یې پرې وتپلې، خو دا دی پېړۍ

 . خپله ژبه وکښله
 

 .ولس د هویتي ویښتیا لومړی ګام دی)لوحې( نه دي، بلکې د یوه ستر  دا یوازې څو لیکلې دړې
 

د دغو دړو پر مخ پښتو لیکلې ده، خو تر شا یې د یوه راویښ شوي ټولیز شعور، خوځښت و پاڅون و بدلون بېپایه 
 .سمندر راروان دی، چې هر شېبه یې یوه زوروره څپه رارسیږي

 

 بدلون راروان نه دی،  
 

 .بدلون راغلی دی 
 

 !ځان وخوځوئ
 

 !احمدشاهي زمانې په شان د دې سیمې ثبات و پرمختګ همدا ستاسو دید 
 

خو تر احمدشاهي زمانې یې توپیر دا دی، چې د ټوپکو، تورو، توپونو او لښکرو ځای، پوهنې، یووالي، اقتصاد،  
 «.تولید، موډرن تفکر او د روښانفکرانو سازماني نظم نیولی دی

 

ږي او راځړول  ـبرابرې  ینږي او په ښه دیزاکېـې منظمې لیکل  حې لودژبې بانینو سیمو کې په خپله مورنۍ  ځدا چې په  
ږي، هم د خپلې ژبې د ساتلو او عامولو په پار، هم د خلکو  ـشي، مثبت ارزول کې  وڅېړلږي، دا چې له هره اړخه  ـکې

 ال په خاطر. د ښې پوهېدنې او ریکالم په خاطر او هم د خپل ښار او کوڅې د ښک 
 

 دا هم د نویو لوحو څو بېلگې: 
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