
 
 

 

 1تر 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۳۱/۹۰/۲۰۲۲                  عبدالغفور لېوال 

           

 ( Culture) کلتور
 

 : یوه ښاغلي څلور پینځله ځله د )کلتور( ویی تکرار کړ، ویل
 

والړ  د افغانستان د خلکو کلتور اجازه نه ورکوي، چې د دوی بچیان تعلیم حاصل کړي او مکتب ته  
 ...شي

 

 دا ښاغلی )کلتور( نه پېژني او نه پوهېږي، چې )کلتور( څه ته وایي؟ 
 

 او له پوهنې )معارف( سره یې اړیکه څه ده؟  
 

د )کلچر( فرانسوي تلفظ دی. کلتور یا کلچر / کالچر التیني ویی )کلمه( ده، چې   Culture کلتور 
 . اصالً کرلو، کښت و زراعت ته وایي 

 

د ټولنیز دود دستور لپاره    - میالدي کلونو شاوخوا    ۱۷۵۰ښایي د    - لومړی ځل جرمنانو دغه ویی  
وکاراوه. تر ډېرې مودې په انګریزي، فرانسوي، اسپانیایي او ایټالیوي ژبو کې د کلتور پر ځای  

 . کارېده Civilization تمدن یا 
 

څلوېښتمو کلونو کې راغی، د استقالل او اماني لیسو  افغانستان ته )کلتور( ویی د شلمي پېړۍ په  
 . فارغانو دغه ویی ډېر کاراوه

 

څلوېښت او د نجونو لومړنی ښوونځی شل یا    -په افغانستان کې د هلکانو عصري ښوونځي دېرش  
 . پینځه ویشت کاله د )کلتور( تر ویي پخواني دي 

 

 دا ښاغلی نه پوهیږي، چې افغانانو به د شلمې پېړۍ تر څلورمې لسیزې وړاندې )کتلور( ته څه ویل؟  
 

 . خوشال خټک د کلتور پر ځای )فرهنګ( کارولی دی، فرهنګ پښتو او فارسي ګډ ویی دی 
 

پاکستانیانو په  د افغانانو فرهنګ د تعلیم، پوهنې او زدکړې پر ضد نه دی، دا د انګریزانو او بیا  
ده، چې د افغانانو د سپکاوي، تحقیر او تحمیق لپاره یې   Stereotype دسیسه تراشل شوې کلیشه

 . را ایستلې ده
 

 : دا په دې مانا ده، چې څوک ووایي 
 

 ! خدای مه کړه: جهالت، خرتوب او حماقت د افغانانو فرهنګ دیــ 
 

 آیا دا ورسره ومنو؟ 
 

 ګڼو، نو د دومره لوی سپکاوي په وړاندې ولې چوپ یو؟ که خپل فرهنګ ملي ارزښت 
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