
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
  ۹۲/۰۵/۲۰۲۰                              عبدالغفور لېوال

 

  

 
 ږيـد ژبې د ګرانښت دعوا په چیغو او شعارونو نه زباتی

 

 « ځد پښتو ور »
 
 

په نړۍ کې ګڼ خلک لګیا دي، انګریزي زده کوي، وایي: د سیاست، تکنولوژۍ، اقتصاد او کار ژبه 
 .ده
 

اوس خلک چینایي ژبه ـ که څه هم سخته ده ـ ځکه زده کوي، چې د نړۍ اقتصادي اقتدار ورروان 
 .دی

 

یوه بله ژبه د دې لپاره زده کیږي، چې خورا بډای او ښکلي کالسیک ادبیات لري، خلک وایي، 
 .غواړو په هغې ښکال او فکري بډایینې پوه شو، چې د دغې ژبې په ادبیاتو کې شته

 ؟درڅخه وپوښتي: ولې پښتو زده کړم؟ ستاسو ځواب به څه وي که یو بهرنی
 

کړو؟ خبره  دا ژبه پرخپلو ویونکیوګرانه ده، ځکه د مور ژبه یې ده، خو څنګه یې پر نورو ګرانه
 !دلته ده

 

  :د پښتو ورځې د ښې لمانځنې په ویاړ یو بل ته د مبارکۍ پرځای الندې پوښتنې ورواستوئ
 

 ي؟ ولې وژل کیږي ؟د پښتنو جمعي ِخرد څه د ــ۱
 

 د خپل مرګ و ژوند او له دې نړۍ د پوپنا کېدو په اړه د پښتنو ترمنځ روان دیسکورس څه دی؟ــ ۲
 

 د پښتو او پښتنو ګډ تفکر څه دی؟ــ ۳
 

آیا پښتانه په پښتو ژبه فکر کوي، که په نورو ژبو ؟ ) دتفکر ژبه یې کومه ده؟( که په پښتو ــ ۴
 کې دتفکر عناصر نه شته؟ فکرکړای نه شي، و لې په دې ژبه

 

  .د ژبې د ګرانښت دعوا په چیغو او شعارونو نه زباتیږي، پورتنیو پوښتنو ته ځواب غواړي
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