
 
 

 

 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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 !د روښانتیا او بدلون په لور
 
 

ښکېالک، دغه زموږ تاریخي دوښمن، په پېچلیو الرو چارو غواړي، زموږ یوه سترګه له بلې سره وجنګوي او یو  
 .بدنه پرې کړيمټ مو د بل مټ په توره له 

 د ژبو جګړه همداسې یوه جګړه ده،  
موږ د ژبو په جګړه کې یو د بل په وړاندې دروي، حال دا چې دواړه ژبې ترشا لښکر نه لري، وسله نه لري، ځواک  

 . نه لري
ارزښتمنې ذوقي  پښتو بډای ولسي و شفاهي ادبیات لري او فارسي دري د بډایو مدونو ادبیاتو خاونده ژبه ده. دواړه  

 .پانګې لري، خو د ننني افغانستان د اړتیاوو لپاره دواړه بېوزله او تش السي دي
که غواړو د نړۍ په تمدني سیالیو کې سیال شو، د ژبو پیاوړی ځواک ورته نه لرو، نو اوس به پوښتئ، چې دا ځواک  

 څه دی؟ او کوم دی؟  
 اول دا وګورئ، چې زموږ ملي اړتیاوې کومې دي؟ 

 موږ وږي یو، ډوډۍ ته مو اړتیا ده،  
 موږ وزګار یو، کار ته مو اړتیاده، 

 موږ سرچینې لرو، تولید نه لرو، 
 موږ د بشري ظرفیتونو لوړاوي او ساینسي وړتیا ته اړ یو، 

 ...موږ یوه ملي ولسواک او مقتدر نظام ته ضرورت لرو
 . دواړه ژبې له دې ځواکونو بې برخې ديدې ټولو اړتیاوو ته ځواب ویونکي متون نه لرو، زموږ 

ساینس، تکنولوژي، د کانونو پوهنه، د اوبو د مدیریت علم، د زمکو د راژوندي کولو )کروړ کولو(، د ملي شعور د 
لوړتیا، د کور جوړولو، اوبوبند جوړولو، د ښارونو او کلیو ترمنځ د ټولنیزې پخالینې، د سراسري اقتصاد د تیورۍ،  

وڅخه د خپلو بشري ظرفیتونو په مټ د کار اخیستلو او... سلګونو نورو اړتیاوو )علم( زموږ په ژبو له خپلو سرچین
 . کې نه شته. زموږ ژبې کمزورې او بې وسه دي 

  .شاهنامې او نورنامې په نننۍ نړۍ کې د چرګوړو او سبو د روزنې له پوهنې سره سیالي کړالی نه شي
علمي و ساینسي متونو تر ایجاد اسانه چاره ده، ځکه خو خپل )غیرت!!!( په پوهیږو، چې یو بل ښکنځل او سپکول د  

 . ښکنځلو او سپکولو کې آزمویو
 .زه د ادبیاتو د یوه کشر شاګرد په توګه درته وایم، چې یوازې ادبیات )هرڅه( نه دي

 خپله غوسه مهار کړئ،  
 خپل تعصب په مثبته اینرژۍ واړوئ، 

 له خپلې ژبې سره مینه په رغنده ځواک بدله کړئ، 
 ! علم وپنځوئ علم

 !که علم پنځوالی نه شئ، لږ ترلږه خپلو ژبو ته یې راوژباړئ
ادبیاتو سره سیالي نه کوي، دوی ځکه  له  )انګریزي، جرمني، فرانسوي، چینایي...( زموږ  د نړۍ ځواکمنې ژبې 

 !اکاډمیکه پانګه یې پیاوړې ده او په نړۍ کې لومړۍ خبره د همدوی ده - بې دي، چې علمي ځواکمنې ژ
 راځئ، خپلې ژبې په ریښتینې مانا بډایې کړو، 

 . هله به مو پام شي، چې ستونزه بل ځای وه او موږ بل ځای سره جنګېدو
 !یاهللا! د روښانتیا او بدلون په لور
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