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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبد الغفور لېوال

۲۰۲۰/۱۱/۱۱

له ژبې سره څه کول په کار دی؟

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 ،په
کاروبار کې یې وکاروئ او مه پرې شرمېږئ ،د ګټې ،زده کړې ،پوهنې او مارکېټ و سیاست ژبه
یې کړئ!
مغولو ،بیا انګریزانو په هیندوستان کې او را روسته یې میراثخورو د میلیونونو پښتنو ژبه څو پېړۍ
ترې وتروړله او نورې ژبې یې پرې وتپلې ،خو دا دی پېړۍ ـ پېړۍ روسته د پښتونخوا پښتانه
راویښ شول او پر خپلو هټیو یې خپله ژبه وکښله.
دا یوازې څو لیکلې دړې (لوحې) نه دي ،بلکې د یوه ستر ولس د هویتي ویښتیا لومړی ګام دی.
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.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بدلون راروان نه دی،
بدلون راغلی دی.
ځان وخوځوئ!
د احمدشاهي زمانې په شان د دې سیمې ثبات و پرمختګ همدا ستاسو دی!
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.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

