
 
 

 

 2تر  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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
 ۱۱/۱۱/۲۰۲۰                                        عبد الغفور لېوال 

 

 
 ژبې سره څه کول په کار دی؟ له 

 

 
 

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

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

 ! یې کړئ 
 

ژبه څو پېړۍ  مغولو، بیا انګریزانو په هیندوستان کې او را روسته یې میراثخورو د میلیونونو پښتنو 
پېړۍ دی  دا  وتپلې، خو  پرې  یې  نورې ژبې  او  پښتانه    ـ  ترې وتروړله  پښتونخوا  د  پېړۍ روسته 

 . راویښ شول او پر خپلو هټیو یې خپله ژبه وکښله
 

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

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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3142289205882774&set=pcb.3142294402548921&__cft__%5b0%5d=AZWKUdf4ITVxdA-l_uJPnaGqQjpjraOPyQeNKmv6rtio7-VksaWPgggxchh6BIxV93ZcT3Z-HRpXaGALaXSo64Llu9xiagmPriB7feVdjO7qUVdocHZR4VXBL1A-qJaxOd-kNfsGN3q_Q2H03T2_g5CQCkSeAgPAtMV2NGJ9JtvDFA&__tn__=*bH-R
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_sa_kawal_pakardy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_sa_kawal_pakardy.pdf


  

 

 2تر  2 له  :شمیرهد پاڼو 

 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

 

 بدلون راروان نه دی،  
 

 .بدلون راغلی دی
 

 !ځان وخوځوئ
 

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

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