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۲۱/۰۲/۲۰۱۹                عبدالعلي  رسول زاده  

                      

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 مورنۍ  ژبه

  
ژبه  لومړنۍ اله ده  چي  له  الري  ئې  انسان  فکر  کوي ،  د  نورو  انسانانو  سره  خبري  په  کوي  او  یو  څه  
په  زده  کوي .  د  ژبي  مختلفي  افادې  هغه  االت  دي  کوم  چي  د  هغو  له  الري  انسانان  په  یو  څه  پوهیږي  

غړي  په  توګه  په  فعال  ډول  ژوند  کوي  په  کومه  ټولنه  کي  چي    او  د  یوې  دیموکراتیکي  ټولني  د  یوه
مختلف  نسلونه ،  ژبي  او  نور  سره  یو  ځای  کیږي .  هغه  لومړنۍ  ژبه  چي  له  الري  ئې  انسان  د  لومړي  

    کوي  هغه  مورنۍ  ژبه  ده. ځل  لپاره  فکر  کوي،  له  نورو  انسانانو  سره  خبري  په  کوي  او  یو  څه  په  زده 
د  ژبي  پوهه  کوچنیانو  ته  د  هویت  شرایط  او  د  پوهي  پر  مختیا  برابروي . په  عین  وخت  کي  کوچنیانو  
ته  په  ژوندانه  کي  د  نورو  لوړو  زدکړو ،  د  کار  په  ساحه  او  ټولنه  کي  د  فعاله  برخه  اخیستلو  د  انتخاب  

 ښه  امکانات  برابروي .     
یقات  ښیي  چي  کوچنی  له  هغه  وخته  د  مورنۍ  ژبي  په  زدکړه  پیل  کوي  چي  د  مور  په  ګېډه  نوي  تحق

کي  وي. تر  هغه  وروسته  چي  ماشوم  نړۍ  ته  سترګي  خالصي  کي  دغه  نوې  نړۍ  ور  ته  ډېره  بېګانه  
 نه  ښکاري .  

کال  کي  یونسکو  د    ۱۹۹۹هر  انسان  حق  دئ .  په    په  مورنۍ  ژبه  خبري  کول  او  هغه  زده  کول  د
نیټه  د  مورنیو  ژبو  د  نړۍ  والي  ورځي  په  نامه  و  نومول .  تر  هغه  کال  ورسته  په  زیاتو    ۲۱فیبریوري  

 هیوادو  کي  دغه  ورځ  په  ښه  توګه  لمانځل  کیږي.  
په  کراره  کراره  لنډي  لنډي  کلمې  ور  ته  یادوي او  ماشوم    اوس  نو  مور  د  خپلي  میني  په  غېږه  کي

 لومړی  په  هغه  کي  فکر  کوي  او  بیا  کوښښ  کوي  چي  هغه  کلمې  یوه  په  بله  پسې  په  خپله  تلفظ  کړي 
یږي  لکه : مم ،  لمړنۍ  کلمې  چي  ماشوم  ته  ئې  تلفظ  اسانه  دئ  هغه  کلمې  دي  چي  په  شونډانو  تلفظ  ک

 ماما ،  مو ،  بابا  او  نور .  
یو  څه  چي  یوازي  ئې  زموږ  پښتنې  میندي  خپل  ماشوم  ته  ور  زده  کوي  هغه  د  خپلي  میني  یوه  خاصه  

زاده   ژبه  ده .  دغه  ژبه  بل  هیڅ  کام  خپلو  ماشومانو  ته  نه  ور  زده  کوي .  دا  خبره  ما  عبدالعلي  رسول
د  شا  و  خوا  شپېتو  ژبو  د  ښوونکو  څخه  د  کار  په  ساحه  کي  پوښتلې  ده .  نوري  ژبي  دغه  د  کوچنیوالي  
ژبه  یا  نه  کاروي  او  یا  که  ئې  کاروي  یو  دوې  درې  کلمې  به  وي .  مګر  د  پښتنو  دغه  د  کوچنیوالي  

 یو  څو  ئې  لکه: ژبه  یو  زیات  شمېر  کلمې  لري.  
 

 پښه                             پاپۍ
 الس                            چکو
 ډوډۍ                           نانا
 سترګه                          چګه
 اوبه                             ابو

 

دغه  کلمې  د  یوې  منطقې  او  بلي  منطقې  تر  منځ  توپیر  لري ،  خو  کوالی  سو  چي  دومره  و  وایو  چي  
 په  ټولو  پښتني  منطقو  کي  یو  دود  ګرځېدلی  دئ .   

وي  په  دلته  خبره  دا  ده  چي  دغه  د  کوچنیوالي  ژبه  چي  کله  ماشوم  په  خپل  پلرني  هیواد  کي  ژوند  ک
کراره  کراره  د  لویانو  په  ژبه  اړوي .  دا  په  دې  معنا  چي  د  نانا  پر  ځای  ډوډۍ ،  د  چګي  پر  ځای  
سترګي،  د  ابو  پر  ځای  اوبه ،  د  پاپۍ  پر  ځای  پښه،  د  چکو  پر  ځای  الس،  د  ممۍ  پر  ځای  وریجي ... 
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د  مور  دغه  د  میني  او محبت  ژبه  د  لویانو  په  ژبه  اړوي .  دلته  بیا  د  زده  کوي .  ماشوم  په  هیواد  کي  
مور  او  پالر  توجه  او  رول  ډېر  مهم  دئ .  هغه  مور  او  پالر  چي  د  ماشوم  دغه  ستونزي  ته  پاملرنه  

کي  چي  مور  او  پالر  سواد  نه  لري،  هغوی  په  دې  الر  کي  مرسته  ور  سره  کوي،  خو  په  هغو  کورنیو  
لري  امکان  شته  چي  د  ماشوم  سره  دغه  د  کوچنیوالي  د  ژبي  یو  شمېر  کلمې  تر  ډېره  وخته  پاته  سي .  
 دا  امکان  سته  چي  دغه د کوچنیوالي د  کلمو تلفظول په  لویوالي کي د  نوموړي د توهین او تحقیر المل وګرځي 

هیږي  چي  پښتنې  میندي  ولي  له  لومړي  سره  له  خپلو  ماشومانو  سره  په  دغه  ژبه  خبري  سړی  نه  پو
پیلوي .  شاید  یو  دلیل  ئې  همدا وي  چي  میندي  به  دا  فکر  کوي  چي  ماشوم  ته  په  لومړي  پیل  کي  د  ژبي  

تحقیقات  دا  ښکاره  کوي  چي  یو  ماشوم  په  ډېر    د  اصلي  کلمو  تلفظ  او  زدکړه  اسانه  نه  وي .  خو  نوي
 کوچنیوالي  د  ورځي  یو  زیات  شمېر  کلمې  زده  کوالی  سي.  

خبره  دا  ده  چي  په  هیواد  کي  دننه  د  کورنیو  د  ژبو  تر  منځ  توپیرونه  لیدل  کیږي.  ځیني  کورنۍ  په  
ته  الس رسی  لري  او  نوري  کورنۍ  بیا  د  ښارو  څخه  لیري  ژوند  ښارونو  کي  د  مدنیت  ټولو  امکاناتو  

 کوي  او  د  مدنیت  هیڅ  ډول  امکاناتو  ته  الس رسی  نه  لري.   
هغه  کورنۍ  چي  په  ښارونو  کي  ژوند  کوي  بچیان  ئې  یوه  پر  مختللې  ژبه  لري.  د  کلمو  ذخیره  ئې  ډېره  

ې  پر  مختللی  وي .  هغوی  چي  له  ښارونو  څخه  لیري  په  کلیو کي  ژوند  کوي،  ژبه  ئې  لوړه  او  ګرامر  ئ
 ډېره  ساده  وي،  د  کلمو  ذخیره  ئې  کښته  او  ګرامر  ئې  کمزوری  وي .   

رونه  وي .  څه  معلومه  خبره  ده  د  ښارو  او  کلیو  د  کوچنیانو  د  ژبو  او  خبرو  تر  منځ  به  هم  ډېر  توپی
باید  و  سي  چي  په  کلیو  او  ښارو  کي  یوه  متوازنه  ژبه  منځته  را  سي ؟  دغه  توپیر  ته  شاعر  داسي  اشاره  

 کوي : 

 غټــان  غټــان  لــویـــا  لویان  پیدا  دي
 دوی  خــو  لـه  موره  جنتیان  پیدا  دي

 

 را  ځــئ  چي  هغو  تـــه  جنت  و  ګټو
 کوم  چي  له  موره  دوږخیان  پیدا  دي

 

دلته  د  هیواد  د  پوهني  د  وزارت  دنده  ده  چي  له  ښارونو  لیرو  منطقو  ته  یوه  متوازنه  ښوونه  او  روزنه  
و  رسوي .  دا سي  ښوونکي  و  روزي  چي  هغوی  په  رشتیا  سره  د  کلیو   زدکوونکو  ته  لومړی  یوه  پر  

 ژبه  او  بیا  له  هغې  الري  نوره  پوهنه  و  رسوي .   مختللې
یوه  خبره  چي  دلته  د  ویلو  وړ  ده  هغه  دا  چي :  هغه  کوچنیان  چي  په  خبرو  کي  ئې  د  کلمو  ذخیره  لږ  
وي  یعني  په  ډېره  ساده  ژبه  خبري  کوي  او  د  ژبي  د  ګرامر  کمی  لري  زیاتره  وختونه  هغه  څه  چي  په  

ی .  په  دغسي  حالت  کي  دغه  کوچنیان  یا  په  خشونت  الس  زړه  کي  ئې  وي  سم  نه  سي  ښکاره  کوال
پوري  کوي  او  یا  انزوا ) له  خلکو  څخه  لیري  والی (  غوره  کوي  او  یا  ډېري  ناوړه  کلمې ) ښکنځل (  له  

لپاره  د  ښوونځي    خولې  را  باسي  .  دا  کار  به  تر  لویوالي  ور  سره  ملګری  وي .  د  دغه  کار  د  مخنیوي
دنده  ده  چي  له  دغسي  کوچنیانو  سره  مرسته  و  کي .  مسئول  مقامات  داسي  ښوونکي  و  روزي  چي  هغوی  
یوه  پر  مختللې  ژبه  و  لري  او  کوچنیانو  ته  د  هغې  پر  مخ  تللي  ژبي  د  کلمو  ذخیره  او  ګرامر  ور  زده  

د  ښووني  او  روزني  په  اساساتو  نه  پوهیږي  د  تدریس  په  وخت  کي  تر  دوو    کړي .  کوم  ښوونکي  چي
 خبرو  وروسته  د  زدکوونکي  په  وهلو  او  ترټلو  پیل  کوي .                  

 

 د  کوچنیوالي  ژبه  په  غربت  کي: 
 

ییږي  هغه  د  کوچنیانو  د  ژبي  کلمې  کرار  د  مور  دغه  د  ډیري  میني  د  کوچنیانو  ژبه  چي  ماشوم  څه  لو
کرار  د  لویانو  سره  د  تماس  په  نتیجه  کي  په  اصلي  کلمو  بدلوي .  خو  په  غربت  کي  کله  چي  کوچنی  
دغه  اړونه  پیلوي  په  دغه  وخت  کي  وړکتون  ته  شاملیږي،  د  مور،  پالر  او  دوستانو  سره  ئې  تماس  

او  د  کوربه  هیواد  د  ژبي  په  زدکړه  بوخت  کیږي .  د  کوچني  تماس  د  خپلي  ژبي  او  لویانو  سره    کمیږي
لږیږي.  ځکه  نو  کوچنی  دغه  د  کوچنیوالي  د  ژبي  د  کلمو  اړولو ته  د  لویانو  د  ژبي  کلمو  ته  وخت  نه  

ویوالي  ور  سره  پاتیږي .  نو  که  ګران  والدین  توجه  ورته  و  سي  موندالی  او  دغه  د  کوچنیانو  ژبه  تر  ل
کړي  دغه  اړونه  به  ممکنه  وي .  ځیني  کورنۍ  په  دې  نظر  دي  چي  د  کوربه  هیواد  د  ژبي  د  زدکړي  

ۍ  ژبي  زدکړه  په  وخت  کي  به  د  مورنۍ  ژبي  زدکړه  پر  کوچني  درنه  تمامه  سي .  حال  دا  چي  د  مورن
 به  د  یوې  نوي  ژبي  له  زدکړي  سره  ډېره  مرسته  و  کي . 
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په  غربت  کي  د  کوچنیوالي  د  ژبي  اړول  د  لویانو  په  ژبه  لږ  څه  ستونزمن  ښکاري.  د  دې  لپاره  چي  
ته  دغه  د  کوچنیوالي  په  ژبه  دغه  ستونزه  را  منځته  نه  سي  ښه  به  دا  وي  چي  په  غربت  کي  ماشومانو  

 هیڅ  خبري  و  نه  سي  بلکي  له  لومړي  سره  هغه  د  لویوالي  په  ژبه  خبري  ور  سره  و  سي .   
 

 مورنۍ  ژبه  او  غربت:          
 

ویت  نه  په  غربت  کي  مورنۍ  ژبه  ډېره  مهمه  ده،  دا  ځکه  چي  له  یوې  خوا  مورنۍ  ژبه  د  مااشوم  ه
یوازي  ښکاره  کوي  بلکي  هغه  ته  پر  مختګ  هم  ور  کوي . او  له  بلي  خوا  یوه  پر  مخ  تللې  مورنۍ  ژبه  
د  ماشوم  سره  د  کوربه  هیواد  د  ژبي  په  زدکړه  کي  زیاته  مرسته  کوي .  د  دې  خبري  یوه  ښکاره  تجربه  

ژبي  لنډ  ګرامر  وو،  چي  ډېر  پخوا  مي  په  پښتو  ژبه  لیکلی او  په   چي  زه  لرم  هغه  زما  د  پښتو  
 www.pashto.se   کي  مي  ایښی  وو .  کله  چي  له  هیواده  بهر  ځوانانو  لوستی  وو،  ځینو  بیا غوښتنه  و

کړه  چي  که  زه  دغه  د  ګرامر  نومونه  په  انګلیسي  ور  ته  و  لیکم .  دغه  کار  مي  هم  و  کړ .  د  دغي  
جرمني  او... دلته  ښکاره  سوه  چي  یوه  پر  وړې  لیکني  له  الري  به  چا  فرانسوي  زده  کړې  وه  او  چا  

 مخ  تللې  مورنۍ  ژبه  د  یوې  بلي  ژبي  له  زدکړي  سره  ډېره  مرسته  کوي.     
پوهان  په  دې  عقیده  دي  چي  د  کوم  کوچني  که  مورنۍ  ژبه  نه  وي  زده  نو  د  یوې  بلي  ژبي  زدکړه  به  
ور  ته  سخته  وي . له  بده  مرغه  په  غربت  کي  ډېري  کورنۍ  د  خپلو  ماشومانو  سره  د  کوربه  هیواد  په  

دغه  کار  به  د  دواړو  هم  د  کورنۍ  د  لویانو  او  هم  د   ژبه  خبري  کوي .  هغوی  داسي  فکر  کوي  چي 
ماشومانو  سره  د  کوربه  هیواد  د  ژبي  په  زدکړه  کي  مرسته  و  کي .  حال  دا  چي  دغه  کار  به  د  کورنۍ  

ئې  ډیري  نمونې    د  ماشومانو  دواړي  ژبي  هم  مورنۍ  او  هم  د  کوربه  هیواد  ژبه  ور  فلج  کړي  چي  موږ
 لیدلي  دي . 

غواړم  چي  خپل  د  سترګو  لیدلی  یو  مثال  ئې  دلته  را  وړم: ډېر  کلونه  پخوا  مي  تر  سویډن  بهر  د  هیوادوالو  
  په  یوه  کورنۍ  کي  کوچنیان  و  لیدل  چي  یو  توری  پښتو  ئې  نه  وه  زده .  مور  او  پالر  ئې  دواړه  بېسواده

ول .  ما  پوښتنه  ور  څخه  و  کړه  چي  دا  ولي  داسي  ده .  دوی  په  جواب  کي  را  ته  و  ویل  چي  تر  دوی  
مخکي  چي  هیوادوال  را  غلي  ول  هغو  ور  ته  ویلي  ول  چي  د  کوچنیانو  سره  مو  د  کوربه  هیواد  په  

 ه  کړی .   ژبه  خبري  کوئ،  تاسي  به  ژر  هغه  ژبه  زد
ما  ور  څخه  پوښتنه  و  کړه  چي  ښوونکي  ستاسي  د  کوچنیانو  د  ژبي  په  اړه  څه  وایي ؟  جواب  ئې  دا  
وو  چي  ښوونکو  د  دوی  د  کوچنیانو  د  ژبي  د  ور  زده  کولو  سره  ستونزه  لرله .  ما  ئې  د  دې  ستونزي  

ته  و  مي  ویل  چي  لوی  دلیل  ئې  دا  دئ  چي  دوی  په  مورنۍ  ژبه  نه  دلیل  ور  ته  روښان  کړ  او  ور  
پوهیږي .  هغه  کورنۍ  هم  د  دغي  ستونزي  د  لیري  کولو  لپاره  د  درو  څلورو  میاشتو  لپاره  هیواد  ته  سفر  

 ه  کړې .      و  کړ  څو  کوچنیانو  ئې  هلته  د  دوستانو  سره  په  تماس  کي  څه  خبري  زد
په  غربت  کي  د  مورنۍ  ژبي  د  زده کړي  څخه  غرض  دا  دئ  چي  کوچنی  خپلي  مورنۍ  ژبي  ته  نور  
هم  پر  مختګ  ور  کړي ،  د  مورنۍ  ژبي  جوړښت ) ګرامري  قاعدې (  زده  کړي، په  مورنۍ  ژبه  لوست  

زده  کړي  او  د  یوه  مفید  او  ګټور  انسان  په  توګه  را    او  لیک  و  کوالی  سي،  د  دغي  نوي  ټولني  ژبه
 منځ  ته  سي . 

کال  را  هیسي  د  سویډن  هیواد  په  ښوونځیو  کي  په  رسمي  توګه    ۱۹۸۳ما  عبدالعلي  رسول زاده  چي  د  
ي  یوه  پر  مختللې  مورنۍ  د  مورنیو  ژبو  پښتو  او  دري  تدریس  کړی  دئ  دې  ټکي  ته  متوجه  سوی  یم  چ

 ژبه  څرنګه  د  کوربه  هیواد  د  ژبي  په  زدکړي  مرسته  کوي.              
په  غربت  کي  د  مورنۍ  ژبي  د  تدریس  له  الري  باید  کوچنی  د  پالرني  هیواد  او  کوربه  هیواد  له  کلتورونو  

الري  باید  کوچنی  و  کوالی  سي  چي  د  پالرني  او  کوربه    څخه  خبر  سي .  د  مورنۍ  ژبي  د  تدریس  له
هیواد  کلتورونه  سره  مقایسه  کړای  سي  څو  د  دې  الري  د  دواړو  کلتورونو  تر  منځ  په  ښکاره  توپیرونو  

 و  پوهیږي .  
.  څو  کاله  مخکي  یوه  جاپاني   دلته  به  په  غربت  کي  د مورنۍ  ژبي  د  زدکړي  د  موثریت  یو  مثال  راوړم

لیکوال  په  ادبیاتو  کي  د  نوبل  جایزه  تر  السه  کړه .  د  دغه  لیکوال  لیکني  یوې  جاپانۍ  نجلۍ  سویډني  ژبي  
ته  خو  دلته  وړه  لویه  سوې  یې  تا  ” ته  ژباړلي  وې . د  نجلۍ  څخه  یوه  ژورنالیست  پوښتنه  و  کړه  چي 

جاپاني  ژبه  مي  دلته  په  سویډن  ” ؟  هغې  په  جواب  کي  ور  ته  و  ویل ”ه  دومره  جاپاني  ژبه  زده  کړه څرنګ
 ”. کي  د  مورنۍ  ژبي  د  تدریس  له  الري  زده  کړې  ده 

ه  تماس  او  د  غربت  په  ژوند  کي  د  ژبي  او  کلتور  د  زده  کړي  او  انکشاف  لپاره  د  پالرني  هیواد  سر
تګ  راتګ  ډېر  ګټور  وي  ځکه  دا  کار  د  کوچنیانو  د  مورنۍ  ژبي  او  کلتور  د  ژوري  پر  مختیا  لپاره  
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یوه  ښکاره  محرکه  ده .  له  بده  مرغه  چي  په  افغانستان  کي  د  امنیت  د  نه  شتون  له  امله  دا  کار  زموږ  
 نه  دئ . کوچنیانو  ته  چندان  ممکن  

 

 د  مورنۍ  ژبي  پښتو  د  تدریس  تاریخچه  په  بهرنیو  هیوادو  کي: 
 

مخکي  له  دې  چي  په  اروپا  او  نوره  نړۍ  کي  د  مورنۍ  ژبي  پښتو  پر  تاریخچه  و  ږغیږو  ښه  به  دا  
 وي  چي  په  اروپا  کي  د  میلمنو  کارکوونکو  کوچنیانو  ته  د  مورنۍ  ژبي   زدکړي  را  و  څېړو .  

ي  وو  چي  زیاتي  ورانۍ  ئې  لیدلي  وې  او  تر  دوهمي  نړۍ  والي  جګړې  وروسته  لومړی  هیواد  جرمن
زیاتو  ودانېدو  ته  ئې  اړتیا  لرله .  دغه  هیواد  له  ترکیې  او  یو شمېر  نورو  هیوادو  څخه  مېلمانه  کارګران  

خوا   را  و  غوښتل .  دوی  غوښتل  چي  له  یوې  خوا  د  هیواد  د  ودانولو  چاري  تر  سره  کړي  او  له  بلي 
میالدي  لسیزي  په  پیل  کي  په   ۱۹٧۰میالدي  لسیزي  په  پای  او  د    ۱۹٦۰د  صنعتي  پرمختیا  لپاره  چي  د  

اروپا  کي  را  پیل  سوې  وه  له  دغو  کارګرانو  څخه  کار  واخلي .  نه  یوازي  جرمني  بلکي  ډیرو  لوېدیځو  
کارګران  را  و  غوښتل .  د  دې  لپاره  چي  د  میلمه  کارګرانو  کوچنیان    هیوادو  د  نورو  هیوادو  څخه  مېلمانه

د  خپلي  ژبي ، دود ،  اخالقو  او  عادتونو  څخه  بې  خبره  پاته  نه  سي  نو  یې  د  دوی  اوالدو  ته  د  مورنۍ  
لتور  تدریس  هم  پیل  کړ .  د  هغو  ژبي  د  تدریس  له  الري  د  یوې  خوا  ژبه  او  له  بلي  خوا  د  دوی  د ک

 هیوادو  د  جملې  څخه  یو  هم  د  سویډن  هیواد  وو .   
 

 په  اروپایي  هیوادو  کي  د  پښتو  ژبي  د  تدریس  لنډه  تاریخچه: 
 

شدت  کال  کي  چي  په  ګران  هیواد  افغانستان  کي  د  جګړو  لمبو  د  هیواد  په  ګوټ  ګوټ  کي    ۱۹٧۹په  
پیدا  کړ د  هیواد  زیاتي  کورنۍ  کډوالۍ  ته  اړي  سوې.  دغه  کډوالۍ  نه  یوازي  ګاونډیو  هیوادو  ته  وې  بلکي  
د  نړۍ  زیات  شمېر  هیوادونه  د  افغاني  کډوالو  ټاټوبي  و  ګرزېدل .  ځیني  کورنۍ  اروپا  او  ځیني  نوري  

 ې .   امریکا  او  کاناډا  ته  کډوالي  سو
دغه  کورنۍ  د  اروپایي  هیوادو  له  جملې  څخه  زیات  شمېر  جرمني،  هالینډ  ته  او  یو  لږ  شمېر  ئې  په  
سویډن،  ډنمارک،  ناروي  او  فینلینډه  کي  میشتي  سوې .  په  ټولو  دغو  هیوادو  کي  د  یو  شمېر  کورنیو  سره  

او  یو  شمېر  بیا  د  کډوالۍ  د  شپو  ورځو  په  ستونزو  کي  ورک  او  د   د  خپلي  ژبي  او  فرهنګ  تلوسه  وه 
ژبي  او  فرهنګ  د  فکر  الره  ور  څخه  ورکه  وه.  کرار  کرار  افغانانو  هم  له  نویو  ټاټوبیو  سره  ځانونه  

توګه  په  ټولنو  کي  خپلو   برابر  کړل،  ټولني ) اتحادیې ( ئې  جوړي  کړلې  او  هلته  ئې  په  غیر  رسمي 
 ماشومانو  ته  د  دواړو  مورنیو  ژبو  پښتو  او  دري  تدریس  ور  پیل  کړ .    

کال  کي  سویډن  هیواد  ته  راغلې .  په    ۱۹۸۱په  شمالي  اروپا  کي  د  لومړي  ځل  لپاره  یو  څو  کورنۍ  په  
و  ژبو  تدریس  د  ښوونځیو  په  تعلیمي  نصاب  کي  ځای  موندلی  کال  را  هیسي  د  مورنی  ۱۹٧۵سویډن  کي  د  

کال  وروسته  په  ښوونځیو  کي  د  کډوالو  او  بهرنیانو کوچنیانو  لپاره  مورنۍ    ۱۹٧۵وو .  سویډني  مقاماتو  له  
د  لومړي  ځل  لپاره    کال  په  پیل  کي  ۱۹۸۳ژبه  د  دوی  حق  بللی  ده  او  تر  نن  پوري  دوام  لري .  د  

دوو  تنو  زدکوونکو  ته  د  مالمو  د  ښار  په  یوه  ښوونځي  کي  د  ښوونځي  د  نورو  مضامینو  مرسته  په  
کاله  مي  دغه  تدیس  پر  مخ  وړی    ۳۳پښتو  ژبه  پیل  سوه  چي  ښوونکی  ئې  زه  عبدالعلي  رسول زاده  وم .  

افغاني  کورنیو  او  ماشومانو  شمېر  زیات  سو څو  وروسته  نورو  ښوونکو  ته  اړتیا  دئ.  تر  دې  وروسته  د  
  ۱۸پیدا  سوه  او  اوس  د  مالمو  په  ښار  کي  د  افغانستان  د  دواړو  ژبو  پښتو  او  دري  په  تدریس  نژدې  

 تنه  ښوونکي  لګیا  دي . 
تدریس  په  ټولنو  کي  هم  د  مقاماتو  له  خوا  د  دغه  تدریس  لپاره   د  یادولو  ده  چي  سربېره  پر  دغه  رسمي 

 مادي  مرستي  ور  سره  کیږي .       
د  ټولو  مورنیو  ژبو  د  دغه  تدریس  تعلیمي  نصاب،  د  کورسونو  پالن،  پروګرام  او  ټول  امتیازات  د  سویډن  

 مینو  سره  یو  شان  ور  کول  کیږي .               د  پوهني  د  وزارت  له  خوا  د  نورو  مضا
 

 په  سویډن  کي  دغه  تدریس  دوه  ډوله  دئ :
 

ــ   یو  ئې  یوازي  او  یوازي  د  مورنۍ  ژبي  او  کلتور  تدریس  او ښوونه  ده .  د  کورسونو  پالن  ئې  د  ۱
سویډن  هیواد  په  تعلیمي  نصاب  کي  د ښوونځي  د  نورو  مضمونونو  په  شان  د  سویډن  د  ښووني  او  روزني  

د  مضمون  نومرې  په  ځینو  حاالتو  کي  د  نورو  مضامینو  په   د  وزارت  له  خوا  تعیینیږي .  د  مورنۍ  ژبي 
شان  ارزش  لري .  اړونده  چارواکي  د  دې  تدریس  لپاره  د  هري  ژبي  ښوونکي  مقرروي  او  د  نورو  

یږي .  سویډني  ښوونکو  په  شان  امتیاز  ور  کوي .  تدریس  د  ښوونځي  تر  مهال وېش  د  باندي  تر  سره  ک
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دا  ځکه  چي  د  مورنۍ  ژبي  د  تدریس  لپاره  باید  زدکوونکی  د  کوم  بل  مضمون  ساعت  له  السه  ور  نه  
 کړي .  په  دغه  کار  کي  سویډن  په  نړۍ  کي  لومړی  هیواد  دئ . 

فر  ټولګۍ  د  ښوونځي  د  مورنۍ  ژبي  تدریس  د  صفر  ټولګۍ  څخه  بیا  تر  دوولسمي  ټولګۍ  پوري  وي .  ص
 تر  پیل  نه  مخکي  د  امادګي  ټولګۍ  ده .  

په  وړکتون  کي  ال  هم  ماشومان  د  مورنۍ  ژبي  د  ټرېنینګ  په  نامه  حق  لري او  د  مورنۍ  ژبي  ټرېنر  په  
اونۍ  کي  یو  ځل  د  یو  معین  وخت  لپاره  د  ماشوم  سره  ویني .  د  مورنۍ  ژبي  تدریس  او  ټرېنینګ  نه  

سته  کوي بلکي  د  مورنۍ  ژبي  د  ټرېنر  او  ښوونکي  سره  د  یوازي  د  ماشوم  سره  د  ژبي  او  کلتور  مر
ماشوم  لیدنه  کتنه  د  یوه  پلوه  ماشوم  په  دغه  نوي  چاپېلاير  کي  ځان  یوازي  نه  احساسوي  او  له  بله  پلوه  

 کوي .  د  خپل  ښوونکي  سره  د  تماس  له  مخي  د  ځان  لپاره  د  یوه  هویت  د  لرلو  احساس 
په  سویډن  کي  د  مورنۍ  ژبي  تدریس  په  ګروپي  توګه  تر  سره  کیږي ،  د  دې  معنی  داده  چي  په  هر  
ګروپ  کي  به  تر  پنځو  زدکوونکو  کم  نه  وي .  که  ګروپ  ګډو وډ  وي  یعني  دوه  زدکوونکي  د  لومړۍ  

زدکونکي  د  شپږمي  ټولګۍ  وي  پدې  صورت  کي  کوښښ    ټولګۍ،  یو  زدکوونکی  د  څلورمي  ټولګۍ ،  درې
 کیږي  چي  د  ګروپ  د  زدکوونکو  شمېر  ډېر  زیات  نه  وي .     

که  چیري  په  یوه  ښوونځي  کي  په  یوه  ګروپ  کي  پنځه  زدکوونکي  نه  پوره  کیږي  نو  دغه  زدکوونکي  
 او  د  هغه  نورو  زدکوونکو  سره  یو  ګروپ  جوړوي .  بیا  کوم  بل  نژدې  ښوونځي  ته  ور  ځي 

په  لسمه  ټولګۍ  کي  زدکوونکي  زیاتره  د  ژبي  مهارتونه  لولي .  په  یوولسمه  ټولګۍ  کي  زیاتره  کلتور  او  
ني  ژبي  په  دوولسمه  ټولګۍ  کي  یوازي  او  یوازي  د  سویډني  ژبي  څخه  پښتو  ته  او  د  پښتو  څخه  سویډ

ته  د  شفاهي او  لیکنیو  ژباړو  مهارتونه  زده  کوي،  وړې  وړې  لیکني  د  یوې  ژبي  څخه  و  بلي  ژبي  ته  
 ژباړي . 

ــ  بل  ډول  ئې  په  مورنۍ  ژبه  د  نورو  مضمونو  مرسته  ده  .  چي  دغه  دوهم  ډول  ئې  په  الندي  ډول   ۲
 وي : 

دکوونکي  د  خپل  هیواد  څخه  سویډن  ته  راسي ، چي  د  سن  په  لحاظ  د  اتمي  ټولګۍ  ځیني  وختونه  داسي  ز
سره  برابر  وي  اما  په  خپل  هیواد  کي  یا  هیڅ  ښوونځي  ته  نه  وي  تللی  او  یا  که  تللی  هم  وي  نو  سویه  

دغه  صورت  کي  نوموړی  زدکوونکی  د سویډني  به  ئې  د سویډن  د  اتمي  ټولګۍ  سره  نه  وي  برابره ،  په  
ژبي  د  زدکړي  په  یوه  خاصه  ټولګۍ  کي  شاملیږي  څو  لومړی  سویډني  ژبه  او  بیا  نور  مضمونونه  زده  
کړي .  پدغه  وخت  کي  د  مورنۍ  ژبي  ښوونکی  هم  د  زدکوونکي  په  مورنۍ  ژبه  او  هم  په  سویډني  ژبه  

ني  ژبي  او  نورو  مضمونونو  مرسته  کوي  څو  شاګرد  د  هغه  اړونده  ټولګۍ  د  سویې  سره  برابر  د  سویډ
کړي  او  بیا  ئې  خپلي  اصلي  ټولګۍ  ته  شامل  کړي .  پاته  دي  نه  وي  چي  پدغه  ځای  کي  د  مورنۍ  ژبي  

 د  ښوونکي  رول  ډېر  مهم  دئ . 
صفر  ټولګۍ  نوم  واخیست .  د  صفر  ټولګۍ  زدکوونکي  شپږ  کلن  وي .  ماشومان   څو  جملې  مخکي  مو  د 

چي  کله  یو  کلن  سي  کورنۍ  ئې  وړکتون  ته  لېږي .  په  وړکتون  کي  تر  پنځه  کلنۍ  پوري  چي  څه  زده  
او  روزني  محققین  داسي  نظر  کوي  هغه  د  لوبو  او  خبرو  له  الري  زده  کوي .  دا  ځکه  چي  د  ښووني  

کلنۍ  څخه  د  تدریس  له  الري  په  زدکړو  پیل  و  کړي.  دوی  داسي  نظر    ٧لري  چي  ماشومان  باید  له  
کلنۍ  مخکي  ال    ٧کلنی  کي  ماشوم  د  تدریس  له  الري  زدکړي  ته  اماده  کیږي  او  تر    ٧لري  چي  په  

کلنۍ  مخکي  پر  ماشوم  باندي  د  زدکړي  دروند  بار    ٧رنۍ  باید  پاملرنه  و  کي  چي  تر ماشوم  خام  وي.  کو
کلنۍ  ته  نه  وي  رسېدلي  زیاتره  وختونه  ښوونځی    ٧وا  نه  چوي .  تجربو  ښودلې  ده  هغه  ماشومان  چي  

 او  زدکړي  پر  نیمی  الره  پرېږدي .   
ځانته  ځانګړی  تعلیمي  نصاب  او  د  تدریس  مخصوص  کورس  پالن  لري چي  په    له  دې  امله  صفر  ټولګۍ

کي    www.pashto.se هغه  کي  ټوله  زدکړه  د  لوبو  له  الري  وي .  د  دغه  یوه  نمونه  زموږ  په  پاڼه  
 د  شپږ  کلنو  د  تدریسي  موادو  تر  نامه  الندي  و  ګورئ .            

کال  کي  د  یو  شمېر    ۲۰۰۰په  سویډن  کي  د  مورنیو  ژبو  د  تدریس  تر  څنګ  د  پوهني  وزارت  په  
کال  کي  پښتو    ۲۰۰۲ه  په  مورنیو  ژبو  لپاره  د  انټر  نیټ  پاڼي  هم  ترتیب  کړې  چي  د  هغو  له  جملې  څخ

او  دري  دواړو  ژبو  ته  په  ګډه  یوه  پاڼه  ور  کړه  سوه.  هغې  یوې  پاڼي  یو  ادرس  الره .  کله  چي  به  
سړي  هغه  ادرس  کلیک  کړ  نو  بیا  پښتو  جال  او  دري  جال  یوه  یوه  پاڼه  را  تله . د  پښتو  پاڼي  مسئولیت  

ي رسول زاده  ته  را  و  سپارل  سو  او  تخنیکي  همکار  مي  ښاغلی  سلیم  عابد  پیمان  و  ټاکل سو .  ما  عبدالعل
هغه  په  ستوکهولم  کي  اوسېدی  او  زه  په  مالمو  کي .  ما  لیکني  ور  ته  کولې  او  ده  په  پاڼه  کي  ځای  پر  

غاړه  وې .  سربېره  پر  دې  ښاغلي  عابد  یو  شمېر  دري  او  ځای  کولې  او  د  پاڼي  تخنیکي  چاري  ئې  پر  
 پښتو  تدریسي  مواد  هم  لیکلي  ول  او  په  دغه  پښتو  پاڼه  کي  ئې  ځای  پر  ځای  کړي  ول .   
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پاڼه  دا  چي  له  پښتو  پاڼي  څخه  د  ټولي  نړۍ  څخه  خلکو  کار  اخیستی  او  د  سویډن  د  پوهني  د  وزارت  
غوره  کړ او  دغه  نوم   www.pashto.se به  کله  کله  بنده  وه،  ځکه  مو  د  پښتو  پاڼي  لپاره  نوی  ډومین 

 مو  د  پوهني  د  وزارت  په  پاڼه  کي  لینک  کړ .   
نورو  پاڼو  په  منځ  کي  د  ټولو  مالقات  کوونکو  او  کتونکو    ۲۸په  ډېر  لږ  وخت  کي  دغي  یوې  پاڼي  د  

میالدي  کال  کي  د  سویډن  د  پوهني  د  وزارت    ۲۰۰٤په  سلو  کي  د  ځان  کړه .  په    ۹۰د  جملې  څخه  
د  نورو  مشهورو   دغو  پاڼو  د  ایرلنډ  د  ډبلن  په  ښار  کي  د  یوې  نړۍ والي  سیالۍ  په  ترڅ  کي  د  نړۍ 

پاڼو  څخه  لومړۍ  جایزه  تر  السه  کړه .  د  دغه  کار   په  نتیجه  کي  د  پوهني  په  وزارت  کي  د  دغو  پاڼو  
د  مسول  چلوونکي  له  خوا  د  منني  په  کولو  سره  پښتو  او  دري  هره  هره  یوه  ځانته  جال  جال  پاڼي  و  

 پېژندل  سوې.   
ښتو  پاڼه  کي  د  وړکتون  څخه  تر  دوولسم  ټولګۍ  پوري  د  زدکړي  مواد  لکه  ډول  ډول  الفبې،  ډول  په  پ

ډول  نقشې،  ګرامرونه  او  کتابونه  پراته  ول  او  هر  هر  کال  دغه  د  زدکړي  مواد  د  ښوونکو  د  کاري  
 پالن  سره  سم  نوي  کېدل.  

باید  په  هر  کال  کي  د  خپلي  ژبي  د  ښوونکو  لپاره  یو  کنفرانس  ترتیب  کړی    د  پاڼو  مسئولو  چلوونکو
وای  او  په  هغه  کي  ئې  د  ښوونکو  سره  د  مورنۍ  ژبي  د  تدریس  پر  پر  مختګ  خبري  کړي  وای  او  

 یو  له  بله  ئې  ګډه  همکاري  کړې  وای .    
رو  هیوادو  لکه  ډنمارک ،  فینلینډ ...  څخه  د  مورنۍ  ژبي  ښوونکو  هم  کله  کله  په  دغه  کنفرانسو  کي  د  نو

 ګډون  کاوه . 
کال  کي  د  سویډن  د  پوهني  وزارت  دغه  پروژه  نوره  و  تړله  او  ټولي  پاڼي  له  منځه  یوړې .    ۲۰۱٧په  

پاڼه  ده  چي  تر  اوسه  هیوادوال  ګټه  ترې  اخلي .  دغه  یوازنۍ  پاڼه  چي  پاته  ده  هغه  دغه  زموږ  د  پښتو  
پاڼه  اوس  زموږ  شخصي  پاڼه  ده،  ټول  مصارف  او  امتیاز  ئې  په  ما  عبدالعلي  رسول زاده  او  سلیم  عابد  

 پوري  اړه  لري .      
زموږ  او  ستاسي  هیواد  وال  دي  چي    د  پاڼو  مالقات  کوونکي  او  کتونکي  په  افغانستان  او  ټوله  نړۍ  کي

 د  خپلو  بچیانو  لپاره  ور  نه  کار  اخلي. 
په  سویډن  کي  له  ډیري  مودې  راهیسي  ښي  پلوي  ګوندونه  او  ګروپونه  مهاجرینو  ته  د  مورنۍ  ژبي  د  

نو  سره  هم  داسي  فکر  پیدا  سو  چي  تدیریس  د  دغه  امتیاز د  ورکولو  مخالف  ول .  د  یو  شمېر  سیاسي  کسا
د  مورنۍ  ژبي  تدریس  د  سویډن  هیواد  ته  غیر  اقتصادي  او  بې  ګټي  دئ .  د  دې  کار  لپاره  د  پوهني  
وزارت  یوه  ګروپ  ته  دنده  ور  کړه  چي  پدې  برخه  کي  څېړني  و  کړي .  د  هغه  ګروپ  څېړنو  و  ښوده 

زدکوونکو  چي  د  مورنۍ  ژبي  په  تدریس  کي  ئې  ګډون  کړئ  وو  د  ښوونځي  د  نورو   ،  چي  هغو 
مضامینو  نومرې  حتا  تر  سویډنیانو  زدکوونکو  ال  هم  لوړي  وې .  ځکه  مقاماتو  الزمه  و  نه  بلله  چي  د  

 کي  ئې ډېر لوړ ځای ورکړ .        کال په  نوي تعلیمي نصاب  ۲۰۱۱مورنۍ ژبي تدریس له منځه یوسي بلکي د 
دلته  مي  ځکه  لومړی  د  سویډن  د  مورنۍ  ژبي  د  تدریس  په  اړه  خبري  و  کړې  چي  دغه  تدریس  رسمي  
 بڼه  لري . اوس به په یو شمېر نورو هیوادو کي د مورنۍ ژبي پښتو د تدریس په اړه څه لنډ معلومات وړاندي کړم. 

د  دغه  تدریس  امتیازات  دا  دي  چي  په  رسمي  توګه  دئ  او  ښوونکو  ته  ئې  د  ښوونځي  د  ښوونکو  په  
ډول  میاشتنی  معاش  ور  کوي.  ښوونکي  کوالی  سي  د  ښوونځي  د  یوې  معیني  بودیجې  څخه  تدریسي  

د  هغه  تعلیمي  نصاب  سره  نه  وي  برابر  کوم  چي   کتابونه  را  نیسي .  له  بده  مرغه  هغه  تدریسي  کتابونه 
 د  پوهني  د  وزارت  له  خوا  ور  ته  لیکل  سوی  دئ. 

 

 د  دغه  تدریس  په  وړاندي  ستونزي: 
 

 ،ــ  د  زدکوونکو  تیت  او  پرک  ګروپونه۱
 

 ،ــ  د  زدکوونکو  زیات  شمېر  په  ګروپ  کي۲
 

 ــ  د  میندو  او  پلرو  بې  عالقګي  او  نه  همکاري. ۳
 

 د  مورنۍ  ژبي  پښتو  تدریس  په  جرمني  کي: 
 

افغانانو تر  ټولو  هیوادو  لومړی  په  جرمني  کي  د  مورنۍ  ژبي  پښتو  په  تدریس  پیل  و  کړ.  دا  ځکه  چي  
مخه  په  زرو  افغانان  هلته  کډوال  سول .  د  مورنۍ   جرمني  لومړی  هیواد  وو  چي  تر  نورو  هیوادو  تر 

ژبي  تدریس  په  جرمني  کي  رسمي  بڼه  نه  لرله  او  په  ښوونځیو  کي  نه  تر  سره  کېدی .  دوی  دغه  تدریس  
اماتو  ور  برابرول د  ټولنو  په  چوکاټ  کي  کاوه .  البته  د  کتابونو  د  چاپ  او  کاپي  کولو  امکانات  به  ئې  مق
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.  دوی  ډېر  تدریسي  مواد  لرل،  تر  دې  حده  چي  له  نورو  هیوادوالو  سره  ئې  هم  مرستي  کولې .  هغو  
خلکو  په  هغه  وخت  کي  ډېر  ادبي  کارونه  هم  مخته  وړل.  دا  چي  د  دوی  شمېر  هلته  په  جرمني  کي  ډېر  

پر  تدریس  ئې  مجلې  او  نور  نشرات  هم  لرل .  د  دوی  دغه  فعالیت  ورځ  تر   وو  سربېره  د  مورنۍ  ژبي 
بلي  لږ  سو .  په  اوسني  وخت  کي  د  جرمني  د  هامبورګ  په  ښار  کي  یو  شمېر  خوندي  دغه  تدریس  پر  

 مخ  بیایي .     
 

 د  مورنۍ  ژبي  پښتو  تدریس  په  هالینډ  کي: 
 

   Veenendaalپه  هالینډ کي  د  مورنۍ  ژبي  تدریس  د  اتحادیو  له  خوا  کیږي .  دلته  الندي  به  د  فننډال  
 په  ښار  کي  د  پښتو  ژبي  د  تدریس  په  اړه  څه  نا  څه  معلومات  را  وړو: 

ژبو  پښتو  او  دري  په  لوست  بوخت   د  هالینډ  هیواد  د  فیننډال  په  ښار  کي  یو  شمېر  زدکوونکي  د  مورنۍ 
 دي  او  دغه  تدریس  د  احمدشاه  بابا  د  علمي  او  ادبي  ټولني  له  خوا  مخ  ته  وړل  کیږي . 

د  هالینډ  هیواد  مقامات  د  دغه  تدریس  لپاره  یوازي  او  یوازي  د  درسي  کوټې  او  درسي  موادو  په  چاپولو  
.  درې  تنه  ښووونکي  په  افتخاري  توګه  تدریس  مخ  ته  وړي  او  د  هیڅ  ډول  مادي  امتیاز  کي  مرسته  کوي 

 څخه  ګټه  نه  اخلي . 
په  اونۍ  کي  دوه  ځله  د  سه  شنبې  او  جمعې  په  ورځو  کي  د  مازیګر  د  پنځو  بجو  څخه  تر  اوو  بجو  

 له  ډیرو  لیرو  ځایو  څخه  د  دغه  تدریس  لپاره  راوستل  کیږي .  پوري   زدکوونکي  د  والدینو  له  خوا 
په  دغه  تدریس  کي  دواړه  پښتو ژبي  او  دري   ژبي  زدکوونکي  څنګ  تر  څنګ  ګډون  کوي  او  والدین  

 کومه  غوښتنه  نه  لري  چي  ښوونکي  باید خاص  دري  ژبي یا  پښتو  ژبي  وي .  
 ه او پېژندنه په الندي ډول ده : د  ښوونکو نومون

 

 ننګیالی  بڅرکی: 
 

د  کابل پوهنتون  د  علومو  او  ادبیاتو  د  پوهنځي  څخه  فارغ  شوی  دئ  او  بیا  یې  د  ژبو  او  ادبیاتو  په  
د  ریاست   څانګه  کي  ماسټري  اخیستې  ده  او  وروسته  یې  په  افغانستان  کي  د  علومو  د اکاډمي  د  نشراتو 

د  مرستیال  په  توګه  دنده  اجرا  کړېده .  یو  شمېر  لیکني  یې  کړي  دي .  سربېره  پر  هغو  لیکنو  د  زدکوونکو  
 لپاره  تدریسي  کتابونه  هم  لیکي . 

 

 ناهید  جانه  سراج  زاده: 
 

دوولس  کاله  په  کندهار  کي  ښوونځي  ته  تللې  ده  او  بیا یې  مسلکي  زدکړي  د  ښوونکو  سره  د  مرستي   
 لپاره   کړي  دي  او  وروسته  یې  د  څه  مودې  لپاره  د  ښوونکي  په  توګه  دنده  تر  سره  کړې  ده . 

 

 پښتنه  جانه:
 

دغه  مېرمن  هم  د  لوړو  تحصیالتو  لرونکې  ده  او  د  څه  مودې  راهیسي  د  فینینډال  د  پښتو  او  دري  ژبو  
 په  ښوونځي  کي  په  افتخاري  توګه  زدکوونکو  ته  تدریس  کوي .       

 

 د  مورنۍ  ژبي  پښتو  تدریس  په  ډنمارک  کي:
 

ریس  څو  کاله  مخکي  په  ښوونځیو  کي  په  رسمي  توګه  تر  سره  کېدی.  په  ډنمارک  کي  د  مورنۍ  ژبي  تد
په  اوس  کي  دغه  تدریس  په  ښوونځیو  کي  لږ  سوی  دئ .  افغانان  خپلو  بچیانو  ته  دغه  تدریس  د  ټولنو  

کال  راهیسي  دغه  تدریس  را  پیل  کړی    ۲۰۰۴له  خوا  تر  سره  کوي .  دوی  د  کوپنهاګن  په  ښار  کي  له  
دئ  او  تر  اوسه  ئې  دوام  ور  کړی  دئ .  د  دوی  دغه  فعالیت  دومره  زیات  دئ  چي  حتا  دري  ژبو  
ځوانانو  ته  ېي  د  دغه  تدریس  له  الري  پښتو  ژبه  ور  زده  کړې  ده،  چي  هغوی  اوس  د  پښتو  ژبي  

 ښوونکي  ئې  دغه  الندي  کسان  دي:   ترجماني  کوي .
 

 ،ډاکټر  صاحب  محمد  انور  نایبي
 

 ،ډاکټر  صاحب  محمد  اصف
 

 .انجینیر  صاحب  شوکت
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

په  ناروي  کي  د  مورنۍ  ژبي  تدریس  نه  سته،  خو  صرف  په  ښوونځي  کي  نویو  را  غلو  زدکوونکو  ته  
 د  یوې  مودې  لپاره  د  ښوونځي  د  نورو  مضامینو  مرستي  په  مورنۍ  ژبه  ور  کوي . 

 نکو  څخه  ئې  مننه  کوم .   د  نورو  هیوادو  په  اړه  نور  معلومات  نه  لرم .  که  چیري  وي  د  ښوو
 

 

کال کي د کابل پوهنتون د ښووني او روزني د پوهنځي د ریاضي   ۱۹۶۹عبدالعلي رسول زاده په 
او فزیک له څانګي فارغ سوي دئ. لس کاله ئې د کندهار په عالي دارالمعلمین کي د استاد په توګه  

کاله ئې افغان زدکوونکو ته   ۳۳کاله ئې په سویډن کي ژوند کړی دئ او  ۳۸دنده تر سره کړې ده. 
 ي د پښتو او د ښوونځي د نورو مضامینو تدریس کړی دي.د سویډن په ښوونځیو ک

 

 

alirasulzada@hotmail.com 
 

 :موبایل تلیفون
0046709384755 
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