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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

ه                        ډاکتر لمر :ليکوال  ٣١-٠١-٢٠١١  ني
 

  افغانستان نه د وېشنې بلکې د ورکېدنې په درشل کې
  

ای مې سم دی، چې  تل، چې دا غاړه دې ولې کږه ده، نو اوښ ورته وويل، چې کوم  ه وپو وايې چې يو چا له او
 هېوادوالو د افغانستان په اړه هم چې فکر وکړې، نو نه پوهېږې، چې د دغه مملکت کوم ، نو درنو!ته مې غاړه يادوې

ې پاشل و لسيزو پر پرهارونو د مال ه کړې، خو برعکس د افغانستان ياد يانې د  ر ! شی سم دي، چې زړه ورته  م
  . بيا هم د سمېدا هڅه يې بايد وشي

و د افغاانستان د ناخوالو په اړه په سوچونو کې  انه مې برېښناپا ولې وه، نو له خف الهو وم اوله ک سره مې ډه ډه ل
ان خبر کړم او د پردېسي غم پرې غلط کړم ې وروغړولې، چې د دنيا په حال  د خپلو سوچونو او برېښنايي . ته ستر

ې د )youtube(هڅو په بهيرکې مې د يوې پښتو سندرې په اړه په  نه پيل کړه، زما د خو ما «سندرې نوم ؤ  کې هم پل
ا راکی نه »!له ر ر د دغه سندرې نوم زما له ذهنه ورک شوی ؤ، نو په بېالبېلو نومونو مې د دغه سندرې پل ، م

ړېدا  لو يوه ډرامه وليدله، چې پښتو  ه مې د دغه سندري تر نامه الندې د برو پښتنو په هلو اپي تو کوله، چې په نا
ري ېدل او ستاسو قضاوت ته هم هغه د برې پښتونخوا ډرامه کې يې په هر دويم ويي پسې د ان زي وييونه ور

 .   وړاندې کوم او تاسو يې هم لېدو او اورېدو رابولم
٤LM٧PQgOU٥G=v?watch/com.youtube.www://http 

و کې د سمې پښ تونه ليکلي بل پلو په يو شمېر برېښناپا انو د ليکلو سپار تو د ليکلو نندارې وې؛ يو چا بيا د سمو يا
په افغانستان کې د نوي پارلماني غوبل په اړه هم يو شمېر ليکنې شوې وې، چې . ول او بل بيا ليکنښو نغوته کړې وه

واښ يې دغه غوبل هم د مال کرزي د سياسي خسي توب له برکته پيل شوی او د افغانستان د شتون او ل ه تلو  ه من
ولنې او تش په نامه رسمي يا ملي  ې بيا د افغاني  و کر رامن ته کړی، نو دغو پېښو زه دې ته وهڅوم، چې دغه 

  . پښتو په اړه تورې کړم
ولو ته مالومه ده، چې په افغانستان او پښتونستان کې يو شمېر ليکوال هڅه کوي، چې په پښتو کې پردي وييونه 

اغلی وکاروي، نور ر  ړدود ليکنې وکړي او بله ډله بيا پښتو د خپلو سياسي موخو قرباني کوي، م  بيا په سيمييز 
رېزي  ، : ( وروستاړی ورزياتوي، لکه)ing-(حامد کرزی بيا د پښتو، فارسي او اوزبکي په لغتونو کې د ان رسېدن

، خوش کېلدېن او داسې نور ت د کرزي صيب د پارل)ليدن وری، دغه نوی نو ، خو !مان په پرانيستونکې وينا و
ه ډول پښتو ورپرېږدو، تر موږ خو بيا  له بده مرغه بايد ياده شي، چې راتلونکي نسل ته به د دغه دري په شاليد کې 
ه ډول پښتو وايي  و کاله وروسته به خلک بيا  ه پښتو په يو ډول نه يو ډول رارسېدلې ده، نو دا چې  ه بن هم يوه ړن

م، چې دغه ستونزې ته نغوته وکړم او خپل نظر له نورو او يا ل ر خپل مسؤليت  يکي، نو زه هم نه پرې پوهېږم، م
  .سره شريک کړم

) افغانستان، پښتونستان او د هندوستان پښتني سيمې(په دې کې هې شک نشته، چې د کره پښتو وده په پښتني سيمو 
تنه کېږي، چې دغه ک ر پو ه ډول تر سره شيکې يو اړين کار دی، م وک تر سره کړي او په  د . ار بايد 

ه او پښويه وکاروي، چې په راتلونکي کې  ه ډول کولی شي، يو کره ليکدود، ليکب افغانستان او پښتونستان پښتانه په 
ولنيز او اقتصادي پرمخت ته الره پرانيستل شي   . د يو  

ې کارول کېږيتاسو ته مالومه ده، چې په بېالبېلو سيموکې د پښت ما د پښتو . و ليکدود لپاره بېالبېلې د ابېڅې ليکب
کته کړې ده، چې دغه ليکنه هم پرې  ې برېښنايي زېرمه د مايکروساف له نړيوال برېښنايي جاله را ابېڅې ليکب

ه پورته کړی او  ت همدا دی، چې د نړيوالو برېښنايي امکاناتو نه سمه  له امکاناتو ليکم، نو نورو ته هم زما سپار
امونه واخلی ، خو د کره ليکدود او پښويې په اړه يوې پوهنيزې !سره سم د پښتو په سمونه او خپرولو کې جوت 

ليکالرې ته اړتيا ده، چې پښتني ژبپوهان يې بايد رامن ته کړي، نو په دې اړه هم هر اړخيز کار روان دی، خو موږ 
و پ   .رېکړې په خپلو ليکنو کې پلې کړوان بايد پرې خبر کړو او د پوهنيزو جر

ولنيزو خوالو او ناخوالو په اړه په  د پورته يادو شويو پېښو او اندونو په پام کې نيولو سره، زه د افغانستان د وروستيو 
ان پوه کړم او د  ولنيز او سياسي ژوند په اړه  و لسيزو د ناکامه  سوچونو کې الهو شوم، چې د افغانستان د ورستيو 

ولنه کې رابرسېره کړمدغو نيز ژوند کې وسپړم او د هغوی اغېز په پښتني    . پېښو الملونه او اغېز د افغانانو په ور
دی، يانې د نورو مخلوقاتو په پرتله په دنيا کې لوړ موقف يا مقام » اشرف المخلوقات«داسې ويل کېږي، چې انسان 

تنه دا کېږي، چې ولې انسان اشرف د موجود ول ژوي که په صحرا دي او که په بېديا؛ يا هم په لري، خو پو اتو دی؟ 
ل  ن ل کې خو هسې هم د  ن لو کې، نو د طبيعت له قوانينو سره سم خپل ژوند کوي او په  ن اوبو کې او يا هم په 

ولواک ه کې دی!قانون دی او زمری يې هم    ! ، نو د انسانانو توپېر بيا په 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

کولو پر ضد يوه خبرتيا يو وار د نويمو کلونو په پيل  رټ  کې په يو هېواد کې مسافر وم، نو په تلويزيون کې د س
کول د انسان بدن ته ضرر لري او د انسان د مړينې «تېره شوه، نو په دغه خبرتيا کې داسې وويل شول  رټ  س

ي ر رټ «شول، چې ، نو کله چې دغه خبرې پای ته ورسېدلې، نو د خبر دويمه برخه پيل شوه او وويل »!سبب  س
که چې افريکايان د ژوند په مانا هسې هم نه پوهېږي، نو  سپين پوستو جوړ کړل، چې افريکايان په روږدي کړي، 

ر دغه ناوړه کار د افريکايانو دی کوي، م رټ نه  اعالن يا خبرتيا پای ته ورسېدله، نو زما سره . »!سپين خلک سې
که چې تنې پيدا شوې،   دغه سپين پوستي وياند د نړۍ د يوې بلې لويې وچې انسانان يانې په ذهن کې ډېرې پو

ه ويل شوي، چې زور ته پوله نشته ده ، نو د افريکا خلک به هم تر هغه !حبشيان ډېر په سپک نظر ياد کړل، خو 
انپېژندنې احساس پيدا نشي ياني اشرف المخلوقات نشي، نو په سيمه کې  به يې سپکېږي، چې په دوی کې د اتحاد او 

له ژوند وي ن   .د 
ر د اپينو، هيروينو ! درنو هېوادوالو ه کوې، م رټ خو  و لسيزو په بهير کې سې په افغانستان کې هم د وروستيو 

اصطالح کارول » سپين جهاد«ته په لوېديزه نړۍ کې د ) د اپينو پوډر(او چرسو کاروبار په درز روان دی، سپينو 
که چې په افغانستان کې ٪ هېرويين جوړېږي او بهرنيو ملکونو ته استول کېږي، خو د افغانانو بيا ٧۵ د نړۍ کېږي، 

ولنيزې ستونزې ته پام نه دی شوی، هغه دا چې اوسمهال په افغانستان » سپين جهاد«د دغه  ن يوې بلې لويې  تر 
 . شمېره ليا نه ده مالومه) طاتومح( ميليونه افغانان يوازې په اپينو روږدي دي، نو د چرسو او شرابو د روږدو ١،۵کې 

    
  ٪ هيرويين په لوېديزه اروپا، روسيه او امريکا کې کارول کېږي٧٠د نړۍ لږ تر لږه 

ېزونو کارول کېږي، خو دغه ملکونه يو قوي اقتصادي او پياوړی روغتيايي  په بهرنيو ملکونو کې هرومرو نشيي 
ړو د روغتيايي حالت  مراقبت وکړي، اما په افغانستان کې به دغه د اپينو روږدي يا په سيستم هم لري، چې د خپلو و

تو کې مري، يا هم د آرتن تر پله الندې خماري وي او يا به هم د محمود خان پر پله باندې د اپينو تنده ماتوي، خو د  د
ونو سره  وا ولنيزې مخاطرې له  ه، مېرمنې او ماشومان به د هر ډول  ړو خويندې، ورو مخامخ وي او د نورو و

 !جنايتونو او جرمونو تب به تل توده وي
 

 
  د کابل په بېالبېلو سيمو کې په اپينو روږدي افغانان

کاري، چې د اشرف المخلوقاتو توپير له نورو مخلوقاتو سره دا دی، چې انسانان هر کار شعوري کوي، د  نو داسې 
تونه رامن ته کوي، ولنې د سمې ادارې لپاره قوانين جوړوي او د هوسا ژوند سولييز ژوند لپاره بشري ارز  د خپلې 

ول او سمې ادارې د  ولنيز ان ي او د  ه بل ډول وي، خو بيا هم تېر په هېر  ولنو کې هر ينو  تکل کوي، خو په 
لې کوي ته کولو لپاره هلې    . رامن

ړو شمېر يې تر۵٠ليا   ٪ اوړي، نو له سپين پوستو سره يې د ١۵  کاله مخکې په امريکا کې، چې د تورپوستو و
ل کې  مساوي ژوند حقوق نه درلودل او رسيزم يا نژادپرستي د امريکايانو د ژوند يو اصل ؤ، چې حتی په هغه هو
که نو دغو ناخوالو د  کاره کړي،  چې سپين پوستو ډودۍ خوړله، نو تورپوستي حق نه درلود، چې هلته خپل سر 

شمېر انسانان يې قرباني شولتورپوستو او نورو تر  ولنيز فشار ډېر کړی ؤ، چې    . من 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

تر نويمو کلونو پورې د سپين پوستو واکمنه اداره وه، تر هغه چې ) بېلنتوب(په جنوبي افريکا کې خو ليا اپارتايد 
کی کېښود، بايد ياده شي  چې د سهيلې افريکا نېلسن ماندېال واک ته ورسېد او د اپارتايد ادارې واکمني ته يې د پای 

ړي تورپوستان دي٨٠ ولنيز ژوند کې د اشرف المخلوقاتو لخوا هم داسې قوانين .  ٪ و له نېکه مرغه د امريکا په 
ه يووړ او نن سبا د امريکا يو تورپوستی د دغه مملکت ولسواک دی  . ومنل شول، چې د نژادپرستي سياست يې له من

 

  
ېرېبارک اوباما، نېلسن ماندال    او لوتر کين د نړيوال سياست پېژندل شوې 

ه دا راته جوتېږي، چې اشرف المخلوقات د نورو موجوداتو په پرتله د خپل هوسا او اسانه ژوند  د دغه سپړنې په تو
يني قوانين  لو د پياوړتيا او ادارې لپاره  لې کوي، خو د دغو هلو  ولنيزې هلې  لپاره نه دا چې فکري، جسمي او 

ړياو  ول و ولنيز ژوند سم پر مخ الړ شي او  و په شاليد کې  ې هم جوړوي، چې د هغو تو دا : تو له شاه نيولې تر 
و ته ژمن وي ولنيزو قوانينو او تو   . پورې دغه 

په اسالمي ملکونو کې د شريعيت پلي کول دي، په عيسوي ملکونو کې د عيسويت عنعنات دي، په سيکولير ملکونو 
ينو ملکونو کې خپل . ولنيز نظامي يا ملکي قوانين دي، چې خپل ايديولوژيکي شاليد او لرليد لريکې د هغوی  په 

ولنيزه فلسفه غوره ده، خو بيا هم په يو او بل ډول د دغو سيمو او  عنعنوي کړه وړه پياوړي دي او په نورو کې 
تونو ته ي ولنيزو ارز   .ې وفادار ديملکونو خلک خپلو قوانينو ته درناوی کوي او 

ه سر په  دي ای يې ناسيوناليزم . په افغانستان کې هر  کله چې کمونيستان واکمن ول، نو د انترناسيوناليزم پر 
برونه بېلنتوب ته وهڅوي او قومي ذهنيت ورکړي، چې پايله ) بېلېدل(او سيپراتيزم  که چې هڅه کېدله  ه،  ا غوره و

رهار شورا او په افغانستان د يې د نويمو کلونو په اوږدو کې د ن ظار شورا، د دوستم جنبش، د مزاري وحدت، د نن
  . روسانو يرغل شو

ته او افغانستان يې په ملکولطوايفي واړاوه برپالنه واو ای په  ولو ته . د مجاهدينو واکمني هم د اسالمي اخوت پر 
ول هېواد په تنظيمونو وو ېشل شو او په کابل کې په هره سيمه کې جوته ده، چې د نويمو کلونو په پيل کې 

ه چې د لکاو  ړه، د هېواد ورانول او د زرهاوو  ملکولطوايفي جوړه شوه، چې پايله يې د افغانستان کورن ج
  . انسانانو وژنه وه

وله اوسمهال هم امريکايي غوبل د . د طالبانو په موده کې هم نه شريعيت ؤ او نه هم مصؤنيت، هر چا پخپله ډن
تنه دا ده، چې په افغانستان کې ولې بشري  ه کراسي تحميلوي، نو پو ډيموکراسي تر نامه الندې په افغانانو سو

ولنيز دي او که ديني دي، په سمه ت تونه او قوانين که  لې په افغانستان کې له ارز ولې هلې  ه نه پلي کېږي او  و
  .ناکامي سره مخامخ کېږي

ه يې کاږه واږه دي ولنيزو ستونزو کې . د اوښ خبره، چې نه يوازې غاړه يې کږه ده، خو ډېر نور  د افغانستان په 
که چې دغه  ولنيز موقف دی،  ر يوه غوره ستونزه د پښتو ژبې  ه سم نه دي، م ړي هم ډېر  ژبه د افغانستان د ډېر

و کې پاتې شوې رسمي ژبه  بر ژبه ده او يوه موده د افغانستان ملي ژبه هم وه، خو د وخت په تېرېدو سره په پا
وک غواړي خبرې وکړي، نه هم په اداري  که پرته له يو شمېر پښتنو او پښتني ليکوالو په پښتو نه  ېدلې ده،  ر

و وک سر نه خوږوي، نو چارو کې کارول کېږي او په  يو او يا نورو تعليمي موسسو کې خو هسې هم په پښتو  ون
  .»!پهلوان زنده به نام خود خوش است«هماغه د پاړسيوانانو خبره 

ه به دا وي، چې ! درنو لوستونکو ه وليکم،  د دې لپاره چې په افغانستان کې د پښتو ژبې د کاوړي موقف په اړه 
وته شي، چې ولنه کې يو قانون تصويب شي، نو هغه د دې لپاره نه دی، چې ورته وکتل شي لومړی دا په   که په يوه 

ولنه کې سم پلی  و تورې کندې ته واچول شي، خو هرومرو بايد قانون په  يا هسې ولوستل شي او يا هم د تورو کر
ولنيز جرم دی ولنه کې قوانين خلکو جوړ کړي. شي، نو له قانونه سرغړونه  ، پرته له شريعيته چې ديني په هره 

ښت او  ولنې د ادارې، خو ولنيز او اداري قوانين د  ن نور  ولنه کې د شريعيت تر  بنس لري، نو په اسالمي 
ل کېږي   . پرمخت شمزی 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ولمنلي  هژبه يوبله هره پښتو لکه  که چې هره ژبه ته اړتيا لريمعياري ليکدود کره  ړدودونه لري،  يوه . شمېر 
ولمنلې ملي ژبې ته اړتيا لري، خو د يوې ژبې د معياري ليکدود نشتوالی  ړو د پوهاوي او ادارې لپاره يوې  ولنه د و
ولنه د ملت جوړېدنې او ملي هويت له ستونزو  ن  شمېر ستونزو سره مخامخ کوي او د دغو ستونزو تر  ولنه له 

ه ده ه بېل    .سره هم مخامخ کېږي، چې افغانستان يې 
ولنه کې که  نيسي، نو نه عياري ليکدود په پام کې وليکوال په خپله سيمييزه لهجه ليکنه وکړي او مد يوې ژبې په يوه 

ولنه کې د خپرونو ژبنيز انارشيزم رامن ته کېږي، چې  خه لولوستليکنې په د د ژبې په برخه کې په يوه   او له هغې 
ولتيا سره مخامخ کېږي، لکه نن سبا چې . يپېښېږونزې د مطلوبې پوهېدنې په لړ کې خامخا ډېرې ست ولنه د ملي نا ان

د مکتوب په  برخه کې پښتو وي او . افغاني چارواکي نه پوهېږي، چې پښتو ته او که دري ته لومړيتوب ورکړي
کته وليکل شي ه خوا کې فارسي وي او کومه يوه پورته وليکل شي او کومه ژبه  مه ژبه وليکل ليک په کو. که په کي

ولنه د دواليزم    په دوړو کې سپېره شي؟) دوه الرې(شي، نو د دغه دري په ترڅ کې 
بر دی، خو له بده مرغه، چې د تاريخ په اوږدو کې د بهرني ناپښت اون  برونو سره  ه په سيمه کې له نورو لويو 

ريوان دی ړدودو پښتو.کېالک سره الس او  شمېر  ينو ژبپوهانو د»لهجې«نه  سمسوره ژبه ده او    لري چې 
ودلې ده»٧٠« لهجو شمېره پښتو که نو پښتو د پښتنو د يووالي او ملت جوړېدنې لپاره يوه کره ليکدود ته اړتيا    ،

ينې نورې ژبې په سلهاوو لهجې لري، خو په دې توانېدلي دي، چې يوه کره ژبه رامن  لري، خو بايد ياده شي، چې 
ول که لوېدلې ده، چې نه کره ليکدود ته غاړه ږدي او نه ته کړي او يو  ه  منلی معياري ليکدود ولري، نو په پښتنو 

  . هم ملي ژبه لري او يا دا چې په يوه الره نشي سېخېدلی
ي او د پښتو ژبې  ينو پښتني ليکوالو سرتمب کېالکونه، د  لهجوي توپير په پښتني سيمه کې د سواد نشتوالی، بهرني 

ې د ليکدود ه کاروي، پښتونستانيان بيا د اوردو .  يووالي ته ډېر زيان رسولی دیاو ليکب نن سبا افغانان عربي ليکب
رېزي توري د پښتو وييونو د  وان پردېس افغانان بيا ان ه د پښتو ليکنو لپاره کاروي او په لويديزه نړۍ کې  ليکب

ور (م ژوره کړې ده ليکلو لپاره کاروي، چې د پښتو ليکدود ستونزه يې نوره ه  ). ١ان
 

  
  عربي، فارسي، اردو او پښتو ابېڅې

و کې خپرې شوې  ما له يوې مودې راپدېخوا د پښتو ليکدود په اړه يو شمېر ليکنې کړې دي، چې په يو شمېر برېښناپا
ينو . هم دي ودلې، خو  وته د دغو ليکنو په اړه يو شمېر دوستانو خپلې پېرزوينې او اندېښنې هم و رو دا هم په  مل

واکې زه په خپلو ليکنو کې د پښتو د ليکدود د پرېکړو په اړه يادون کوم، خو د دغو پرېکړو په اړه  کړې، چې 
ه به زما د مالوماتي ليکنو د دغه تشې د ډکولو لپاره د پښتو  مالومات نه ليکم، نو درنو لوستونکو د دغه ليکنې په تو

ه يادونه   . وکړمپه اړه د پرېکړو لن
ما له ډېرو افغانانو سره د پښتو . خو مخکې له دې به يو وار بيا د اشرف المخلوقات اصطالح ته ستاسو پا واړوم

ليکدود په اړه خبرې کړې دي او يو شمېر دوستانو برېښناليکونه هم را ته استولي دي، چې يو شمېر دوستانو راته د 
و تنو  اړه نغوته کړېهافغانستان د سياسي کړکېچونو پ  او نورو بيا په بې غوري ويلي دي، چې د پښتو پرېکړې د يو 

ليکوالو پرېکړې دي او تر ننه چا په خپلو ليکنو کې نه دي پلې کړې، خو زه بايد ياده کړم، چې قوانين په يوه پوهنيزه 
پوهنې پر بنس يو ان ه پرېکړه موسسه کې کېږي او دغه موسسه يا کمېسيون يو شمېر غړي لري، چې د خپلې 

ي د بيزو کار نه دی وک د پرېکړې صالحيت لري، يانې ترکا ه بل ! کوي، نه دا چې هر  خو په افغانستان کې هر 
ولنې خبره مني او نه هم د پوهني د اکاډمي پرېکړو ته غاړه ږدي، نو خدای دي  وک د يوې علمي  ډول دي، نه 

  .هدايت ورته وکړي
پښتو پوهانو او تان کې او له افغانستانه بهر هم ډېر کار شوی، خو په سيمه کې د د پښتو ژبې د ودې لپاره په افغانس

ه په دې وروستيو ړې تو ان ړتيا د لرې کولو او ديو داسی معياري او ليکدود د کلونو کې د  ٧٠عالمانو په   نيم
ته کولو ولمنلي ولو ته يو شان د منلو او پوهېدو وړ،پارهل ليکدود د رامن نه ستړې کېدونکې علمي او ، يو  چې 

ينې پرېکړې يې دلته يادېږيعملي هڅې کړي دي   . ، چې 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

د پښتو )  مياشت جونميالدي کال د ١٩۴٢( کال د جوزا په مياشت کې مسي شجري هـ١٣٢١په  :لومړۍ پرېکړه
تنه د افغانستان  ه وکړه او په »٢۵«ولنې په غو ولنه کې غون  اختالفي موادو »٣١« تنو ليکوالو او پوهانو په پښتو 

خه وروسته   : وليکل شيسمې چې دا الندينې کلمې بايد ، وکړهپرېکړهباندې يې له بحث 
  

  
ولنې ) ٣٠ست ا ميالدي کال د ١٩۴٨ (ه کې سنبلپهکال لېږديز لمريز  ١٣٢٧په  :دويمه پرېکړه په کابل کې د پښتو 

تنه د لرې او برې پښتو نخوا  د پښتو د ليا   د کره ليکدود په اړهو او پوهانو د پښتو تنو پښتنو ليکوال»١٩«په غو
 .وکړهاسانتيا لپاره بله پرېکړه 

  
 

ولنې په بلنه د پېښورسره سمون لري،  کال  ميالدي ١٩۵٨لېږديز لمريز، چې د  ١٣٣٧په  :درېيمه پرېکړه   اود پښتو 
و ک مه لې راغلي وبلوچستان پښتانه ليکوال او پوهان کابل ته د خپلواک د جشن په ور ست په (، د سنبلې په پن د ا

ېړنمرکې او خبرې تر سره شوې، چې  اړه په دودد پښتو ليک) ٢٧ و او  و غون ينو ونوحثيزو بوروسته له  خه د   
  :اړه الندين پرېکړه وشوهاختالفي موادو په 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 
  

  
 

ه هم يو نړيوا٧ او ۶ ميالدي کال د اکتوبر په ٢٠١٠د پښتو په اړه د  تر نامه الندې په » اسانه پښتو«ل سيمينار  نې
ې او پښويې په اړه بحثونه وشول او د سيمينار د پرېکړو پر بنس  کابل کې جوړ شو، چې د پښتو د کره ليکدود، ليکب
تناکه  ود او يوه د اسانه پښتو د زده کړې پښويه جوړ شي، چې بيا به دغه دوه ارز به يو د کره لېکدود اداري الر

  . خپاره شيکتابونه
  پايله



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ   په دغه پته.په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ولنيز  ولنو د سمې ادارې او هوسا ژوند لپاره خپل  يي، چې اشرف المخلوقاتو د خپلو  د پرمختللو ملکونو ژوند 
تونو ته لومړيتوب ورکړی او  لو او خپرونو کې يې خپلې ملي ژبې او ملي ارز ولنيزو هلو قوانين جوړ کړي او په 

ولمنلی کره ل ولنه کې هم د ملت جوړېدنې، ملي هويت، ملي د ملي يووالي لپاره يې  يکدود جوړ کړی، خو په افغاني 
لې شوې دي، نور نو بيا په افغاني سياستوالو او ليکوالو پورې اړه لري، چې افغان  ژبې او کره ليکدود لپاره هلې 

و پرته له تعصبه  ولنيز ژوند د پرمخت لپاره له دغو تو اندي لکه اشرف المخلوقات د  کار اخلي او که لکه رو
ولنه د  ولنيزم انارشيزم به پياوړی کوي، يا به  وونو او سمونو به سرغړونه کوي او  اشرف المنطقات له دغو الر

  !سيمييزو بېلنتوب ته لمسوي
ه کې د پښتني  ه هم د پرديو په الس جوړه شوې ده او په دغه ولسي جر د افغانستان ننن تش په نامه ولسي جر

ې ٩٨ېره استازو شم ه کې به داسې قوانين جوړ شي او داسې ۴٠ تنه ده، چې د ولسي جر  ٪ هم نه دي، نو دغه جر
ولنې د مريتوب لومه به رامن ته کړي  کاله مخکې هم ١٢٠له ننه لږ تر لږه . پرېکړې به وشي، چې د افغاني 
ه په افغانانو تحميل کړه، نو سر بېره پر ريزانو د ډيورن کرغېړنه کر ه د پښتنو پر زړه تېره ان  دې چې دغه کر

ه د نړيوالو مرجعو لخوا منل شوې  ولنه يې په دوو برخو وېشلې ده، خو نن سبا دغه  استعماري کر شوې او پښتني 
ه هم افغان زد کرکتر لري او د بهرنيو ملکونو دانه خواره پکې . او پښتانه يې په لر او بر وېشلي دي ننن ولسي جر

واښ به رامن ته کړي، چې افغانان دي، نو دا ول ه به هم داسې پرېکړې وکړي، چې د افغانستان د ورانېدو  سي جر
ير شي، چې د افغانستان د ورکېدو مخنيوی وکړي، نو په پای کې تاسو د  بايد د تاريخ دغه نازک حالت ته په پام سره 

نه کوله، يانې  ا راکی«هغې سندرې چې ما يې پل ور ليدو ته را بولماورېدو » ما له ر   . او د ان
  په درنښت   

g٣yZ٧RAvc_M=v?watch/com.youtube.www://http  
 

  


