
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 1تر 1 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

  
  

  

 11/11/1112          احمد جان منو
 

 انستانیافغافغان، افغاستان او 
 

 درناوي مو نازووم او هرکلی مو کووم! ګرانو د قدر وړ لوستونکوو په سالمونو او
 زه د څو سوالونو او د .انستانی( د ناندریو بازار تود دی، افغاستان او افعسبا زمونږ په ګران هیواد کی د )افغان نن

طفآ ه څه لرئ لکوم د درستوالی د پار ،و او ځوابونو د څرنګوالي په خاطر، تاسی هم که د سوالونځوابونه لیکم یو هغو
  .راسره شریک یي کړئ

 

 هستم.( . من )افغان( یم. شما کی هستیدته څوک یې. زه )افغان - 1
از « ما»من « هستید»، «هستی»از کجا « شما». تو «یو»دافغانستان یم « مونږ» «هزتاسی دکوم ځای یې. ) - 1

  «.هستیم»نستان هستم اافغ
 

 :یا به داسی وایو چی
 م.من افغانستانی هست م.زه ا فغانستانی ی

 ،یپه ورځنیو خبرو او اترو کی مونږ په پښتو او دری ژبوکی پورتنئ جملې په کار وړو . اوس نو زه نه پوهیږم چ
 ه.ستونزه په کوم شي او یا په کوم ټکي کی د

( او ( کی ـ )زه افغان یمپه دواړو خویندو ژبو )پښتو( ا و )دری ب،ه لومړۍ غونډله کی د سوال په وړاندی ځواپ -
 ی.( کلمه یو شانته لیکل کیږي او تلفظ یې هم یو دافغان هستم( په دواړوژبو کی د )افغان )من

ي یندو ژبو کی په یوشانته ټکو لیکل کیږ( نوم په دواړو خوتنه کی هم د سوال په ځواب کی د )افغانستانپه دوهمه پښ -
 ی.او تلفظ یې هم په دواړو ژبو کی یو شانته د

ونو لو تخلصونو یا وړو نومهمدارنګه مونږ په دواړو ژبو دری او پښتو کی د ویاړنې لپاره په نسبتي حالت کی په خپ
: زه یا .ممن افغانستاني هست م،ی: زه افغانستانی ی دنسبت کلیمې دي په کار وړو لکهکلیمې چ «ني»او « نی»کی د 

 م.من کابلي هست م،: زه کابلی ییا م.من لوګري هست م،لوګری ی
 ،یژب څیړونکو او د ټولو لوستونکو څخه دا هیله ده چی په پورتنئ توضیح ک و،ادب پوهان و،زما ښاغلو ژب پوهان

ه زنومږ دهیواد اوسیدونکو ته به ډیره د دا جنجالي موضوع ب و،که نه ن م.که نادرسته وې الرښوونې ته مو اړتیا لر
د  . درنو لوستونکو دری او پښتو دواړه خویندي ژبې دي او زمونږی جریان لريدرد سر مسله وې لکه دا او س چ
. کله کله مجترم ژب پوهان یوه کلیمه په بله ژه کی وګوري چی د دویو د ژبو د ویاړلي هیواد ملي او رسمي ژبې

لږ شباهت هم ورسره ولري ،بیا نو قلم ورپسی راواخلي او هغه دخپلې ژبی پوری نښلوې او کلیمو سره یو څه ډیر 
پری ویاړي . دا د تشابه او نږدیوالي کلیمی ال څه کوی چی د یوشانته والي افعال یي په خپل کور افغانستان کی شته 

رو زمونږ دهیواد په ملي او نورو ژبو پشتو او پشه یې او ښایې نو ی،دوستانو ددر ی.دی هډو ورته دچا پام نه دی شو
ه یا به پوره یو شانتدژبو نندارتون لري دافعالو پای یې  ی،کی دننګیالو د کهول په بڼ او شریک کور افغانستان کی چ

ډۍ زه ډو - م.دری او پشه یي ژبو کی دافعالو پای ته ستاسو پام ور اړوو و،: په ترتیب سره په پشتورته وی لکه
 م.آ اوو ایی م،میخورمن نان  م،خور

 زه خو برتري پکی ه.( کټ مټ یو شانته دي نو برتری د کومې ژبې دمیخورم م،خوروګورئ: په پښتو او دری کی )
په توري « م»د توري لرونکي دي او په همدی د «م»پوری ټول دلومړي حالت افعال د  کښی نه وینم او تر پایه

 ی.په توري د« م»فارسی او پشه یې( کی د فعلونو پای د  و،پښتي چی دا شراکت په دری واړو ژبو )ختمیږ
په دی اړوند به زه دومره ووایم چی دهیواد د لویو او وړو سره باید د پوهاوي کارونه وشي او دا ورته په ګوته شي 
 چی زمونږ ګران هیواد د ژبو دګلونو بڼ دی یو و بل ته ښکال ور بخښي او ددغي خدایي ښکال او خوش بویونو څخه

. متحد او یو الس اد د سولې او ترقې په لور وخوځووښایی خوند واخلو او په مینه او ورور ولئ کی سره خپل هیو
شو لکه ورونه د برابر حق خاوندان شو او د هیواد د ټولو شتو څخه یوشان برخه من شو د پوهی او ادب مخګښان 

او مثال شو او په پای کی نا اهله سیاستوال د اهلو څخه جال او  په هرڅه او هر کارکی نړیوالو ته یوه ښه بیلګه و،ش
 .وریدلو هیواد والو په چوپړ کی شو. په درنښتویي پیژنو او کړیدلو او ز
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