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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                   »يوسفزی«نويداهللا  :ليکوال  ٠٤-٠٢-٢٠١١  ني
        

 پښتو په ډوبېدو ده
 

ې کېدونکې نه وي، زما دا ليکنه د زړه له ډېره درده  ډېرو درنو هېوادوالو په دې هيله چې زما ليکنه به تاسو ته ست

ي، ما ليکنه نه کول ندې اس ستاسو درنو  ه خو ډېر اړ شوی يم چې بايد خپل قلم رار واخلم او خپل د زړه ب

وکې را م لوستونکو مخې ته د قلم له  و خپل د زړه درد له تاسو سره شريک ک   .وباسم، تر

يله لرم، هغه دا چې دوی پښتو ته هغسې چې  و مشرانو او کشرانو نه  اغلو ليکواالنو، خويندو، ورو زه له خپلو 

ی ده، خو له خپلې پوهې نه کم کار ده، له خپل توان او وس نه يې کم کار پک و کار ک نې ورو ار ده کار نه کوي، 

ی ده، مون الحمد هللا نن ورځ  و لپاره کارولي دي، که  ک و  ان ډېر ليکواالن لرو، خو ډېرو خپل قلمونه د خپلو 

ه به وليکي، خو که  ه وي، خو يو  ای کې يې  وتو کې ونه نيسيپه کوم    .ه يې نه وي، نو قلم به په 

وک به يې کوي؟ داسې هم نه ده چې زمون پښتانه غريب دي، دا هم نه  و، نو  که پښتو ته مون او تاسو کار ونه ک

ولو پښتنو دا هيله لرم چې را ه نه دي، زمون پښتانه ل ويده دي، زه له خپلو   ده چې پښتانه پښتو ته د کار کولو جو

ي او که مون په دې تمه کېنو چې امريکايان به راشي زمون پښتو ته به کار  وي شي، خپل هېواد ته پخپله کار وک

ولو  ښت کې خو له  ي، دا ناشونې ده، د هېواد په جوړولو کې خو له امريکايانو مرسته غواړو، په مالی ل وک

ي او کار کوي، زمون لپاره دا د بهرنيانو مرسته غواړو، اوس د خپلې ژبې د خدمت لپاره هم  مون ته بهرنيان را

ي او پښتو ته د  ان نوم ايښی ده، افغانستان ته را وان چې زمری خان يې په  ای ده، نن ورځ يو آلمانی  شرم 

ی؟ آيا پښتانه په خپل سر کې ماغذه نه لري؟  ه دي؟ آيا پښتنو ليک لوست نه ده ک ي، آيا پښتانه م خدمت کولو مال ت

ې دريادې  و ستونزو بېل ې تېروو، زه به تاسو ته د يو  ومره ستونزو کې خپلې شپې او ور ورئ مون په  تاسو و

لوېزي ول افغانستان کې يو پښتو  م، مون په  ې په هارک ورئ، يوا لوېزيونونه د ون لرو، تاسو و ه  برډ کې پين

لوېزيون نه لرو چې پ ي، مون پښتانه يو  ول دري ژبې خپرې ورو، په بهر کې زمون  ه بهرنيو هېوادونو کې يې و

ل ومره  برډ کې چې  خه کار اخلي او په هار الي  برډ له س ه د هار ه اخلي، افغان ورو وېزيونونه دي، له هغې 

رامونه چې هغه په پښتو  لوېزيوني خپرونې نه لرو، مون د ماشومانو نور پرو ه، مون د ماشومانو لپاره  دويمه بېل

لورمه  يو کې،  وون ه، د افغانستان د پښتنو په سيمه کې د دري ژبې کتابونو لوستل په  ژبه وي نه لرو، درېيمه بېل

ه، په دول ولې هاغه بېل ه، په پوهنتون کې د پښتو کتابونو کمښت، دا  مه بېل تي ادارو کې د پښتو ژبې نه کارول، پن

ولې ده، دا هم په داسې يو حال کې ده چې  ايي، پښتو يې له پښو را غور والی  ي ې دي، چې د پښتو ژبې د کچې  بېل

ان بولي په افغانستان کې، که چېرې پښتان٧۵پښتانه  ول په پښتو ۵۵ه  سلنه خپل   سلنه هم وای، بايد اداري کارونه 

ي، په  ۍ رسمي ژبه پښتو ده، نو بيا ولې اداري کارونه په پښتو نه کې ژبه وای، له بلې خوا په اساسي قانون کې لوم

يو کې ولې پښتو کتابونه کم دي، پوهنتون کې ولې پښتو کتابونه کمښت لري، په پوهنتون کې ولې ډېری پښتانه  وون

يله له مور او پالر نه هم ده، هغه په دې چې ولې دوی د خپلو ماشومانو  وونه کوي، زما  وونکي په دري ژبه 

ايي، زمون ماشوم چې را  انې ولې خپلو اوالدونو ته د پښتو ژبې الره نه ور پښتو ته پاملرنه نه کوي؟ پښتنې مور

کي زده کوي، اما ي ي مور او پالر ورته د دري ژبې  ې کله خپل ماشوم ته پښتو نه زده غ و د دري ژبې واال هې



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک 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 لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه چې  کوي، مون خپلو ماشومانو ته په کوچنيتوب کې دا ويلې دي، چې له بلې ژبې کرکه مه کوه، بلکې کو وک

ای  ن يوه بله ژبه هم زده ک وک وکوالی شي د خپلې مورن ژبې تر ې، دا سمه ده چې که يو  بله ژبه زده ک

ه ک ې ار ده، خوشي، دا    . چې خپله ژبه پکې هېره نه ک

ای ده، هر کله که  ول وايي چې ژبه د مور پر  وري او دا  ه  له بلې خوا زمون پښتانه خپلې پښتو ته د مور په ستر

ي، تېری، آيا تاسو د خپلې مور لپاره خپل غ نه پورته کوئ؟ آيا خپله  ي، ظلم کې د يو انسان په مور باندې تجاوز کې

  .ر له پردي يرغله نه ژغورئ؟ د پښتو ژبې ژغورنه د هر پښتون افغان دنده دهمو

ې کچکول» ساحل«بيا  و ې  و   پتري وهم په خپل 

  خير له پښتنو نه د پښتو لپاره غواړم

 

 

 

 
  


