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.انشايي و ويرايش مطالب  نشراتي را به عهده نمي گيرد مسؤليت اماليي، اين پورتال بنابه تراکم کار،  
 

  
  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٤/٠٥/٢٠٠٩                ډاکتر يحيی وردک
  :بلنه

 
 

   کنفرانس لپارهنړيوالد پښتو 
  مقدماتي ورکشاپيپه جرمني کې د تيار

  
 و هېوادوالو،قدرمن

»  د پښتنو کلتوري لومړيتوبونه، ستونزې او حل الرې يې«س کال د جون په وروستيو کې  پښتو نړيوال کنفرانس د 
ار کې جوړي په کاب الندېسرليکتر    .  يل 

  
د افغانستان معلوماتي  ، د بيانولو په موخهاو وړانديزونو  واروپا ميشتو پښتنو د نظرون د  کېنوموړي کنفرانسپه 

ه نيولمرکز راتلونکې يکشنبه يوه ون بلنه درکووې، چې  تاسو ته پکښې مقدماتي غون   .  د 
  

لورو برخو کې يزونو په تمه يوو اوستاسو د نظرونوپه اړه  د ستونزو او حل الرو موږ په الندې    : وړان
  

رام   :پرو
  د پښتو ژبې تعميم او وده. ١
ړې په عام ډول اوپه پښتنو کې . ٢ ان هپه    او تعليم عامولزده کړې د کې  نجونوپه تو
 په پښتنو کې د منفي رواجونو سمون. ٣
  د اړيکو د شبکې جوړولد پښتنو د کلتوري پرمخت لپاره . ۴
  
ون نک يزونه موږ ته په ايميل کې راولېءشیه ه په دغه ورکشاپ کې  د . ئ کوالی، نو هيله مند يو چې خپل وړان

ه اخې مل شولهدې لپاره تاسو  خه هم    . ءستلی شیي فورمې 
  

 ډاکتر يحيی وردک        
 

هد مازديگر  ١٠ می  کال د ٢٠٠٩ ، ديکشنبه :وخت  بجې پن
ار)افغانيک ( د افغانستان معلوماتي مرکز:ای   ، جرمنی، د بن 

 

  

 
  آدرس

AFGHANIC/Seminar-Raum 
(im Brunn Autoland, III. Etage) 

Justus-von-Liebig-Str ٢٤ 
٥٣١٢١ Bonn, Germany  

  
  معلومات

Tel ٣٠ ٧٦ ٤٠٩ - ٠٢٢٨ 
Mobil ٠٦ ٧٣ ٧٤١ ٠١٧٤  
wardak@afghanic.org 

 



 ١ 

   ز ک٢٠٠٩کابل، نړيوال کنفرانسښتو پ
  د پښتنو کلتوري لومړيتوبونه، ستونزې او حل الرې يې

   لومړيتوبونه: د پښتو ژبې تعميم او وده١
  لينومسو  حل الرې  ېستونز

  سيستم نه لرياو کره واحدد ليکنې 
  امر او ډکشنري خوا يې کمزورې دهرد 

  د ژبې د اسانې زده کړې الرښودونه نشته
  ثار ډېر ل دي علمي آ

ه پاملرنه    د ژباړې ارزښت ته ل
ي   په دفترونو کې نه يا کمه کاري

يو او پوهنتونو او شخصي زده کړو کې نشته يا کمه ده  په ښوون
  په رسنيو کې يې برخه کمه ده 

ي کنالوژۍ کې يې کارونې ته سمه  پاملرنه ، نه کي   په نوې 
يمپه عامه چارو کې ک  ه کاري

ه ډېره کمزورې دهپه هنري برخو    کې يې ون

    

  
ړې په عام ډول اوپه پښتنو کې . ٢ ان هپه  ېد  کې  نجونوپه تو   او تعليم و عامولزده ک

  لينومسو  حل الرې  ېستونز
  ښوونه او روزنه ال پوره مهمه شوې نه ده

  ښوونه او روزنه هر چيرته نشته
يو پر وړاندې منفي تبليغ    د ښوون

ولو او يو د سو    بندولو سيمه ييزې دسيسېد ښوون
ې ويني    د پښتنو په جهل کې د  سيمې يوشمېرهېوادونه خپلې 

ې ذريعه شوې نه ده   ښوونه او روزنه هر چا ته د 
  والی نشتيو او پوهنيوجال ښووند 

  ديني تبليغ ورته کم شوی دی
ينو رواجونو يې مخه نيولي ده   )مشخص دې شي (د پښتونولي 

ای کې نشتهيسيمه  ي په هر    يز ښوون
ي نشته   د مدرسو سره  ښوون

    

  
 



 ٢ 

تنو کې د منفي رواجونو سمون٣.   په پ
  لينومسو  حل الرې  ېستونز
  دښمني
ني   ترب

  )وياړن(سيال ، قومي او قبيلوي تفاخرات
ه کتل رۍ ته په سپکه ستر   کار ، کسب او سودا

  د نجونو د تعليم مخنيوی
و مح خه د ښ   رومولله ميراث 

   کې د نجونو ورکول اوبدلپه بدو
  د کوچنيوالي په عمر کې واده
  په تژدې خپلوانو کې ودونه

انو ته د وړو نجونو ورکول    زړو بوډا
خه د ازادۍ اخيستل  و    له کون

  رويسود، 
ه پاملرنه   نظافت ته ل

سونه   د غذاخوړلو ناسم پرک
  پر خرافاتو عقيده
  پيري او مريدي 

  يری والی نه لبله ښاري تو
  په تيرو وياړونه

 د تفاهم په نسبت زور ويلو ته ترجيح
  

    

 
 
 د اړیکو د شبکې جوړول. ۴

  لينومسو  حل الرې  ستونزه
  د يوې کلتوري ستراتيژۍ نشتوالی

ورک  د کلتوري ستراتيژۍ د پلي کولو لپاره د عملي ميکانيزم او نړيوال نې
 نشتوالی

  

    

  


