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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 ۴۰/۳۰//۱۴/                                                                                                     وحید ځاځی 

                                                                   

 درواغ يا صداقت او صفا

 

په مقاله کې  Lutz Rzehakخو د . کې شوي ويکړيو ښايی د پښتونوالی ډير تعريفونه تر اوسه پورې په علمی او ادبی 

Pashto Doing  نده و مطلد    يدو  داسدې  مدې   پدام شدو،  ده تدر اوسده     « راسخ عزم، صدداقت او صدفا   » می يوه ټکې ته 

. پدام نکید    ه د  دا  داسې موضدو  تد   قدرت او پیسو د السته راوړلو وخت دئ، يا دا  ه په دغه زمانه کې،  ه د. لیدلئ

Lutz Rzehak وايي : 

پدر لده پسدی    د  پښتو کول دا معنی لدري،  ده پده  دره سدتونزه      . د میړانی مفهوم د راسخ عزم، صداقت او وفا بیان کوي"
د میړاندی لتدت د پښدتو لتدت     . ائ شيغلبه کید، د ډيرې حوصلې يا د وخت په کارولوزحمت سره ـ او که ضرورت وي  

د راسددخ عددزم، صدددف او صددفا د خددو  . اخیسددتش شددوئ دې تدده سددړئ  دده واده يددې کددړئ وي و ندده مقددتی شددو ، ا میددړه 
د پښدتنو لیکوالدو دا ادعدا ده،  ده دا د پښدتنو ملدی خدواو د ، او د        . صفتونو تقاضا  م بايد ښځو او ماشومانو نده  وشدي  

. وفدادار ، د اعتمداد قابلیدت او خلدوو د میړاندی مخفدوو صدفتونه دي       . دوئ د سخت ماحول او طبیعت يوه نتیجده ده 
،  ده پده   وعدې ته پوره ارزښت ورکول کی ي، ځکه  ه پښتوکول د د  ايجدا  کدوي  . ورکړل شوئ قول بايد مات نقي

یله د مفهدوم پده وسد   « او وفدا  عهدد   » پده پښدتونوالئ کدې دغده ارزښدتونه د      . بايدد وفدا وشدي   ، بدی لده اسدت نا  خده     -وعدي 
پدر دې  بر سدیره   . پښتو ويش ـ او په خپش عهد وفا کول مترادف مفهومونه دي  -دغه مفهوم وايي  ه پښتونوالی . بیانی ي

قیام الددي  خدادم پده خپلده مقالده کدې،  ده د پښدتو تعلیمدی اساسداتو پده بداره کدې يدې                " .پښتوکول د رښتیا ويلو ايجا  کوي
د  تاکیددد کددوي،  تدده لتتوندده  دده پدده پښددتو کددې درواغددو تدده       . پدده نددوم لددري « رښددتیا»ففددش د ځددانیړ  لیکلددې ده، يددو  
د دغدی مفکدور  سدره دئ غدواړي وښدي،  ده       . مداحینه او  اپلوسي، اساس يې په پښتو ژبه کدې نقدته  : استعمالی ي لکه

برعکس . موضو  نه ده   دئ داسې استدالل کوي،  ه اخالو د شتمنئ. سترګه ګوريټیټه  پښتانه غلطئ او لټئ ته په 
د مقدالې پده ندورو ځدايونو کدې      . به غري  سړي سره مرسته وکړي،  ه خپش سخت حالت سره مقابلده وکدړي  اراده  قو  

په عمومی توګه يو پښتون ته مرګ بهتره دې » : لکه  ه دئ وايي. کړېه قیام الدي  خادم له لوړو لتتونو نه صرفه نه د
 ".ه يو درواغج  په  نګ کې ښخ شياو کله  ه پښتون مړ شي، نو دئ نه غواړي،  ه ل. له درواغ ويلو نه

کلدی او ولدس کده بده      مگدر پده  .  ه  یڅ درواغ به يي نده ويدش   پیژنده  سپی  ګیرئ سړئ  ګرانيو کلونه مخکې په ما ډير 
ندو داسدې بريښدي    . و لی، او نورو به ورته ويش،  ه د ضرورت په وخدت کدې خدو درواغ وايده       ځینو خلکو ملنډ  پر

 .زياد شوي دي ه د زمانې له تیريدو سره ضرورتونه  م 
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