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 2تر 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، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 ۲۰/۲۰/۰۲۰۰                 ډاکتر رحمت ربی زیرکیار

 !بې پښتو ارګ د پښتنو مرګ دی
 ؟وایيوبه د خپل پالر پوښتنې ته څه ډول ځواب  «جالت چپن»

 

ویستلې وه  خوا کې و په شا ۰۱۱۱کلونه وړاندې د  ۰۱نـږدې  بې پښتو ارګ د پښتنو مرګ دی() ما زیرکیار دغه چغه

 رهـورو سـاو د ن  وه ېوـش منل سره  نګارـټیصمیم له خوا په محمد آصف  وواند ـد ښد کـره پښتـو  او په پیښور کې 

 وهکړې ریکه ـش یې 

 ووچی د يم( راغل۰۱۹۳اکتوبر =لمریز۰۱۳۱)تله ې قانون ک ياساس يدوری په وروستن يپه افغانستان کی دشاه

رشمه ېسی قانون په پنځه د. )دریمه ماده(. دهمدغه اسايد« ېژب يرسم يپښتواودر»ژبوله منځ نه افغانستان دنورو

 زیات استعمال لپاره او ، پرمختیاېدپالنې دهغ ېظف شوی وچؤدولت م وه او ېژبه ګڼل شو يپښتومل ېماده ک

( پارلمان ته ۰۱۹۰ یانی اکتوبر۰۱۳۳. له دینه یوکال وروسته)تله يکړې ی يعمل او يپروګرام راوباس« اغیزمن»

په  غړی وې جرګي ولس دې چ يپالرعبداالحدکرز يامد کرزح دهغه مهال لومړی وزیرډاکټرمحمدیوسف ورغی. د

پرمختیا او ترویج  د پښتو ېژب يسره دمل ېماد ېپنځه دیرشم قانون د ياساس دیې   ېول ېډاکټریوسف نیوکه وکړه چ

 ېپارلمان ته به ی او يژبو قانون به جوړکړ د ېلپاره پروګرام نه وجوړکړی. ډاکترمحمدیوسف ورغبرګه کړه چ

 .يږـولی

زییز په اکتوبر کې  د امریکې په مشرۍ  د لویدیزې امپریالیستي نړۍ جنګي سازمان ناټو په افغانستان یرغل  ۰۲۲۰د 

د امریکې مرکزي  ، ژبه او سیاسي کلتور ماته کړه.د ټول) لر او بر( پښتون په وینه وکړ او خپله وحشي تنده یې

لمریز(  ۰۱۳۲) زییز۰۱۱۰خپروي. د « د نړۍ د معلوماتو کتاب»( د هر کال په جوالی کې ی.أی)سي.آ استخبارات

ولولې او د پښتو  (جوړ۰۲۵د افغانستان د وګړیو پنځوس سلنې) نوپه دغه کتاب کې پښت پورې، د مرکزي استخباراتو

تاب کې) د  سي آې أئ په ذکر شوي ک ،خو یوکال وروسته ه.و ژبې برخه هم پکې پنځوس سلنې ښودل شوې

(معرفي ۱۰۵او  د پښتو ژبې برخه یې پنځه دېرش سلنې) (۱۸۵ل(  د پښتنو شمیر آته دېرش سلنې)۰۱۳۰م=۰۱۱۰

په کابل کې سړک الطوایفي پیل  او پرچمیانو (شمالي ټلوالې۰۱۳۰=ثور ۰۱۱۰له دېنه دوه میاشتې وړاندې)اپریل  کړل.

ه کتاب کې  د هغه کال په جوالی میاشت کې ټیټې وښودل یانې د پښتنو او پښتو ژبې شمیرنې د سي آی أی پ کړې وه.

پرچم  دوهــمه سقـاوي رامنځته شـوې وه.  دغه ډول شمیرنې په  -رباني -میاشت کې یې د مسعود شوې چې د اپریل په 

راهیسې امریکې د  ۰۲۲۰بخولې سره جوخت، له اکتوبر  ۱۰۰د ( چلن لري.  ۰۱۰۲څه نا څه بدلون سره ال تر اوسه)

او  د افغانستان په  استعماري اساسي  یې، ایران او پاکستان د خوښۍ لپاره ټول پښتون اود پښتو ژبه ژوبل کړل،روس

د امریکې ولسمشر بارک اوباما  په کابل کې (  حامد کرزي۰۲۰۰می  ۰پرون ) قانون کې یې د ډیورنډ لیکې وویستلې.

 حامد ې جاللت چـپنچ اوس پوښتنه داده. رنئ ژبه پښتو کې، نه په خپله پالته خپله رسمي وینا په فارسي کې واوروله

  ځواب ووایي؟ ه ډولـڅ ) چې له صدر اعظم  ډاکټر محمد یوسف نه یې کړې وه( ته ـېنـخپل پالرپوښت کرزی به د

 پای
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