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واب ـتـنـې    د يــوې پــو
  

ده پخپل الر سـم روان يمه   پرې مېـ
ېزه خو لېونی نه  انبه لېونی ک   يم،

  !!!!تــــه
  
ې د و ه او راته زن وواهه ، مخه چا ور معمول په شان سالم مې  وشي مې پورته ک

ود،. ان مې معرفي ک واچاوه او دستور  دود او افغانی هغه سره لدې چې خپل نوم را ونه 
ه ـ روغب يې هم را او ته يې هم سپکاوي وک  غصه تيپ په او ډېر قـهرجن سره ونه ک

يا شو   :سره مې ووېلې ان. ريکاردر غندې په خبرو ل
که را خدای دې خير ه آسماني  چې روژه  روژې مياشت خوهــم نه ده باندې ولوېده؟ د کوي، 

  !زړه به په انا تسوي به ابا نيولې وي او
ايه نيوکې درلودې او ينې بې ه يې داچې ده زما په ليکنوکې  ده وېلې  هغو له ډلې نه مثال د لن

ي؟ ولې سچه) دری(زماپه ليکنوکې ولې  تو(لغتونه کارول کي   نه ليکم؟)پ
کـــه خوبه نه يې  خير: په ډېر درناوي سره مې ده ته وويلې وخندل او ما ه  دی روکيه، 

ولې نيوکې وليکه زه او ترې زده  ـه بـه نور لوستونکي به يې ولولو او لوېدلې ـ ته خپلې 
ه خب و، دا خو  دې؟ک وک پرې ه ليکې اونه بل    ره نه ده ـ نه خپله 

تل چې له هغه سره په دغه اړوند نورې خبرې او وشي  ما غو م خوله بده مرغه ده  بحث وک
وده او يا دی او نور کې کاري چې دی تل له انترنيت سره ل سايتونه  ه يې ونه ويلې، داسې 
ه چې ليکم اوس دې ما وينی ـ نو   .هغه دې ولولي ته غوږ ونيسي او

  :محترم لوستونکيه
ي،  دا ينې تېر وتې ليدل کي ه ليکي په ليکنوکې يې خامخا  وک چې  بايد په پام کې ولرو 

ول زه نه غواړم دلته وليکم خودا چې زما په دي او الملونه يې ډېر لغتونه ) دري(ليکنوکې هغه 
ه ووايم م چې  ي اړين   رسمي ژبې دي اود دوو دغه دواړه ژبې زموږ: ولې کارول کي
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 دواړو قومونو په دغو مور له خوا دپالراو ډېر وياړم چې زه  ژبه ده او قومونو نجيبو شريفواو
لی يم ي دي، نو)وطن بدن(وطن تول قومـونه د  د.پورې ت ول قومونه  که پرما د غ وطن 

رانې دي او   .ژبې 
 

   يمافغانموره پيداشوي يم ،  له پالر اوافغان د
  يمافغان تل به وايم چې   اوافغان پايم يوتل به 

 
تونکيه   :محترم پو

ولې ژبې او پوهيدلو او پوهولو وسيله ده، د ژبه د ې توکـه هيواد  ان تو اودري (  په  ) پ
تانه او( دوي قومونو  ژبې لکه د ن په  او په کلونو کلونو) تاجکان  پ يو په اوږدو کې  د پې

و یپه شان  ن لکه د دوو ور ای او قومونو د نورو او ژوند ک په شريکه له خپل  سره يو
يدی خه دفاع ک   .وياړلې هيواد 

ې د دوی کلچر او دودونو ې  يو له بل نه اغېزمن شوي، دوی پخپلو کې ډېرې ورک درک
يدي، د ونو افغانانو مور په يوه قام او پالر په بل قام پورې اړه لري ک ان درته (  زر زه خپل 

ی ـ ډېر لغتونه له و هم يوژب )يم  تو( خه) دري(په بل تاثير ک تو (ته اوله ) پ پ
رزيدلی او) دري(خه) ډېر  ته نقل سوي آن تر دې کچه چې اوس د دغـې ژبې يوه برخه 

ي چې دغه لغت  تو (خلک  اوس نه پوهي   .)دري(که  دی) پ
ولې ژبې لکه د يوه بله خبره مې هېره نه شي او ۍ نورو ژبو په شان له  هغه دا چې زموږ  ( ن

ريزي اردو او دغو ژبو ډېر لغتونه زموږ په  د خه هم متاثره سوي او) …عربې ــ ترکي ـ ان
ای نيولی  او اوس د رزېدله او دا کوم بد کار نه دی بلکې هغه يې ال  ژبوکې  هغو يـوه بـرخه 

ېده او په دغــو  ي، خبرې پسې شتمنه ک  ورباندې کوي اوهغه لغتونو اوس ډېر خلک پوهي
ي   .خپله 

وهانو له خوا ډېر پخوا وضع  يا دپ خبره خو هلته ورانه شي چې ډېر لغتونه موږ خپله لرو او
ينې  ي خو په ډېر خواشينی سره  ي، خلک په هغو پوهي ولنه کې اوس استعمالي سوي او په 

 لغتونه پخپله ژبه کې لمسون داسې پرديو پــه ينې په لوی الس د ناپوه له رويه او خلک د
نوي غلط وضع شوي  په لويه کچه شته يا داخلوي چې دهغه ورته لغتونه يې زموږ په ژبه

هيواد سره  خپلې ژبې او کار د ، خپلې ژبې ته راولي چې دا)ايران(لغتونه په هغه هيوادکې 
  دغه وطن پلورنکي ده او لويه جفا

ی او  ! دغسې خلکو لعنتونه دې وي په.نه خلک به نه تاريخ وب
ناه ده، اوسنی ناورين کوم چې په هيواد کې روان   په ژبو کې تبعيض لويه او ېدونکې  نه ب

 زموږ ملي وحدت ته يې سخت زيان رسولی يو المل يې هم لساني تبعيض دی چې د دی او
يـو  ينو معلوم الحالو وونه او  آخــندي) ايران(له خوا د ) خراسانيانو؟ ( ک رژيم په الر

 ملي وحدت ه به دا وي چـې لـه دغسې تبعيضونوالس واخلواو د .هستور په الر اچول سوېدد
ولو عجيبه، د واقعي سوکالي موپه برخه شی و تر لمن ونيسو سره د ) ايرانيانو( خندا وړاو له 

ه داده دوی د وس شپېته کاله د اړېکو او جاسوس بېل مخه وضع شوي  چې په سل کونو پن
و دلغتونو کې ي اروال او(  په شمېرلغتونه کوتو  ې دغه  ارنوال ، ولسوال،  ) ... پوهنتون، 

ي او ې او غوره ک ې بې وهلي او په دغو پسې يې پاي ی لستو مظاهرې کوي چې  ادي او ل
ي ـ موږ موږ دغه نومونه اه ، ( نه منو چې په موږ له آسمانه تندر لوي دانش

ما در پوهنتون درس خوانده نميتوانيم (پلمه يې داده چې  وغواړو ا) ...تيمارستان،شهرداري او
رجنرال او( ورئ چې د  نو بيا) !!!   په مقابل کې دوی هېـ )...سترجنرال، مارشال ، ډ

رد سرهن ، سرلشکر، ارتشبد، سپهبد،( حساسيت نه لري او نه وايي چې موږ  ) ...او سر
که چې په دغـوکې ډېری د دو غواړو، دا ډله ) خراسانيانو؟؟ ( د ي جــنراالن دي  اوولې؟ دا 

وک  پخپل فـرمان يې رتبې اخيستي او که ده چې پخپل زړه او دي  وک دغه نومونه پرې کې
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ورک ) درشن فېشن او(ورکه شي له دوی نه به  )ډپ اوسامانه(به يې ونه پېژني او د دوی به
ی دی؟ که چې دوی په دغــــــو پسې جهاد؟؟ ک   !ب  يا للعج.شي 

  
  :يادونه 

ر خليل اهللا يدال زيات معلوماتو تر السه کولو په موخه د پياوړي ليکوال او ژب پـوه  انجـن
ي ډول دهغه ان برلين ـ ) زبان دری ورودلغات بي مورد وناباب در (معروفی مقاالتو ته په 

ست ١٧ـ  ئ٢٠٠۵ ا   . مقالې ته مراجعه و
  
   
  
    
  
  
  
   

 


