
ززموږ يوااززين پتو

سرهه ددغه په خبرهه رراازز هر سیی چي وويي، ااررته ددوومرهه ژژبه چي ددئئ، سرهه ددېې په خو توبب غوررهه نورروو پر وواالی ه ژژبو دد
وووويالیی سي، يا يې ووليکالیی سي.

له ژژبي يني هم بيا بشپېدالیی، سي نه پخپله ژژبه کومه يوااززيي ااوو دديي، ااړيي کله هر ته مرستي وو بله دد يو ژژبي هم ه که
خپله توله ددوومرهه وويناوويي ااوو وويي (االفاظظ) لريي، چي په ل ززيارر دد پرددوو له ااړتيا خه ووززيي.

سته، پکې وويي پردديي يني هم ددغه دد سرهه کېيي، له خه ژژبو لوړوو ااوو ژژوونديو دد نۍ دد چي ددهه، ژژبه هغه ژژبه عربو دد
چي دد ددغي ژژبي پوهانو ررااووولي دديي.

پخپل وويي يوناني ااوو التيني پردديي نورريي ااوو فراانسويي اانريزيي، لکه ژژبي سمي ااوو لوړيي نۍ ژژووندۍ ااووسن دد هم ددغسي
سمولو په ژژبي ددېې دد سوو ډېروو ااوو ددهه ژژبه مشراانو ااوو ولوااکانو دد کېيي کاله ززرر دداا چي ددهه، ژژبه غوررهه يوهه هم پاړسي لريي، کي من

ااوو خپروولو کي ززيارر کلی ددئئ، ااوو دد ددېې پر سمونن ډېر لت (مصرفف) سویی ددئئ.
به ډېرهه ووليکو، ه پاړسي يوااززيي ااوو سوچه په چي ووغوااړوو، موږ ااووسس که هم پالنو کالو ززرروو دد ااوو ررووززنو ولو ددېې دد سرهه

راانه وويي ااوو ډېر له به وو عربي ژژبي ته ااړ سو.
ددوومرهه کي پتو په پخپله ما سو، کالیی ه هر موږ پتو سوچه په سواان ډېرهه په ااوو ددهه ژژبه ااررته يوهه پخپله خو ژژبه پتو
ډېر په ليکي ددررېې ددووېې به پاړسي يوااززيي په ليکم، ه چي ااووسس خو ددهه، کېې مي چي کي پاړسي په لکه کېې، ددهه نه پلنه ااوو کتنه
يو توله خپله له ژژبه ززموږ چي رراارندېيي، ه خه ددغه له سواایی. کالیی سوچه نهه بېله مخونه خو پتو په ووليکم، ززيارر

بشپ ووااکک دد هر رراازز ليک ااوو لوست لپاررهه لريي، هغه وکک چي په ددېې ژژبه کي ل ه ررووږدد وويي ززما سرهه به دداا ایی وومني.
خپلو مو پتو سوچه مخونه ااوو يو سويي  پتو يوااززيي په سرهه ووررووو پتنو ااوو وويونکو خپلو دد کله کله هم ددمخه موږ
برخه بشپهه ته پتو يوااززيي ددېې تر ووررووسته چي غوتي دداا موږ ااووسس خه ې ددمخن دد چي لکه ددهه، کېې ووړاانديي ته ووررووو
ووررووو پتنو پوهانو خپلو له موږ کي الرر ددېې په ووکو، ووينا سرهه وويونکو خپلو دد پتو سوچه په خه خواا هريي له ااوو ووررکوو،
لکه ته ولو ااوو وولېيي، ېي پي وله هغه ژژبي دد ززموږ مودد ااوو ززيارر  په ددوویی دد چي غوااړوو، مرسته ااوو ررووززنه هم خه

برېنا ددااسي ووبرېي، خپلواانن يې ال ډېر په مينه کي ډووبب سي ااوو غليمانن يې ړااندهه ااوو خاززهه سي.
تر پالني بې ددغسي ااوو ليدلې، ددهه نه ررووززنه ااوو پالنه (سببه) المله له بريي دد پردديو دد پېيو پېيو په ژژبي ززموږ چي ددېې دد سرهه
ااووسس سواان خورراا په موږ چي لريي، ېي ااوو ااررتواالی ددغومرهه ژژووندوونن دد کي ووررو لوميو ددغو په هم بيا ددهه، ررااغلې پورريي موږ

هر ه په يوااززيي پتو ليکالیی سواایی.
هم دداا ددررکو، پتو سوچه په ليک رراازز هر ته تاسي کي الرر ددېې په تل چي يو، ووالړ موږ ددهه، نه خبرهه خولې دد تشه ووينا دداا
ي، خپل يې چي خاوونداانن ژژبو پاړسي ااوو عربي دد لکه (کلماتت) وويي ژژبو پردديو دد سويي پتو موږ چي وواايو، وو ددلته ايي

موږ يې هم پتو بولو، که کله کله کرهه پتو وويي ميندهه نه سي، نو موږ به ددغسي پتو سويي (مفغن) وويي هم ووليکو.
ررااباسي، ډوولل بېل په خبريي ززړهه دد خپل کي ژژبه پخپله وکک هر ااوو لريي، ډوولل لوست ااوو ليک دد رراازز يو انته ژژبه هرهه
ژژبي دد ااوو کويي خوند ه خورراا لوستنه يا ليکنه ډوولل هغه په چي لريي، ډوولونه لپاررهه ليکلو ااوو وويلو دد ووينا هريي دد انته هم پتو

وواالي (ااددبيت) له پلوهه هم خورراا ه کاررېيي.
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په پتو وواايي: چايو ته دديي شيدېې ووااچولې؟
ررااي رراازز بل ووينا ددغه ژژبه اانرېزيي :په Do you take milk in your coffee م ک ووينا اانرېزيي ددغه موږ که

پتو کو، نو ايي چي ددااسي وووواايو: تاسي پخپلو چاپو کي شيديي ووااخيستې؟
انن ډوولل ددغه په ليکونکي ززموږ که نو کېيي، ډوولل بل په ووينا ددغه پتو په وواايي، ته ااخيستلو اانرېزيي په ېک چي وولي
په پتو کرهه ااوو يوااززيي دد ددوویی به کوررټ ووپلي، سيمه ااوو وټ شاووخواا ژژبي خپلي دد ه ل ااوو کي نه پاته کي چاپېر کوچني په

ليکنه کي پاته نه سي ااوو هر ه به پخپله سوچه ژژبه ووليکالیی سي.
په وويناوويي هغه لريي، نه وويي ااوو وويناوويي هغسي م ک لپاررهه ووييو ااوو وويناوووو دد ژژبي بلي دد ژژبه يوهه چي ددهه، دداا هم ررشتيا

بل ډوولل ااوو بل رراازز پکې وويل کېداایی سي.
ېي انن دد خپل ددېې دد ووااړوويي، خواا بله پر ژژبه خپله ډوولل په ژژبو نورروو دد ليکونکي پتو دد راانن ززموږ چي ايي نه

دديي ووپلي ااوو رراابرسېرهه ددېې کي، چي دداا تر شا پاته ژژبه په ررتيني ډوولل ژژووندۍ ااوو دد ېو خاووندهه سي.

 گه، لوميي مخ. ١۱٤ شش، ١۱٣۳١۱٧۷طلوعع اافغانن، 
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