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هغه دوستانو رسه چې پخوا مو له  نن ستاسو رسه دلته وینم خصوصا   ولو دوستانو ته ښه راغالست وایم او خوښ یم چېتاسو ټ یلومړ 

 .رسه لیديل هو نه 

چې باید  کړی، یدولتي سطحه دومره خدمت نه د ه چې الزم دی چا ورته پهګنڅ ولې په افغانستان کې د اکرثیت ژبهپښتو ژبه 

خوا خپله پښتنو هم  ېله بل او. ږيل کېچارواکو وراچو حاکمه او د وخت پر کار پړه پر دولتي ادارو  دې ره حده دډې. تر یوا ویش

دا کار  . وجود نه لري يکښوون يککومه ودانۍ او مسلپاره له اوس هم د ښوونځي  ېتني سیمو کرو پښې. زموږ په ډیغفلت کړی د

 ؟ثر ګامونه واخیستل يشؤ مختګ په الره کې ماو پر  دېو  د ېنګه د پښتو ژببه اصل موضوع ته راشو چې څل هم لري اوس نور عوام

 يکدا پروژه په راتلون ېکه چېر  ،چې هلته باید کار ورته ويش ،ر دیېداخل د افغانستان کې ډثریت په ؤ دې کار م چې د فکر کوم

 خو ما .ښه وي ېثریت به یؤ یويس م مخته ۍګډه همکار ه رسه پ يمیاکاډستان په داخل کې د علومو د کې خپل فعالیتونه د افغان

نو  ،وي خدمت کول پارهه لې کړ ه او زد ېد ود ېپښتو ژب خو د  .یرګند نه دڅهدف  ياصيل او نهای ېپروژ  ېد همد ېتر اوسه پور 

  .رسه بلدیت پیدا کړي ېا لفباو د کړه زده  ېڅخه باید د ژب ۍچې له څلور کلن ،ماده يشآ  او څه ترتیب ېباید داس

موږ  .ه زده کړه پیل يشبپه شان د کارتون په ژ  ووادونېه تللو پرمخوق مطابق لکه په نورو او ذ ېد ماشومانو د عالق پارهه لکار  ېدد 

چي  هکله هم باید غور ويش بل دا ېنو په د ،چې حتا لویان هم یو د بل په لهجه نه پوهیږي ،پښتانه يو عمده مشکل د لهجو لرو

يش راوستالی ه څوک تغیر ن کېپه لهجه  .ويش ېګډه استفاده تر په ټولو سیمو او نرشاتو کې  ېچ ،ه ژبه نه لرود لیکني واحد موږ

ګانو  خو د )ی( کېپه لیکنه  .دي خو کار او وخت غواړي ېر ېډ ېکه وي او عمومیت پیدا کړي ستونز د میډیا ژبه باید مشت  ېول

 .ې ښکاريښل پکخو بیا هم لهجه وي متای   ی،د یمشکل تر یو حده حل شو 

 لور مثال   ییو د ېشکل ی ېول يد يورکړل شو مجهول او معروف نومونه  ددا چې عريب کې ورته  ،موږ د )و( په هکله هم مشکل لرو 

 .سان ويآ یې شکل بېل وي ویل او پېژندل یې  ېکه چېر  ،او لور )پېرزوینه( اس(د)طرف(، لور ) )دخت( لور

سان آ ژندل یې ېخو که یې شکل بیل وي ویل او پ ،په نومونو یاده شوېده ېاو غیر ملفوظ ېدا هم ملفوظ .لرو (ھ) ېموږ دوه ستګ 

 هلک، هګۍ، اوبه او مېوه... .يد

 ن...ن او ت  خو شکل ورته نه لرو لکه: ن   ،موږ وایوکې زور  ،ښ ستونزه هم د شاګردانو رسه شتهېر، زور او پېد ز 

 بیل.ل او پول  ویل یې یو شان او شکل پ   -لیا پ  

 یا تل )همېشه( تل )عمق(.

 فشار لپاره نښه نشته زدکړه یې شاګردان په مشکل کې اچوي.د خج یا 
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