
  
  د دې پاڼي تاريخچه

   
دا چي په سويډن كي د ډېر پخوا څخه د بهرنيو او مهاجرو كوچنيانو او ځوانانو د پاره د خپل       

 2000په . د دوى د پاره يو ښكاره امتياز دئ  كلتور او  ژبي د ساتلو او زده كړي امكانات سته
اتو تصميم و نيوئ چي د ميالدي كال كي د ښوونځيو د وزارت د مورنيو ژبو اړونده مقام

مورنيو ژبو د دغه تدريس د ال ښه مخته وړو د پاره هري  ژبي ته  يوه ځانګړې انټرنيټي پاڼه 
د دې كار د پاره يې لومړى د عربي ، سومالي ، كوردي او فارسي ژبو ته پاڼي پيل . خالصه كي 

  .كړې 
  

ي حق د يوې پاڼد يوې ژبي په توګه ان د افغانستميالدي كال كي دري او پښتو ژبو ته  2002په        
په لومړي سر . دا ځكه چي د نورو ژبو په پرتله دومره ډېر افغانان په سويډن كي نه وه  ور كړه سو 

په خپل فعاليت پيل و كړ ژبي په ستوكهولم كي چي مسوول يې عبدالرحيم غفوري دئ دري كي 
د دې پاڼي . م خپل فعاليت پيل كړ هميالدي كال په لومړۍ نيمايي كي پښتو ژبي  2002او د 

  لومړي سر كي د كمپيوټر د  د دې پاڼي تخنيكي همكار په .مسوول عبدالعلي رسول زاده دئ 
  .تر اوسه پوري سليم عابد پيمان دئ پسله هغه څخه . انجينير ميرويس رسول زاده وو 

  
هر څه چي . وره امكانات نه وه پ په لومړي سر كي په انټر نيټ كي د پښتو ژبي د ليكلو د پاره       

د . پاڼي ته ور نقل سوي واى بايد لومړى پ عكس اړول سوي واى او بيا  هبه په پاڼه كي راتله هغ
خوا منځ ته نيكه مرغه پسله څه مودې څخه د پښتو ژبي پروګرام د كوم پښتو پال او تكړه چا له 

زه . د دې پروګرام په منځ ته را تلو سره د ډيرو انټرنيټي پښتو پاڼو ستونځي حل سوې . راغئ 
  .دغه كسانو ته كورودانى وايم 

  
پسله څه مودې څخه د . دري پاڼي وروسته د ځينو نورو ژبو پاڼي هم منځ ته راغلې  تر پښتو        

پاڼو د جملې څخه د  28ي دې پاڼي په يوازي سر د دري او پښتو پاڼو فعاليت دومره زيات سو چ
زيات مالقات كوونكي د پښتو او دري ژبو وه  90ښوونځيو د وزارت د انټرنيټ د شبكې تر  ٪ 

دري هري يوې ژبي د يوې  پښتو او د دې كار په نتيجه كي.  لږ د هغه نورو پاتو ژبو وه 10او تر ٪  
  .ي په توګه ځاى و موند ځانګړي پاڼ

  



جوړه ميالدي كال كي د ايرلينډ په هيواد كي د اينټرنيټ د پاڼو يوه نړۍ واله مسابقه  2004په        
په دې مسابقه كي د سويډن د ښوونځيو د وزارت انټرنيټي پاڼي لومړۍ جايزه تر السه كړه  .  وهس
 .  

  
لسم او يوولسم  تر دې وروسته دري او پښتو پاڼو ته په سويډن كي د دري ژبو او پښتو ژبو د       

ين كتاب حق هم ور كول سو چي آن الټولګيو د زده كوونكو د تدريس د پاره په هره هره ژبه د يوه 
خو د پښتو پاڼه يوازنۍ پاڼه ده . د اړونده ښوونكو له خوا پسله څه مودې څخه سر ته و رسېدئ 

ه نه يوازاي په د دې كتابو او موادو څخ. چي ډېر تدريسي كتابونه او مرستندوى مواد لري 
  . سويډن كي بلكي په ټوله نړۍ كي د پښتو ژبي زده كوونكي كار اخلي 

  
  عبدالعلي رسول زاده

  )سويډن ( د مالمو ښار
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