د دې ﭘﺎڼﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺎره د ﺧﭙﻞ
ﻛﻠﺘﻮر او ژﺑﻲ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او زده ﻛړي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺘﻪ د دوى د ﭘﺎره ﻳﻮ ښﻜﺎره اﻣﺘﻴﺎز دئ  .ﭘﻪ 2000
ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﻲ د ښﻮوﻧځﻴﻮ د وزارت د ﻣﻮرﻧﻴﻮ ژﺑﻮ اړوﻧﺪه ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻴﻮئ ﭼﻲ د
ﻣﻮرﻧﻴﻮ ژﺑﻮ د دﻏﻪ ﺗﺪرﻳﺲ د ﻻ ښﻪ ﻣﺨﺘﻪ وړو د ﭘﺎره ﻫﺮي ژﺑﻲ ﺗﻪ ﻳﻮه ځﺎﻧګړې اﻧټﺮﻧﻴټﻲ ﭘﺎڼﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻲ  .د دې ﻛﺎر د ﭘﺎره ﻳﯥ ﻟﻮﻣړى د ﻋﺮﺑﻲ  ،ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ  ،ﻛﻮردي او ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﻮ ﺗﻪ ﭘﺎڼﻲ ﭘﻴﻞ
ﻛړې .
ﭘﻪ  2002ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﻲ دري او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮې ژﺑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻳﻮې ﭘﺎڼﻲ ﺣﻖ
ور ﻛړه ﺳﻮ دا ځﻜﻪ ﭼﻲ د ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ دوﻣﺮه ډﯦﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ ﻧﻪ وه  .ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ
ﻛﻲ دري ژﺑﻲ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﺴﻮول ﻳﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻏﻔﻮري دئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻞ و ﻛړ
او د  2002ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻲ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻞ ﻛړ  .د دې ﭘﺎڼﻲ
ﻣﺴﻮول ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده دئ  .د دې ﭘﺎڼﻲ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻫﻤﻜﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ د
اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ رﺳﻮل زاده وو  .ﭘﺴﻠﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺎﺑﺪ ﭘﻴﻤﺎن دئ .
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ اﻧټﺮ ﻧﻴټ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ د ﻟﻴﻜﻠﻮ د ﭘﺎره ﭘﻮره اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻪ وه  .ﻫﺮ څﻪ ﭼﻲ
ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﻛﻲ راﺗﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣړى پ ﻋﻜﺲ اړول ﺳﻮي واى او ﺑﻴﺎ ﭘﺎڼﻲ ﺗﻪ ور ﻧﻘﻞ ﺳﻮي واى  .د
ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﭘﺴﻠﻪ څﻪ ﻣﻮدې څﺨﻪ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﭘﺮوګﺮام د ﻛﻮم ﭘښﺘﻮ ﭘﺎل او ﺗﻜړه ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځ ﺗﻪ
راﻏﺊ  .د دې ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ را ﺗﻠﻮ ﺳﺮه د ډﻳﺮو اﻧټﺮﻧﻴټﻲ ﭘښﺘﻮ ﭘﺎڼﻮ ﺳﺘﻮﻧځﻲ ﺣﻞ ﺳﻮې  .زه
دﻏﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻛﻮروداﻧﻰ واﻳﻢ .
ﺗﺮ ﭘښﺘﻮ دري ﭘﺎڼﻲ وروﺳﺘﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﭘﺎڼﻲ ﻫﻢ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ  .ﭘﺴﻠﻪ څﻪ ﻣﻮدې څﺨﻪ د
دري او ﭘښﺘﻮ ﭘﺎڼﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺳﻮ ﭼﻲ دې ﭘﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮازي ﺳﺮ د  28ﭘﺎڼﻮ د ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د
ښﻮوﻧځﻴﻮ د وزارت د اﻧټﺮﻧﻴټ د ﺷﺒﻜﯥ ﺗﺮ  90 ٪زﻳﺎت ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻮوﻧﻜﻲ د ﭘښﺘﻮ او دري ژﺑﻮ وه
او ﺗﺮ  10 ٪ﻟږ د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﭘﺎﺗﻮ ژﺑﻮ وه  .د دې ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﭘښﺘﻮ او دري ﻫﺮي ﻳﻮې ژﺑﻲ د ﻳﻮې
ځﺎﻧګړي ﭘﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ځﺎى و ﻣﻮﻧﺪ .

ﭘﻪ  2004ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﻲ د اﻳﺮﻟﻴﻨډ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د اﻳﻨټﺮﻧﻴټ د ﭘﺎڼﻮ ﻳﻮه ﻧړۍ واﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﻮړه
ﺳﻮه  .ﭘﻪ دې ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻛﻲ د ﺳﻮﻳډن د ښﻮوﻧځﻴﻮ د وزارت اﻧټﺮﻧﻴټﻲ ﭘﺎڼﻲ ﻟﻮﻣړۍ ﺟﺎﻳﺰه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه
.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ دري او ﭘښﺘﻮ ﭘﺎڼﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ د دري ژﺑﻮ او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ د ﻟﺴﻢ او ﻳﻮوﻟﺴﻢ
ټﻮﻟګﻴﻮ د زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺗﺪرﻳﺲ د ﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﺮه ﻫﺮه ژﺑﻪ د ﻳﻮه آن ﻻﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺣﻖ ﻫﻢ ور ﻛﻮل ﺳﻮ ﭼﻲ
د اړوﻧﺪه ښﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺴﻠﻪ څﻪ ﻣﻮدې څﺨﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ و رﺳﯧﺪئ  .ﺧﻮ د ﭘښﺘﻮ ﭘﺎڼﻪ ﻳﻮازﻧۍ ﭘﺎڼﻪ ده
ﭼﻲ ډﯦﺮ ﺗﺪرﻳﺴﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﻣﻮاد ﻟﺮي  .د دې ﻛﺘﺎﺑﻮ او ﻣﻮادو څﺨﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازاي ﭘﻪ
ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ ﺑﻠﻜﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻛﺎر اﺧﻠﻲ .
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده
د ﻣﺎﻟﻤﻮ ښﺎر) ﺳﻮﻳډن (
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