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  م٢٥/٠٢/٢٠٠٨                      داکتر عبدالحی نيازی
 
 

  د ملی ترمنالوژی په وړاندې تربګني
 
 
تو کې قانون اساسي پخواني په افغانستان د ه ژبه اورسمي دملي افغانستان د پ  په ژبه رسمي د افغانستان د اودرې تو

ه تو سم سره قانون اساسي پخواني له افغانستان د. وې  شوې منلي تو ی امتيازترالسه ملي ژبې پ  هغه د چې وو ک
ي اردو دملي افغانستان د ، سرليکونه يا لوحې ادارو دولتي د افغانستان د بايد پراساس امتياز  د پولس د ، رتبې پو
 ولنو روزنيزو او وونيز د سرود، رتبې،ملي استادانوعلمي د پوهنتون د افغانستان د رتبې، افسرانو د اکاديم
 يا سيستم اداري وکيل مدافع د دولت د ، ولنه مياشت سره د رتبې، او نوم ولنې پالندوۍ او ارندوۍ د کونه،سرلي

و د استازو د ولس د ، محمکه ستره ، ارنوال ه ولسي (نوم جر ه مشرانو او جر تو به نومونه )جر   .وي پ
تواصطالحات  کې دوران همدغه په ته شميرنورپ  چې دې له يوشان،بې ژبوکې دري او توپ اوپه راغلل من

 .استعماليدلې شي وژباړل
تو د ه په ژبې درسمي افغانستان د دري چې ؤ دا امتياز لوی ژبې دري د وړاندې په امتيازاتو دغو د ژبې پ  د تو

 اداراتو لتيدو د افغانستان د پورې ننه تر او وې کې ژبه دفتری معاملې او مکاتبې  اداراتوددولتي ولو د افغانستان
تو خو ده دري ژبه رسمي تو ، خو ده او وه ژبه رسمي چې دې پر سربيره ژبه پ ر په عمل د ژبه پ  د کې ډ

تنوله خو يکي کارول نه عمًال پورې ترننه کې دوايرو رسمي په افغانستان  خپلې د ژبه بله په يا  اخلیکار زغمه پ
تو اوس اوکه اخلیکارو خه غورۍ اوبې  همت دبې يې وړاندې په ژبې ي پام وک ته ژبې پ  او متعصب د وک

ی پژندل نامه به فاشسست  .کي
تو،دري کې قانون اساسي اوسني په افغانستان د ه په ژبو رسمي ييزو سيمه د...بلوچې ازبکی او ژبې رسمی پ  تو

 .دي شوې منلي
تو پراساس قانون اساسي د افغانستان د تو. ده نه ژبه ملي يوازين افغانستان د نور پ تنو د ژبه پ و د پ  په ستر

يوازين  چارو دولتی د افغانستان اود امتيازلري دغه پورې تراوسه ژبه دري مګر امتيازوبايله توب ملي د وړاندې
تو د افغانستان رسمی ژبه خو د فتری ژبه نه ده ولې؟.ده ژبه رسمي دفتری ه هم پ  که 

ه کې  تنوپه نستانافغا دد اساسی قانون په لويه جر  اود واخيست کار خه تحمل او زغم د اوزړورتيا ډيرمتانت پ
ه يې داغوړپ جام د رهزو تودې چې و تانه افغانستان د چې که وي نه ژبه ملي افغانستان نورد پ  هرلوري له پ
ی پل لوري بهرنيانولهد  اوهم کې خلاد په ،هم  .کي
 وي شکل اوسني خپل په بايد ترمينالوژي ملي چې شوي بيان ډول کندر په کې قانون اساسي اوسني په افغانستان د

وک ه يې او ي ونه داړولوه ون ژبې دري يوشمير نن خو ک ند په  اوماتوي ت تنو ډول ر  او ورکوي چلنج ته پ
و قانون اساسي  له ژبه فارسی چې نشته شک کې دې لري، قدامت فارسي يا دري چې کوي ادعا او کوي الندې ترپ

 ترمينالوژي ملي چې لري ژمنتيا وړاندې په قانون اساسي د افغانستان د دولت خوافعان لري قدامت نظره فتريد
 .وساتي

ون ملي او مني نه قانون اساسي چې دا افراطيان ه په ت  وهنې الس بهرني او يوشميرکورن ماتوي د پردې ترشا ډا
تانه چې نن يعنې تحليلوی شته اوتحريکات يواله په ترنامه تروريزم د کې غاړو دواړو په ديورند د پ  پل سطحه ن

ي ی فاع د خه شتمنيو کلتوري خپلو له چې لري نه توان نوردا او کي  .وک
وان ډيره په افراطيونو خواعربي بلې له ه مردانه نا  د الندې ترنامه اسالم د لپاره اهدافو سياسي د خپلو تو

تنوسيمې ولي دي وميدانجګ د وړاندې په امريکا د پ تنور ي په وينې   او د پ  عوام له بده مرغه. هرلورتوي
تانه نې دې د چې لري نه توانايي ذهني دومره پ ې کرغي ه زموږ دا  چېشي پوه باندې ماهيت په جګ   اوده نه جګ

ه امريکا او دعربو دا تنو د جګ  .ده کې خاوره په پ
کله کې افغانستان په تنوهي ه پ ې ده نه ه ر کلتوري يا سياسی له افغانستان د ژبې دري چې ک  وباسي خه ډ

ونوکې په مزارشريف او السراج جبل د کې کال  ميالدي ١٩٩٢ مګرپه  ملی دوستم د ، وند وحدت ، نظارشورا د ت
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ه په استخباراتو ايران اود يوشميرپرچميانو ستميانو، جنبش، ه ډا ه ه تانه کې افغانستان په چې وک  واک سيسيا له پ
ي برخه بې خه  .دی کار ناشونی کې افغانستان کارپه دا خو ک
چې اعالن کې کابل په مزاری مشرعبدالعلی وند وحدت د سم سره بری مجاهدينوله افغان د تنودوه موږ وک  سوه دپ

وس ه ماته ته حکومت کلن پن  ورځ بري د مجاهدينو افغان د نسکوريدل حکومت دنجيب چې کې حال داسې په ورک
ل ي ک  .کي
توترمينالوژۍ يا د ترمينالوژۍ ملي د  په ختمولوالره د دهغې او ده مسله  شوې درج کې قانون اساسي په مسئله پ

منيواوتربګنيو ي حل نه کې مظاهرو او د تو دغه په ژبه دري اونه کي ی  اصطالحاتو پ  .ضعيفيګي
تينې يوې مسله دا چې ده دا الره حل د ې ولسي ري  شوې منل مسله دا چې که شي وړاندې وخت مناسب هپ ته جر
ه لويه په قانون اساسی او ده تو په بايد  چې ده منلې ترمنالوژي ملی کې جر . شي استعماله شان يو کې ژبو دري او پ
ې ولسی مسله دا بيا ل يو چې و تر ی وړاندې ته جر  .شي پاته حال خپل په چې وي دا به ه کي

کل زما د ه ولسي په چې ده ناشونې دا ساسا په ا تانه کې جر تو خپلې له کې افغانستان په پ  خه ترمنالوژۍ ملي پ
ی عملي قانون اساسي يوازې وزير کلتور اطالعاتواو د .تيرشي  دا ژبې دري شمير يو چې ده دا ستونزه خو دی ک
يی او  زعملی اوس ترمنالوژي ملي تانه ته مخامخ نشي او د هغه په وړاندې کرکه او تربګنی  په افغانستان کې پ

 .چنج ورکوي چې دا معقوله پايلې نه لري او په افغانستان کې د ملت جوړونې بهير د خن سره مخامخ کوي
  

ت   په در


