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دراڼ:ليکوال   م٢٦/٠١/٢٠٠٨                        سراج الحق ببرک زی 
  

 يونسکو، د بشرحقوق او مورنۍ ژبه
 
رو ملتونو د کلتوري او تعليمي برخې  نيزه ليکنه  د مل ي مــــــورنـــيــــو ژبـــــو د  لــــه لــــورې د ) يونسکو  ( دا 

ې اړتيا ، ستونزې  او د حل کــــــال پــــه ويـــــــاړ  ليکلي    الر شوي  او په افغانستان کې په مورنۍ ژبه  د زده ک
ه.  پوهنيزه سيمينار کې ولوستل شوه  ډه جر ولنو   رابلل  له خوا    دغه سيمينار په اروپا کې د افغاني کلتوري  

 .شوي  و 
  

  د مورنيو ژبو ورځ  لنډ تاريخ
ه کال د پاکستان دهغه مهال رژي١٩۵٢په  يني رسمي ژبه اعالن ک ول هيواد يوا سره له دي چې دغه . م اردو ژبه د 

و ژبه وه الي ژبه خبري کيدي. ژبه د هيواد د دريو سلني و ي په بن په يوويشتم د فبروري . په ختيز پاکستان کې يوا
ي په کې وشول ي او ډير م پلو د  ژبنيو . په داکه کې پوليسو پر الريون کونکو باندي ډزي وک او کلتوري تيرېو او 

ودل شو١٩٧٢په وجه ختيز پاکستان په  لديش هيواد بنس کي   . کال کې جال شو او د بن
ي٢١د فبروري  ل کي لد يش کې د شهيدانو ورځ لما ه په بن تنه دغه ورځ .   ني لديش په غو رو ملتو کې د بن په مل

يواله ورځ ٢٠٠٠د  ۍ  کال نه راپه دي خوا د مورنيو ژبو ن په نامه ونومول شوه او هر کال د يونسکو له خوا په ن
ي ل کي  . لمان

  

  يونسکو، د بشر حقوق او مورنۍ ژبه
روملتونو  ي سازمان دی، چې  ) م م(يونسکو د مل ان ي، پوهني، کلتور، کومونکيشن يو   هيوادونه  ١٩٣د زده ک

يتوب لري  په پاريس کې ميشته دی   .د هغه غ
ۍ د يونيسکو اصلي م يزه خپلواکې، د ن ته اوعدالت ته درناوي، د انسان حقوق، بنس ۍ کې حق يا ر وخه په ن

ول د م م په اسمبله کې  تونه  پياوړي کول، چې دا  ولسونوته بې له کومي توکميزه، جنسي، مذهبي توپيرنو او دا ارز
ه د پرمختک او.  تسجيل شوي هم دي ي  کې زده ک وون   . .   ودي اصلي المل ديد م م موخه ده، چې په 

انه ده و يا  ډيراړخيزه کيدنه د بشريت يوه خورا مهمه ن وليزډول د معنوي  روح نه بدليونوکې . د کلتور  کلتور په 
ي ی پوهي او احساس مشخصات په کې ليدل کي ه کوي. توکې دی، د ج روپ په ن ولني توليز  د دوي . د يوي 

خه سربيره د ژوند ډو ه عقيده يې هنر، ادبيات  ين تونو سيستم، دود او  ل، اړيکې او د ژوندانه فورم، د ارز
ت، .. رانغاړي ه وړه، ژوند ته انساني مقام ته درن تونو تعريف دي ، لکه د ژوند ک ولو ارز د سولي کلتور د 

ه پوهاوي، ولسواکې او انفرادي خپلوا ه ويخپلواکې، عدالت، پيوستون، زغم، د ولسونو او ملتونو ترمن   ..کې  راغبر
ولنيز يوالي او اقتصادي پرمخت باندي پاس والړ دي   ..د کلتور من زړي د اوسنيو هويت بحثونو او 

د کار په يوه د عتبار او پوهاوی فضآ کې د  ت، زغمل، خبري اترې، مباحثات،  کلتوري  ډيراړخيزنه ته درن
ې  ران و لري او بهترينه  يوالي سولي او امنيت سره ت ی زر  وده کوي، . ورته دهن ي نه يوا يوالتوب ل ورسره د ن

ونه . بلکي نوی مالومات د کومينکيشن تکنالوژي  الره اسانه وي ه نوي ديالو ورسره د کلتورنو او تمدونو ترمن
ته کوي   ..رامن

واړخيزه کيدني سات ي دي چې د کلتورنو  لو، مرستو او په هم دي  وجه م م  يونسکو سيستم ته يو خاص وکالت ورک
ده واخلي وره و   ..الس نيولو کې 

ت لري و باندي يو شان ته چل ولو و   ..کلتوري حقوق د بشر حقوقو نه بيلدونکې برخه ده چې په 
ت لپاره ضرو او ارومرو  د يونسکو قانون تاکيد کوي د کلتوري وادي روزنه، عدالت، خپلواکې، سوله، د انسان درن

يدا پوهه د متقابلي . دي دوڼ په برخه اخيستني کې ترسره کي ه مرستي او د خپل    ..پوهي سره په پراخه تو
ولنيز او کلتوري حقوق ٢٧د بشر حقوقو په  لسمه ماده کې  اقتصادي،  وڼ په ديارلسمه او پن يوال ت  ماده او د ن
کو کې داسی راغلي، هر چا ته بايد دا شوني وي  چې  په خپ. خوندي شوي دي ندو  ر له تاکلي ژبه کې ازهار په 

ي او په خاص ډول  بيا زياتوي په خپله مورنۍ  ي، هغه خپور ک ي، و کاروي او د خپل کار تياری په کې و ک وک
  ..کې

و حق لري ه عالي لوړو زده ک ت سره د خپل کلتوري هويت الندي د  ول درن وک په  وک بايد د . هر  هر 
يزه حقوقوته په درن ي او په کلتوري ژوند بشري حقوقو او بنس ت کولی شي ، نور خپل کلتوري دودونه ترسره ک

  .کې برخه واخلي 
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ي   ..د بشريت کلتوري ميراث د ژبو په  ډيره شميره ساتنه کې ساتل کي
ولو کچو  ه په  ت سره کله چې داشوني وی نو زده ک ، مورني ژبي ته په درن و اړخيزه کيدني پرمخت د ژبو 

خه پيل شيباندي او يا د نورو  ه له کوچنيوالي يا ماشومتوب  و اړتيا په صورت کی بايد چې زده ک   ..ژبو زده ک
  

لي  دي ول شي چې د خپل هيواد . د يو هيواد ژبه او کلتور له يو بل سره ت وانان بايد وه همدا وجه ده چې تنکې 
لوي ولري   . کلتور، تاريخ او ژبي سره پيژن

ي د انسان په اروا کې پيداک رواچويج ي، بايد چی سوله د انسان په اروا کې لن   . ي
رو پرلپسي  ناورينونو او غميزو په هيواد کې  د ژبي سياست   زموږ د هيواد د تاريخ په ورستيو دريو لسيز کې د نيوا

و ؟ . ته خورا زياد تاوان رسولي دي  ه ډول فکر وک که . نن موږ په دی فکر کې يو چې د ژبي په اړه موږ  دا 
تي دي ه، چې فکر په خپله په ژبه کې نغ دا د خوشحال، رحمان، احمد او حمزه فکرونو او . چې د افغان فکر درک ک

ي ده ي ژبي  ته نوره هم زياته ک   .   د هغوي د فلسفي درد پيژندل، زموږ تلوسه او ليوالتيا زموږ نيم
و، ورسره  وونه او روزنه په خپله مورني ژبه کې وک حق لرو چې په دولتي ادارو کې له خپلي ژبي موږ حق لرو 

ندونه ده. خه کارواخلو ر تو ژبه زموږ د افغان کلتور او تاريخ خورا مهمه  ژبه زموږ د فکرنو جامع يا کالي . پ
و. دي   .  موږ مجبور يو چې خپلي ژبي  ته د واک پر ژبه خپل واک ورک

ی ژبو تاريخ موږ ته رازده کوي چې ژبني امپريالي ونه نه منل د ن زم هي وقت او هي چيري د تل لپاره بې غبر
  .شوي او نه پاتي شوي دی

وک چې د افغانانو ژوند ژغوري هغه . موږ خپلي مورنۍ ژبي ته داسي اړ يو لکه چې موږ پاکي اوبو ته اړتيا لرو
ي  ي ي او پري و تو ژبه زده ک تو ژبه موږ افغانانو ته خورا ډيره ارز. بايد پ   . ت لريکه پ

  
تونو سيستم زموږ د اساسي  تي د ارز يو دنده ده، د بشر حقوق يا ر ون وونه او روزنه د    د بشر حقوقو روزنه، 

تونه په اړه . قانون بنس جوړوي وانان ته د سولي ارز ي سوليزه روزني ته موثر تماميزي، دوي بايد  وون
ي ونه وک يو دنده ده چې زده کونکې ت. الر وون ت روزنه د  ه د سولي، خپلواکي، زغم، بل انسان ته د درن

ي ي له الر د بشريت کلتوري ميراث را . ورک يو پروژې  موخه دا ده چې زده کوونکی د زده ک وون د يونسکو د 
ي ليو او د ژوندانه پر نورو . ويش او را ژوندي ک زده کوونکې په  خپله مورني ژبه د خپل تاريخي ادبياتو  تاريخي 

يب   ..                  رخو باندي مصروف ک
ه  د فرانسي په پالزمېنه کې  د يونسکو لوی مشر  کويچيرو مستورا او د ٢٠٠٧ په    کال د فبوري مياشتي په  لسمه ني

وونی او روزني سيستم د  ه کلنه استراتيژي د افغانستان د  اغلي اتمر يوه پين ووني او روزنی وزير  افغانستان د 
هريفو ووني او روزنې، سمون او مالي مصارفو  په برخه .  رم  لپاره اعالن ک اغلي اتمر يونسکو د خپل هيواد د 

ري  وبله  تمن مل   کې يو خورا مهم  او ارز
ووني او روزنې وزارت له خوا وړانديز شوي، د يونسکو  ه کلنه استراتيژي د افغان ولسمشر، د  ووني دغه پين د 

  .او روزنې د انيستيتوت له خوا په پاريس کې کارپر شوی دي
خه جوړه شوي ده رامونو  ونيزه پالن .  دا استراييژي  د اتو پرو وونې او روزنې الره هواره ول،  ولو ته د  لکه 

يزه ود ه، بنس ه، مسلکي روزنه، نالوستوته زده ک وونکو ته مسلکي او ديني زده ک ه او اداري ته وده ورکول، 
  .ريفورم دي

ي او افغان حکومت سره به د  ده ډيري ک ی او و اغلي مستورا وايې يونسکو به په افغانستان کې خپلي  ه
ه کالو ته   ي چې راتلونکې پين   . ميليارده ډالر ورته په کار دي۶، ٢استرتيژي په پلې کولو کې مرسته وک

ووني او روزنې کچه  په کليوالی سيمو کې ل خه ډک دي او په ډير ناوړه د  ی له زده کوونکو  ول وړول چيرته چې 
ت سره مخ دی وونيزه توکو کم وونکی شته،  په افغانستان کې يو . حاالتو کی د کتابونو او  ډير ل روزل شويو 
خه ډير زده کوونکی ناست دی کل د سلو   .وونکی ته ا

يوال رپوټ کې د لوم٢٠٠٨يونسکو د  ل لپاره ليکې  کال په خپل  ن وله ٢٠١۵تر . ي  وونه او روزنه  په   کاله 
ه الره روانه ده ولنه په  يواله  ي، سره له دی چې ډير کارال پاتي دی تراوسه ن ولو ته بايد ورسي ۍ کې   ١۶۴. ن

وونې او روزني٢٠١۵هيوادو ته دنده ورسپارلي شوي ده چې تر     کاله د 
ي   .دغه الندي موخي تر السه ک

ي ته والل شي.  وون   .ول کوچينيان بايد ابتدائيه 
و او نارينه کې بايد په نيمايې شي.    . د نالوستو کچه په 
وونيزو برخو کې بايد جنسي عدالت مراعات شي.  ولو    .په 
ل شي.  ي کچه پورته ک   . په ماشومانو کې بايد د زده ک
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ي اړتياوي رفع شي.  وانانو کې د زده ک   . په 
وون.  ه او لوړ شيد    .ي او روزني کيفيت بايد 

خه جوړ او ٢٧ اروپايې اتحاد له  ي ٢٣ هيوادو  ل کي خه  يو .  رسمي ژبي لري، ډيري ژبي د اروپا له شتمنيو 
لور ژبو خبري کولي شي ي په  خه فارغ کي ې  ول   .وان چې له دولسم 

يو کې   کال کی د اروپايې هيوادو حکومتي مشران د هسپانيه پ٢٠٠٢په  ون ، په  ارکې فيصله وک ه بارسولونا 
ي موخي اعالن  وک   .مورنۍ ژبه جمع دوي پردي ژبي  زده ک

ي چې  ي په اړه ويل کي ي بي له ۴۴په دي ورستيو نويو اروپايې احصا ييوکې د ژبې زده ک  ٪  اروپايې اتحاد و
خه کومه بله ژبه نه ده زده يدا خبره د ډيرو ر. خپلي مورني ژبي    . وڼ اندو په برخه کې نه تدبيق کي

د اروپا  په ډيرو هيوادو کې دوي يا ډيري  ژبي  يوه نورماله خبره ده، لکه سويس، هسپانيه، بلجيم، لوکزامبورګ، 
 . فنلنداو داسي نور هيوادونه 

کيچ پيژني ودل شوي دی د ژبو ک خه يي  بنس  اي ي  کې د  کال ١٩٧۵په . دا نوي سويس چې د نولسمي پي
  . چې په هغه کې د سويس خپلي ژبي او پردي ژبي سره تنظيم شوی. سويسي ژبو پالن جوړ شو

ليسی ژبه هم  يو کې بايد د هيواد يوي  دوهمي ژبي سره ان وون تنه  دا وه چې زده کوونکی د سويس په  يوه غو
ي ولو ژبو پالن په٢۵ کال  د اکتوبر په ٢٠٠١په . زده ک ار د  ه د بازل  کو کې اعالن شو ني لور  يو .   وون د 

ه تصويب وشو ي ژبي، دوهمي ژبي او د پرديو ژبو زده ک ون نه تر پوهنتونه د لوم . مختلفو مرحلو  يعنی د وړک
ي او دوهمه ژبي  دي ليسی او فرانسوي لوم ه الماني ژبه ملي يا استندرد ژبه ده، ان ي زده . ج دا ژبي نه يوا

ل شيکونکو  ته  بلکي د بازل ه کې مراعات ک ه ورک اريانو له خوا بايد په راک ولو  ارد   .  
ۍ ته خالصول دي کې ن ه يو ک ه په واقعي تو لي کلتور د . د هري ژبي زده ک ه تللو  ورسره ت دهری ژبي په لمن

ې اقتصادي سيس ۍ نه يوه اغيستنه او د بشريت لپاره يوه نه جبران کيدونکې ضايعه ده، همداسی د ن واښ ن تم له 
ي. سره مخامخ کوي تنو  په . وک چې  د خپلي ژبه ساتل غواړي هغه مجبور دی چې بله ژبه زده ک دا کار ډيرو پ

ي دی ه ک و اهانه  اهانه يا  نه ا   .   ا
وونيزه سياست او مورنې ژبی سره داسي بی غوري، بي  ۍ کې د  هې يو متمدن او يا نه متمدن هيواد يا ملت په ن

ي لکه په افغانستان کې پرواي ووني . ې، بي پالنه چلند نه دی ک ولو هيوادو کې د اکثريت ژبه او مورني ژبه د  په 
يدلي ده  ر ه ژبه  ه ورک   . او روزني، اداري سيستم، راک

ي لکه  ۍ کې د هې يو ملت سياسي مشرانو له خپلي مورني ژبي، ملي او ر سمي ژبي سره داسی چلند نه دی ک په ن
  .افغانستان سياسي مشرانود 

تو ژبي ترمينالوژی ته ديري افغانان په خپلو ويناو، ليکنو، ډليزرسنيو کې پام نه کوي وک  د دغه نه . د پ هېچ 
نده وي ر ون نه    . قانونه عمل  پر وړاندي غبر

ي ده  تنو د خپلي ژبي ناروغي تشخيص ک تو ژبي د پ. زموږ نيکمرغي په دي بد مرغي کې دا ده چې موږ پ
تنو سياسي چارواکو کې ډيره ده تو ژبي منافقين، د منافقينو شميره بيا په خپله د پ   .مخاليفن دومره ندي لکه د پ

تنا نه په  دو ويناو کې ، معزې  پ ، تشريفاتی ل ي په کورنيو او کورنيو لوبي کې، روغب تو ژبه  يوا که همداسي پ
ولي چاري او کارونه، د خوشحالو  او  واړه واړه سيميزه کليوالي  ې  محفلونو کې وويل شی او  په مقابل کې د ن

ي، وړکتون، ادبيات، هنري چاري ،موسيقي،   وون انونه، پوهنه، سياست، حقوق، پوهنتون،  وني اور حکومت دري
خه وتلي دی او نن بايد  ق. فلم او نندارتون  په دری ژبه وي  تنو روڼ اندو د زغم  ون دا حالت نوره د پ انوني غبر

ودل شي   ..و
  

 زما وړانديز خپل ولس ته 
و د ساتنې لپاره د ملي يوالي   د اساسي قانون پربنس زموږ د مورنۍ ژبې حقوقو د بيرته اعادې لپاره ، د ملي لوړو 

ي تو او دري ژبې دغه دوې ژبې بايد په افغانستان کې په سوله کې سره ژوند وک کوچينيان . لپاره دا دی چې پ
ي دي ې اوبيا رغونې باندې . کرکه، ژبني توپيرونه او تبعض نه پېژني ، د راتلونکې پخالينې نيال دوی په زده ک

ه  ده. ين  والړ دي و چې لويان  يې ورزده . د دوي د ژوند اصلي موخه زده ک تو په اړه توپيرونه تر  د دري اوپ
ي، نه پيژني ې سيمې لکه کندوز، مزار، هرات، ميدان او داسې نورې سيمې نو په کابل او د کابل غوندې نور.. نه ک

خه   ي  ي تول ه او لوست له لوم ي بايد چې ډير زر زده ک تانه او سي خه  ډير يا برابر کچه پ کيو  چې د نورو ل
ونيزه روزنيزه سيستم پيل  شي وال  تو او دري ژبو يعني بيلين ې پورې په  دوي  ژبي پ    ..تر پوهنتوني زده ک

  
ت او ضرورت په اړه د ستا يني وړ دي  ي د ارز ي د مورني ژبي د زده ک ولني ه ولنه بايد . د ملي هېنداري  دا 

ې له خوا، حقوقي،     ډي جر ولنو  ودل شي،په آسيا، اروپا، امريکا کې د افغاني کلتوري   ي پرې  ن چې يوا
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. مکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به ه
 maqalat@afghan-german.de 

ر او ملي  شخصيتونه  نن بايد له دغي د ول افغانستان کې بايد انفرادي ، سودا ي او په  خه خپل مالت اعالن ک ري 
وونيزه روزنيزه سيستم راژوندي کولو په  پيلو کې ونډه واخلي   .په مورنيو ژبو تدريس د متوازن 

    
ولو ته، دری ژبه زموږ د هيواد دوهمه رسمي ژبه ډيروته او په  تو ژبه  ني رسمي  پ زموږ د هيواد ملي او لوم

نيو ته غواړماساسي قان   ..ون کې زموږ نوري ژبي 
  

ت له توجو نه مو مننه   په درن
  
  
  
  
  

     
               

 


