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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ابراهيم نعيمی :ليکوال  ٠٤-٠٣-٢٠١١  ني
  

  ولسی جرګی ستونزی بياهم د
 

ولسی  په جريان کی د ليدلو ملی تلويزيون د پروګرم د افغانستان د می د)  زکال٢٠١١ / ٣ / ٢( دچارشنبی ورځ 
کاريده جرګی د ينی مسايل يی راته په زړه پوری ولی دردونکی  ی يوه برخه وکته چی   ژبو لومړی کيسه د. غون
 :په اړوند ولولی ود ستونز

ررحمت ربی زيرکيار ليکنه پيل کړم، اړينه ده چی د موضوع په تړاو مخکی له دی نه چی د ليکل شوی کتاب  ډاک
 ولولی نوموړی کتاب په) ژبه دباباادمه تردی دمه(

nahimi.dk/pahstoنايی کتابتون کی لوستالی شی ی په بري نی اړوندی زه به ددی ليکنی په درشل کی دکتاب .  ويبپا
ی رانقل کړم  : لومړی ستاسو پاملرنه د اساسی قانون شپاړسمی مادی ته راجلبوم، ولولی. بيل

زبان های  ساير پشه يی، نورستانی، پاميری و جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، بلوچی و از :ماده شانزدهم« 
زبان های ازبکی،  ت مردم به يکی ازمناطق که اکثري در. دری زبان های رسمی دولت ميباشد و پشتو رايج درکشور

دری به حيث زبان سوم  و ياپاميری تکلم می نمايند، ان زبان عالوه بر پشتو ، نورستانی،  بلوچی وترکمنی، پشه يی
ردد نحوه تطبيق آن زبان توسط  و رسمی می باشد  .قانون تطبيق مي

 .تطبيق می نمايد ح وانکشاف همه زبان های افغانستان پروګرام های موثرطر دولت برای تقويت و
 .ازادمی باشد کشور  در  زبانهارايج رسانه های ګروهی به تمام نشرمطبوعات و

ردد کشور در اداری ملی موجود علمی و) اصطالحات(مصطلحات   ».حفظ مي
 :ماده ولولی اساسی قانون اړونده  واکداری د د) باباملت د( لمريزکال ١٣۴٣د
  »ری زبان های رسمی می باشدد و پشتو جمله زبان های افغانستان،  از: ماده سوم «

ناری کړی چی  ولسی جرګی استازو د. اغلی وکيل صاحب په ازبکی ږغيدل پيل کړه همدانن په ولسی جرګه کی يو
و واب داوو د. موږنه پوهي ی نوموړی  خه  يس دئولسی جرګی ر وروسته د. چی دوه نفره پوهي وکيل صاحب 

ی ولی نوموړی خپل  وک نه پوهي ته چی په ازبکی    .خبروته ادامه ورکړهوغو
تواو که دپورته اساسی قانون ليکلی شوی ماده ولوستل او رګنده ده چی رسمی دفتری ژبی پ يړل شی،  . دری دی و

ی که په يوسيمه کی ډيره کی دپورته ژبو اکلی سيمه کی رسمی ده ولی تطبيق . خه په يوه ژبه ږغي نوهغه ژبه په 
ی يی دقانون لخوا   .تنظيمي
م  ول ډول د او ولسی جرګی په تاالر چی دزه نه پوهي ی چی  هيواد که په  ي ی ګ په پالزمينه کی ډيره کی په ازب

ی، دوام ورکړی نوموړی وکيل صاحب د وک وپوهي تنه ونه منله، خپل خبروته يی بيله دی چی  په  زما. هيچاغو
کيانو اند ه نه لری پرضد داسی کړنی برسيره پردی چی ولس دل وی بله کومه ګ له خبره تکراروم چی هغه خپ. ه
وخره(   ).ډيموکراسی که ان

ی د په هيوادکی ډيرژبی، رواجونه، مختلف قومونه زموږ ل کي  په حقيقت کی د. کمزوری اودبی اتفاقی سبب نه ګ
ی او لتور هيواد تلی کي ه په دی اړه لری چی زموږ دا. فرهن غ ه  حکومتونه د مشران او هر خه په  دغی غنا

ه پورته کوی وکيدای. ډول ګ و لپاره په  شی چی واکداران يی خپل دشخصی ګ ړی  د  ناوړه ډول وکاروی تر ان
ی خويندی وی چی د ی مو چلندو ډول ناوړو امشرګ شوی چی دبده مرغه  په نژدی کلونو کی ډيری ترسترګو بيل

ه دی خبرو مانا داده چی اوسنی ليکنه په هي ډول داسی تعبييرنه شی چی ګواکی زه د زماد. اوس دوام لری همدا ل
 د په کلکه يی بايد ملی سرمايه ده او هيواد د ژبی زموږ قومونه او په حقيقت دا. ختياسره مخالفت لرم دپرا کيانود ژبو
ی او پراختيا ونه وشی لپاره په معقول ډول ه منان زموږخپله  پامه ليری نه شی چی دهيواد ولی داهم بايد د. تال د
   .کمزوری لپاره کاروی د د پلرنی هيواد دارايی زموږ هستی او

اغلی زيرکيار ی د اوس د   :اړوم په اړوند يړنو ژبود دکتاب پا
ارنوال او رسمی ژبی ترمن په توپيرکی پخپله د  دملی او:ملي او رسمي ژبه«   دعذابونو دبنديانو امريکی ستر

کيل شوی و ينی خلک په دی پسی ). ٢٠٠۶ می ٢٢(يوغ پلوي حقوق پوه البرتوګونزاليس  اوس په امريکه کی 
ريزی ژبه د اساسی قانون داړم شوی دی  ته وويل   ګوان زاليس راپورترانو...تعديل له الری رسمی ژبه کړی چی ان

ريزی دی ملی ژبه شی) ډبليو جورج بوش(ولسمشر« چی کله ددی مالتړ نه دی کړی چی ان په همدغه : »هي
وی جوړ کړی، رسمی هغه ولس چی خپل دولت يی نه : وروسته سپينی خپل سپيناوی وکړی ل) ٢٠٠۶ می ٢٢(ورځ

ړه کی يوه ژبه کارولی وی، همغه ژبه يی   که يوولس د.ژبه نه لری، خوپه مقابل کی يی ملی ژبه لری خپلواکی په ج
لو چی بالعمل دملت کيدنی هويتی چينه ده، د رسمی ژبی وظيفه هم  سره د دخپل ملت په جوړولو سره او خپلواکی په ګ



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی په ډول يوه هيوادت. په غاړه اخلی رسمی ژبی په اکله هي  امريکی په اساسی قانون کی دملی يا د: ه ګوته نيسمدبيل
ريزي ژبه ليکل شوي وو او) ١٧٧۶جوالی (کی اعالميهخپلوا د خو. نه شته د ( دوه اساسی قوانين يی په ان

ريشن مادې په نومبر  ی په  او کې،١٧٧٧کنفي له دې امله ).  زييزکال کی١٧٨٧اساسي قانون  چی ترنن پوری چلي
ريزی په امريکه کی طبعًا ملی اوا   . بالعمل رسمی ژبه ده ن

ی او ی رسمی ژبه هغه ژبه ده چی حکومت پری چلي رسمی ژبه هغه ژبه ده چی حکومت . په حکومت کی چلي
لکه په تړونونوکی، په (په ادا کولوکی کارولی وی ومسوليتونو ا دخپلو وظيفو يايی عمًال رسمی اعالن کړی وی، او

واعالميوکی، اوقوانينوکی، په مح ونوکی کموکی، په ګ شتون  رسمی ژبه هغه ژبه ده چی ددولت د). په سياسی دري
ی، يانی حکومت يی اعالموی او ته کي يی چی دغه ژبه دهغه ملت ژبه ده چی د يا په حالت کی رامن  په يوډول 

 :دولت دحاکميت الندی وی
ی او  رسمی ژبه د نی فعاليت کی کارول کي ارته مالونه  ډي ته ورته ده چی له يوبندرنه يويواورګا حکومت په ور

ی  په  پارلمان کی قوانين، په محکمه کی د قوانينو (دی چی دحکومت کارونه سرته  رسوی) وسيله(رسوی؛ يولو
ملکی اداره،  اساسی قانون تفسير، عسکری او ، د اليحوجوړول، داساسی قانون تعديلاو تفسير او   تطبيق، دفورمو

  ) .اواعالميی...تربيه، تړونونه  ليم اوملکی تع عسکری او
وړاندی له دولت نه رسمی ژبه نشته، خوملی ژبه . رسميت لپاره عمومًا اساسی شرط دی يوی ژبی د دولت شتون د د

ودل شوی، ملی ژبه يی رسمی ژبه ده د. شته  ..... يوه دولت په رسمی سندکی چی رسمی ژبه نه وی 
ملی ترانی په شان د سمبول   او ملی بيرغ ملی ژبه د. ه تيره زمانه منعکسویوياړه ډک ملی ژبه له تاريخی احساس او

 ملی تړون احساس او په من کی د خلکو ملی ژبه د. يی اتبار همغه ملت  کلتوری ماهيت او ملی ژبه د. مقام لری
تلی کوی ملی ژبه په خلکوکی د. ژمنه منعکسوی زړونه  ورکوی او ملی ژبه خلکوته خوند. واحدملت احساس غ

ته کيدلوکی اسانتيا ډګرکی د په اوږده  يروی، اوکوش ولنی په را من هغه دولتونه نيکمرغه دی چی  . ....راولی ملی 
هغه دولتونه نيکمرغه دی چی رسمی ژبه يی . رسمی ژبه يی يوه وی رسمی ژبه يی په ولس ګرانه وی، يانی ملی او

هغه .  په رسمی ژبه کی يی دبل دولت الس نه ویهغه دولتونه نيکمرغه دی چی. پالنه کی وی دملی ژبی په خدمت او
کرکی کوی   ...دولت بدمرغه دی چی رسمی ژبه يی دملی ژبی سره په 

مشترک مردم ايران  خط رسمی و زبان و«: کی راغلی دی) ١٩٨٩(اسالمی جمهوريت په اساسی قانون د ايران د
وس سلنی».خط باشد  زبان وبه اين کتب درسی بايد متون رسمی و ومکاتبات و اسناد. فارسی است کل پن ) ٪۵٠( ا

ی ي ی ژبو بله نيمايی يی په ترکی، عربی، کردی، او. ايرانيان په فارسی غ ی بلو يـ عربی سره له دی چی . غ
لی قران او   ».ايران په اسالمی جمهوريت کی رسمی ژبه نه ده ژبه ده، د حد يثونو مبارکو دسپي

يړنی په زړه پوری دی مايی د ی رااغلی زيرکيار يی چی زموږاساسی قانون   دا. واخيستی  پری پری بيل يړنه 
ولنی د ) باباملت(د. اغيزه په واقعی ډول منعکس کوالی نه شی ډيره کيو لکه حکومت مصلحتی جوړشوی دی چی د

رګند تو په واکداری کی په  ه هم . فارسی دواړی رسمی ژبی دی او ډول ليکلی دی چی پ اوسنی اساسی قانون که 
ړی  ولو دی ولی بياهم ازبکی يانوری وړی ژبی په کابل اونيم ل کيدای نه شی نورو    . سيموکی رسمی ژبه ګ

ول ډول ولسی جرګه بايد په دی اساس دولسی جرګی اداری پالوی او ه د تر ل په   ولسی جرګی په تاالرکی د ل
ملی يووالی ته  ملی هويت اوډيموکراسی ترنامه الندی  که نه د. په کلکه ونيسی کاره سرغړونی مخه بايد قانون نه د

  . سخت زيان  رسيدالی  شی
اغلی زيرکيار ورته رواجونو نوروهيوادونو سره د نړی د که د پرتله شی نو  هيواد يادکړی دی، زموږ له مخی چی 

ل کيدای شی په پوره باور توملی ژبه ګ   .ويالی شوچی پ
خه په ډير زه د يړی ته موضوع ددرناوی هيله کوم چی پور اغلی حقوق پوه روستارتره کی    .قانون له پلوه و

اکل وو ولسی جرګی د  بله موضوع بياهم د-   .پخواپه شان النجمنه موضوع ده چی د لومړی مرستيال 
ړی محکمی پرقانونيت خبری وی  دپخوانی پريکړی په ادامه بياهم د- ل خوهمدغه ولسی . ان م يو زه نه پوهي

ارامه دی؟ چی خپل وخت په  ولی دوی نا. غيری قانونیکه  پريکړه که قانونی وی او دا. جرګی پريکړه وکړه
  .تکراری موضوع تير کړی

  : محقق صاحب ډيرعجيبه وړانديزونه وکړه
  .به يی کړو او سلب اعتماد وغواړو  دستری محکمی غړی به را- ١
کی جمله ده محقق د د) يس جمهورکه نرمک هم است، نرمک سخت استئر (– ٢ کی په  خبروته يی داسی . خولی 

ه يوسی ولسمشرته به ورشو:  ورکړیدوام ړی محکمه له من ان   ....حاالت پيچلی دی. چی 
ی چی محقق صاحب د -  ی داسی معلومي وغړی  يا او که د ستری محکمی مشر. دولت په چاروهم ډيرنه پوهي

 ردولسمش. کيدای نه شی سپيناوی په مخ کی خن درغليود اکنو د کړی د دوی په صالحيت کی دی، سلب اعتماد چی د
اکی اوپه رانووزي ير سرپرست  ړی محکمه خپلی دندی ته دوام ورکوالی شی     .ان



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يواستازی په توګه چی  ولس د د ولی بل وړانديز. وکړی مفهوم نه تش تهديد   محقق صاحب په لومړی وړانديزکی د-
لسمشرته ريشخندډول دعذرلپاره و ولسمشر سره په واک کی شريک دی، په بيبکانه او مشران هم د ګوند نوموړی د د

ی   .ور
م چی ولسمشر ه کوی خو زه نه پوهي ړه ده مقام او وک نه شته د اميد ولس د د به  چی  بال دوی يی د د. پيسو ج

ی ومره خلک او اکالی،  عجيبه ولسی جرګه ده چی په شپ. زلميان ترخاورالندی کي هفتوکی اداری پالوی نه شی 
ل يی سره وکړه، د وهل او خه ډارلری، د درغليو کن  عادی خبرو استازی په حيث د ولس د  ډيری يی دسپيناوی 

ه کوی نړی خو. اداب نه شی مراعات کوالی م چی نور پاک خدای دی پرافغان ولس رحم وکړی په . وخندل نه پوهي
   .درناوی
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