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 کلفورنیا در افغانستان آئینه مجلۀ
 اعالمیه

 ومعقول مشروع تائیدازتقاضاهای به
 ګونډ؛ تولنیزولسولیز دپښتو"
 

 ازحزب گینمایند به( نصیرستوری)  محترم شاغلی جانب از پشتو ملی زبان به ای عریضه قبل چهارروز
 وزین پورتال در افغانستان، جمهور رئیس غنی، اشرف محمد داکتر جناب بعنوان"" ګوند دپښتوتولنیزولسولیز""
 رسیده افغانستان آئینه مجلۀ بدفتر ایمیل طریق ار نیز مستقیم طور هب عریضه این. بود نشرشده( افغانستان تول)

 به ذیل در آن های قسمت بعضی ترجمۀ شوند، آگاه مذکور عریضۀ ازمحتویات محترم هموطنان اینکه برای. است
 :میگردد تقدیم اختصار

 اما است، شده شناخته افغانستان رسمی و ملی زبان بحیث افغانستان اساسی قانون در حالیکه در پشتو زبان ""
 اجتماعی اقتصادی، رسمی، های درساحه زبان این جهانی، دیموکراتیک های ونورم واصول اساسی قانون برخالف

 دوایرودفاتردولت در شعوری کشوربطور وخارج درداخل ودوایردولتی دولتمردان بعضی سیاسی،ازجانب و
 موجودیت وقطعا   شده نظرانداخته از وغیررسمی رسمی کنفرانسهای و وسیمینارها ومحافل درمجالس وهم وحکومت

  .ندارد
 اطالعیه ها، اعالمیه فرامین، رسمی، مکتوبهای شمول هب آن، دفتری کارهای و جمهوری ریاست دربار در

  .است دری زبان به ارتباطی مخابراتهاوسایر
 امنیتی، ادارات انتخاباتی، کمیسیونهای محکمه، ستره جرگه، ولسی جرگه، مشرانو ها، وزارتخانه اولیای مجالس
 داد قرار و انترنتی مخابرات وسایل ها، رسانه کنفرانسهای شان، جات نوشته و ها مکتوب تمام و ملی امنیت شورای

 .میباشند دری زبان به افغان ومیدیای ها رسانه% 95 درحقیقت -میگیرد صورت دری زبان به همه ها
 افغانستان قونسلگریهای و ها سفارت. است دری زبان به کشور داخل در افغان میدیای و ها رسانه خابراتم  95%
 از وغیره، والدت تصدیق خط، وکالت خط، نکاح تاعرایض، گرفته پاسپورت صدور از موارد درهمه درخارج
 .کارمیگیرند دری و انگلیسی های فورمه

 حقارت میباشد، اکثریت قوم که  پشتون قوم های ارزش و فرهنگ کلتور، حقوق، همه هب امروز تا ترتیب این به
 .داشت خواهد ناگوار عواقب و نمیباشد تحمل قابل بیشترازین غیرعادالنه وضع این که گرفته صورت

 وضع این شده، داشته دورنگاه حکومتی و دولتی ازادارات اساسی قانون 16 مادۀ برخالف که(پشتو زبان)نظرما به
 اساسی، قانون 16 مادۀ باساس که میکنیم ماتقاضا. ندارد وقانونی اخالقی،حقوقی جواز هیچ وغیرعادالنه غیرقانونی

 و عدالت قانون، یافته، خاتمه کنونی های عدالتی بی و شود رعایت پشتون قوم فرهنگ و زبان قانونی و حقه حقوق
 "" .گردد تطبیق آن حقیقی بشکل دیموکراسی

 مدعیات افغانستان آئینه مجلۀ مسلکی بورد و همکاران. پشتو ملی بزبان نشرشده متن از مختصری ترجمۀ بود این
 محترم مقام از و میکند وحمایت تائید جانبه وهمه بطورجدی یافته بواقعیت مقرون را( دپښتوتولنیزولسولیزگوند)

 میدیا و دولتی دوایر تمام به اساسی، قانون 16مادۀ منظورتطبیق هب تا نماید می تقاضا انستانافغ جمهوری ریاست
 ملی بزبان رابعدازین شان مخابرات و مکتوبها% 50 حداقل که صادرگردد جدی فرامین ووالیات درکابل

 درکشور وبیگانگی غربت رااز پشتو ملی رسمی،زبان دوزبان دربین% 50 اصل رعایت بنظرما. پشتوصادرکنند
 .التوفیق هللا من و. داد خواهد نجات خودش

 هاشمیان هللا سیدخلیل داکتر پروفیسر
 کلفورنیا در افغانستان آئینه مجله مسئول مدیر
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