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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  13/ 02/ 2008   تاريخ                                                                                        يوسف هېواددوست : نويسنده
 

د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت بايد د ملي ترمينولوژۍ 
 ساتندوي وي

 
 ريت د پارلمان لخوا د اطالعاتو او کلتور وزير ښاغلی خرم استجوابيه  غونډې ته دافغانستان د اسالمي جمهو

 پوښتنه دا ده چې د کومې مُسلې پر سر ؟. وربلل شوی 
د رسنيو د رپوټ له مخې دا غوښتنه ددې لپاره ده چې د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزارت او په ځانګړې توګه  د 

غلی عبدالکريم خرم په پرله پسې توګه  د اساسي قانون د موادو او احکام د پلي کولو په الره اطالعاتو او کلتور وزير ښا
خه يو هم د ملي ترمينولوژۍ ساتنه او  له پرديو ژبو له .کې نه ستړي کېدونکی زيار او هاند تر سره کړی  و  له دغو ه

 دا جرم وي ، نو په اصل کې  زموږ اساسي قانون  که. يرغل نه  د افغان ملت د ملي او نورو ژبو ساتنه او ژغورنه ده 
په داسې حال کې  چې د کلتور د !  او يا په بله وينا موږ کوم خپلواک ، تاريخي او منل شوی ملت نه يو  .ناسم دی 

وزارت دغه شان ملي زيار  هغه اصل دی چې د افغانستان  اساسي قانون يې ترسره کول ددغه وزارت  له وجايبو 
 خو له بده مرغه  اوس د افغانستان دښمنان او د ملي پيوستون  مخالفان  د افغانستان له دغه روان بهراني او شميري  ،

ه کوي چې نه يوازې په رسنيو کې  چې په ښوونه او روزنه ، دغه راز  د  ه اخيستنې ، ه کړکېچن حالت نه په ناوړه ګ
ول چاپيريال کې د پرديو او له هغې ډلې د پ ان ايرانيزم  فرهن او د ژبو اغېز وښندي او په دې توګه د هغو کلتور په 

خه په سر کې ګرځوي  ناولو ارمانونو د تحقق وسيله شي چې زموږ د خاورې  او تاريخ دښمنان يې  له ډېر پخوا 
يو ته د . وک  خپلو يونيورس وم نه ورکوي ن)) پوهنتون (( هماغه شان چې  په ايران کې او يا په پاکستان او امريکا کې 

دا يو اصل دی .نه شي ويالی )) شهردار (( او يا شاروال ته )) دانشګاه (( ، ک م په افغانستان کې هم   پوهنتون  ته 
وک  حق نه لري هغو  او هغه ترمنلوژي چې د تاريخ په اوږدو کې  په يو ملت کې استعمال  او رواج شوي وي ، هې 

هغو افغان دښمنه عناصرو چې اوس د .ژبو د ترويج او د خپلو ژبو د تضعيف په موخه بدلون ورکړي ته د پرديو  
ې  دموکراس په پلمه  د رسنيو د ژبن ګمراه لپاره مال تړلې ، او ځينو يې په پارلمان  ، صدارت او وزارت کې  ري

وايي ، )) افغانستاني (( نه  )) افغان (( ونو ته زغلولي د خپلو نورو هغو انډيواالنو سره په فکري پيوستون کې چې  ځان
)) کاغذ پران باز (( او يا يې په نړېوال ډګر کې د هغو ستراتيژيکو نقشو د تحقق لپاره مالتړلي چې د بېلګې په توګه  د 

غانستان او په شان  افغاني ضد فلمونه  جوړ او د افغان ملت تر مين د دښمن لپاره يې ښې  پرېمانه سي ډي ګاني په اف
ه راپيل کړۍ چې دا وار  د افغانانو هويت او تاريخ هم ورک کړي  دا د طالباني مفکورو يوه .نړۍ کې ووېشي  ، ه

 . برخه ده 
کله د پان  موږ پوره باور لرو چې افغان ملت وي او هوښيار دی او په دې باور هم يو چې زموږ پارلمان به هې

 .ايرانيزم ښکار نه شي 
به په دې )  ولسي جرګې او مشرانو جرګې ( ن ملت او په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو دواړو مجلسونو د افغانستا

خه د ژبو د تربګن پکه وهونکي  ورک او د افغانستان  د ملي هويت ، ملي تاريخ ، ملي  ي چې له خپل مين  وتواني
خه وژغوري  کلتور  او ملي ترمينولوژۍ  ارزښتونه الپسې پياوړي او د پرد  .يو له هراز يرغل 

موږ د خپلو هغو يوشمېر زياتو هېوادوالو د اند او ګروهو لنډيز دلته وړاندې کړ چې له همدې امله يې له موږ سره په 
و مالتړ  نا ليک اړيکو کې  غوښتنه درلوده چې د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزير ښاغلي خرم له ه يلفوني  او برې

هيله ده په دغه ستر . او په يوې اعتراضيه ليکنه کې دا خبره د پارلمان اړوند کميسيون پورې ورسول شي رګند شي 
 ملي هاند کې  نوموړی وزير د ال بريالتوبونو جوګه شي 

خه د خپلواک فرهنګي مرکز  په استازيتوب   له ډنمارک 

 

 
 

 
 


