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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

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

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٣                                                        كريم عظيم: ارسالى 
        

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ؟ كه از آن استفاده نمى كنيمآيا ساده نويسى عيب است
  

 د،نميباشزبانهاى رسمى آشور ما جملۀ من اگرچه نويسنده نيستم اما با سواد هستم و به زبانهاى درى و پشتو آه از 
  .بنويسمميتوانم چيزى بخوانم و 

  
در درك . دارمهم عالقۀ زياد نيز ، اخبار و مجالت ى در سايت هاى انترنت،ندن اشعار، مقاالت و تحليل هابه خوا

مانند هر افغان ديگر نمودن و فهميدن بعضى مواد قانون و فهميدن معنى بعضى اشعار درى و پشتو از سابق هم 
 در مورد ًءدانان تفسير ميكردند، بنا هم قانونالبطن شاعر، و قانون رامشكالت داشتم، اما چون ميگفتند المعنى فى 

  .ر فكر نمى آردم و موضوع را جدى نمى گرفتمدديگر هم بود آنقو مليونها افغان مشكل هزاران خود آه شايد مشكل 
  

فهميده هنوز هم هدف و معنى بعضى مقاالت، مضامين و تحليل ها را با وجود چندين بار خواندن  ، اواخرينچون در
اين مضامين را داآتر صاحبان به ادبيات بلند نوشته باشند، بنًا بفكر افتادم آه مطالب و  مخصوصًا اگر اين نمى توانم

محترم، تحليل ويسندگان ن  از  بناًء.بيسوادى را دارنداين مشكل مليونها افغان ديگر هم تنها مشكل من نيست و مشكل 
آشور مردم اضا مينمايم تا سويۀ ما بيسوادان را آه اآثريت تقمخصوصًا داآتر صاحبان و  شعرا ،قانون گذارانگران، 

  .مواد قانون را به سويۀ مردم خود بنويسند تحريرى و حتى مطالبر نظر بگيرند و ما را تشكيل ميدهيم د
  

 از آارشناسان و ، يكى از نويسندگان،قبل در همين سايت وزين انترنتى روز براى واضح ساختن موضوع چند
دقت  آه واقعًا موضوع مهم و قابل را توضيح نمايندقانون اساسى ور تقاضا نموده بود تا بعضى از مواد حقوقدانان آش

در دو بخش به حل مشكل محترم وقت گرانبهاى شانرا صرف نموده و يكى از داآتر صاحبان خوشبختانه بود و 
من  اما   شده باشد همشايد توضيحات داآتر صاحب موجب قناعت تقاضا آننده و اآثر خوانندگان. پرداخته بودند

ينكه مشكل من حل نگرديد غير ازتوضيحات محترم داآتر صاحب را چندين مرتبه خواندم بيچاره با وجود اينكه 
موافق بودند يا تقاضا آننده ويسنده  ندانستم آه آيا داآتر صاحب با نظر آن نشد و حتىمغلق تر نزدم هم موضوع هنوز 

  يا نظر آنها را رد آرده بودند؟
  

و سؤ تفاهمات قانون واضح خواهد بود و اختالفات قانونى اگر مواد قانون به زبان ساده يا زبان مردم نوشته شود 
ساده نويسى براى هر آس قانون را به فكر خودش تعبير و تفسير نخواهد آرد اين عالوه ازينكه بوجود نخواهد آمد و 

  .نخواهد بودهم عيب قانون گذار 
  

توضيحات، مضامين و مقاالت شانرا به زبان ساده و عام فهم بنويسند نيز به علميت تحليل ها، اگر نويسندگان محترم، 
زياد تر مورد پسند بگويند و ساده هم شعر روان محترم اگر شاعران تي و فضيلت شان لطمۀ وارد نخواهد شد، و ح

  .ع خواهد شدواق
  

مراعات اين اصل مخصوصًا در زمان فعلى از سببى مهم است آه اآثريت مردم ما آلمات اردو و انگيسى را در زبان 
پشتو، و آلمات فارسى ايرانى را در زبان درى استعمال نموده و اطفال ما در اروپا و امريكا افعال انگيسى، جرمنى و 

  . و از آن يك لسان جديد بوجود مى آورند درى گردان ميكنندنوى را به زباسفران
  

ساده نويسى عالوه ازينكه عيب نيست، سبب سؤ تفاهم و اختالف هم نمى شود و اآثريت مطلق مردم آشور ما هم  بناًء
 .يگردندمستفيد ممطالب تحريرى نويسندگان محترم از 
  

 پايان
 

  


