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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٣/٠٦/٢٠١٠                           ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
 

  په افغانستان کې د ژبو مسئله
     

د عرادې دي ول بشريت يوه .  ژبې د تفاهم او پوهاوي وسيلې او د انساني تفکر او کلتوري ميراثونو د لې هره ژبه د 
ه ده ينه د بشريت د  تفکر يوه.  ساتنه، پالنه او روزنه يې پکار ده، چېه پان ه وژني او له د يوې ژبې م  پان

ه يې وړي   .من
  

خه د و  ي د اهللا جل جالله د قدرت له ن ارن ونو رن انه دين له مخې د انسانانو د ژبو او رن  او هر يد اسالم د رو
انه ورسول شي ل شوى دى، چې پيغام ورته رو که د هغوى پخپله ژبه لې   .قام ته پيغمبر 

 
وا سياسي هدفونو لپاره ونه کارول شي او د هغو اصلي غرضونو لپاره وپالل ژبه بايد د تفوق، برترۍ، تعصب او نار

  .منظور يې ديد خلقت شي، چې 
 

ري ملتونه هر کال يوه ورځ د مورن ژ ولې ژبې د بمل وي، چې  ي او بشريت ه ې په نوم نمان يوالې ور ې د ن
و ميراثونو په تو ې د متوازنو پوهاوي، زغم او خبرو اترو پر بنس د بشريت د  ي او په مورن ژبه زده ک ه و

ن کې په جدي ډول په پام کې وني  .يسانسانانو د روزلو لپاره د نورو ژبو او نورو پوهنوپه 
 

ۍ کې اوس  ولې ژوندۍ وساتي۶٠٠٠په ن  نو د ، ژبې موجودې دي، او که ملتونه او هيوادونه وکوالی شي، چې 
ه اخو بشري کلتوري ميراثونو په سات خه يې ۶٠٠٠ستې وي، خو متاسفانه د دغو يلو کې به يې خپله مثبته ون  ژبو 

ه تلو له خطر سره مخ دي ١٠٠٠٠ر يې تر ېزياتره چې د ويونکو شم ژبې بايد د تفاهم او نژدې .  کم دی؛ د له من
ې کوي، نو  وک د ژبې پر بنس د بيلتون ه ونه نه شي  بيل هيواد۶٠٠٠والي په وسيلو بدلې شي؛ خو که 

ه د لويو اتحادونو پر لوړ الړ شي، نه دا چې د کوېجوړ ن يا دی، چې  که بشريت پر دې ل چنيو فکرونو په دای، 
  .اساس شاته الړ شي

 
ولنيزه کچه هم معنا  ن کې په  افغانان متل لري، چې ژبه هم کال ده، هم بال، دا متل د شخصي او انفرادي مسايلو په 

که کله رمو سياسي بحثونو په ډول م کله-لري؛  ي او د طرح د ژبې مسئله د ډېرو   او نفاق اور ته د بيلتون آې
ي که مورد نه لري، چې افغانانو د خپلو .  ببوزي کار ترې اخيستل کې ه بحثونه  رم، احساساتي او بې بنس دغه ډول 

ولو لوړو مراجعو  و په تر  و(پرېک ى دىکې ددې مسئلې سياسي اړخ حل) لويو جر   . ک
 

ۍ له پيل نه ه موجود وو د حل د ژبې مسئلېپه افغانستان کې  د شلمې پي و دري   :لپاره 
که همدا ژ- ن رسمي ژبه وي؛  ه مروجه او په دولت او اداري چارو کې حاکمه راغلې ب دري دې د افغانستان يوا

  . راشيونده او ضرور نه ده، چې بدل
ن رس- تو دې د افغانستان يوا ۍ په زياترو هېوادونو کې د اکثريت ژبې رسمي  پ که د ن   مي او ملي ژبه وي؛ 

  .وي
تو دې ملي ژبه وي- تو او دري دې دواړه د افغانستان رسمي ژبې او پ   . پ
تو او دري دې په افغانستان کې رسمي ژبې وي- ي .  پ نورې ژبې دې هم په هغو سيمو کې رسمي وي، چې و
  .ې هلته خبرې کويرپ
نيو دوو نظرونو لپاره پخ ينې ممکن د بد نيت له مخې وېېو روانې مباحثېوا د لوم ه نيت او  ينې به په  ؛ ، چې 

ې په منظورۍ درېيمه نظريه ومنله١٣۴٣خو د  تو او دري دې دواړه د ، چې  کال اساسي قانون د لويې جر پ
تو دې ملي ژبه وي ې ي اساسي قانونسنوا.. افغانستان رسمي ژبې او پ تو او دري  ده، چې لورمه نظريه تاييد ک پ

ي پ.  دې په افغانستان کې رسمي ژبې وي ې هلته خبرې رنورې ژبې دې هم په هغو سيمو کې رسمي وي، چې و
ه کې منل شوېدا نظريه په اساسي قانون کې تسجيل، او .  کوي  . دهپه لويه جر

 
و او ينې د زړو فکرونو خاوندان اوس هم په دې فکر دي،  ينو ژبو ويونکو ته د دوی په مورنيو ژبود زده ک چې د 

ينې  کونه واچوي او په اوږده موده کې  ي؛ او د پرمخت په مخ کې يې پا معلوماتو رسولو امکانات کم ک
ي  رافيک اکثريتونه او اقليتونه سرچپه ک ی دا کار شون. دا نه عملي او نه انساني خيال دی . ډمو کهىلوم   نه دی، 

ينو سيمو ته ېدو ډيناميک ډېرېد نفوسو د ډ روپونه  ينې  ورونه لري او که ددغسې تن نظرو په فکر  ر نور فک
ي او په نورو کې به منحل دوی د راتلونکو زرو کلونو د تعصب فکر کوي، . ډير کلونه به ونيسي  ي، نو تر زروېرا



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

دو د ېتوازنو انسانانو د روزنې او ولسونو ته د معلوماتو د رسخو نن د خپلو وطنوالو د اوالونو د باکيفيته پوهنې او م
ناه پر غاړه اخلي، ا   .و خپل دنيا او آخرت دواړه خرابويبشري حق د پايمالولو 

 
ې مجالاوس، چې د ژبو مسئله په اساسي قانون کې حل شوې ده، د سياسي کېدواو اختالفي کېدو   يې نشته او يوا

وژيک، عملي او ماتيک اړخونه يې بايد حل شيعلمي، پيدا   . پرا
  

ه دافغانستان : الف ي په شاوخوا کشو رېد پېن ه ورک ې ته يې ډېر  ې کلتوري پان ې ژبې لري، چې د بشريت 
ۍ په دې هدي، اړوند دولتي او نادولتي ادارې دې په دې اړ ي، چې د ن رامونه جوړ او عملي ک  علمي او عملي پرو

ه وساتل شي او ال وپالل شيوټ کې د بشريت دا     .ميراثونه 
  
و مسئله: ب و او د مورنيو ژبو د زده ک تر اوسه هم په لکونو افغان ماشومانو ته په مورن :  په مورن ژبه د زده ک

لي، عملي او جدي  و زمينه نه ده برابره شوې او ملي، دولتي او نادولتي اړونده ادارې دې په دې باب کو ژبه د زده ک
  .ونه واخليام

  
 هر افغان داسې وروزل شي، چې دواړه رسمي ژبې وليکلی او وويلی رکه ه: د کار ميندلو د زمينو زياتوالی :  ج

 واليتونو کې به د کار زمينې ورته برابرې وي او د کون يو فارغ به په اسانه په بدخشان او د ٣۴شي، د هيواد په 
همدا راز که زموږ فارغان يوه .  که نه وي له ستونزو سره به مخ وي فارياب هغه به په خوست کې کار کوالی شي،

يوال مارکي کې ب ي، په ن   .ه هم د کار زمينې ورته برابرې ويبهرن ژبه او يو مهارت زده ک
  
نيو: د معلوماتو او خبرتياوو رسول : د  مسايلو او معلوماتو ته السرسی ولري، چې دا د هر انسان حق دی چې ور

ه تر سره کېپخپله ژبه ډ ولو ته يې رسول او ېر  ولو ژبو د معلوماتو خپرول،  ي، نو د امکان په صورت کې په 
ل ک   .يېدغه امکانات برابرول د ولسونو د حقونو په تامين کې يو برياليتوب 

  
تونو ورسته دې د قانوني اليحو له  ارونه جوړ شيد النجمنو مسلو د حل لپاره دې علمي سيمين: و او تر علمي سپار

رمينالوژۍ په باب يو ابهام موجود دی،  .الرې ستونزې اوارې شي   متاسفانه د افغانستان په اساسي قانون کې د ملي 
انونو ته رسوي  ولنيزو خف ان خبره ده چې د دا ډيره د خف.چې کله کله خبره اختالفاتو، مطبوعاتي ناندريو او حتی 

رامري مسلو پر سر لويې لويې ناندرۍ جوړوي، خو  يو ستر ملت لوی لوی پوهان د کليمو او لغتونو او ژبنيو او 
په کار ده چې د دولت او حکومت مسول چارواکي د دې ابهام د لېرې . علمي آواري ته يې زمينه نه جوړويعملي او 

ره يوه دقيقه پاليسي جوړه او دا ستونزه د علمي او قانوني مجراوو له الرې کولو او په دې باب د يوې ملي اجماع لپا
ي  په افغانستان کې د ژبنيو ستونزو د حل يوه الره د دوه ژبې تعليمي نصاب جوړول دي، چې علمي، . اواره ک

رم. شتوانه لري او د عملي کيدو وړ دهحقوقي پ ينالوژي يوازې لکه په يو بل بحث کې چې ورته اشاره وشوه، ملي 
ي، چې د کومې  ژبن مسله نه ده؛ بلکې زياتره په ملي هويت پورې اړه لري، او له بلې خوا د دې لپاره نه مطرحي
ه په خاطر بايد وشي، چې په دې برخه کې پرې   خاصې ژبې د کليمو او لغتونو د د فاع په خاطر وي، بلکې د هغه 

خه زموږ مل يانو  اون  .    ص وشييي تشخزموږ له ورورنو او 
 

ای او وخت کې اوس ک رات سره هم ېموږ په داسې  يوالو ژبو له چ و چې محلي او رسمي ژبې لرو او د ن
ن کې د ملي هويت لپاره هم مهمه ده، او زموږ ژبې زموږ د ملي هويت هندارې ېژبه د نورو . ومخامخ ي و په 

ي پخوا د ملي يووالي او ملت. دي  ارن ل کد ژبو رن ده، خو اوس يو فرصت او ې جوړونې پر لور کله کله يو خن 
کيې ي او د ملت په يو باغ کې ېرل کېغنيمت شم لونو او يا دطاوس د ب کلو  ارن  ارن سره ود رن  د رن
  .تشبيه کوي

 
ۍ له نژدې  خه يوازې ٢٠٠دن ول  ژبي دي ١٣ هيوادونو  داده چې له جالبه پکې .  يې يوه ژبه لري، او نور 

ول لوی او با ثبا ۍ نور  و ژبو لرونکي ديجرمني او جاپان پرته د ن   . ته هيوادونه د 
 

و د بيلتون سبب ک ولنيزو اړيکو کې بې ېدا ژبه نه ده چې د يو ملت د غ ي، بلکې په سياسي واک کې انحصار، په 
ي يو د بل نه خوابدي عدالتي، په اقتصادي منابعو کې تبعيض او په انکشاف کې بې توازني  ده چې ولسونه او و

ويېبهرن مداخلې بيا پر دغو ستونزو ت. کوي او يو د بل پر وړاندې يې دروي    . ل پاشي او اور ورته ل
 

ه وشوه او د ژبو د پاليسيو متخصصانو پکې په الند کال کې په تايلن٢٠٠٨په  ې موضوعاتو علمي  کې يوه علمي غون
ې   :طرحې وړاندې ک

 د ژبو پاليسي او پالن 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 د ژبو پاليسي او دالنجو په حل کې يې رول، 
نې  و ژبې پوهنې پاليسي او ک  د دوه ژبې او 
وونه او روزنه،  ليسي ژبه پوهنه،  ليسي سيمو کې په ان  په ناان
کيو ژبې   .د ژبو پاليسي او د قومي ـ ژبنيو ل
يوالو، ملي او سيمه     يزو ژبو د ژباړې پاليسيد ن
 ي ژبو د چوکاټ جوړول،د مل 
رو ملتونو د زريزې هدفونه   ون(د ژبو پاليسي او د مل  ،)ولو ته د پوهنې د برابرولو د هدف په 
ولنيزـ اقتصادي تيوري،  انې او   د ژبو پاليسي 

  
و ژبو او  قاميزو هيو د ژبو وده د کورنيو قامي ـ ژبنيو النجو د مخنيوي لپاره ضرور ولو بيدارو  ادنو او ده، او 

ې دي   .ملتونو ددې لپاره مخکې له مخکې معقولې پاليسيانې جوړې ک
  

ن او ناروي په شان نور ډ ونو مورنيو ژبو ېد کاناډا، سويس، اتريش، هند، سوي و ر هيوادونه خپلو ماشومانو ته په 
ين او پياو و ژبې رسمي دي، خو ملي يووالی يې  ې برابروي او په هيوادونو کې يې  ن . ړی دیزده ک په سوي

ه کوي، ددې يو ماشوم  ي اداره يې ه وون ې امکانات ونه لري، د  کې که يو ماشوم هم په مورن ژبه د زده ک
ي ي، نو له مورو پالره يې هيله کوي، چې دغه ماشوم ته د مورن ستونزه هم حل ک  ژبې او چې بله چاره پيدا نه ک

ي   . د تدريس لپاره همکاري وک
  

و ژبي ې او معلوماتو د رسپه  ي کې په مورنيو ژبو د زده ک وون و قاميزه اروپايي اتحاديه کې په کور او  دو ې او 
ولنيز ـ ژبني، ژبنيو حقوقو، پوهنيز او Phenomenological، چې  د ېلپاره يوه دقيقه پاليسي جوړه شو رافيک،  ، ډمو

و ليدلورو متمرکزه دهوونيز او  . عمومي  شپ
 

ې په چوکاټ کې په  کلتوري ېيجې ته رسدوی دې نت و ژبيزې زده ک ه له  دلي دي، چې بايد د مورن ژبې زده ک
ولو ته ددې زمين ي او  ي ه برابرهاروپا کې وده وک ن کې دوه نورې ژبې هم زده ک .  شي، چې د مورنيو ژبو په 

ې وړتيا لري او بايد په اېماشوم په دغه عمر کې د ډ انې جوړې شي، رو ژبو د زده ک فغانستان کې هم داسې پاليسي 
ي سره پيل شي  ه له لوم ن کې د هيواد د بلې رسمي ژبې او يوې بهرن ژبې زده ک . چې د مورن ژبې په 

ليسي وييدای شېبهرن ژبه ک و او نورو ورته   په ساينسي علومو کې ان او په قضا، قانون، حقوقو، ديني زده ک
و کې پر دې سربير ه هم په پام کې ونيول شيه د عربي ژبان   .  ې زده ک

  
 پای

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


