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  م٠۴/١١/٢٠٠٧                    ميوند مڼډهير
  

  .دی عملي قدم اوچت کړي د پوهنی وزير ښاغلی اتمر
  

ای دی چه دو خواشين ډېری   دصاحبقدرمن اتمر  ي د بهرنيو په لمسون ل  ی وکيل نجيب کابلی را پورته کې سي جر
ردي مېز   قانو ني چلند ورسره وشي د دوی چهدی تاسی ته د فا شست خطاب کوي هيله  له الریسره دطلوع تلويزيون 

تو ژبی ماشومانو ته په مورن ه پام کوئ خپی چدموخه دا يو ژ لو پ نډه به د ښوون جوړولو غ پورته نکړئ اوکنه بی له 
واښونهيله . چه تاسی فاشست ياستی به ووايو ی وياړلی  نه و رنه و ودی چه له داسی  والړ اوقهرمان ملت دی شاته يري

ون کې ويلي دي يب کابلي او حشمت تا دنج. دی  چې وائي زده مې مادی پر بڼس ٤٣چې زه داساسي قانوناحمدزي په غبر
يو جوړولو دنده پرغاړه لرم تو ژبی ماشومانو ته دښوون   . کړه بايد په خپله مورن ژبی سره وي، پ

ي  ه وخت عملي کويدغه دنده بهچه پوښتنه دلته پيدا کي ل ښاغلی اتمرصاحب  ورو کالو راهيسی حکومت خلکو ته ؟ د
ړي نور له وعدو  تانه و وريدلي ولس پ .خه ستومان شوي ديوعدی ورکوي دکابل ښارپ تانو ايا کېدای شي دکابل ښار 

يو ه اعالن کړي؟ ډولپه مساويانه  لېسوکې-بچيانود پاره په ښوون تو ژبی ليک لوست دقيقه ني    د پ
ي  ١٧۵ېخی په کابل ښار کد معلوماتو له م ه ښوون ي شتون لري تاسی د ښار په لری پرتو سيمو کې يوزای پن ښوون

تو ژبی سره زده کړه وکړي، په هغو سيمو کې تانه اودري  چهجوړ کړي دي چه په پ ي زموږ ډېر هيواد  پ ډ اوسي ژبی 
ي جوړ کړی شي بلک تانو ته دی جال جال ښوون ه د دوی غوښتنه دادی وال په کورټ ډول د دی طرحی پلوي نه دي چې پ

ې ي جوړ کړئ شي کېچې د شمير پر بڼس دی په هره لېسه او ښوون ول تو ژبی او دري ژبی بېل بېل    . ورته پ
ه چې داساسي قانون د  تو دافغانستان ١٦رن وانانونړيوال حقوقي می مادی له مخی پ ړو رسمي ژبه دی، اود د و

ار کوي چه زده کړ ين ړو په مورن هسازمان هم پردی اصل  ي چه دقانون نه  ژبه وي دلته بيا بايد دو پوښتنه راپورته کې
ون راونه پاروي؟پلی کېدل به دخلکو    غبر
عريظی را سره پرتې دي چه  ١١٠٠ لمريز کال کې تاسو دوينا پر بڼس چه دکابل ښار يانو ١٣٨٥  اغلی اتمر صاحب

تو ژبه د زده کړې امکانات بزمون ب ړ کې چيانوته په پ ی دحل دپاره دپوهنی وزارت په ان رابر کړئ تاسی د دغی ستون
اکل شوي سمېنار غړيه به له دوو مياشتوخپلې پرېکړی د يو لوی سمينارتابيا وکړه چه وروست وزارت مقام ته وړاندی   د د 

ه فکر کوئ  کوي ی په الره نه دی؟تهدهېواد غوڅ اکثريت اوس هم دسمينار پايلوچه پايله ئې معلومه نه شوه بياهم     ستر
تانو لمري ١٣٨٦چه په  تو ژبه د لوستزکال کې به د کابل ښار پ وټ کې په پ وټ  ي  ماښومانو ته به په هر  ول

ي؟   جوړي
ارکوي چه زده کړه ښاغلی اتمرصاحب اسالمي اساسات او دپوهنی وزارت دتعليمي نصاب  اومه ماده هم پردی اصل تين

ي چه که دعملي کيدو قدم ئې اوچت کړئ نه شي بايد په مورن ژبی سره  دا کړيدلی ولس به نوره وي بيا هم سوال پيدا کي
  هم 

  ناهيلئ نشي؟
ړودغوڅ اکثراغلی وزير وک پيدا کړي چه ژبه ئې دهيواد دو وله نړۍ کې به داسی يو هيواد تاسی او يا بل  يت  اياپه 

خه محروم وي؟ دزده کړی په چاپريال ک ئېرسمي ژبه وي او ماشومان     ې ور
ا  قدرمن د پوهنی وزير په داسی حاالتو کې د تا سو دعملي حرکت پلی کولو ته ډېره ډېره اړتيا دی چه داسا سي قا نون په ر

واب ووائ که دا فکر  کې د مسوليت نه ډ ک عملي قدم اوچت کړئ هيله ده چه پورتنيو غوښتنوته  د وخت اړتيا پر بنياد 
ي په مورن ژبه جوړ نه کړم دهيواد ديووالی دوښمنانو دفاشست د ويلو کوئ چه که محکومو  تانو ماشومانو ته ښوون پ

تون ئې ملي يووالئ غواړی  ه اصيل پ که چه   ته په خ کله نه  يو دپام وړ .خه به وژغورل شم هي  - دکابل ښار دښوون
تانه ښوونکي،اوستاذليسو او  وريدلو بچيانو ته دزدان دی دخپل ولسلوړو موسساتو درانه پ کړی په چاپريال ه  کړيدلو او

تو ژبه ي ښوونکي او اوستاذان  کی په مورن خوږه پ ددرس ورکولو ذمه واري په غاړه واخلي او دهری لېسی او ښوون
ډه پوهنی وزرت مقام ته عريظی وړاندی کړي  يو کېدی په  تو ژبه په ښوون  چه مون تيار يو ماشومانو ته په مورن پ

ډو هلو  ي دی دوی ددغو نه لري نور ښوونکتياویاو اوستاذان چه د انترني ا سانښوونکي  ليک او لوست وښيو هغه درانه
خه خبر کړي چه دغه نېک اقدام به دکړيدلي ولس دهيلو د پلي کيدو زيری ورکړي   .لو 

تو ژبی د تدريس په هکله په پا کې درنو لي ا کې کوالو نه هيله کوم چه دمحکومی پ ه کيدای داساسي قانون په ر ن چه 
ي وړانديزونه و ماشومان خپلو هيلو ته ورسي ې غړوغوږو دويپ پا او سرخالصوليکونو له الری چارواکو اود ولسي جر

  .ورسوي ته
ي افغانستا ن په هيله  .دسرلوړي او يو مو


