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و شميره   ٢ 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 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: يادښت  ير و لولـ، ې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                              سرلوڅ مرادزی:ليکوال  ٢٦-٠٣-٢٠١١  ني
                 

  !افغانستان فارسي ژبی هېواد نه دی: ښاغلی کاوياني
 

کاوياني ليکي او د  نجم چې پخوايي خپل نوم بشپ ليکه او اوس په ليکنو کې خپل نوم يوازې )١( نجم الدين کاوياني 
اريسي الدين ی خپله روست ليکنه کې چې د خاوران په ايران پلوه او سيک خه يي صرف نظر ک  له مرستاړي 

ار وايي چې  ين اريستو په پلوۍ په  نظرو سيک ه خپره شوې، د نورو تن ۍ نې ه کې د وري مياشتې په لوم ناپا بري
از نهادهای فرهنگی در ميان کشورهای منطقه « غواړي په دې جمله نوموړی. افغانستان يو فارسي ژبی هېواد دی

ي او داسې » هــای نـوروزی کش کردن جايزه  همراه بـا پيشزبان  جمله ميان سه کشور فارسی افغانان معتاد ک
وتې وهل او خبرې کول  لوي چې دا خبرې منل شوي حقايق دي او د نورو لخوا په ليکل شوي تقدير کې  ن د بېلتوو

   .او اختالفاتو اور ته لمن وهل دي
نظري له خولې زبان  از جمله ميان سه کشور فارسیدا چې افغانستان   په پلپسې ډول، په هر مناسبت او د هر تن

ي، د ې، توطيي او ويجاړۍ د  هغې راو ۍ چلو ار کې يوه ن  لويي سناريو سرليک دی چې شا ته يي د مداريانو په پي
ې لپاره چمت   .و پرتې ديبلې ور
ه شوهسه کشور فارسي زباند رسنيو په بازار د  دې  البته د.  ډرامه د اسالمي جمعيت د مشر ربانې په خوله ور

وندې د دې مفکورې  دې مفکوري خاوندان يوازې رباني، جمعيت او نظارشورا دي، بلکې د خبرې مانا دا نه ده چې 
و ران ستميان، د کاوياني او شريکبا ور يو اصلي ان اريستي مافيايي ک  ډله او د هېواد په شمال کې د جهادي ــ سيک

ې چې د بوللې کمپوزيتور يي ايران دی ه هغه قرصک کې نا نالرو د ترتيب . وله ده چې په  و او ک د اصلي چلو
و د منلو او پلې کولو ل و ستر ان يي دلته په پ ا غالی په تهران او قم کې دی، خو دا اج   . پاره  ژمن دياو سمون پ

ه يي په  ۍ وې چې په  ه٩٠همدا ک ه پيل ک ه .  يمو کلونو کې کورن ج د افغانستان اردو او اداره يي له من
ونو زره کابليان او نور هېوادوال يي ووژل. يووړه ې ک او په لس ې لو ار يي لو ې د پيل اصلي  د. کابل دې ج

ه غر لوالې نور لن و تنه خفاشان دي چې تر اوسه چيري په يي  المالن چې د شمال ول شوي، همدغه  پر محور را
و کې پ وو او نن بيا د بل شرارت، بېلتون او نفاق لپاره قلم په الس شوي او د نوي بغاوت او اړودوړ لپاره  م

وي ې ل   .    الرې کو
ي کال پيل ورځ  د همداسې تورو او شومو١٣٩٠دلته بيا هم د بل هر مناست پشان د  د نوي کال .  موخو لپاره کاري

نظري غواړي چې له  ه ده، خو تن ه او دودي ولو اريايانو لپاره که  نن هر چيری مېشت دي يوه خوښي ورځ چې د 
ه کار واخلي ې پتو خه د بېلتانه د چ ې    . دې ور

او يي د عربانو په زړه او دماغ برابر نظرو بله ډله هم چې د نوي کال د پيل په ت  زهر وپاشل ، د ايران پلوو د تن
وري ه  و خوښي د شک په ستر دوی ته د افغانانو او سيمې دودونه چې د عربو . پشان د افغانانو او ددې سيمې د و

لې دين .  په بازار برابر نه دي کفر ښکاري  خه يوازې د اسالم سپې په داسې حال کې چې افغانانو له عربو 
انته خپله لو لري راخېستی او افغانان    .  ژبه، کلتور، تاريخ ، هېواد او ملي پېژند 

ي ١۶د افغانستان د اساسي قانون په  ي، پشه يي، « مه ماده کې ويل کي تو، دري، اوزبكي، ترآمني، بلو د پ
تو او دري د دولت رسمي ژبې دي خه پ ه ددې  » .نورستاني او په هېواد آې د نورو مروجو ژبو له جملې  همدارن

تو ژبه دى«  ماده کې راغلي دي  ٢٠نون په اساسي قا   ».د افغانستان ملي سرود په پ
انونه  ی  ې تصويب ک ان افغانان بولي او د افغانستان اساسي قانون ته چې لويي جر ې يي  که کاوياني او شريکبا

تو سره دري تو او د دولت په رسمياتو کې له پ .  هم ورغاړې دهژمن بولي، نوبيا خبره ښکاره ده چې ملي ژبه پ
کله هم فارسي ژبی هېواد نه و تو د اکثريت افغانانو ژبه ده. افغانستان هي دا منم . ژبه د ولسونو ده او په ولسي کچه پ

ون د دولت لوړپوړي چارواکي د  چې دولت او اداره کې پخوا هم فارسي وه او اوس هم فارسي ده او د کرزي په 
و پشان  په دې و الندې کوي خو دا خبره د کاوياني او شريکبا  برخه کې اساسي قانون ته ژمن نه دي او هغه تر پ

انته فارسي ژبی هېواد او فارسي ژبی ملت نه دی  کله هم  دولت په برخه کې ده ، افغان هېواد او افغان ملت هي
  !  وييالی 

ې يي ووايي چې فارسي د کرزي د جهادي ــ مافيايي او د ش لوالې د دولت ژبه ده او په دې که کاوياني او شريکبا مال
ه ايران، تاجيکستان او د افغانستان دولتونه دريواړه  فارسي ژبي دي تر ) نه د افغانستان هېواد او نه افغان ملت ( تو
ايه نه ده، خو دا خبره چې وايی  که سمه نه ده چې يوازې د افغانستان سه کشور فارسي زبان يوه بريده  يي خبره بې

  ! رسې ويونکی او فارسي ته ژمن پاتې شوی، نه د افغانانو هېواد او نه افغان ملتدولت فا
  .هېواد او ملت يو مفهوم دی، حکومت او دولت جال مفهوم



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کله موږ سره ا په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ۍ کې ډېر دا سې ولسونه شته چې ولسې ژبې يي دولتي او رسمي ژبې نه دي پاتې شوي دا د استعمار ميراث . په ن
ه او د  فارسي يو مهال په افغانستان، هند او سيمه کې د . ملت ژبه دې بل شان ويدی چې د دولت ژبه دې يو 

حکومتونه ژبه وه خو په سيمه کې له تاجيکو او فارسيانو پرته د نورو قومونو ژبه نه وه او نه ده، دا ولسونه هر يو 
  .انته خپله قومي ژبه لري

ي استع٢١ موږ نن په  ۍ کې ژوند کوو، د سياسي او فرهن ې ناچله او له دوده لويدلې دي مه پي ولې ب فارسي . مار 
که تاجيکستان کې تاجيکان اکثريت دي فارسي ايران کې . کېدای شي تاجيکستان کې هم ولسي او هم دولتي ژبه وي، 

 په سلو کې ۴٠ايران کې هغه کسان چې فارسي يي قومي ژبه ده د هغه هېواد د نفوسو . هم د اکثريت ژبه نه ده
انته خپلې قومي ژبې لري۶٠ه سلو کې جوړوي او پ ان، کردان، اذربايجانيان او نور  دا .  نور ولسونه لکه بلو

ه مني خو خپلو سيمو کې پخپلو ولسي ژبو د لوست او  قومونه سره له دې چې فارسي ژبه د دولتي او رسمي ژبې پتو
خه محروم ساتل شوي دي ې له حق    . زده ک

ه بل ډول دهخو افغانستان کې خبره په بشپ ان چې فارسي يي قومي ژبه ده د افغاني . ه تو دلته تاجيکان او هزاره 
ان دهېواد د نفوسو په .  په سلو کې جوړوي٢٠ولنې د نفوسو يوازې  تانه د افغانستان لوی قوم دی او په يوازې  پ

ي، پشه يي، نورستاني .  زيات جوړوي۶٠سلو کې له  کي هم چې په ازبکي، بلو ي پاتې نور ل ي او په نورو ژبو غ
وي کيو ژبو ته هم په قانون . سلمه بشپ ه تسجيل ده او د ل ۍ ژبې پتو تو د لوم د افغانستان په اساسي قانون کې هم پ

ل شوی خو په عمل کې بيا خبره بل ډول ده ه . کې حق ورک ۍ ژبې پتو تو د لوم دولت د اساسي قانون په خالف پ
ی دی، په همدې المل کاوياني خېل افغان په اداره او دولت کې نه  ای يي هم فارسي ته ورپري تو  دودوي او د پ
تنو غفلت فارسي ژبې زړور . دولت فارسي ژبی اعالنوي تو ژبې سره د افغان دولت د ميری مور چلند او خپله د پ پ

ي چې پخوا هم دولتونو يوازې فارسي چل ي او دعوه وک ولې ښخې ک ه من ی چې پر هر وله او دا دود بايد ک
ی واښ الندې را ه کوي د دوی پر وړاندې د نيوکې او  وک چې يي د بدلون ه د بدلون په . همداسې پاتې شي او 

ې . پلويانو دوی راز راز تورونه تپي  کله ورته فاشيستان وايي، کله ورته تماميت خوا وايي او نوې خبره يي دا پيداک
  .ي نور او نورچې دا کسان د پاکستان جاسوسان د

نې ورته . بلخوا دغو کسانو ته په بدمست او ليونتوب کې توښه او تودوخه ايران او نور وراچوي ې ليکنې او 
و . ايرانيان کوي، دوی يي يوازې پخپلو نومونو خپروي نالر او ستراتيژی د بل چا ده، خو دوی يي په ړندو ستر ک

  .مني او پلې کوي يي
ي او دواړه د مذهبي توندالرې او دا س ای کي تي دي په يوه بياله کې سره يو اريستي توندالرې چې بېال بېل ل يک

  . هېواد او افغانانو جرړې باسي
ان  ي ان او دنورو ب تو ژبه او زموږ په ملې حريم شرم دلته غواړم يوه بله خبره راواخلم او هغه دا کله چې په پ

تنو يو زيات شمېر پروفيسوران، ران او نور چوپه خوله ناست وي او په تېری کوي د پ نواالن، پوهندان، ډاک ي  
تي خه ت ر  وانانوته سپاري او خپله له ډ تنو تنکيو او احساساتې    !دغسې شيبو کې د ملي حريم د مالت چارې د پ

ي نه ده؟    ايا دا لويه بې نن
نوال شي چې هغه  ي رۍ او  د خپلې ژبې، خپل تاريخ او خپل هويت په اور دې پر داسې پروفيسورۍ، پوهاندۍ، ډاک

 ! مالت کې په کار رانه شي
ای د نام او نن دی : وائی خوشحال بابا  ه رفتار*******   په داهسې وخت چې  تانه کا  ه پ   دا بې نن

يوال په خپلو هېوادو کې خپلې ملي ژبې کاروي افغانان ولي خپل ه ي هېوادونه او ن اون ول  ه چې  ن ېواد بلخوا 
ه ونه کاروي؟  تو د ملي او سراسري ژبې پتو   کې پ

ي تو سره کي   .د افغان ملت هويت په ملي ژبې پ
روپونو د ژبو حق  .فارسي د تاجيکستان او ايران د هويت لپاره ښه ښکاري کيو ايتنيکي  البته په هېواد کې د نورو ل

تو ژبې حق به د ملي  ولو اتباعو په خپلو خپلو سيمو کې خوندي دی خو د پ ه، د افغان ملت د  او سراسري ژبې پتو
  .لپاره اجباري وي

ندونې    :ر
ی پاتې شوی ) ١(  وند د سياسي بيرو او داراالنشا غ د . نجم الدين کاوياني د افغانستان د خلک ديموکراتيک 

لوالې په جوړولو کې يي لويالس او  ر نجيب پر ضد يي نظارشورا، اسالمي جمعيت او د هزاره ډلو سره د شمال د ډاک
ون درلود وند کې دننه د نظار شورا او جمعيت لپاره کار کاوه او په شمال . په کودتا کې  نوموړي له ډېر پخوا په 

ی شمېرل کېدای شي اريستي فعاليتونو د سر س ی چې . کې د سيک و موده چوپ وو او اوس يي بيا په فعاليت پيل ک
اريستي او ايراني ا   پای. جندا مخې ته بيايي همغه سيک

ونه    :اخ
ه ــ د هېواد اساسي قانون  ناپا   ــ زما خپل يادښتونه ــ زما خپل يادښتونه ــ خاوران بري

  


