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 ايران پالم اوپه ملي ترمينالوژي ملنډې وهم
 ؟!ادم واري گف بزن

 
 !قدرمنولوســــتونكو
اودآولتور تاسويادلرئ چې داير ـتون قام توهين آ ول پ ومياشتې مخكې  ان گوډاگي حاجي محمدمحقق 

ــــــتوژبه يې خبرې آوې ويلي و چې  ،مگـــرله بده ادم واري گف بزنوزارت يومســــؤل تن ته چې په پ
ي ايران ناولي اصطــالت زموږ د  ه،نن چې دخون چا هم ونه آ تنه هي مرغه چې ديوسترقام دتوهين پو

ي اودآولتوروزيردخپل مكليفيت له مخې دقانون دم  مادې د ١۶لي ترمينالــوژي دسپكاوي لپاره آارول آي
پلې آولولپاره عمـلي گامونه اخلې په عوض ددې چې زموږ تش په نامه مقـــننه قوا يې ونازوي برعكس 

واب ته يې ورغواړې يو فارسي متل دى چې  :سـوال او 
ه ماړه اوس ډول ډول خوبونه وينې دميبنادم شكم پراقسـام خوابهارا ينې په خې  ،زموږ دولســــې جرگې 

وك ورته  ــكاري خوآه بيا ايسته مخونه ورته دزمري په شان  ي نوپه هنداره آې خپل  سهارچې راپا
وك په ترآيه اويا خوروسيه  ينې نوربه يې  ينې په تهران او ينې به په دوشنبه، ـې ودربوي نو دوه پ

ان سره ثبتوي،داقاتلين آه نن نه وي سبااوآه سبانه وي آې په  ه له  سوړو ننوزي،شكر چې تاريخ هر
ي،دوى دعامه ذهنيت داړولولپاره هره ورځ  نوبل سباخوبه خامخاافغان نوميالى ولس ورسره حساب وآ
نگ آې ورسره دي دنمونې په ډول دا دې يوه نخره آوي خوولس سترگې لري اوسترگورليكواالن هم په 

خه آوم يم اومننه ور  :  الندينيواتلووطنپالوليكواالنوليكنې در
 

 ګواښونه د خرم په وړاندي د ايراني السپوڅو
  

تون، کابل   صالحه پ
 com.aim@Salihapashton 
 

ي، ديني ، پوهن و دکمېسيون رييس او پخواني دسه شنبې په ورځ په ولسي جرګه کې ددې جرګې دفرهن ې او لوړو زدک
ټوپکساالر محمد محقق خبرياالنو ته وويل چې په راتلونکې اون کې به داطالعاتو او فرهن وزير ولسې جرګې ته 

واب ويلو ته وغوښتل شي  نو له امله   .دخپلو ک
 

اوه چې داط ل او يو بل کارکوونکي ته له دې امله عاتو او کولتور وزير دبلخ راډيو مشر ، يوتن خبرياالمحقق تور ول
ې ده  نه ک ن  .چې په خبرونو کې يې يو شمېر اصطالحات ويل ګوت

 
نې  دمحقق په وينا، دراتلونکې سه شنبې په ورځ به داطالعاتو او  کولتور له وزير څخه په دې اړه هم پوښتنې ګروې

ي چې ولې يې داطالعاتو او کولتور وزارت لوحه له دري څخه پ تو او دري خبرونه کې توته اړولې ، ولې يې پ
ي،  ولې يې ديوشمېر سيمو لوحې پر يوه ژبه ليکلې  او داسې نور  اى ک  .يو

 
توکوي؟  تر ټولو لويه مسله داده چې ولې وزير لوحې پ

ي هغه ته  روا دى لکه څه موده وړاندې چې يو ايراني  مزدور که څه هم دمحقق ددري له مخې که يو سفير دا کار وک
تو لوحه په دري بدلوي او درهين دا کار  ي او يوه پ السپوڅې، نامتو ستمي او په هند کې افغان سفير رهين را والړې

ونه ده   .قانوني کار دى خو دخرم هغه سرغ
 

اى کوي خو يو مجرم او بل اتل دى و الندې کوي او خرم يې پر   .رهين په ښکاره ملي ټرمينالوژي تر پ
لي  افغانستان داستثناتو هېواد دى : (( روهي صيب  يوه خبره اوس ډېره مشهوره شوې ده ،وايي هغه به ويل دخداى ب

که چې په استثنايي ډول  يو مجرم او بل اتل دى په داسې حال .))  همدا خبره خو درهين او خرم په اړه هم صدق کوي  
 .سزا سره مخ واى کې چې مجرم داتلول وړ او اتل هغه بايد له اپوټه غبرګون او 
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تو او دري خبري  محقق دخپلو عقدو له مخې وويل چې داطالعاتو او کولتور وزير ولي په ملي راډيو ټلويزيون کې پ
ارستان ملي نوم په ملي ګالري اړولى او يايي ولې يو شمېر مامورينو ته ويلي دي  ي ، ولي يې دن اى ک سرويسونه يو 

اه، دانشکده او نورو پ ى کاروي چې ددانش اى دې پوهتون او پوهن  .ر 
 

ې ده چې علمي او اداري مصطالحات به خوندي  ه ک ده پخپله ويلي دي چې که څه هم اساسي قانون په دې اړه پرېک
 .وي خو دهېواد دکولتور دوزير دغه ګامونه داوسنيو حاالتو په پام کې نيولو سره مصلحت نه دى 

 
ي١٦داساسي قانون په   په هېواد کې شته علمي او اداري ملي مصطلحات( : (ماده کې را

 .خو محقق تر قانون يو لوړ شى موندلى دى او هغه هم مصلحت دى . ))  خوندي دي 
 

ې او په  ده ته معلومه ده چې نوموړى سره له دې چې په زرګونه انسانان يې وژلي ، زرګونه تور سرې يې بې ستره ک
ې دي، خو بيا  اوې ک و باندې يې  ن ى دى م  .هم بهرنيانو دمصلحت په خاطر ژوندى پرې

ل دپالن  که چې نوموړى يې له خپلې ټولې بې سوادۍ سره سره هم يو ي چې مصلحت ډېر لوى شى دى  دى پوهې
 .وزير او بيا يې دادى دولسي جرګې استازۍ ته رسولى دى 

که ټول ټوپکساالران اوس هم دده محقق پر دې هم ښه خبر دى چې مصلحت دولسمشر لپاره هم تر ټولو لوى شى د ى 
ه اخيستنه سره دخلکو پر اوږو ورسپاره دي   .پر شاوخوا راټول او له دې فرصته په ګ

 
ي  ه نا کامه شوې ده او له دې به هم وېرې ښاغلى محقق کېداى شي دې خبرې دردولى وي چې ددوى دبادارانو يوه ه

ل به يې ايراني باداران پرې باور ونه ک ي دي چې چې دا  تونه ک که هغوى کلونه کلونه پرې ددې لپاره ل ي، 
ي   .دهغوى کولتور ژبه او نور څه په افغانستان کې دود او وده ورک

 
 

ى و چې ګواکې په ايران  نه وي چې بادارانو يې دساتنې په بدل کې پرې اي له ده  سره به اوس دهغه شرط په اړه اندې
و دخوندي کولو لپاره کار کويکې اوسېدل به ددې په بدل کې وي  . چې په افغانستان کې به دايرانيو ګ

ې له ګواښ سره مخ شوې اوس به محقق او دهغه په   اوس خو دکريم خرم په وزير کېدلو سره دادى عمال دايرانيانو ګ
 .څېر نور ايراني حلقه به ګوش غالمان خپلو بادارانو ته څه وايي 

 
ارستان ملي اړاوه چې داساسي قانون ښکاره کله چې رهين را والړېده او دم ونه کاله تاريخي نوم يې په ن لي ګالري لس

ونه وه هغه ته هې هم نه ويل کېده   او کله چې خرم داساسي قانون مطابق ملي ګالري ته بېرته خپل نوم ورکوي  سرغ
ونه ده   .هغه له قانون څخه سرغ

 
ن تر څن مصلحت هم يو قانون دى او داسې قانون چې اساسي قانون داسې ښکاري چې په افغانستان کې داساسي قانو

ونې له  يې په وړاندې منسوخ وي او که داسې نه وي نو محقق کوم مصلحت تر قانون لوړ بولي چې خرم ورڅخه دسرغ
ي   .امله ولسي جرګې ته غوښتل کې

 
ي او اکبر باى له کوره  دلته يوه خبره بله هم راياده شوه هغه دا چې دوستم او پدرام چې دشپې  داکبر باى کور ته ور

که دمصلحت له مخې بايد دوستم ته څه ونه ويل شي کنه حاالت به  وباسي او اختطاف کوي يې دا هې خبره نه ده 
 .خراب شي 

ي چې له کابو به وزي  او که دا  ې واى چې رښتيا هم حاالت داسې خرابې ل خو بويه چې چا داسې ازموينه ک يو 
ه وي او خلک وېروي کاغ ان نوم پخپله غ  .ذي زمريان د

ته شوه داسې ويل  ه رامن دوى خو هغه مهال هم چې په جوزجان کې دجمعه خان همدرد او دوستم دپلويانو تر من شخ
چې حاالت به خراب شي سره له دې چې همدرد څو مياشتې نور هم دهغه واليت والي و او نه حاالت خراب شول او نه 

 .ه راولوېده بله ټک
ي چې دمصلحت تر  اى دې قانون ته مخه ک که دولت غواړي چې حاالت يې له کابو ونه وزي نو دمصلحت پر 

ي  و الندې شوي حقونه هم ورته ورسې ي او دخلکو تر پ ې  .سيوري الندې کاغذي زمريان هم را ون
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يوال او که داسې ونه شي نو ددولت او ولس تر من په ډېرولو واټن مخنيوى ب ي او نه  هم دهغه ن ه بيا نه ولسمشر وک
ې   .مالت

 

تون   صالحه پ

 مُسلې پرسر ؟ پوښتنه دا ده چې دکومې. خرم وربلل شوی 

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

ې ته استجوابيه  ښاغلی خرمدافغانستان د اسالمي جمهوريت د پارلمان لخوا د اطالعاتو او کلتور وزير    غون
 پوښتنه دا ده چې د کومې مُسلې پر سر ؟. وربلل شوی 

ې توګه رسنيو د رپوټ له مخې دا غوښتنه ددې لپاره ده چې د افغانستان د اطالعاتو او کلتور د ان  د  وزارت او په 
 قانون د موادو او احکام د پلي کولو په الره  د اساسي پسې توګه اطالعاتو او کلتور وزير ښاغلی عبدالکريم خرم په پرله

ي کېدونکی ی  کې نه ست و څخه يو هم د ملي ترمينولوژۍ ساتنه او.زيار او هاند تر سره ک پرديو ژبو له   له له دغو ه
 زموږ اساسي  جرم وي ، نو په اصل کې که دا.  د افغان ملت د ملي او نورو ژبو ساتنه او ژغورنه ده  يرغل نه
 چې د کلتور د   په داسې حال کې  ! خپلواک ، تاريخي او منل شوی ملت نه يو او يا په بله وينا موږ کوم. ناسم دی  قانون

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

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

وي  يې  او تاريخ دښمنان ناولو ارمانونو د تحقق وسيله شي چې زموږ د خاورې  له ډېر پخوا څخه په سر کې ګر
يو ته د  او امريکا کې څوک  په ايران کې او يا په پاکستان هماغه شان چې. نوم نه ورکوي )) پوهنتون ((  خپلو يونيورس

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

ي   ژبو د ترويج او د ته د پرديو ان دښمنه عناصرو چې اوس د هغو افغ.خپلو ژبو د تضعيف په موخه بدلون ورک
ينو يې په پارلمان په پلمه دموکراس لې ، او  ې  وزارت کې  ، صدارت او  د رسنيو د ژبن ګمراه لپاره مال ت  ري

يواالنو سره په فکري پيوستون کې چې وايي ، )) افغانستاني  ((  نه)) افغان (( انونو ته   زغلولي د خپلو نورو هغو ان
ې ې په توګه وال ډګر کې داو يا يې په ن لي چې د بېل  (( کاغذ پران باز((  د  هغو ستراتيژيکو نقشو د تحقق لپاره مالت

پرېمانه سي ډي ګاني په افغانستان او    جوړ او د افغان ملت تر مين د دښمن لپاره يې ښې  افغاني ضد فلمونه په شان
ۍ کې ووېشي ۍ چې دا وار ن ه راپيل ک ي افغانانو  د  ، ه دا د طالباني مفکورو يوه . هويت او تاريخ هم ورک ک

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

 . ايرانيزم ښکار نه شي
ې توګه د ان  به په دې  )ي جرګې او مشرانو جرګې ولس( افغانستان د خلکو دواړو مجلسونو  د افغانستان ملت او په 

ي ن پکه وهونکي وتواني ملي تاريخ ، ملي   د ملي هويت ،  ورک او د افغانستان چې له خپل مين څخه د ژبو د ترب
 .  هراز يرغل څخه وژغوري  ارزښتونه الپسې پياوړي او د پرديو له  او ملي ترمينولوژۍ کلتور

يز دلته وړاندې ک چې له همدې امله يې له موږ سره په  دوالو د اند او ګروهوموږ د خپلو هغو يوشمېر زياتو هېوا لن
نا ليک ټيلفوني و اړيکو کې  او برې مالت   غوښتنه درلوده چې د افغانستان د اطالعاتو او کلتور وزير ښاغلي خرم له ه

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

ي مرکز خه د خپلواک فرهن    په استازيتوب له ډنمارک 

     يوسف هېواددوست



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 5از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 دمرآې څوټكي په سرآې له بيبيسي راډيوسره ښاغلي خرم
 

ليکلتور وزير ښاغلي خرم له بي بي سي راډيو د اطالعاتو او ې مرکه آې ويلي چې دوى څو  بصير بابي   سره په آ
ې وه چې،د ملي ترمينالوژۍ ضد تورې دې په خپلو رپوټونو کې نه کاروي،خو په بيابيا د  ته يادونه ک

 .افغانستان ملي ترمينالوژۍ ته ورباندې تاوان رسيده بيمارستان،دانشگده او دانشگاه توري او نومونه کارول چې، د
 . ترمينالوژۍ آې روغتون ،پوهن اوپوهنتون دي دفغانستان په ملينوموړي ټكي 
ايه  لخواددغوټكيوبيابياآارونه دا څرګندوي چې دادښاغلي خرم اوپه ټوليزډول په هېوادآې دښاغلي بابي دبې

آېچونواوستونزوجوړولولپاره يوپالن شوى آاردى اومخكې مخكې له ورباندې  . فكرشوى آ
ې له پ ايه نظرونووړاندې آول چې لهد بيبيسې وېبپا يوې مخې سپېرۀ توري پكې آارول شوي  اړسي برخې دهغه بې

رولخوايې ديادوشويوتوريوبيابياآارونه يوپالن شوى آاردى اودوى غواړي لدې الرې هرهغه  دازباتوي چې بابي اومل
 دلتي اداره آېيې غواړي پرافغانانوومني ،ګني نوديوه هېوادپه دننه آې هغه هم په يوه  څه چې زړه

 ديوياڅوتنودآسرمعاش مسلې ته دومره هواورآول څه مانالري ؟
ل يې ي رتبونومونه هم) هرڅه چې دوى غواړي هغه پوره شي(پرسرالړه شي  دوى غواړي چې دا  نوسباته به دهغوپو

ن  . . . بدلوي چې دفغانستان په ملي ترمينالوژۍ آې شته دي له ډګروال ،ج
ي اوسباته بياغيرقانونيغواړي دېته الره دوى اى آ ي چې نن په ناروا سره نوك  ايوي  اواره آ   . ډول پسې سوك هم 

     خوست: نوراهللا خوستى 

  ژباړي که يې مخه ونه نيول شي ملي سرود هم
 

يزې رسن قصدآ غواړي د خبر به  اصيلو او  افغانستان په وئ چې په دې وروستيو کې يو شمېر چاپي ، تصويري او غ
ې ووهي ه  که له تېرو څو آلونو راهيسې  که څه هم دا اوسن خبره نه ده .ملي اصطالحاتو ملن  يو شمېر کسان ه

ه الړ شي  دافغانانو آلتوري هويت له کوي چې ۍ او آسان شته چي په لوى الس . من يني داسي آ په افغانستان آي 
وخت په خبري رسنيو   هغه اصطالحاتو ته دنه درناوي خبرهملي . هېوادونو ته د آلتوري يرغل الره پرانيزي  بهرنيو

 د ملي ټلويزيون  فرهن وزارت، په بلخ واليت کې کې توده او تر ملي شورا و رسېده چې د افغانستان د اطالعاتو او
ل  څو تنه کار کوونکي چې د ملي هغه اي يې نوي را وارد شوي اصطالحات کارول، نقدي جريمه ک . اصطالحاتو پر

تم شو دا چې دغه ل شو په دې به ل ه منفي انعکاس ورک   .مـسئلې ته په يو شمېر رسنيو کې څن
له دې کبله د ا . خوندي دي  دافغانستان داساسي قانون دشپاړسمې مادې يو بند وايي چې د هېواد ملي اصطالحات

ا دولتي رسنيو کې هم دغه ټکي ته پام رسنيو کې بلکې په ن طالعاتو او فرهن وزارت دنده لري چې نه يوازې په دولتي
ي او هيچا ته د دې حق ي چې په ملي اصطالحاتو چې د افغانانو وک ې  ورنک  د ملي هويت يوه برخه ده، ملن

يوه قوم اومليت پورې   دې هېواد په ملي اصطالحات ، ملي سرود، ملي کلتور، ملي يوالى او ملي ګتې يوازې د  .ووهې
او نه لري بلکې دا  ي دي  د دې خاورې ګ شمېر  دي چې هغه څهت . مليتونه يي ديوه واحد ملت په توګه سره راټول ک

ي دنده او ي  دلته د هر افغان وګ شته داسې . وجيبه ده چې له دغو ملي وياړنو څخه په پوره ايماندارۍ ساتنه وک
و او ملي يوالي ته کسان چې غواړي ملي متعصب ي اندنيو بادارانو زيان ورسوي او د خپلو ب  ګ . غوښتنې پوره ک

ا  دافغانستان د اطالعاتو اوفرهن وزارت ، کوم ګام چې په دې پرخه کې ى د افغانستان د اساسي قانون په ر اوچت ک
ه پورته کوي ، دليل يې معلوم دي چې  له دغې مسئلې څخه ولې  يو شمېر د خميني لمسيان کې دي ،دا چې  ناوړه ګ

که  د پرديو په هغوى انونه   دافغان له نوم سره يې بدې ده دسترخوان لوى شوي کسان هغوى افغانان نه دي  او
بولم،وايې چې دوي په خپله ژبه کې يو شمېر  دغه کسان چې زه يې افغانان نه بلکې د خميني لمسيان. افغانستانيان بولي

تو اصطالحات  چې را که دا تاسو لويه ستونزه بول زه به دوي ته ووايم. وکاروي اصطالحات لري نو ولې ورته پ
ي نو لويه جرګه ه. راوبولئ او ا ساسي قانون ته تغير ورک ي ، بيا هغه پان چې تاسو يې په کابل  بيا به مو زړه اوبه وڅ

ي او بيا کوالى شئ له ايران څ ( صدا او سيما (           کې په خپلو رسنيوکوي ، هغه له ايرانيو اى ک خه ګانو سره يو
ي که  زه ډاډه يم. خپلې خپرونې وک چې دا دګوتو په شمار يو څو کسان دي چې دغه مسئلې ته تور رن ورکوي 

ه په هي صورت هم نه غواړي په داسي حساسو مسايلو کې هسې  ملت افغان زمون د انونه   د ري ژبي ورو ايه  بې
ي   .ورښکيل ک

ۍ کې هر يو هېواد خپلې پولې او سياسي ح ټول هېوادونه کوښ کوي چې له دغو پولو څخه په کله دفاع  دود لري،په ن
که په يادو حريمونو ي  يتا تېرى دي  وک مکن بشپ ې اوکلتوري دغسې هر هېواد يو. تېرۍ د هغه هېواد په    فرهن
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ې را ب اصطالحاتو ژباړې  په دې وروستيو کې يوتعداد ناروغو کسانو د ملي. هويت لري چې بايد يې ساتنه وشي ته م
اى يې وهلي او د خپلې سليقې له مخې غواړې ،ملي اصطالحات له ه يو سي او پر  دخپل ذوق او سليقې  من

اى کې چې وي بايد مسولين يې مخه  اصطالحات وکاروي چې دا د اساسي قانون پرخالف عمل دي او د هېواد په هر 
تو ملي اصطالح داچې يو. ونيسي  اونه  اتو له پاره په دري کې دوي خپل اصطالحات لريشمېر کسان وايي چې د پ

تو اصطالحات وکاروي که که د غواړي پ حا تو د ال  اصط                 ملي  بيا نو د ملي کليمې، هويت څه شو؟ 
تو ژبه دي  ژباړې پروسه دوام ومومي اومخه يي ونه نيو ل شي ي او د افغانستان ملي سردو چې په پ نو سبا را والړي

وي هغه به هم ژباړي او سليقوي   دا ده چې نور داساسي قانون سره هيله مو. په خپلو محفلونو کې به يې په دري ژبه غ
  . او ذوقي چلند ونه شي او په زغرده يې دپلي کولو له پاره الره پرانيستل شي

 

     حکمت اهللا نوري

 

 
  

 

 
 

 
 


