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

 
  ١از  ١ :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 

  م٠٧/٠٢/٢٠٠٨                             افگانيک، دکتور يحی وردک
ار، جرمني  هورت، د کولن 

 

 په مورنۍ ژبه د زده کړې اړتيا، ستونزې او د حل الر
 
مه  .  ل١٣٨٦د (  ٢٦ کال د جنورۍ پر ٢٠٠٨د  کې ، په اروپا کې د )) هورت (( د جرمني په ) د سلواغې شپ

ولنو ې ج افغاني کلتوري  رو ملتونو د کلتوري سازمان د  ې له لورې ، د مل نړيوال  له خوا د ژبو د) يونسکو(ر
ې په وياړ  . علمي سيمينار جوړ شو  يو کال د اعالنېدو او په فبرورۍ کې د مورنۍ ژبې د نړيوالې ور

تر ))  حل الر د زده کړې اړتيا ، ستونزې او د ژبه په افغانستان کې په مورنۍ((  په دغه علمي سيمينار کې چې
وونې او روزنې يو  سرليک الندې جوړ شوی و، د جرمني او نورو اروپايي هېوادونو يو شمېر پوهانو، ليکوالو ، د 

ون کړی و شمېر مينه ولنو استازيو   .والو او د کلتوري 
وونې او رنۍ ژبې پر روزنې او نړيوالو حقوقو يو شمېر پوهانو او متخصصينو د مو په دغه علمي سيمينار کې د 

ت، اړتيا ،  . پر الرو ويناوې او مقالې وړاندې کړې ستونزو او د حل ارز
 . ويناوو، مقالو او موضوع علمي بحث وشو او پر بېالبېلو وړانديزونو خبرې اترې وشوې په دويمه برخه کې پر

کي د علمي س د)) په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې اړتيا ، ستونزې او د حل الر (( يمينار برخه وال دغه 
ه تصويبوي   :پايلو او وړانديزونو په تو

ولو ماشومانو ته په مورنۍ ژبه موږ -١    وټ کې د هېواد  کړې جدي   د ليک لوست د زده د افغانستان په هر 
تو ژبو تونکي يو، په تېره بيا د هېواد په پالزمېنه کابل کې بايد پ ژبه زده کړې له ماشومانو ته په خپله مورنۍ  غو

ن پرته پيل شي   . هر ډول خن او 
وونيزو او روزنيزوپرنسيپونو٤٣افغانستان د اساسي قانون د  د  پر اساس هر افغان   مادې او د پوهنې وزارت د 

مکلف دی چې د پورتنيو احکامو له  ماشوم حق لري چې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې تر سره کړي او دولت
   .ه د زده کړې امکانات برابر کړي په مورنۍ ژب مخې

تو او دري -٢     ار کې په بېالبېلو سيمو کې د پ تنه کوو چې په کابل  يو د عادالنه ويش او   ژبو موږ غو وون د 
يو د وېش ول ه په بېالبېلو سيموکې د  امونه واخيستل شي د دويم بديل په تو  . او يا بل غوره بديل په اړه غوڅ 

ار کووموږ په  -  ٣  ين  د مخالفينو او د ملي يووالي د غليمانو د دې نظر پر خالف چې   د ماشوم د دغه حق چې دې 
دې د يو وېش د قومونو وېش دی ، برعکس دا په افغانستان کې د ژبو د ن وون يو او  دې  ول والي او د اولس د ن

ت ستنه ده والي يوازينۍ الر ين    . او د ملي يووالي د 
ولو برخو کې په تدريج سره دکه  - ٤  يو په  وون ولو ماشومانو لپاره د  دواړو رسمي ژبو د  تدريس   زموږ د 

وټ کې افغان ماشومان په دې وتوانوي  موضوع په دقت سره په پام کې ونيول شي ، دا به په پايله کې د هېواد په هر 
کی د هېواد . لوست وکړای شي  چې په دواړو رسمي ژبو ليک ت لريدا  ت کې پوره ارز ين  . د ملي يووالي په 

ن کې دې په کابل -٥    يو او لېسو په  وون تنه کوو چې د  تو موږ غو او دري ژبو د    پوهنتون کې هم په پ
ول دې په    . پام کې ونيول شي تدريس چاره عملي شي او د دواړو ژبو ان

خ  -٦   رو ملتونو د يونسکو له سازمان  لپاره د نړيوالو قوانينو پر  ه هيله کوو چې د افغان ماشومانوموږ د مل
، په مورنۍ ژبه د زده کړې دشرايطو په برابرولو کې   .الزمې مرستې وکړي بنس

ولنيزو او کلتوري  -٧   ولو  خه هيله کوو چې په دې برخه  موږ په هېواد کې دننه او بهر له  سازمانونو او له رسنيو 
ه پوهاوي او م ت او حق په برخه کې د خپلو تبليغاتو له الرې هلې  اشوم ته پهکې د  مورنۍ ژبه د زده کړې د ارز

   .وکړي لې
ولنو ،موږ وړانديز کوو چې له يونسکو -٨    ، له اړونده افغاني له بېالبېلو مرکزونو  په اروپا کې د افغاني کلتوري 

لتوري او تعليمي مرکزونو سره ، د چارو د غوره سنبالتيااو د داخل کې له ک چارواکيو او ادارو او دغه راز د هېواد په
اکله شي دې موضوع د ه و    .تعقيب لپاره د کار يوه کمي

 
 په درناوي                


