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به عنوان سال بین المللی زبان های در حال از بین رفتن )زبان هاای اللیاه هااع اعاال  میالدی  ۹۰۰۲سال       
به منظور انکشاف معارف متوازن و تدریس زبان های ساو  در مناا م مربو اه شاان شده بود که در افغانستان 

کنفرانس بین المللی به این مناسبه برګذار شده بود که در پایان ایان کنفارانس تعادادی از دانشامندان و فرهن یاان 
بنیااد »آن  زبان های کشور ایجاد یک نهاد فرهن ی و حمایاه از زباان ماادری را راروره دانساته  و بار اسااس

تاسایس و آن زباان باود   ۲که متشکل از نماینده ګاان را « ملی حمایه و انکشاف فرهنګ و زبان های افغانستان
را رسماً در وزاره عدلیه به  ور لانونی ثبه و راجستر نمودند که نخساتین تاالا ایان بنیااد برګاذاری سایمینار 

 کاه در ایان سایمینار اساهره ا العااه و فرهناګ را در تاارر کنفارانس هاای وزا« ارزا های زبان مادری»
 بارای اشاتراک کننادګان تورای  شاد و ها  ها چاپ وبرای نخستین بار بروشوری با محتوای واحد به همه زبان 

ها را در تلویزیاون هاا ایان شاعار نوشته شده و در تارر نصب ګردیده بود که رساانه هاازبان  ۲چنین شعارها به 
بروشوری که به زبان شغنانی نشر ګردیده باود   ن ګا  رسمی برای زبان های سو  بود. این نخستینمایا دادند. 

اینک برای معلوماه عاللمندان پیکا می شاود کاه ارزا تعلای  و تربیاه باه زباان ماادری را بارای یاک کاودک 
  نشان میدهد.
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رخوش نظرپامیرزادودکت  

۱۹۲۱اول میزان   

 

 

 

 

!تلهبهمڤ تیر یاذچید مهش نهن ز  

 

 نهن زڤ تیر آموزښ یې غله بشری حق:

ڤ تیر آموزښ ښاګردېن ارد یې بشرې حق ادې دین، قانون، علمې تحقیقېن ات فکث ملې ات بین نهن ز

 المللې قاعده یېن بشهندې ات نهف ثبوت سذجن.

قانونیت: پاک قرآن، ملک اساسې قانون، معارف نصاب ات فکث بین المللې بشرې اساسې قانونېن تیر 

 نهن زڤ تیر آموزښ کودک اند اکدس حق ادې بی وې کیفیتدار ات یې برابر آموزښ ته نه سْود. 

آیه مفهوم اساس تیر آسمْونېن ات زمهذ پېذا چیداو ات زڤېن  ۲۲( عظیم الشان قرآن: الروم سوره، ۱

رهنګېن )از خذای( قدرت نښْونه یېن ادې دې اندې فهمچازېن ارد اکوې قوم زڤ تیر پیغمبر باښچ ات 

 سذج ادې )پېغْوم( وېڤ ارد رښنایګې کښت.

افغانستان اساسې قانون( ۲  

ماده: پښتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامېرې ات ملک اند دګه رواج  ۱۱

پښتو ات دری دولت رسمې زڤېن.سڅن زڤېن مابین ارد   

ماده: دولت مکلف ادې فکه افغانستان اند برابرې معارف زیاتچید ات مذینه جبرې آموزښ ڤیداو  ۳۴

ارد تاثیردار پروګرام طرح ات تطبیق کښت ات نهن زڤ سبهق ذېد ارد وې منطقه اند ادې وم تیر ګهپ 

 څه ذهذېن، پْوند یکموار کښت.
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  ماده( ۷)ند سبهق ذېد وم زڤ تیر سْود ادې اساسې قانون اند سجل سڅن ڤد. ( معارف نصاب: مکتبېن ا۴

 نْومه، کودکېن حقېن قبولچیدییوم ماده  ( بشرې حقېن بښخه: بشر حقېن جهْونې اعلْومیه۳

 

 

 

CRC ۲۲ ،۱۷ ،۲۲ ،۴۳  دګه  ڤسال اعلْومیه ات تګا ۲۳۳۱ماده یېن ات یونسکو مدیرېن جرګه

تیر آموزښ یې بشرې حق ادې دولتېنېن مکلف ادې خو مردم ارد  ڤجهْونې پیمْونېن اساس تیر نهن ز

 ته دې حق دهکېن. 

 فیصله نْومه ۳۷/۱۲۱عمومې نیثتاو  ۱۲سال دسمبر مېست  ۱۲۲۲  *

 *  ملل متحد منشور

 زا پیمْونېن*  دسته جمعی زیدک ات ګناه یېن ارد از پرا یتاو ات ج

 *  نژادې فرقچید فکه رقمېن تیر زخ ستاو جهْونې پیمْونېن 

 *  مدنې ات سیاسې حقېن جهْونې پیمْونېن

 *  اقتصادې، فرهنګې ات اجتماعې حقېن جهْونې پیمْونېن 

 *  مذهبې ات عقیدتې اساس تیر هر رقم نابرابرې ات فرقیت زخ ستاو اعلْومیه

 

 :ضرورت ات فایده یېن

(، ا ز (EIاحساساتې الیقې  زخالص ست، تیاعتماد ات باور، از روحې عقده یېن  نهف:روحې ( ۱

 ناکْومې ات ناامېذې احساس خالص ست، خو تیر باور، یې برابر ات حوصله دار شخصیت اندیداو.

زوېستاو کودک زوېستاو  ڤاز مکتب اند کودک نهن ز  
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( پیداګوژیکې نهف: چغنک یاذچید، کلمه یېن بقوت ذخیره،اساسې موضوع تیز زېښتاو ات تعبیر، ۲

تردوشتاو، از آموزښ  IQیا  –ېن بشهند یاذچید، تفاهم ات فهمْونتاو اند بقوتې، تیز ذهنې ڤدیګه ز

 بشهند نهف یېداو، جهْونیت )ګلوبالیزیشن( قتیر خو برابر چیداو.

 

 علمې اثباتچید:

 غله تحقیقېنېن ثابت چوږج ادې:۱۱۳سال اند  ۴۳نږجیذجن 

 زوېستاو، کودک زوېستاو ڤ*  از مکتب کودک نهن ز

 ېن ات دګه علمېن یاذچید آسْون کښتڤپېښرفت تیر توجه څه سْود، دګه ز ڤاګه کودک نهن ز  *

 ېث ییو یګه تیر اند فایده دار تاثیر کشتېن سرچید از ځلکڤقتیر یکجا دګه ز ڤ*  نهن ز

 آموزښ تر پراتید کودک دګه قابلیتېن مس بقوت کښت ڤ*  کودک نهن ز

ذاذج څه سْود، کودک اکادمیکې رشد ارد ته از پرا نیاذد بلکه  چید تیریاذ ڤ*  اکوې وخت ادې نهن ز

 وې ته بقوت کښت

ارد شرایط برابر نه سْود )اکدسګه  ڤرید ادې از اولْونث نهن زڤوې وخت لپ ضرر  ڤ*  کودک نهن ز

 کودک اند تفاهم ات فهمْونتاو ارد لپ قینې یېن(

نتون فکه دوره ارد برابر سْود. ات اکدې ا پې پوهڤصنف ات  ۱۲ -۱تیر آموزښ باید از  ڤ*  نهن ز

 ېن ات علمېن مس وې ارد درس ذاذج سْودڤبالد تیر دګه ز

 ملی فایده یېن:

( ملی وحدت / ملی هویت بقوتې۱  

ملک یې برابر پېښرفت( ۲  

( هر رقمث محرومې ات فرقچید از بین یېداو۴  

( مدنې جْومعه بقوت ست۳  

ست( دولت ات مردم مابین ارد ارتباط خښ ۱  
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( معارف اند مردمېن معقول نماینده ګې ۱  

( پېښرفت ارد منبع یېن عدل تیر بهښ چید۷  

دڤ( اجتماعې قینې یېن ات نادرنظرې پْوند انجی۲  

 شچ حالت:

( قاعده اند فکه ملت ات اساسې قانون دې مسئله یې قبول چوږج، معارف وزارت مردم خایښېن اردې ۱

ښهر اندې کم و تم کار شروع چوږج؛ مګم:ج ات کابل ڤدوس پوس مثبت جواب لوْ   

آموزښ از خو مسلم  ڤ( عمل اند: غل مس صدهزارېن افغانېن مکتبېن ات پوهنځی یېن اند خو نهن ز۲

.حق بی بهره ریذج  

 

 

 احل پْوند:

تیر آموزښ جهت عملې  ڤارد مکتبېن ات پوهنځی یېن اند نهن ز( دولت فکه ملک افغان ښاګردېن ۱

 ات فراخ پروګرْومېن جور ات پیاذه کښت.

اوالېن ارد دې  ڤمردم از دولت، ملې شورا ات ملل متحد خو خاستېن همېښګې تیر دوْوم ذید ادې وې( ۲

وهذ صنفېن ات  هرېن  ادې اکدې خو حق تلهبېن اتڤر یحق ذهذېن. اکدې رقم تیر خو اوالدېن شوق ت

ید.ڤتیر  ڤمکتبېن اندآموزښ کنېن ادې نهن ز  

  ( جمعې اطالعېن مردم صدا فرېپت اند کْومک کنېن.۴

 

رېد ڤتیر آموزښ، ُخراک، هوا ات صحت خدمتېن  ڤنهن ز

 جناو کودک اساسې حق


