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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   
 معروفیدپلوم انجنير خليل اهللا 

 ٢٠١٠ دسمبر ٥برلين ــ 
  

  
 

 بالفاصله در  تحرير يافته و٢٠٠٧ اکتوبر ١٧ مقاله ای که ذيًال تقديم ميگردد، بتارخ
اينک بر حسب وعده به انتقالش در . منتشر گشته بود" افغان جرمن آنالين"پورتال 
  : شح سر و ريش البته بعد از اصالميپردازم،" آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "پورتال 

  
  

  

  دوزبانگی پشتوزبانان افغانستان
  و
  

  "   ملیسالم "سطری چند در مورد
  

 گوش به اناونسرها ميدهـم "پيام افغان"ی کليفـورنيا و "آريانا"ی کابل ، "آريانا"های  يزوناز مدتيست که در تلو

، ارجمند، رسمی و عـزيزو در عجب می افـتم ، که چطور هموطنان پشتون ما قـدرت تکلم را به هـردو زبان 

ن سويه و نه کمتر از آن، بر ، به عـي حاکم اند"پشتو"ر زبان ايشان به همان اندازه که ب. ملی  کشور ما دارند

تسلط اين عـزيزان بر هـردو زبان ارجمند ملک ما در حديست، که بدون .  نيز تسلـط دارند"دری"زبان 

مگر آيا . اند " دو زبانه" دارند و به اصطالح "زبان مادری"کوچکترين تأمل ميتوانيم بگوئيم که ايشان دو 

  عـکس قـضيه هم صدق ميکند؟؟؟؟

 ام، که بر زبان پشتو به مانند زبان مادری خود نيستم و به دری زبانانی برنخوردههـد عکس قـضيه من تاکنون شا

. گر نيز تعداد معتنابهی از چنين هموطنان دری زبان را سراغ داشته باشدو گمان نکنم که کسی د. اکم باشندح

   و ببينيم که اين پديده مولود چيست؟؟؟ مسأله برويموقـتی که سخن از اين قـرار است، بايد بسراغ عـلل و عـوامل

  :اين پديده حتمًا معلول عـلل و عـوامل فـراوان ميباشد که من به تعدادی از آنها اشارت ميکنم 

 و بدرجۀ اول در پايتخت "دری زبان" پشتونان در محيط "پرورده شدن"بدون شک که عامل عمدۀ اين امر 

رجوع .(توطن و آسايش بهتر در آن ميسر است زمينۀ گرمه شهرهای داست که از هــ کابل نازنين ــ افغانستان 

در ). ر نيز از همين خاطر قابل فهم است حضرت بزرگوايات به پايتخت و توطن ايشان درينهموطنان وال

کابل ... های ملکی و عـسکری و پولی تخنيک  و دارالمعلمين ها و عالی تعليمی مثل پوهـنتونمکاتب و مؤسسات 

دفـتر و ديوان و معامالت در ادارات و مؤسسات . زبان دری صورت ميگيرد همه و بال استثناء ب تدريستعليم و

ی  که "غـيردری زبانان". ست"دری"اقـتصادی و فـنی و توليدی و داد و ستد در بازار و غـيره نيز همه به زبان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. ه مانند زبان مادری خود ياد ميگيرنددر چنين شرايط  پرورش می يابند، خواهی نخواهی زبان دری را عـينًا ب

؛ از برای چنين امری شمرده ميشود، فکتورهای دگر نيز رول بازی ميکننددر پهلوی اين فکتور که شرط  الزم 

  :  که  جمله اين

و وقـتی .  مبرا استند و حتی ميتوان گفـت که چنين  تبعـيض را نمی شناسند"تبعيض زبانی"پشتوزبانان ما از 

اين نکته دقـيقًا مخالف تيز و .   نيز بری و مبرا می ماند"تبعيض قـومی" نداشته باشد، از "يض زبانیتبع"کسی 

پشتونان از زبان دری «   است ، وقـتی ميگويند که گويا  "پشتون ستيزان"و " پشتو ستيزان"فـرض بعض 

واقعيت درست . اواقع بينانه است خوب بنگريد و دقـيق گرديد که اين جمله چقـدر نامنصفانه و ن».نفـرت دارند

  !!!!!!!را نشان ميدهـد"  غـرض آلود"معکوس اين تيز و ادعای 

خط بطالن ميکشد اينست، که پشتونان " تفـرقه افگنانه"و در واقع " تيز خصمانه"ــ  يکی از داليلی که بر اين 

 و حتی  دريغ کلماتهـند، بیوطن ما بدون تأمل و بدون اينکه ذره ای تردد و وسوسه و تشويش بخود راه د

از همين سبب است که تعداد کلمات دخيل دری در زبان . عـبارات دری را در زبان و قـلم خود بکار می بندند

  .  کلمات پشتوی دخيل در دری ملک ما شمرده اندــ آری بيست برابر ــ  بيست برابرپشتو را

 درين عـرصه اين نکتۀ اظهر من الشمس است، که پشتونهای ما" بی تعصبی"ــ  دليل بسيار موجه ديگر در 

نده ی به زبان دری نوشته و از خود به يادگار ماشاعـران پشتون ما آثار گرانمايۀ بسيارنويسندگان و دانشمندان و 

 ــ از اعـليحضرت احمد شاه بابای کبير گرفـته تا پسرش تيمور شاه و برويد سراغ زمامداران افغانستان. اند

" شرح بيتين"برويد و . شاه شجاع و تا سردار مهردل خان مشرقی ــ برادر  امير دوست محمد خاننواسه اش 

 ــ بلی فـقـط شرح مهردل مشرقی را از نظر بگذرانيد و به چشم سر ببينيد که اين شاعـر عارف در شرح دو بيت

برويد و اثر تاريخی .  استخلق کرده، چه شهکار منظومی را حضرت موالنای بزرگ، دو بيت ــ خداوندگار بلخ

  .امير عـبدالرحمان خان را بخوانيد، که نيز به  زبان دری نوشته شده است

آری نويسندگان و . و از نويسندگان غـيرخاندانها و ُسالله های شاهی اگر مثال بياوريم، گپ به درازا ميکشد

ويسنده و سياستمدار عالی مقام مرحوم استاد ن. شاعـران پشتون عـلی االکثر در زبان دری  آثار ماندگار نوشته اند

برويد آثار .  استعـبدالرحمان پژواک را در نظر بگيريد، که در نظم و نثر دری چه شهوار گفـته و نوشته

برويد اشعار استاد عالمه . مرحوم استاد مجروح را بخوانيد؛ برويد  آثار مرحوم استاد گل پاچا الفـت را بنگريد

 به آثار بی نظير استاد عـالمه پوهاند عـبدالحی حبيبی ــ که ماننده اش در سرانجامو .... برويد . رشاد را بخوانيد

آثار ذيمقدار مرحوم وکيلی . متبحر سراغ نداريم ــ نظر افـگنيددانشمندی و فارسی تمام قـلمرو زبان دری 

لغات "انی نويس را که در هيئت فوفلزائی را بنگريد و آثار و خصوصًا اثر منحصر بفرد استاد عبد اهللا افغ

 تا دريابيد که اين پشتونان عـزيز کشور ما چقـدر به زبان تجسم يافته است، بخوانيد،" عاميانۀ فارسی افغانستان

، منصف و افغان کرده اند، از نظر هـيچ دانشمند " زبان دری"خدمتی را که ايشان به . دری عـالقه مند بوده اند

  !!!!!! نمی تواند ماندو حقـنگری پوشيدهصادق 

راجع به گنج االکاذيب بشير "درين اواخر مقالۀ ارزشمند و مستدلی از قـلم جناب انجنير زکريا زير عـنوان 

های غـرض که به زبانبازيايشان . از نظرم گذشت" افغان جرمن آنالين" چهار قـسمت در پورتال  در"بغالنی

 سلسله چنين ندر بخش چارم اياسخهای مدلل و دندانشکن ميدهـند، آقای بشير بغالنی  پ" پشتو ستيزانۀ"آلود و 

  :مينگارند 
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برابر زبان بدون در نظرداشت اينکه کدام زبان است، کار احمقانه  بګويم که خصومت در همه بايد اولتر از«  

کی در برابر زبان پشتو برخورد خصمانه کرده است؟  برابر زبان فارسی دری و بعدًا اينکه ، کی در. است

دروغ  ستند که در مقابل فارسی خصومت دارند، پس کامًال اين پندار تان نادرست وـمنظور تان پشتونها ه اګر

يچ يکی از زبانهای کشور بخصوص زبان فارسی دری برخورد ـيچ ګاه به هـبخاطر اينکه پشتونها ه. است

مناطق  ګی کرده، ُازبيکی را اموخته اند، اګر درتونها در مناطق ُازبيک نشين زند پشاګر. خصمانه نداشته اند

ر ـر پشتو زبان يک نفـ نف١٠بين  از جانب دګر اګر در .نورستان زندګی کرده اند، نورستانی را اموخته اند

رسی دری صحبت رض فهميدن او، همه به زبان فاـبه غ نها به احترام دری زبان وآ ۀدری زبان هم باشد، هم

   ».مينمايند

،  حالت خاص و استثنائی را بيان نميکند، بلکه از حالتی حکايت  انجنير صاحب زکريا مطرح کرده استآنچه

از همين خاطر اين فـکت را بحيث يکی . ميکند، که حکم قاعـده  و رسم و عادت  پشتونان را بخود گرفـته است

،  و اين در ان وطن ما به زبان دری چنگ بزنندبانز تا پشتواستده ديگر از عـواملی ميشمارم، که باعـث گردي

  . واقع سعی بليغ ايشان را در يادگرفـتن زبان گرانقـدر دری نشان ميدهـد

قـسمی که در باال آمد، در داخل وطن محبوب ما افغانستان هللا الحمد وضع طوريست که فـرزندان پشتون ساکن 

" ينغالبًا پشتون نش"و حتمًا دری زبانانی که در مناطق . بار می آيند" زبانهدو  "،"غالبًا دری زبان"شهرهای 

، مگر به تحقـيق که تعداد آنها بسيار بزرگ  شکل دو زبانه پرورده گرديده اندعـينافغانستان پرورده ميشوند، به 

بدون شک که اين  اگر امکانات اسکان و بود و باش اقـوام مختلف در مناطق پشتون نشين مهيا گردد، .نيست

بار " چندزبانه"و " دوزبانه"های بعدی ان شاء اهللا خـواهـد شکست و نسل" ديوار حائل"تفاوت فاحش و اين 

خواهـند آمد و اين قـدمی بسيار مثبت و عملی خـواهـد بود در زمينۀ تثبيت و تعميق اتحاد  و هـمبستگی قـومی و 

عظمت کات بسيار ديگر هم بايد مد نظر گرفـته شود تا مأمولی بدين البته ن. ما" وحدت ملی"بالوسيله تأمين عملی 

وقـتی . ، عمده  و حتی زيربنائی را بازی ميکندخالق، همين نکته نقـش بزرگی عملی گردد، اما از نگاه منو 

 بين شان صورت بگيرد، گويا به يکو بی خلل و خدشه هموطنان زبان يکديگر را بدانند و افهام و تفهيم درست 

   !!!!! است و پيوندزبان سخن ميگويند و اين شرط اساسی تفاهم

مدنی و زمينۀ معلومدار ميل مردم برای سکونت در شهر و منطقه ای،  مربوط  به سطح رشد و کيفـيت پيشرفـت 

، بلکه  به تمام خير کشور نه تنها به کابل ارجمندصد سال ا اگر حکومات يک.  ميباشدهطقکاريابی در همان من

اطق کشور توجِه عادالنه و ُمساويانه ميکردند و شمال و جنوب و شرق و غـرب و مناطق مرکـزی کشور از من

. مملکت سکناگزين ميگرديدندرشد متوازن و متعادل برخوردار می بودند، مردم خود بخود در نقاط مختلف 

نت اختيار ميکردند، هـزاره  مرکزی وطن سکوبصورت گسترده در مناطق... ها و زبيکها و تاجيکها و اوپشتون

به پيمانۀ وسيع در مناطق پشتون نشين رحل اقامت می افگندند و سکنا ميگزيدند و ... ها و ها و اوزبيکها و تاجيک

برداشته ميشد و ما " وحدت ملی"که اگر چنين ميشد، قـدمی بسيار مثبت و عملی در راه تأمين . قـس عـلی هـذا

  . ــ  به اصطالح امروزی  آن ــ  برداشته ميبوديم" ملت شدن"اه يک گام  بسيار بزرگ  را در ر
  

  : يک نکته را درين ارتباط نميخواهـم ناگفـته بگذارم 
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عالقه  بی توجه و بی" و حتی "از نظر انداختن"قـيمت ه ، متأسفانه قـسمًا به بيش از حد پشتونان بزبان دریتوج

 نپذير و نه زخميست  التيام  جبرانيست، زيان و صدمه او اين  است انجاميده  " پشتو" ايشان به زبان "ماندن

  !!!!!!!پذير
   

  : اين بحث  نکتۀ دوماما
" افغان"و " پشتون"مهر ميورزند و نه از " پشتو"بعض هموطنان ما ــ  و خصوصًا کسانی که نه به زبان 

اويال سر داده و فـرياد ميکشند که چرا  ميخوانند ــ پيوسته و"افغانستانی"، و از همين رو خود را خوششان می آيد

مختصرًا به توجِه اين هموطنان .  رسميت بخشيده  اندبرگزيده و قانونًا" پشتو" افغانستان را به زبان "سرود ملی"

  :ارجمند خود ميرسانم که 

  فهيم کرده ميتوانند وــ  به زبان دری افهام و ت" بالعموم"ــ  وقـتی پشتونان ما عـلی االکثر ــ و حتی ميتوان گفـت  

      زبان دری را کامًال از خود ميدانند 

 تعليم و سرانجامو .... ــ  در صورتی که دفـتر و ديوان و کارهای اداری و معامالتی و تجارتی و بانکی و 

  مکاتب و پوهـنتون ها و مؤسسات تحصيالت عالی افغانستان بيشتر از هـشتاد درصد به زبان دريست تدريس در

    با مد نظر گرفـتن  نکاتی که در  قـسمت اول اين مقال برشمرده شدــ

  با در نظر داشتن نکات  فـراوان ديگری که برشمردن همه موجب مالل می گردد ــ 

  های اساسی افغانستان کامًال در قانون"پشتو"و " دری"های  مد نظر گرفـتن اين نکته که زبان با سرانجامــ  و 

   و هموزن يکديگر قـرار داده شده اند    همتراز و همسنگ
  

   ملی وطن به زبان عـزيز پشتو باشد،چه باک دارد که سالم

  ؟؟؟؟؟؟را هم نباشدـــو چ
  

" زبان ستيز"حلقۀ خاص دسته و با مد نظر گرفـتن مراتب باال و مراتب فـراوان ديگر، وقـتی تنگ نظری يک 

وانی و عـسکری و القاب عـلمی افغانستان که به زبان و چند لغت و اصطالح معدود دي" سرود ملی"در مورد 

تسامح  که در آتش عـدم "ستيزه جویِ  مظلوم"پشتو می باشند،  نگريسته می شود، دل آدم بر بيچارگی اين اقـليت 

؛ دل آدم  ميسوزد و دعاء ميکند که خداوند بزرگ و قادر عـلی االطالق  بلی.  درگرفـته اند، ميسوزدو بی انصافی

رحم فرمايد و ايشان را از شعله ها و لمبه های آتش حقـد و حسد و تعصب و عـناد و  " دل سوختگان" اين بر

  !!!!!!!!!!!!برهاند ... خشم و غـيظ  و غـضب و عـقـده مندی و 
  

  " : ملیسالم" نفـس   در مورد و
، چون از نگاه من و نيز  تماس نميگرم موجود  وطن"لیمسالم "به خوبی و بدی و وجاهـت و عـدم وجاهـت  

 همانا آهـنگ مشهور و هـردل   برای افغانستان"سرود ملی"طوری که در ميدان عمل ثابت گرديده، بهترين  

اين . ه است ما را گرفـت"رسمیِ ملی غـيرو سالم سرود "ــ  که در واقع حکم  است "دا زمونږ زيبا وطن"عـزيز 

 "اول مير"، استاد مرحوم و آزاديخواه ماحـّـار نواخوان کم نظير جرۀ س از حن که"ن شمولوط"و   "آهنگ ملی"

  !!!! ما را دارد"سرود و سالم ملی"، عمًال حکم به يادگار مانده و ماننده اش تاکنون سراغ نگرديده است

واهـنده خوانندۀ ارجمند و خ.  بيشتر سخن گفـته ام"دا زمونـږ زيبا وطـن ــ  سرود  دلها"  من درين باره در مقالۀ 

  .دعـوت ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال  هایرا به مطالعۀ آن نوشته در آرشيف


