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    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ دسمبر ٢٨برلين، 
   

  
  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " دری"
  

  )م قسمت هـفت( 
 

     نان افغانستاندوزبانگی پشتوزبا
 نوشته شده و همان روز در ٢٠٠٧ اکتوبر ١٧را که به تاريخ " بانگی پشتوزبانان افغانستاندوز"مقالۀ معنون به 

  اين سلسله، تقديم حضور خوانندۀحيث قسمت هفتمنشر گرديد، با تعديل و اضافات به " ينافغان جرمن آنال"پورتال 
  : نمايم می" ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"پورتال 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  دوزبانگی پشتوزبانان افغانستان
  و
  

  "  یسرود مل"سطری چند در مورد 
  

هـم و گوش به اناونسرها ميد" پيام افغان"ی کليفـورنيا و "آريانا"ی کابل ، "آريانا"های  از مدتيست که در تلويزيون
هموطنان پشتون ما قـدرت تکلم را به هـردو زبان عـزيز، ارجمند، رسمی و ملی  در عجب می افـتم، که چطور 

ن پشتو حاکم اند، به عـين سويه و نه کمتر از آن، بر زبان دری نيز ايشان به همان اندازه که بر زبا. کشور ما دارند
تسلط اين عـزيزان بر هـردو زبان ارجمند ملک ما در حديست، که بدون کوچکترين تأمل ميتوانيم . تسلـط دارند

. اند" زبانهدو "ی ترجمه شده است، دارند و به اصطالح مدرن که باللفظ  از فرنگ" زبان مادری"بگوئيم که ايشان دو 
   آيا عـکس قـضيه هم صدق ميکند؟؟؟مگر

 شاهـد عکس قـضيه نيستم و به دری زبانانی برنخورده  ام، که بر زبان پشتو به مانند زبان مادری من شخصًا تا حاال
را سراغ ما و گمان نکنم که کسی ديگر نيز تعداد کثير و معتنابهی از چنين هموطنان دری زبان . خود حاکم باشند

وقـتی که سخن از اين قـرار است ، بايد به سراغ عـلل و عـوامل اين مسأله برويم و ببينيم که اين پديده . اشته باشدد
  مولود کدام چيزهاست؟؟؟

  :اين پديده حتمًا معلول عـلل و عـوامل فـراوان ميباشد که من به تعدادی از آنها اشارت ميکنم 
پشتونان در محيط دری زبان و به درجۀ اول در پايتخت " رده شدنپرو" اين امر بدون شک که عامل اساسیــ 

به شکل .  استيشتر را فراهم ساختهبزمينۀ آسايش بهتر و ، همه شهرهای ديگر وطننسبت به افغانستان است که 
طن ايشان در آن حضرت بزرگوار از همين خاطر رجوع  هموطنان واليات به پايتخت و تومعترضه بايد گفت، که 

مکاتب  مثل پوهـنتون های ملکی و عـسکری و تحصيلی و تعليمیدر مکاتب و مؤسسات عالی .  فهم استقابل
. کابل تعليم و تدريس همه و بال استثناء به زبان دری صورت ميگيرد... پولی تخنيک  و دارالمعلمين ها و تخنيکی و 
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وليدی و داد و ستد در بازار و غـيره نيز همه دفـتر و ديوان و معامالت در ادارات و مؤسسات اقـتصادی و فـنی و ت
و البد ، خواهی نخواهی و المحاله شوند  ميی  که در چنين شرايط  پرورده"بانانغـيردری ز. "ست"دری"به زبان 

در پهلوی اين فکتور که شرط  الزم برای چنين امری . مانند زبان مادری خود ياد ميگيرندرا عـينًا به " زبان دری"
  :  شود، فـکتورهای ديگر نيز رول بازی ميکنند ؛ از جمله اينکه شمرده مي

ند و حتی ميتوان گفـت که چنين  تبعـيض را مبراي" تبعيض زبانی"نان ما از اکثريت مطلق ِِ قريب به اتفاق پشتوزباــ 
اين نکته .   ماندنيز بری و در امان می" تبعيض قـومی"نداشته باشد، از " تبعيض زبانی"و وقـتی کسی . نمی شناسند

پشتونان از « است ، وقـتی ميگويند که گويا  "  پشتون ستيزان"و " زانپشتو گري" بعض يۀدقـيقًا مخالف تيز و فـرض
  ».زبان دری نفـرت دارند

 درست معکوس واقعيت. استو ظالمانه  که اين جمله چقـدر نامنصفانه، دور از واقعيت خوب بنگريد و دقـيق گرديد 
  .را نشان ميدهـد"  غـرض آلود" ادعای اين تيز و

الن ميکشد اينست، که پشتونان خط بط" تفـرقه افگنانه"و در واقع "  خصمانهفکر"ی که بر اين  مهمــ  يکی از داليل
بدون تأمل و بدون اينکه ذره ای تردد و وسوسه و تشويش به خود راه دهـند، بيدريغ کلمات  و حتی عـبارات افغان 

 را" پشتو"در زبان " دری"از همين سبب است که تعداد کلمات دخيل . ان و قـلم خود بکار می بندنددری را در زب
  .ملک ما شمرده اند" دری"ی دخيل در "پشتو"  کلمات ــ آری بيست برابر ــ بيست برابر

انشمندان و  اين نکتۀ اظهر من الشمس است، که نويسندگان و دپشتونهای ما،" بی تعصبی "ــ  دليل بسيار صريح
  :رده اند سوغات ک و آيندهنسل های موجودشاعـران پشتون ما آثار گرانمايه ای به زبان دری نوشته و به 

 ــ از اعـليحضرت احمد شاه بابای کبير گرفـته تا پسرش تيمور شاه و نواسه اش  برويد سراغ زمامداران افغانستانــ
  . امير دوست محمد خان شاه شجاع، تا سردار مهردل خان مشرقی ــ برادر

تنها عارف در شرح مهردل مشرقی را از نظر بگذرانيد و به چشم سر ببينيد که اين شاعـر " شرح بيتين"برويد و ــ 
  . ، موالنای بزرگ، چه شهکار منظومی از خود به جا گذاشته استحضرت خداوندگار بلخ" دو بيِت"

 نويسندگان يکشد، چون شاهی اگر مثال بياوريم، گپ به درازا مهایدگان و شعرای غـيرخاندانها و ُسالله از نويسنــ 
نويسنده و سياستمدار عالی مقام مرحوم .  آثار ماندگار نوشته اند نيزن پشتون عـلی االکثر در زبان دریو شاعـرا

ويد آثار بر.  استاستاد عـبدالرحمان پژواک را در نظر بگيريد، که در نظم و نثر دری چه شهوار گفـته و نوشته
مرحوم استاد مجروح را بخوانيد؛ برويد  آثار مرحوم استاد گل پاچا الفـت را بنگريد و اشعار دری استاد هاشم زمانی 

برويد اشعار استاد . س رايورا و آثار مرحوم عبد اهللا افغانی نی فوفلزائی الدين وکيلرا و آثار ماندگار مرحوم عزيز
و سرانجام به آثار بی نظير استاد عـالمه پوهاند عـبدالحی حبيبی ــ که .... ويد بر. رشاد را بخوانيدهاند پوعالمه 

 تا دريابيد که اين پشتونان ، متبحر سراغ نداريم ــ نظر افـگنيددری دانشمندیفارسی و ماننده اش در تمام قـلمرو زبان 
کرده اند، از نظر هـيچ " زبان دری"ن به خدمتی را که ايشا. عـزيز کشور ما چقـدر به زبان دری عـالقه مند بوده اند

  .دانشمند منصف ، صادق و حقـنگری پوشيده نمی تواند ماند
، در مورد شاعر ی ندارد که در نوع خود نظير" ژوبل"در ياثر مرحوم محمد ح" تاريخ ادبيات افغانستان"در کتاب 

  :، چنين آمده است"عبد العلی مستغنی"عالی مقام افغان، مرحوم 
ان مروج بالعلی مستغنی وردکی از استادان شعر و دارای طبع روان و صاحب کليات است، در هر دو زعبد « 

، طبع چهارم "ژوبل" محمد حيدر ، اثر"اريخ ادبيات افغانستانت" ٢٨٨ صفحۀ( »....مملکت دری و پشتو شعر ميگفت
  *) خورشيدی، بنگاه انتشارات ميوند، کابل١٣٨٣

" راجع به گنج االکاذيب بشير بغالنی"و مستدلی از قـلم جناب انجنير زکريا زير عـنوان درين اواخر مقالۀ ارزشمند 
پشتو "که به زبانبازی های غـرض آلود و ايشان . از نظرم گذشت" افغان جرمن آنالين" چهار قـسمت در پورتال در

   : سلسله چنين مينگارند ندر بخش چارم ايآقای بشير بغالنی پاسخهای مدلل و دندانشکن ميدهـند، " ستيزانۀ
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؟ اګر برابر زبان فارسی دری و بعدًا اينکه ، کی در. است

. دروغ است ل فارسی خصومت دارند، پس کامًال اين پندار تان نادرست وستند که در مقابـمنظور تان پشتونها ه
يچ يکی از زبانهای کشور بخصوص زبان فارسی دری برخورد خصمانه ـيچ ګاه به هـبخاطر اينکه پشتونها ه

مناطق نورستان  اګر پشتونها در مناطق ُازبيک نشين زنده ګی کرده، ُازبيکی را اموخته اند، اګر در. نداشته اند
ر دری زبان هم ـر پشتو زبان يک نفـ نف١٠بين  از جانب دګر اګر در .زندګی کرده اند، نورستانی را اموخته اند

   ».رض فهميدن او، همه به زبان فارسی دری صحبت مينمايندـبه غ  انها به احترام دری زبان وۀباشد، هم
 و استثنائی را بيان نميکند، بلکه از حالتی حکايت ميکند، آنچه انجنير صاحب زکريا مطرح کرده اند،  حالت خاص

از همين خاطر اين فـکت را بحيث يکی ديگر از . که حکم قاعـده  و رسم و عادت  پشتونان را بخود گرفـته است
 بانان وطن ما به زبان دری چنگ بزنند ،  و اين در واقع سعی بليغزعـواملی ميشمارم، که باعـث گرديده  تا پشتو

  . ايشان را در يادگرفـتن زبان گرانقـدر دری نشان ميدهـد
ت که فـرزندان پشتون ساکن قـسمی که در باال آمد، در داخل وطن محبوب ما افغانستان هللا الحمد وضع طوريس

" بًا پشتون نشينغال"و حتمًا دری زبانانی که در مناطق . بار می آيند" دو زبانه "،"غالبًا دری زبان"شهرهای 
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 .ند ، مگر به تحقـيق که تعداد آنها بسيار بزرگ نيستديدگرمي" دو زبانه"غانستان پرورش می يابند، به عـين شکل اف
از اگر امکانات اسکان و بود و باش اقـوام مختلف در مناطق پشتون نشين مهيا گردد، بدون شک که اين تفاوت فاحش 

بار " چندزبانه"و " دوزبانه"سل های بعدی ان شاء اهللا خـواهـد شکست و ن" ديوار حائل"و اين بين خواهد رفت 
 و هـمبستگی قـومی و ود در زمينۀ تثبيت و تعميق اتحادخواهـند آمد و اين قـدمی بسيار مثبت و عملی خـواهـد ب

  تا مأمولی بدين بزرگی عملی،ديگر هم بايد مد نظر گرفـته شودالبته نکات . ما" وحدت ملی"بالوسيله تأمين عملی 
وقـتی هموطنان زبان يکديگر را بدانند و .  زيربنائی را بازی ميکند نگاه من ، همين نکته نقـش عمده  وگردد، اما از

   .تفاهم استو الزم افهام و تفهيم درست بين شان صورت بگيرد، گويا به يک زبان سخن ميگويند و اين شرط اساسی 
ی،  مربوط  به سطح رشد و کيفـيت پيشرفـت مدنی و زمينۀ معلومدار ميل مردم برای سکونت در شهر و منطقه ا

کابل " بينی خميری"های افغانستان از نعمات مدنی در سطح مام شهرتاگر . کاريابی در همان مناطق ميباشد
که اگر چنين ميشد، قـدمی .  مختلف مملکت سکناگزين ميگرديدندخود بخود در نقاطواليات ، مردم دندبرخوردار ميبو

  .برداشته ميشد" وحدت ملی " و تحکيممثبت و عملی در راه تأمينبسيار 
  

  : يک نکته را درين ارتباط نميخواهـم ناگفـته بگذارم 
بی توجه و بيعالقه "و حتی " از نظر انداختن"توجه بيش از حد پشتونان به زبان دری ، متأسفانه قـسمًا به قـيمت 

  !!!! نپذير و نه زخميست  التيام پذير جبرانيست، زيان و صدمه ان  انجاميده  و اي" پشتو"ايشان به زبان " ماندن
   

  :اما  نکتۀ دوم اين بحث 
خوششان " نافغا"و " پشتون"مهر ميورزند و نه از " پشتو"بعض هموطنان ما ــ  و خصوصًا کسانی که نه به زبان 

برگزيده "  پشتو"افغانستان را به زبان " ملیسرود "پيوسته واويال سر داده و عريده و فـرياد ميکشند که چرا می آيد، 
  : خود ميرسانم که صرًا به توجِه اين هموطنان مخت. و قانونًا  رسميت بخشيده  اند

  ــ  به زبان دری افهام و تفهيم کرده ميتوانند و" بالعموم"ــ  وقـتی پشتونان ما عـلی االکثر ــ و حتی ميتوان گفـت  
  خود ميدانند     زبان دری را کامًال از 

  و باآلخره تعليم و تدريس و.... ــ  در صورتی که دفـتر و ديوان و کارهای اداری و معامالتی و تجارتی و بانکی و 
  "دری"    تحصيل در مکاتب و پوهـنتون ها و مؤسسات تحصيالت عالی افغانستان بيشتر از هـشتاد درصد به زبان 

      باشد، که است
   برشمرده شدنکاتی که در  قـسمت اول اين مقال  با مد نظر گرفـتن ــ 
   که برشمردن همه موجب مالل می گرددی فـراوان ديگربا در نظر داشتن نکات   ــ

  در قانون های اساسی افغانستان کامًال" پشتو"و " دری"ــ  و آخر االمر  با  مد نظر گرفـتن اين نکته که زبان های 
  گر قـرار داده شده اند    همتراز و همسنگ و هموزن يکدي

  چه باک دارد که سرود ملی وطن به زبان عـزيز پشتو باشد، و چرا هم نباشد؟؟؟؟؟؟ 
  

در مورد " زبان ستيز"با مد نظر گرفـتن مراتب باال و مراتب فـراوان ديگر، وقـتی تنگ نظری يک حلقۀ خاص 
ـلمی افغانستان که به زبان پشتو می باشند،  و چند لغت و اصطالح معدود ديوانی و عـسکری و القاب ع" سرود ملی"

که در آتش عـدم تسامح و بی " ستيزه خوی و عربده جویِ  مظلوم"نگريسته می شود، دل آدم بر بيچارگی اين اقـليت 
دل "قادر عـلی االطالق  بر اين د و دعاء ميکند که بلی ؛ دل آدم  می سوز. انصافی  درگرفـته اند ، ميسوزد

رحم فرمايد و ايشان را از شعله ها و لمبه های آتش حقـد و حسد و تعصب و عـناد و  " درون کوفتگان"و " سوختگان
  !!!!برهاند ... خشم و غـيظ  و غـضب و عـقـده مندی و 

  

  " :سرود ملی"و در مورد نفـس  
ز نگاه من و نيز موجود  کشور خود تماس نميگرم ، چون ا" سرود ملی"به خوبی و بدی و وجاهـت و عـدم وجاهـت  

برای افغانستان همانا آهـنگ مشهور و هـردل " سرود ملی"طوری که در ميدان عمل ثابت گرديده است، بهترين  
ما را گرفـته ــ  که از حنجرۀ " سرود ملی غـيررسمی" است ــ  که در واقع حکم "دا زمونږ زيبا وطن"عـزيز 

.  به يادگار مانده و ماننده اش تاکنون سراغ نگرديده است" ول ميرا"سحـّـار نواخوان کم نظير وطن ، استاد مرحوم 
 بيشتر "دا زمونـږ زيبا وطـن ــ  سرود  دلها" خود زير عـنوان ٢٠٠٧ جنوری ٢٩من درين باره در مقالۀ مؤرخ 

" من آنالينافغان جر"خوانندۀ ارجمند و خواهـنده را به مطالعۀ آن نوشته در آرشيف بنده در پورتال . سخن گفـته ام
  .دعـوت ميکنم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    : *توضيح
  . مؤلف در قيد حيات بودکهرفت، صورت گ و در زمانی ١٣٣٦چاپ اول کتاب در سال 
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، ضمن پيشگفتار "ژوبل"مرحوم محمد حيدر نواسۀ ليسانسۀ ادبيات پوهنتون کابل و ، " ژوبل"آقای محمد صديق 
  :ش چنين آردهارم کتاب در مورد پدرکالن دانشورچاپ چ

 پس از اکمال وی. جری شمسی در باغبانکوچۀ کابل چشم به جهان گشود ه١٣٠٤در سال " ژوبل"محمد حيدر « 
شامل فاکولتۀ ادبيات پوهنتون کابل گرديد و بعد از ختم تحصيل با استفاده ) امانی(تعليمات دورۀ ثانوی در ليسۀ نجات 

 هجری شمسی ١٣٣١و در سال  گشت صيالت عالی روانۀ اياالت متحدۀ امريکااز سکالرشپ غرض انجام تح
 بالترتيب ١٣٣٨ا سال ون پرنستن امريکا بدست آورد و تاز پوهنت" ادبيات و فلسفه" را در رشتۀ تخصص خويش
 مسؤول مجله های عرفان، پوهنه و اخبار عرفانی وزارت معارف و مديريت فرهنگی رياست مستقل وظايف مديريت

  .داشت به عالوه سمت استاد را در فاکولتۀ ادبيات پوهنتون کابل نيز.  را ايفا نمودمطبوعات
پس از شرکت در کانفرانس فرهنگی منعقدۀ جمهوری مصر حين  هجری شمسی ١٣٣٨ائيز سال ژوبل در پمرحوم 

  ».... سالگی جوانمرگ گرديد٣٤گشت به وطن به اثر سقوط هواپيمای شرکت آريانا بر فراز شهر بيروت به عمر بر
ود  سختکوش و دانشمندی سخت باهوش بود و در مدت کوتاه زندگانی خی جوان"ژوبل"  محمد حيدرمرحوماستاد 
 بی نظير و منحصر شدر نوع، که وی" تاريخ ادبيات افغانستان" از جمله ر گذاشت؛ از خود به يادگاارزشمند یآثار

ــ که همين اکنون مورد استفادۀ من ميباشد ــ مع االسف  سودمند  بايد بگويم که در چاپ چهارم اين اثر.به فرد است
   .يد است، در چاپهای بعدی تصحيح گردنداغالط  فراوان و مشهود تايپی ديده ميشود، که ام

  
 

    


