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 Political  سياسی

  
 نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١٦ مارچ ١٠
 

 ښه ده چې دري ژبه مې زده ده
 او قدوري زده کولو ة الصلو د سبق ويلو له پاره د تګ شوم، له بغدادي قاعدې ، قران کريم، شروط  کله چې مسجد ته

 د مسجد مولوي صاحب وويل چې پنج کتاب به وايې، له ھغه وروسته ګلستان او بوستان پريړ  وروسته راته د کلي

   په ښوونځي کې ھم موږ د دري مضمون درلود، پريړ کتابونه مې زده کړل، درې سره په دري ژبه ليکل شوې دي، 

کې دري ژبې )  پروت وو  کيلو مټره ليري٧۵ کيمپ چې د کوټې ښار څخه نږدې د پنجپايې د مھاجرو(زموږ په سٻمه 

  .وروڼه نه وو مګر موږ په دري خبرې کوالی شوای

او تر ډيره چې زه وينم زموږ پښتانه وروڼه دري ژبه کې ډيره ستونزه نه لري، المل يې داھم دی چې د پښتو او دري 

  .چې پښتو ويل ورته توبه نعوذ با کفر ښکاري  انګيري  بيا داسيتعصب نه لري، برعکس زموږ ځينې تاجک وروڼه 

خبره د سالم ټليفوني شبکې ده، لږ وروسته جريان ليکم، چې په دغه شبکه کې څه روان دي، يو ملګري ته مې ټليفون 

نه وي،  ھغه وخندل ويل يې چې داخو د اشرف غني کاکا ده، ومې ويل چې داسي به  وکړ چې سالم شبکه د چا ده؟

  .ھغه ويل چې دولتي ده

د خلقيانو د يو مھم غړي فقيرمحمد فقير کسيه راته رحمتي ګيالنوال صاحب کوله چې ھغه د يوې پٻښې له امله له 

نورمحمد تره کې او حفيظ هللا امين سره ملګری شو، د پاچا ظاھر وخت وو، ښاغلی فقير د رحمن بابا ليسې د نھم 

 ښار کې يو دوکاندار ته ورغی، له ھغه يې د کوم شي اخيستلو غوښتنه په پښتو ژبه ټولګي زده کوونکی وو، دکابل

، فقير او ملګری يې ھلته د دوکاندار سره الس او ګريوان " بزنگپ  مثل ادم واري"وکړه، دوکاندار ورته وويل چې 

  .شول، دوی دوه ملګري وو او تاجک دوکانداران زيات وو، ښه يې ووھل

رحمن بابا ليسې ته روان وو چې په چوکۍ کې دواړه ملګري ھمدا کيسه کوي، مخکې چوکۍ کې ملي بس کې بيرته 

ھم دوه تنه ناست دي، کله چې د کرايې ټولولو وخت راغی، ددوی کرايه د مخکې چوکۍ يو داسي چا ورکړه چې 

 وويل چې ستاسي  فقير صاحب ورته وويل چې تاسي څوک ياست؟ ھغه ورته لوکس دريشي او نيکټايې يې درلودله،

  .خبرې موږ واوريدي، زما له ملګري سره بيا کورته والړشئ چې ھغه مو په خبره پوه کړي

ښاغلی فقير وايې چې موږ له ھمدې معتبر سړي سره دھغه کورته والړو، ھغه نورمحمد تره کی وو، د خلق 

  .ډيموکراتيک ګوند مشر او بيا د خلقيانو د حکومت لومړی واکمن
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 د حکومت واګې به الس کې اخلو او بيا به ھغه وخت څوک  چې په وھلو او ډبولو خبره نه حل کيږي،تره کي وويل 

  ." بزنگپمثل ادم واري "موږ ته نه وايې چې 

فقيرمحمد فقير بيا د خلق ډيموکراتيک ګوند د واکمني په وخت کې د ولسمشري دفتر رييس او بيا د کورنيو چارو وزير 

  .وو

تعصبې چلند سره مخ شوې البته  ن رباني د حکومت په وخت کې ھم زموږ پښتانه وروڼه له ھمداسيد استاد برھان الدي

 ورته چلند کيدی چې يوه مشھور   لومړي کلونه وو، کله چې د کرزي.  مزار شريف او ھرات ښارونو کې په کابل،

  .ډزې وي کې پر والړو وسلوالو  کيسه يې د ګل اغا شيرزي له خوا د ملک اصغر څلور الري

مه نيټه مې د سالم مخابراتي شبکې ته ددي لپاره زنګ وواھه چې د انټرنيټ ٩ ز کال د مارچ مياشتې پر ٢٠١۶د 

موده مې پوره وه، ھلته مې پښتو ژبه انتخاب کړه، پرله پسې زنګونه مې ووھل، شپږ وارې مې اړيکه ونيوله، راته 

  چې خبره د پښتو د انتخاب ده، دري ژبه مې انتخاب کړه،ويل کيدل چې د شبکې کارکوونکې مصروف دي، پوه شوم 

  .ډير ژر راسره اړيکه ونيول شوه او په درې ژبه د سالم شبکې کارکوونکې خبرې پٻل کړي

  .په پښتو مې ورته وويل چې د انټرنيټ ستونزه لرم

 ته زنګ مه وه، پښتو ويې ويل دري ووايه، ومې ويل چې که څوک په دري نه پوھيدی، ھغه ويل چې بيا دري څانګې

. څانګې ته زنګ ووه، ومې ويل چې د پښتو څانګې بدبختان خو جواب نه وايې، ھغه ويل چې زه په پښتو نه پوھيږم

 ومې ويل چې پښتون ته راپيداکړه، کور دي ودان وي  لږ ورسره توند شوم،. البته خبرې يې په دري ژبه راسره کولي

 ويل يې ھو، ومې ويل مشر مو  ومې ويل پښتون يې،.  ژبه خبرې پٻل کړيبل چاته يې زنګ وواھه، ھغه په پښتو

  . ستونزه دي ووايه څوک دی، ھغه ويل اجازه نه لرم چې داخبرې وکړو،

 خو ھغه ددي په ځای چې  مياشت مخکې مې زوی انټرنيټ فعاله کاوو، د سالم شبکې پښتو څانګې جواب نه ورکاوو،

 ډير ژر ځواب ورکول شو، خو بيا ھم د سالم کارکونکي له پښتو  سي انتخاب کړه،دري انتخاب کړي بيا ځل يې انګلي

 چې پښتو خبري کوئ نو پښتو څانګې ته   او ھغه ته يې وويل چې تاسي ولي انګليسي انتخاب کړي، ويلو ډډه وکړه،

  .زنګ ووھئ

اندي د ترھګرو نومونه ږدي،  کله راب موږ تعصب نه کوو، خو موږ ولي تعصب کولو ته په لوی الس مجبوره کيږو،

   .په ولسې جرګه کې حميدزی اللی ھم مجبوره شو چې د تاجکو وروڼو د توپيري چلند له امله غوسه شي

حتمي   ونه کړه چې ولي په ټليفوني شبکو کې په لومړۍ توکمه دري او په دويمه توکمه پښتو انتخاب کوو،اموږ دا دعو

  .ند ځورويده چې په ذھن کې خو مو دغه توپيري چل

 د بھرنيو چارو رسمي ژبه   ونه کړه چې ولي د وزارتونو ليکونه په دري ژبه دي، موږ ونه ويل چې ولياموږ دعو

ھم ستاسي  مګر دومره دي. وکړي ، خوار به مجبوره وي چې دري خبري دري ده ھغه چې حکمت کرزی يې ھم وايې

  .جبري کوئ چې د پښتو په ويلو موږ تحقير کړئ او دري خبرې راباندی  خواته نه وي

حميدزي په ډول په لوی الس خلک  که زموږ د تاجک سياستوالو ھمدا لوبه روانه وي نو بيا به د ښاغلي فقير او ښاغلی

کار کوي او په زه پوھيږم چې په ليري پرتو سٻمو کې دا ستونزه نشته، يواځي سياستوال ھمدا . تعصب ته مجبوره شې

  .لويو ښارونو کې رواج لري

ښه اوس نو چاته ګيله وکړو او له چا د اصالحاتو غوښتنه وکړو چې سالم ټليفوني او انټرنيټې شبکه کې دي اصالحات 

که زه دا غوښتنه کوم سمدستي ويل کيږي چې متعصب يې، او خوار غني خو له ھمدې ويرې خپل تخلص   راولي،

 د ولسې جرګې د ودادنۍ د پرانستې پر مھال چې د ھند لومړي وزير د افغانانو او ځانګړي  ،کړ ھم ليري) یاحمدز(
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 غني چې دريځ ته  ډول د ھغه په اصطالح د پټانانو زيات صفت وکړ، د ھغوی له قھرمانيو څخه يې يادونه وکړه،

  .ودريد سم د واره يې دري پٻل کړه، لکه چې بيخې يې پښتو زده نه وي

او د اسالمي حزب  ون کې مناظره وه، د افغان ملت ګوند پخواني مشر انوارالحق احدييه يو کورني ټلويزتيره اونۍ پ

مشر عبدالھادي ارغنديوال دواړو دري خبرې وکړي ، کله چې يو ناست تن په پښتو ژبه ورڅخه پوښتنه وکړه بيا دوی 

موږ بد ورته . ي دوو مشرانو دري ژبه ويله سلنه ھمد٩٠ھم پښتو جواب ورکړ، که د سلنې له مخې ووايو ھغه ورځ 

  .نه وايو او نه تعصب لرو

 ھغه ته به بيا   تر خپل حد زيات،   د خپلو ھزاره ګيانو د حقونو غوښتنه کوي ھغه ھم د مرګ په ورځ محقق که د مزاري

ھغه ته به يوه  د قھرمان لقب ورکول کيږي، که دوستم د خپلو خلکو د حقونو غوښتنه له حده زياته کوي کومه ورځ

د مارشال رتبه ورکول کيږي، که تاجک په وازه خوله نارې وھي چې د وزارتونو لوحې دي په پښتو نه ليکل  ورځ

کيږي ھغوی ته ھمدا حق ورکول کيږي، خو که پښتون کومه خبره د ژبې دحقونو کوي نو بيا خو ترھګر دی، يابه 

  .يا له کوره د وتلو جرئت ھم ورته پاتې نه شيزندان ته ځي او يابه داسي لومې ورته جوړيږي چې ب

 او په کابينه کې د پښتنو وزيرانو څخه  زه په ولسې جرګه او مشرانو جرګه کې د پښتنو وکيالنو څخه ھم توقع نه لرم،

  . نږدې ده چې د ايران پيسې واخلي جھاني صاحب خوار خو يې بيخې چوپ کړی،  ھم تمه نه لرم،

ې او پښتنو سره توپيري چلند پای ومومي او په لوی الس قومي او نږادي توپيرونو ته لمن په دي تمه چې د پښتو ژب

  .ونه وھل شي

  

  :يادداشت

  :با تأسف بايد افزود

از گذشته ھای دور بدين سو، يعنی از زمانی که استعمار به دخالت ھای مستقيم خود در افغانستان آغاز نمود، با تعقيب 

بين باشندگان افغانستان به بھانه ھای مختلف زبانی، قومی، نژادی و مذھبی " حکومت کنتفرقه بينداز و "ستراتيژی 

حين ايجاد " احمد شاه ابدالی"اختالف به وجود آورده، کوشيدند بدان وسيله پايه و اساسی را که به وسيلۀ اعليحضرت 

  .کشور افغانستان گذاشته شده بود، از بن ويران نمايند

ای استعماری در زمينه، سازماندھی سيستم تعليم و تربيت ناقص و ضد منافع ملی خاندان يکی از روشھای قدرت ھ

 آنھا در افغانستان بود که به جای آن که فراگيری يک زبان را به مثابۀ برخورداری از يک وسيلۀ جانشينانطالئی و 

داده، زمينه ساز آن گرديدند تا اطفال بيشتر تبليغ و ترويج نمايند، آن را نمودی از سلطۀ قومی در اذھان ھمگان جای 

 نتوانند به زبان  و حتا پشتونھائی که پدران شان دھه ھای چندی در مناطق غير پشتون بودوباش داشتند؛ غير پشتون،

  .پشتو انس و الفت الزم جھت فراگيری آن زبان در خود به وجود بياورند

ن فقط وسيلۀ افھام و تفھيم است نه چيزی بيشتر و يا کمتر از آن، از نظر ما تمام آنھائی که نمی خواھند بپذيرند که زبا

 وحدت و تماميت ارضی کشور عناصری اند که آگاھانه و يا ھم نا آگاھانه آب به آسياب دشمن ريخته، تيشه بر ريشۀ

  .می زنند

تبارز چنين تعصباتی ضمن آن که موجوديت و " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال 

د که ند و به اين افتخار می ورزنرا عاری از شأن يک انسان قرن بيست و يکم دانسته آن را به شدت محکوم می نماي

  :د، با افتخار تمام می افزايدنھمکاران قلمی چند زبانه با پورتال ھمکاری می نماي
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و " زبان پشتو"ی است، که به عالوۀ تدوير برنامۀ آموزش اولين و يگانه سايت" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

توقع از ھمکاران قلمی خود تا مطالب ارزشمند شان را خود به زبان پشتو ترجمه نموده تقديم خوانندگان نمايند، از 

در نشر  مطالب به زبان پشتو، پيشگامی و پيشتازی اش را به " سند"طريق ھمکاری با مؤسسۀ ترجمه و برگردان 

  .ثبات برساندا

بدون معطلی بايد بيفزائيم که اين تالش ما نه به معنای زانو زدن به شئونيزم و يا ھم ترس از پشتونھاست، بلکه در 

 مانند افغانستان که ی ما بر آن است که دانستن يک زبان به معنای آشنائی با يک فرھنگ بوده، در کشوراد اعتقاساس

، آگاھی و دسترسی به است" گلستان اقوام "،"خليل هللا معروفی"ای دپلوم انجنير به گفتۀ يکی از متصديان پورتال آق

زبانھای کشور، زمينه ساز تحکيم شيرازۀ وحدت و موجوديت کشور می تواند باشد؛ به ھمين اساس است که ما بار ھا 

ده ايم تا به پيروری از از متکلمان و ھمکاران قلمی که زبان مادری شان به غير از دری و پشتو بوده، تقاضا نمو

را " اموزيميب... بيائيد ترکی، بلوچی، "، درسھای "بيائيد پشتو بياموزيم"و درسھای شان معنون به " برکت"استاد 

  .صدائی که با تأسف مسؤوليت بی جوابی آن را روشنفکران ھمان زبان به دوش دارند. رويدست گيرند

 AA-AAپورتالادارۀ 

 

 
 


