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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۱۹/۱۱/۲۰۲۲         بارز میمحمد نع

 

 !ستانو زبان در افغان یبه مساله مل یکل نگاه
 

 اکتوبر 2 خیکه بتار یناریمیس نیدر نخست« افغانستان در چهار راه حوادث»باال در ارتباط به پروگرام  عنوان
خواسته شده  زین نجانبیبر گزار شده بود به همان مناسبت از ا نترنتیافغان ها د ر ا یمرکز کلتور یاز سو 2005

نوشته خود را  یاقدام نیمن هم با استقبال از چن م،یاکش نم شیگفتن داشته باشم، در آنجا پ یبرا یزیبود تا اگر چ
 یو علم یاز نظر شما خواهد گذشت به اصطالح کم ما و کرم شما گفته با گوهر فکر لیدر همان وقت که در ذ

 .ساختم کیشر گرانید
 

 یشود که به صورت تک فرد یم دهیموضوع د تیبنابر اهم یگذشته ول یادیمدت ز خیبا آنکه از آن تار اکنون
 یا لهیو قب یو زبان در جامعه قوم یبحث برسر مساله مل رایز رد،یگ یصورت م یآن بحث ها و نوشته ها یرو

مردم  انیدر م یپروسه از لحاظ فکر نیمهم بوده چه تا ا اریعام و تام بس یبه مرحله وحدت مل دنیافغانستان، تا رس
 گرید لیسائر مسا یحل و اجرا یبرا نهیفهم جامعه حل و هضم نشود، زم زیقشر با سواد و چ انیو نخست در م

در جهت جنگ قدرت سوء استفاده شده و  یغیتبل لهیوس ثیمساله به ح نیو فراهم نخواهد شد و از ا سریطور الزم م
و  یشان به دامن زدن اختالفات قوم یخارج انیدر زد و بند با حام یقوم یافراد و گروها که میشود، همه شاهد یم

 .رفته و تا هنوز هم ادامه دارد شیکشور پ یرانیخون صد ها هزار انسان و و ختنیو ر یزبان
از خصلت قوم پشتون بوده که از  یکه ادعا دارند ظلم و استبداد در افغانستان ناش یکسان ستندیکم ن نهیزم نیا در

پشتون اعمال فشار صورت گرفته و خواسته اند زبان و  ریاقوام غ هیلع شهیسو هم نیبد یدوران احمد شاه دران
پرداختن به آن در  ریخ ای تیتا چه حد مورد واقع یزین چیچن نکهی. اما اندینما لیتحم گریفرهنگ خود را بر اقوام د

به  ینیو تلق زیمبالغه آم غاتیناخود آگاه در اثر تبل ایآگاهانه و  کهیمتاسفانه بوده و هستند کسان یگنجد ول ینم نجایا
 .اند دهیو نفرت پاش نهیمردم تخم ک انیبه م جهیموضوع دامن زده و در نت

ها اما نه  تیحاکم یکرد، آنهم از سو توانیانکار نم یا لهیو قب یل خشونت را در روند تکامل جامعه قوماعما البته
 یمستقر باشد و به جا یمذهب ینیبخصوص د یاداستبد ینظام ها کهیتا زمان نستیامر ا تیقوم، واقع کیاز جانب 
ها به اشکال مختلف وجود خواهد  نهیدر تمام زم شونتتبارز خ یواقع یاسیو احزاب س ردینگ یموکراسیآن نظام د

 .داشت
 
 انیست که از م یشدن به دولت ملت نا موزون بوده طبع لیو تبد یرشد و تکامل جامعه از حالت قوم کهیآنجائ از

ً تحت شرا لیاقوام و قبا  تیوارد حاکم شتریب یبه امکانات و توانائ افتنیقوم با دست  کی یخاص طیمختلف بعضا
به سازش با سران اقوام  ریباشند ناگذ یکه در راس قدرت قرار گرفته م یحفظ قدرت خود فرد و افراد یشده و برا

 .نبوده است ینمستث یقاعده کل نیاز ا زیما ن یبوده که جامعه افغان گرید
 یاز خصلت ذات یناش گرانید ایعبدالرحمن خان و  ریشود خشونت بکار رفته از جانب ام یکه گفته م یطور لذا

 یاحمد شاه دران یوقت دهدینشان م خیبوده و تار یو سنت یتکامل جامعه قوم یعیروند طب نیپشتون ها نبوده بلکه ا
را با شرکت سران اقوام مختلف در قندهار  یاجرگه  تیادامه و حفظ حاکم یبه قدرت برا دنیخواسته پس از رس

 .سران آنها بدست آرد قیرا از طر گریکند و در آنجا توافق اقوام د ریدا
 یها تیحاکم جادیها و ا یکه در اثر خانه جنگ شودیمتوجه م رسد،یعبدالرحمن خان به قدرت م ریام یوقت نطوریهم

از  فهیوظ ءً گذشته برجا نمانده است، بنا یاز قدرت مرکز یراثیشاه، چندان م موریپسر ت کیو  ستیب لهیبوس یمحل
 یدرنقاط مرکز یمحل یها تیحاکم هیو برعل انستهو هرج ومرج را رسالت خود د یفیبردن حالت ملوک التوا نیب

در  زیرا ن نینمانده بلکه مناطق پشتون نش یمنحصر به مناطق مرکز یاقدام و نی. البته اکندیآغاز به اعمال زور م
در  یداخل یها تیمسلمان و حاکم یچنانکه مردم نورستان که قبالً به اطاعت از قشون عرب ها رد،یگیبرم
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عبدالرحمن خان  تیبار در زمان حاکم نیبودند و منطقه شان بنام کافرستان مسما شده بود، اول ادهافغانستان تن ند
 .ردیگ یشده و منطقه کافرستان اسم نورستان را بخود م دهیبرچ یمحل یها تیبساط حاکم یاست که با عمل قهر

قدرت  تیمرکز یایعبدالرحمن اساساً با هدف اح ریام یکه اعمال خشونت از سو رساندیم یادیز لیها و دال فاکت
 یقرار م یگریو از تبار د یگریاو کدام آدم د یاگر بجا دیترد یدر افغانستان بوده و ب یو یسراسر تهیو اتور

 .نمودیگرفت احتماالً همان روش را دنبال م
 

و گاه بنام خراسان و باالخره بنام  انایگاه بنام آر ینیکه در سر زم یدر حال پس از گذشت صد ها سال اقوام اما
و  یسرنوشت یش بجوامع جهان در آت یاریکه بس یکرده اند و هشتاد، نود سال قبل در دوران یافغانستان باهم زندگ

داشته  یبهره بودند، مردم ما قانون اساس یب یآزاد نیتر یو از ابتدائ یقانون التیسوختند و از تشک یم تیمحروم
 ،یقوم ،یدولت و ملت بودند که داشتند آهسته آهسته رابطه نژاد کیواحد و  یایجغراف یهمه بر مبنا یو بطور نسب

شکل گرفته، شکل  یغرب یکه در کشور ها یطور« دولت و ملت»ار شان به مفهوم درست کلمه در ساخت یزبان
و منافع  تهایآرزوها به آمال و مسئول یتجل قیداده و از طر یشان را به همشهر یو اقوام جا افرادگرفت و  یم

 ریآمد چنانکه در مس یبوجود م شود،یاقوام، زبانها و مذاهب مختلف محسوب م نیوحدت ب یمشترک که محور اصل
سازمان ملل متحد  تیعضوجامعه ملل و بعداً  تیکشور مستقل نخست عضو کیملت و  کی ثیهمان حرکت به ح

 .را کسب نموده است
و مذهب را  نید ایو  دانندیم یکیرا با نژاد و زبان  تیمل ینظرات مختلف وجود دارد، بعض یمل تیمورد هو در
انسانها ثابت شده است.  یخیدر تجارب تار هیهر دو نظر تینشناسند، مگر عدم حقا یو اساس وحدت انسانها م هیپا

 هیکه در افغانستان اساس وحدت را بر پا ی. و آنهانو از جرمن ها در الما هیاسال و ها در روس ییمثالً نژاد گرا
 یها میهزار سال با وجود رژ کیاز  شیباشند که چرا تا کنون در طول ب دهیاز خود پرس دیدانند با یاسالم م

بوجود  یاسالم گرید یافغانستان و در کشور ها یمسلمان ها انیم یگانگیتجربه شده وحدت و  یرنگارنگ اسالم
 است؟ امدهین

وحدت به  گانهیو  نیمعتقد اند، کامل تر یطفره رفته اند و به جهان وطن یمل لیها که از مسا ستیمارکس دید از
و ادامه مبارزه  سمیکمون یدئولوژیاز ا قیو عم قیکه درک دقباور اند  نیست آنها به ا یزعم آنها وحدت طبقات

 یبجا« خلق » ملت و همچنان  یبجا تیمل قصراه حل همه مشکالت بشر است، به کار بردن اصطالح نا یطبقات
قبل از انقالب  هیسابق مطرح شده است چون روس یشورو ستیحزب کمون یاز سو شتریمردم از ابداعات چپ و ب

را که به اشغال خود در آورده بود،  گرانید یها نیمستقل و سر زم یو بعد از آن دولتها و ملتها 1917اکتوبر 
دول اشغال شده را در بطن ملت  رنگیو ن لهیخواستند بنام ملت از آنها نام برند، هدف آن بود تا به ترفند و ح ینم

 .ندیروس حل و هضم نما
که هر سه مربوط به خط  «یو پرچم و ستم مل خلق»یجناح ها یقوم از سو یبجا تیح مساله ملافغانستان طر در

 فیها وحدت را در کشور ضع کیاصطالحات و تاکت نیمسکو بودند با همان هدف استوار بود تا با استفاده از ا
دولت قرار دهند،  هیعل هم و در مجموع لمردم را در مقاب یو منطقه و یزبان ،یقوم قیکردن عال کیکرده با تحر

مبارزه  یوریت ایبه اصطالح دوران ساز طبقه کارگر و تز  یدئولوژیا گریکه د 1357ثور7 یپس از کودتا ژهیبو
 یاشغال شورو هیتر عل عیها و بعد به صورت وس ینظام کودتا چ هیکار ساز واقع نشد و بالعکس مردم عل یطبقات

 .دیبار پس از هفتاد سال منجر به شکست شرمسار ارتش سرخ گرد نینخست یو برا جهیقرار گرفتند که در نت
تفرقه  جادینمودند که با ا حیو تسل زیتجه یرو خود شان را از لحاظ نظام یافراد افغان پ یآن زمان روسها بعض در

 یملجنبش » تحت عنوان  یدوستم و نادر دیچنانکه عبدالرش ند،ینما هیکشور را تجز ،یجنگ داخل یو براه انداز
که خود را  یمزار یعل یبه رهبر« حزب وحدت» و دانستندیاقوام شمال کشور م ندهیکه خود را نما«  یاسالم

که «  یحزب اسالم» رهبر ار،یحکمت  نیو گلبد دانستیافغانستان م یها عهیو ممثل اتحاد ش یاقوام مرکز ندهینما
الحاق افغانستان به پاکستان را  زیبه قدرت اولتر از هر چ دنیکه قبل از رس کرد،یپشتون ها وانمود م ندهیخود را نما

 یو توطئه ها جنگ ها یآنها خالف منافع مل ۀبا رهبران پاکستان امضا نموده بود، هم«  ونیکنفد راس»  امن ریز
شان در افغانستان براه انداختند،  یخارج انیخود و حام یو گروه یرا بخاطر کسب قدرت و منفعت شخص نیخون
 یالحاق افغانستان بدولت ها لیتما یمذهب ای یو زبان یقوم قیبنابر عال یاقوام کشور افراد انیهمه اگر در م نیبا ا

 یها تیچهل سال هم حاکم ،ینبرده باشند که در ظرف س ادیاز  دیدور و بر افغانستان را در سر داشته باشند با
 .دندیرا نسبت بخود شان د هیهمسا یرا تجربه کردند و هم رفتار دولت ها یو محل یقوم
ً اگر از تجاوز و جنا نجایدر ا لذا حکومت پاکستان از موضع امت  م،یبگذر یشورو هیآشکار روس اتیعجالتا

و بعد به  یمل ریو غ فیضع یها تیاز شخص یعنیها  میتنظ یکار آوردن روسا یبا رو یو پشتون خواه یاسالم
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بشر  خیمردم ما آورد، که در تار ررا بر س یمنحط طالبان در افغانستان چه روز و روزگار میقدرت رساندن رژ
 .سابقه بوده است یب

مسلمانان سر حد مفهوم ندارد، به  نیشد، ب یکاذب که گفته م یبا ادعا زین رانیا یاسالم یجمهور حکومت
 رانیا میافغان مق نیرا در حق مهاجر یستم و یعدالت یمهربانتر از مادر چقدر ب یها ییدا نیاصطالح خود شان ا

گمرک  یعموم ریمد ثیبح 1981در سال  شاهدو لمس کرده اند، من به عنوان  دهیروا داشته اند، آنچه که مردم د
ها  یرنج و بد بخت یافغان را که پس از دو سه سال کار طاقت فرسا و تحمل بس نیمهاجر دمیدیاسالم قلعه هرات م

آنها  باد،یت یدر گمرک سرحد گشتندیبه کشور افغانستان برم نکهیها، ح یرانیو حقارت ها از جانب ا نیو توه
برگ کاغذ بدست  کیشد و در مقابل  یاندوخته بودند، گرفته م یکه از رنج کار شان به سخت یشده آنچه پول یتالش

ورقه به دادگاه مراجعه کرده هر گاه ثابت  ایه برگ نیبه موجب ا دیتوانیکه در آن نوشته شده بود، شما م دادندیشان م
 .تان برگردانده خواهد شد یتان است برا یکه پول مذکور حق قانون دینمائ

ماها و سال ها در محاکم  یکرده و با دست خال هیته یتوانستند سند و مدرک یوجه نم چیبود که آنها به ه واضح
گشتند و در مقابل گمرک  یبه کشور خود بر م یبنااً با دست خال ند،یاثبات احقاق حق شان دعوا نما یبرا رانیا

 میدولت دست نشانده روس و روسها صدها مرتبه بهتر از رژ نی: همگفتندیبه آواز بلند م ختهیافغانستان اشک ر
 .است رانیا یاسالم یجمهور

و در  دهیچش کستانیر تاجدرد و رنج مهاجرت را در کشو یگروه انیم یاز آتش جنگ ها زیوطن ما ن یها کیتاج
زمستان  امیمرد وزن و طفل افغان در ا یریتعداد کث کی یگروه یکه در اثر جنگ ها میدار ادیامان نمانده اند. ب

به آنها اجازه  کستانیبروند، در آنجا دولت تاج موآ یایمجبور شدند خانه و کاشانه شان را رها کرده به آن طرف در
تعداد  جهیدر نت د،یاثر نبخش زیسازمان ملل در امور پناهندگان ن ندهینما یو تقاضاداخل شدن به شهرها را نداد 

مردم ما همه  بیترت نیجان دادند و به ا یهوا و گرسنگ یآمو از سرد یایمرد وزن و طفل در کنار در یادیز
 .را آزموده اند هیساهم یدولتها

که در جوامع ماقبل  میبگو دید ور نروم با اریبس یو ارائه مثالها مشخصاً از بحث مساله مل حاتیبا توض نکهیا یبرا
و  ینخبگان مذهب ان،یمختلف آنرا نظام یها هیبودند که ال تیکوچک جمع یها تیها مربوط به اقل تیحاکم یصنعت

بر صنعت و رشد مداوم  یامعه مبتنج ،یزراعت دیبه تول یکبا عبور از آن دور، مت دادند،یم لیتشک یکارمندان ادار
 کی یو محل یآنگاه از روابط بسته خون شوندیکار دارد، افراد از اقوام مختلف وارد کار م یروین میبه تقس ازیکه ن

 ریبه شهرها سرا ز یکار محل یرویکنند و رفته رفته ن یبر قرار م گریبر اساس منافع مشترک همد داریرابطه پا
از گروه  گریشده، فرد د یاز درون متالش یوفرهنگ یزبان یو تفاوت ها زدیآم یدرهم م تیشده و تراکم جمع

گونه  نیو بد ردیگیصورت م یدر مکاتب و مدارس عال یبلکه آموزش عموم ندیب یو آموزش نم تیخود ترب یمحل
 .کندیشده و رشد م جادیا یفرهنگ عموم کی

 ساتیدر جامعه و با تاس یسرتاسر تیامن نیبا تام تواندیو مرتبط دولت است که م وستهیبهم پ ستمیس نیچن کیدر
، مکاتب و  کاتیفابر ،یموسسات صنعت ،یبند و انهار، شبکه آب و برق رسان ،یاز جمله راه ساز یبنائ ریز

و در آن  دینمایمختلف را فراهم م اقوام انیرشد اقتصاد و فرهنگ مشترک در جامعه و در م نهیزم یمدارس علم
آنگاه افراد و اقوام  گردد،یم سریم تیتشبث و فعال یها نهیزم شتریهم هرچه ب یخصوص یبخش ها یصورت برا

 .شودیفراهم م جیبه تدر یوفاق و وحدت مل زهیدر کنار هم و باهم منافع خود را لمس کرده انگ نیسرزم کی
 که گفته شده واژه ملت کنمیبسنده م فیتعر نیمختلف از آن وجود دارد به ا فیکه تعار« ملت»  فیباره تعر در

nation نیاز فعل الت nasci مکان و  کیکه در  شودیاز مردم گفته م یگرفته و به گروه شهیزاده شده ر یبه معن
 .زاده شده اند نیسرزم
خوانده اند، « ملت»ولت آن گزاران هر دولت حاکم و مستقل را صرف نظر از شکل د استیدانان و س حقوق

 نیاست و ا افتهیسازمان ملل متحد تجسم  یها هیاز اعالم یاریدر بس یمل تیو موجود ینو ساز یامروز آرمان ها
است،  افتهیملل منظور شده دست  تفاقجهان، چنانکه در مجمع ا یریدر بر گ یبه هدف خود برا شیسازمان کم و ب
 ایو  نیبر خور دار باشد، خواه به وسعت چ یمل تیکه از حاکم یهر کشوردر سازمان ملل متحد  تیبه سبب عضو

 .دیآ یملت بشمار م ،یمالدو ریجزا یبه کوچک
 یبرو یقیتحق یکیکه چون هنوز از نظر ژنت نستیگرفت ا توانیم حاتیتوض نیکه از ا ۀجیمورد افغانستان نت در

کشور را  نی( ساکنکی) ژنت کیولژیب لیافغانستان صورت نگرفته تا بتوان بنابر تجربه تحل نیساکن یکرو موزوم ها
که سال ها  یو مردم یو قوم یاز لحاظ نژاد کیموضوع ژنت دیجد یعلم قاتیکرد، گرچه در اثر تحق یطبقه بند

 لیا از اقوام مختلف تشکبسر برده باشند اعتبار خود را از دست داده و مردم کشور ما که سال ه نیسر زم کیدر 
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و  یزبان یاند وبا وجود تفاوتها ختهیو تداوم آن قرنها تالش کرده اند با هم در آم یگسترش و نگهدار جادیشده در ا
 .افغانستان را به وجود آورده اند تمل یفرهنگ

چهارده زبان  یگفت با آنکه در قانون اساس توانیم دیآ یبشمار م یاز مساله مل یقسمت زبان که بخش مهم در
مردم ما  تیاکثر انیو پشتو که در م یدر کیدر افغانستان شناخته شده است مگر دو زبان عمده هر  یو قوم یمحل
 یبنام اصالت زبان در ایکرد و  یریجلو گ یگریبر د یکی یگذار ریاز تاث یبه بهانه سچه ساز توانیاست، نم جیرا

مثل  یرا کامالً مانع شد، اما بکار برد کلمات یرانیا یفارس یژه هاوا یپشتو در زبان در جیرا یاز ورود واژه ها
 .ستین نجایبحث اش در ا یبوده که جا یدر روند وحدت مل یبیافغان ، نوع توطئه و تخر یبجا «یافغانستان» 

ست، اگر رشد  یو فرهنگ یوابسته به رشد اقتصاد زیاز هر چ شتریو تحول زبان ب رییگفته شد، تغ کهیطور
 یازمندین گریکه مانند د شودیمردم به آن باعث م ازیو ن کندیزبان رشد نم ردیاز درون جامعه صورت نگ یاقتصاد

که بتوان با بستن سر حدات از  ستین ییکاال داتیتول گریو البته زبان مثل د ندیشان از خارج آنرا وارد نما یها
 .ورودش مانع شد

در حال برگشت به  رانیدر ا ینمودن سالها زندگ یافغان بعد از سپر ونیلیاز دو م شیکه ب میریدر نظر گ مثالً 
به  شودیم ایسخن گفته و نوشته اند، آ رانیمعمول در ا یسالها با واژه ها نقدریکشور اند، واضحست که آنها در ا

 سند؟یبنو نو چنا ندیگو نیبلکه چن سند،یو ننو ندینگو نیآنها گفت چن
 نکهیبودن علم و ا ینا ممکن است و با توجه به جهان یسره و ناسره کردن واژه ها در زبان دشوار و حت خالصه

 نیو ب یزبان علم کیما ب ،یداخل یزبانها هیمبدل شده است، بنظر من عالوه بر تقو یجهان به دهکده ا مینیب یم
 ک،یزیمثل ف نیاز مضام یآهسته در مکاتب برخ هستهبهتر خواهد بود آ م،یدار ازیاست ن یسیکه امروز انگل یالملل
 یشود و تا حدود سیتدر یسیمرحله به بعد به زبان انگل کیتا آنجا که ممکن باشد از  یاضیو ر یولوژیب ا،یکم
 .شود ریدا یصنف ها زین ینائیو چ یفرانسو یمثل المان یخارج یزبانها گرید یبرا

زبان  یادب یانجمن علم کیمانوس و نا مانوس اگر  ایسره از ناسره  یواژه ها صیتشخ یبرا نکهیآخر ا سخن
به آن پرداخته شود تا از دعوا  یو درست و علم یکه به صورت اساس دیبوجود آ اتیدر چوکات فاکولته ادب یشناس

 مقدار کاسته شود بهتر خواهد بود.  کیافراد و محافل  انیو منا قشات پراگنده م
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