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 ناگوار در قطر یها و پاسخ ها پرسش
 

 ریغوارد، طرز تکلم پرسشگر و پاسخگو مذاکرات صلح قطر در بسا م یمصاحبه ها ر د
ً  حیفص فاجعه در سوال خبرنگار طالب و جواب خالد عطا  نیتأسف آور بود. اوج ا و واقعا
دو  یانگگیو ب یو فضل فروش ینینوع عقده خود کم ب کیبود که  «یسیزبان انگل»به 

فظ را با تل دری پرسشگر طالب سوال  نکهیا گرید جعه. فاگذاشتیم شیهموطن را به نما
و  فیضع زیباتور دوستم ن یو نه از حفظ. پاسخ ها خواندیم فونیتل یشکسته از رو

 ندی. کجاختیرا در رسانه ها برانگ یادیمصاحبه ها اعتراضات ز نیپراکنده بوده و ا
جام ان دری  از زبان یرپاسدا یبرا انیبزرگواران متقدم پشتون و ازبک که چه خدمات شا

 ریاز پرستش هر چه غ شمندانیو اند بانیوقت خواهد آمد که مثل آن اد داریدادند! صلح پا
 ی. نخبگان و فرزندان چهره هامیها را مالک قرار ده یستگینموده و شا زیخداست پره

 نیبه بهتر توانندیجوانان م نی. اداشتندیم ستهیو استدالل شا انیقدرت ب دیبا ینظام یاسیس
قسمت  نیشان در ا انیخود و اطراف یداشته باشند ول یدسترس یکتابها و استادان خصوص

در حال که افراد بهتر در مجامع شان است چرا  یول دوارمیجوانان ام نیا ندهیبه آ زیکرده اند. بنده هنوز ن یکم توجه
کوس مع جینبوده و نتا یورز استیس نیتمر نهیمحافل زم نی! اشوند؟یم دهیهمچو محافل برگز یتازه کاران برا نیا

 ببار آورده است!
 تقدم روابط بر ضوابط... و ضیتبع جهیهم نت نیا

 یان کارانس»ص:  یعالم حضرت محمد مصطف یشوایپ نیو موفق تر نیتر حیاستکه به فرموده فص نیاز ا ریغ مگر
 قتیدر حق یول شودیم لیکه )ظاهراً( ذل کندیم یو کار گرددیم لیدر واقع ذل یول شودیم زیعز پنداردیکه م کندیم

 . «شودیم زیعز
م و ک یاسیس یو زدو بند ها ییدر افغانستان اشتغال مفرط به قدرت جو یجهاد یها کادر فیتضع یاصل لیدال از

 .اموزندیها ب یکاست نیاز ا دیکه نسل جد میدواریو جهاد اکبر بود. ام یبها دادن به مقوله جهاد فرهنگ
 قول حافظ: به
 

 وبان مفروشـه خـب زـیـرهـپ یازوـب وتـق
 رندیگ یبه سوار یحصار لیخ نیدر ا که

 

تان در افغانس یاسیو س یادب ،یاسالم قیدانش عم یریدر فراگ یسواد، سهولت بخش انگریزبان دوم اسالم، نما دری 
 نیا متعلق به زانیاکثر عز یول باشدیم صهینق کی... یپشتو و ازبک یزبانها دنی. نفهمباشدیم کستانیو تاج رانیو ا

 .باشدیبه مراتب بزرگتر م صهیو رسا، نق وایش دری از جمله دری . اما ندانستنکنندیصحبت م دری زبانها به
  نه عدم تعصب. شودیفرا گرفته م ازیالبته که زبان بر اساس ن

 ندهیپدران شان ضربه وارد کرده و آ تیثیمحتوا به حو درست در شکل و قیفرزندان ناتوان در اظهار نظر دق انتخاب
 و ضعف یگانگیب دری با زبان قیدرست و دق ییبا عدم آشنا زی. طالبان نسازدیجوانان را مخدوش م نیا یاسیس

 اثبات کردند. شیاز پ شیشان را ب ینیو د یعلم
 .«دیبشناس ندیگوی)دفعتا( م ههیالبد یمردم را از سخنان که ف یعقل ها: »ندیفرمایصادق ع م امام

 .باشندیزبانها م دری  نیپشتون ها بهتر نیو فاضل تر نیتر میزبان پشتونها هم بوده و در اکثر موارد فه ،دری
 . «میتر دواریما به باطن اش ام کوتراستیظاهرش ن کهیکس»ع  یظاهر کننده باطن افراد بوده و به قول عل زبان
 پشتون ام آموخته ام.  ییمدرسه ا ریغ یگرام دیرا از اسات یاسیو س یارزنده علم یدرسها یدر جوان بنده

 صهیقن حیلسان خوداش ناآگاه باشد. ضمن تقب یمعرفت راثیزبان، از م دری بار است که هر انسان، مخصوصا تأسف
 یو دانش قو نید و سند( لیو نشانه )ونه الزاما دل نهیدر جامعه ما، قر یقو دری گفت توانیم ،یو عقده زبان پرست
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ش را در استعداد شانیا کاشی. ادینما یصحبت م دری را بهتر از یسیانگل زین لزادیخل یتر افراد است. البته که آقا
 لیجلت یبرا یحرف جد شانیا کایدر امر یبلخ یاز مولو لی. در محفل تجلبردیبکار م زیمطالعه منابع زادگاه خود ن

 اتیادبدر  کایکتاب سال امر نیپر فروش تر یترجمه اشعار مولو ستکهیحالدر  نیاش نداشت. ا یهمشهر یاز مولو
 شانیمتوجه گردند. ا شتریتذکر داد تا نخبگان برخاسته از کشور به انتظارات جامعه از آنان ب دیرا با نیشده است. ا
البان ط تیحاکم وداتیو ق ضاتیکه چرا در برابر مظالم، تبع نیا یآورده ول« فرستاده»را در کتاب  شیکارنامه خو
 است.  دهقناعت بخش ندا حیتغافل کرده توض ایسکوت و 

 

 ودـکه دانا ب دیبا فرستاده
 و توانا بود ریگفتن دل به

 

 ریسف فیو ظر کایمرا ریسف لزادیجمهور عراق، خل سیئر یمالک نیکه در مذاکرات ب افتهیچنان گسترش  دری زبان
 . گرفتیم صورت میافهام و تفه دری به زبان رانیا
و  یتکلم نمود و هم حس وطندوست حیفص ینمود و هم به زبان مادر لیسپنتا هم در غرب تحصهمچون داکتر  توانیم

 داشت.  یاسیموضع س
 نیداند که نقش نما نیدارند. آنان بزرگتر از ا غیبل انیبکتاش ب ینسل جوان اشخاص چون احمد مسعود و آقا نیب در

تکلم و مطالعه نموده  وایش دری کرده، به  لیحال که در غرب تحص نی. احمد مسعود در عداشتندیمذاکرات م نیدر ا
 و فرماندهان داراست. انرا در جمع فرزندان رهبر یمصاحبه و سخنران نیشتریو ب

 یاش اعتراف کرد و گفت من فرانسو یبه ضعف تکلم فرانسو سیمسعود در معرض خبرنگاران در پار قومندان
مقام  احراز یبرا یو یستگیحال نشانه استقالل و شا نیدر ع تیواقع نیا انیر صحبت مشکل دارم. بد یول فهممیم
 .باشدیم «یقهرمان مل»

توسط  یزبان خارج کی حیموارد تکلم فص یکه در بعض دهمیاحتمال م یول باشمیم یسیهر چند مترجم زبان انگل بنده
بان به خارج متکلمان آن ز یوابستگ ایمفرط و  یریپذ ریو سند( تأث لی)والبته نه دل نهیقر کی... ینظام یاسیس نیفعال

 .باشدیم
دن کسب و فهمان دنیفهم ییتوانا یسیانگل از شتریب دری به زبان ندهیتا در آ ندیهیئت طالبان کوشش نما میدواریام
 .ندینما

ر افغانستان د یها تیمدن یقمندم ولمن به زبان پشتو عال»نوشته بود:  یآلمان شمل یخانم آنمار یشناس گرام شرق
 «. آمدند دیپد یغزن بلخ و هرات و

به خصوص همان زبان  است. سودمند تر تیارزشمند تر و مدن یاز عوامل پرورش انسانها یکیارجمند تر،  زبان
افغانستان صلح توأم با  یاقوام و گروه ها یکه همدالن تمام میدواریام«. بهتر است یاز همزبان یهمدل: »دیگویکه م

 سازند. نهیمرد و زن کشور نهاد یرا برا یعدالت اجتماع
 مبعوث شد... ایزبان دن نیبهتر نیانسان عالم در سرزم نیکه بهتر مینکن فراموش

 که فرمود: بیخط نیبهتر همان
 «. انسان به زبان اش است ییبایز»

 ت.داش میدانا و توانا، کشور دانشمند و قدرتمند خواه یاده هابا زعما و فرست میدار رومندیناب و ن نیکه د یهمانطور
 ماند! میخواه یطالب، و نه مطلوب باق شهیآن هم ریغ در
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