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 ۱1/۲۱/۱۲1۲            شاه محمود محمود
 

 از افغانستان رونیدرب یزبان مادر تیاهم
 

 : مقدمه
 ؛نواده بوده است. طفل بعد از تولدو شناخت و اموزش و اتصال خا میانسان زبان جز انتقال مفاه شیدایبدو پ از

و به آن خو گرفته و  دهدیگوش فرا م دینمایو زبان که مادر به آن صحبت م کندیمادر را لمس م یاحساس و گرما
خود تماشا نموده و مفهوم آنرا در حافظه  شمانرا با چ یو برخ شناسدیم شیرا با احساس خو ی. برخکندیحفظ م

غوش مادر و آاست که از بدو تولد در ی: زبان طفل همان زبانعبارتند از ی. بنابران در کل زبان مادرداردینگهم
همان زبان مادر  یو اصل یواقع زبان اول در ای و باشدیم رد؛یگ یاش به خصوص مادر فرام نیخانه از والد طیمح

اقوام مختلف که  انی. در کشور ما چون اکثر ازدواج ها مشد لیقا یپدر را استثن توانیجا نم نیا رد .باشدیطفل م
 . طفل است یما زبان مادر اریمتفاوت هستند صورت گرفته باشد؛ بنابران مع یزبانها یدارا

 

 
 

 چگونهی( هیامروز شیگله دبن ایو  یپاکستان شرقم شهر داکا بنگال ) 1۵۹۱ یفبرور ۱1با تظاهرات  یمادر زبان
 یروز در کنفرانس عموم نیا یداد ؛ نامگذار یو منزله جهان ترا مرتب یارتباط ندارد. تنها آنچه که زبان مادر

. در جهان بوده است یمنظور کمک به تنوع زبان هم ب 1۵۵۵بر تظاهرات فوق داشته است که در سال  یمبن ونسکوی
ها اعالم کرد.  زبان یم را سال جهان ۱۲۲۲آن، سال  ادیز تیاهم لیبه دل زیسازمان ملل متحد ن یمجمع عموم

 . «(ونسکوی) شودیمحسوب م سوادیب سدیخود صحبت کند، بخواند و بنو یکه نتواند به زبان مادر یکس» وشعار
ر حال حاضانکار است. در  رقابلیدر سطح جهان غ یزبان یها و گروه ها تیو تعدد اقوام، مل یو فرهنگ یزبان تنوع

از  یمی؛ نسازمان ملل یها هیئ. بر اساس احصاکنند یم ستیدر جهان ز یو گروه قوم تیهزار اقلبالغ بر پنج
کشور ما افغانستان  یتنوع زبان نیا در است و یوددر حال ناب ندیگویکه مردم جهان به آن سخن م یهزار زبانشش

 ،یاهپش ،ینورستان ،ی، بلوچها هزاره یکودری، نیترکمن ،ی، ازبک یدر - یپشتو، فارس یشامل است .زبانها زین
 هاجمو ندگانیزبان ها که با عدم توجه گو نیا ی. اما چند تاگرید یو برخ ړیو اورم ی، شغنی، واخیریپام ،ییبراهو

 . روان است هیحاش هیرو یکه بصورت اراد شودیم دهید گرید یشده است روبه زوال است و برخ
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 : در دنمارک یز روز زبان مادرا لیتجل
( سنوبورگدرشهر ) یدنمارک گردهم آمدند تا از زبان مادر کیدور و نزد یازهموطنان ما از شهرها یجمع

را  شیخو اتیو افراد صاحب نظر، مقاالت و نظر ستانی. دانشمندان و ژورنالندیبرگزار نما یمحفل یرا ط یناریمیس
 یرخنمودند که ب یو اظهار ناخرسند رندیبگ یبررس هتا مشکالت زبان ها را ب دیمحفل تالش گرد نی. درانمودند رادیا

 .اند ریگ بانیگر یو نابود یروبه فراموش ایو  روندیم هیبه حاش ایزبان ها 
م و دمحفل اشتراک نمو نی. اما در امینما رادیو ا هیمطلب و مقاله وعده شده را ته یصح ینتوانستم نسبت ناخوش من
 : است نیصحبت نمودم که مفاد آن چن یئ قهیمختصر چند دق یلیخ
 چیخانم؛ ه کیمحفل به جز  نیسف درابا تأ  میریگیکه از مادر فرا مهمان زبان است  یاگر منظور از زبان مادر - 1

( مادرانحضور ) شودیصحبت م یزبان مادر ایاز روز مادر و  کهیمحافل زمان نیحضور نداشت. در چن یمادر
مادران درک کنند که ارزش و مقام شان در جامعه  مچنانو ه ندینمایم یاداوریاست تا آنها بدانند که ازآنها  یحتم

 .گرددیم یمرد ساالر چگونه بررس
نکته دوم آموزش و پرورش بانوان در افغانستان است. در کشور ما نه تنها از طرف دولت ها در گذشته توجه  - ۱

را به مکاتب  شیاز مردم پسران خو ییمناطق عده  ی. در برخمیآن هست ینشده است بلکه خود ما مسؤول جد به آن
که الزم است در درجه  یدر کشور ما آنچنان یمیعل. سطح تچه رسد به آموزش دختران دادندیآموزش اجازه نم یبرا

تا  افتندیاجازه  ؛یاقتصاد ییمشکالت و ناتواناقرار ندارد که قناعت بخش باشد. بنابران هزاران دختر که با همه 
 لیشکت کهیهم شامل پوهنتون شده و به درجات بلند فارغ شده اند. اما زمان یرا به اتمام برسانند و جمع سهیمکتب و ل

مشغول شده اند.  ییزناشو یپشت پا زده ؛ به زندگ و تخصص را جبراً  لی؛ همه تحصکنندیدادند و ازدواج م خانواده
د. که از منزل قدم بگذارن رونیب توانستندیآنها نم یبرخ ی. اجازه کار و حتگردندیرهگذر بانوان متضرر م نیاز ا بناً 

 .نها استآفرزندان  یبه زنان و حت یضربه مهلک
در  ی. زبان مادرمیآشنا بساز یافغانستان با زبان مادر رونیتا فرزندان خود را در ب ردیتالش صورت بگ نکهیا - 3

را  یراستا مثال ها نیفرد است. درا تیاز هو یمثبت دارد و درواقع بخش ریافراد تأث تیو شخص تیهو یریشکل گ
به  کنندیشان صحبت م نیزبان که والد ای یزبان مادر ادارند ت تیبرشمردم که نه تنها مادران بلکه پدران مسؤول

 رآنی. در غ ندیصحبت نما شیخو نیآموزش داده شود و بکوشند تا فرزندان شان در منزل به زبان والد یصورت جد
 .را صحبت نخواهند کرد شیخو یمادر ینسل دوم و سوم هرگز زبان ها ایچند سال بعد و 

و  دنینمایصحبت مسوم که مهاجر شده اند  ایخود به زبان کشور دوم و  نیکه ب میهست ازفرزندان ما اریشاهد بس ما
دران پ دیاطالع اند. که با یب ی؛ از نوشتن و خواندن زبان مادرتولد شده اند کایاز فرزندان که در اروپا و امر یبرخ

مواجه  میمده اآکه از کجا  محو خود ما یو حت یبه محو زبان مادر رآنی. درغندینما یتوجه جد نهیزم نیو مادران درا
 . میشویم

 د؟چگونه خواهد بو ندهیآسال  یس ای ستیب گریتا چند سال د ما تیو هو تیموجود ایآ؛ منوال باشد نیوضع به هم اگر
 شرفتیو منجر به پ دینما یرا آسان م یخارج ای گرید یآموزش زبانها یزبان مادر یریادگی نکهینکته مهم ا - ۴

 زبان را نیتا چند شوندیوموفق م ابندی یدست م یبه درک بهتر قیطر نی. کودکان از اشودیم یو آموزش یزبان
و  مینما جادیا میکنیم یکه زندگ یرا در کشورها ی. بنابران کورس ها و صنوف زبان مادرو استفاده کنند سهیمقا

 ۱۲۲۱ - ۱۲۲1. در سال ندیو کمک نما ی، ما را همکارزمینه نیها و کمون ها را بدست آورده تا درا الیموافقه سوس
افغانستان را به اطفال  خیو تار اتیو ادب یدو شهر موفق شده بودم تا چهار صنف زبان مادر مکاتب در یبه همکار
 شیفرزندان خو یبرا یمادر یزبان ها سیموفق به تدر گرید کباری. ارزومندم تا هموطنان ما کنم سیتدرو جوانان 

 .گردند
ود و خ ۀشیمردم با گذشته و ر وندیواده به تداوم پخان یاعضا نیب یو رواج زبان مادر لیتحص یو حت یریادگی - ۹

ثال برجسته م . بناً گرددیطور خاص م به یزبان یتیهو یو ب یطورکل به ما یتیهو یو ب وندیپ نیاز گسستن ا یریجلوگ
جنوب  لومتریک یکصدوسیراجستان  Unniara ها به نام هیراز ق یکیکه با گذشت هفتاد سال در کشور هند در  یی
پشتو را  ای یزبان مادر شیدارند نام بردم که تا هنوز به فرزندان خو یشش صد نفر زندگ ایبه تعداد پنج صد  پوریج

توسط خط  گروپ اوالً  نیگردهم جمع آمده اند. ا Hindu Pashton Community آموزش داده و همه تحت
ً یم از افغانستان جدا شدند و ثان 1۲۵3 لدر سا ورندید قاره به پاکستان  مین میم استقالل هند و تقس 1۵۴۴بعد از سال  ا

در هند ماندند. اما زبان  ؛ اخراج شدند و جبراً تهی( کوختاریو م ی، بور ییلورا) شیخو نیو هندوستان از سرزم
 .را تا حال حفظ نمودند شیخو
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 : مجموع در
همه  یصحبت ها یارزنده بود . در مورد مشکالت زبان مادر اریدنمارک بس میمق یافغانها ییمحفل با گردهما نیا

 . بار اول است کهبود ندیخوشا اریمن بس یمحفل برا نیآنها درا یری. و نقش جوانان و سهم گجانبه صورت گرفت
را در باره مشکالت  شیو مطالب خو اتیفعال جوانان همراه بود و هر کدام شان نظر یریمحفل با سهمگ ایو  ناریمیس

 .نمودند انیمروج وطن ب یزبان ها
گرداننده  ثیدوست و خانم محترمه شان منح وادیه وسفی. محترم محمد در دو مرحله انجام شد ناریمیس قتیحق در

 .ندتوجه نموده بود ادیز ناریمیس نیا میشهر سنوبورگ همچنان در نظم و تنظ یپروگرام سهم ارزنده داشتند . افغانها
 کیده در ش رادیو وعده سپردند که مقاالت ا دیگرد هیارا شنهاداتیو پ یابیمحفل ارز انی. در پاباشدیم ریکه قابل تقد

 .کندیم دایت جداگانه انتشار پمجموعه بصور
 

 پایان
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