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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۱/۱۰/۲۰۲۲              نگاه  ونسی
 

 

 احترام به روشنفکران پشتون یادا  یبرا 
 
 

دشوار قرار    تیدر آن جامعه فعالً در وضع  یفتح کرده است و متاسفانه جنبش روشنگر  ییادگرایپشتون را بن  جامعه
بخش   خواهمیپست م  نیکردم. در ا  هیگال  تیانگه نوشتم، از آن وضعڅکه به ارتباط زر  یادر نوشته   روزیدارد. د

 .بگذارم انی و زحمات هزاران روشنفکر جامعه پشتون است، با شما در م یتالش، قربان  ت ی را که حکا ت ی از واقع یگری د
 

شهر به    ه،یبه قر  هیکه قر  یها جنگ، پروژه و کشتارجامعه پشتون را بعد از سال  یی ادگرایکه گفتم بن  یطورهمان
  ،یاصالحات، دمکراس  یها به سوها و همه افغان پشتون  دندیکوشی از جامعه که م  یاز چنگ بخش  ختند،یشهر خون ر

  نیرز ما مانده است. ارِد عرق و خون وطنداران مبا  نبروند، ربود )فتح کرد(. در سراسر جامعه پشتو ی کار و آزاد
 یهایو فرهنگ   مداران استیس  ای. اما آدیسر خواهد رسبدون شک، به   اهیس  یروزها  ن یمبارزه ادامه خواهد داشت و ا

 .رینخ هایلیاما خ ،یبل یبرخ نند؟ی بیم یروشنرا به تیوضع نیا زبان،یفارس
 

.  انددهیدوش کشها بهجنبش را پشتون  نیا  یبوده است اما بار اصل  یافغانستان فارس  یجنبش روشنفکر  یرسم  زبان
ا  هازبان یاز فارس  یتصور برخ اند، خطا بوده  گرانیتر از دعقب  یروشنگر  یها در عرصه پشتون  ایگو  کهن یاز 

 یدر جامعه  یروشنفکران پشتون تمام بار روشنگر  اندر افغانست  م،یریپاکستان را در نظر نگ  یهااست. اگر پشتون
که زبانش پشتو نبوده،    یگریفرد د  ایازبک    ک،یهزاره، تاج  کیو به ندرت    انددهی دوش کش به  ییتنهاپشتون را به

که سهم    ی بازو داده است. درحال  نینشو محالت پشتون  هاه یکردن اذهان مردم در قرمبارز را در روشن   یهاپشتون
 .بوده است ریچشمگ  زبانیجامعه فارس یدر روشنگر اهپشتون

 

 جان ی. در واقع ااندشدهیاند، چندان "پشتون" حساب نممشغول مبارزه بوده  یفارس  طی که در مح  ییهاپشتون  متاسفانه
 .اندگرفته شده دهیپشتون، ناد زبانِ ی از روشنفکران فارس یمرز خلق شده و جمع بزرگ  کیپشتون و پشتو  نیب
 

 چیهدر برابر استبداد خون نداده باشند، به   گران یاز د  شتریها اگر بخان پدر امان هللا تا امروز پشتون   هللابیزمان حب  از
مبارزان پشتون    یهاو رسانه از نقش قدم   لیفرهنگ، اجتماع، تحص  است،یس  ات،یاند. عرصه هنر، ادبوجه کمتر نبوده

را   یآنان  د؛یشدند فهرست کرده بشمار  شگامیپ  تیدر دوران مشروط  کهرا    ی. مبارزاننینهم چراغان است و هم خو
 یکسان د؛یشدند حساب کن شگامیپ ی آزاد یسوراندن جامعه به ی خود برا یگبا قلم، زبان و زنده یکه در دهه دمکراس

 یبرا  هاانیدر درون آن احزاب و جر  ایرفتند    ریدرگ  یهاطرف  غیت  ریز  یداخل  یهاجهاد و جنگ  انیرا که در جر
متعهد به افغانستان آزاد و    یهااز آدم  یو لشکر بزرگ  د؛یآور  اد یبودند به    کاریتر مشغول کار و پروز بهتر و روشن 
 ییادگرایها، ادارات و محالت مشغول مبارزه با بنها، رسانهسال گذشته در مکاتب، دانشگاه  ستیدمکرات را که در ب

فرازتر از روشنفکران هزاره گردن  ستیشد که روشنفکران پشتون اگر چند بل  دیاهگاه حتماً متوجه خوآن  د؛ینیبودند بب 
 .باشندیهرگز نم ترینباشند، زردرو کیو تاج

 

  ی نسبت به جامعه روشنفکر  اند،زانیپشتو زبان گر  یکه از تماس با جامعه  یزبان  یفارس  گانکردهلیتحص  زین  امروز
دارند و تصور    یاز روشنفکر  یسطح  اریدرک بس  هایو شناخت درست از آن ندارند. برخ  باشندیپشتون دچار توهم م

 کیبه پشتو گپ زد،    یر است و هرکستکرد، روشن   بتصح  ی حافظ و موالنا خواند و به زبان فارس  یهرکس  کنندیم
 !دارد یگماندهرگ از عقب 
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 ک ی و ارگان  میو با جامعه پشتون تماس مستق   خواندیپشتو نم   داند،یافغانستان که پشتو نم  مداراستیو س  سندهینو  هر
اما پشتو    داندیکه خود را متعهد به افغانستاِن آزاد و دمکرات م  یاست. هر افغان  گانهی مهم کشور ب  مهی ن  کیندارد، با  

افغانستان بوده   استیکه چهل سال در س   یلیخل  میچون عبدالکر  یمداراناستیشک کرد. س  دیدر تعهدش با  خواندینم
و  کردهلیجاهل اند. هر وطندار تحص یکشور استیاز نظر س توانند،یخط خوانده نم  یاند، اما هنوز پشتو را از رو

در وضع    خواند،یمالهبت هللا را به ترجمه م  یاما سخنران  کندیاست با طالبان مبارزه م  ی که مدع  یاشهیپ استیس
 .مبارزه موثر تمام شود نیدر ا تواندیم  یقرار دارد و به سخت یدشوار

 

  ی اند، و ما چون بازوکرده  یبه مردم ما نقش ارزنده باز  یو آگاه  دیدر دادن ام  ند،یمبارز چشم و چراغ ما  یهاپشتون
 بود!  میسالم کنارشان خواه
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