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 هنگی همدیگر، بخش مهم وطنداریاحترام به هویت فر
 

اولخوش زبان  که  وطندارانی  وزن  نوشتهبختانه  ولی  پشتوست  میشان  مرا  فارسی  دوستان  های  میان  در  خوانند 

همفیسبوکی به احترام  قابل توجه است.  صمیمانه می  هٔ ام  و تان سالم  سیاسی، فرهنگی  پیوند ما و شما فکری،  فرستم. 
هم زوطنزبانی است.  را میایم،  از من و بان هم  تنیده که  و فرهنگ ما چنان درهم  سرنوشت مشترک داریم،  فهمیم، 

نوشتهاز شما کردن من  بیهوده است.  پیاش  را با عطش  نوشتهگیری میهای پشتوی شما  و شما  مرا کنم  های فارسی 

قربان وطنداریبا عالقه می  !خوانید. 
فارسی تنها درمورد  محمد  داکتر  من نیز آن  امروز زیر پست  خواندم.  را  از شما دوستان  تعدادی  را کمنت  نظرم  جا 

اینشریک ساختم. می آقای تنها خواهم  جا برای وضاحت بیشتر توضیح دهم که چرا با سخنان داکتر تنها موافق نیستم. 
از هم ایرانیبا تعدادی  هممسلکان  یک کنفرانس علمی  در  هماش  آن  اما  شده است.  ایشان  سخن  به  تلخ  سخنی  ظاهراً 

که ایرانی و آقای تنها شکایت کرده است  که به لهجه آنان صحبت کند.  اند و خواستهاو آشنا نبوده  هٔ ها به لهج گذشته  اند 

ایرانی  هٔ حق صحبت را به لهج آقای تنها به کار عالی کرده است. ظاهراً دوستان  داده است.  ادامه  اش با کابلی خودش 
لهج  در فهمیدن  کردهاو، به سخنان  هٔ وجود زحمت   .انداش گوش داده و حل مطلب 

تنها موافقتا این با آقای  کار من  سخنانجای  فهماندن  برای  کابلی  الزم نیست  را ام.  تهران  حتماً لهجه  با تهرانی  اش 
سخنان ما را می کمی اگر با مهربانی و دقت کابلی صحبت کنیم، مخاطبان ایران  همیتقلید کند.  من خودم  شه با فهمند. 

کابل صحبت می ایرانی به لهجه  که خوشبختانه  دوستان  دارم  قابل توجه دوستان ایرانی  فیسبوک تعداد  در همین  کنم. 

 .خوانندهایم را مینوشته
روشنفکران و نویسندگان ایران در شکل هٔ ایران از نظر فرهنگی پار ما نقش خوب و خراب  تن ماست.  ذهنیت  گیری 

ش بسیار بازی کرده خواندهاید هشتاد درصد کتاباند.  باشند. افغان  هایی را که من  مردم ایران  ام حاصل کار و زحمت 
هیچ من  نمیبودن  بزرگ گاه مانع  و نویسندگان  از مبارزان  تعدادی  دوستان عزیر ایران،  با تواضع بگویم،  که  شود 

از آزادی ما بودهشما الگو و استاد خیلی  و روشنفکران  و آگاهی خود را مدیون  اند. من و هزخواهان  اران افغان سواد 

 .یمئکار و پیکار شما
اما نتیجه که گفته است  گیری اش درست نیست. ایننوشتم که موضع آقای تنها در صحبت به لهجه خودش درست است 

آنان به دو توت نمیزبان"دری و وج نکنند.  ایرانی کج  را به لهجه  خود  ثابت نگههای ما، دهان  هویت داشتن  خرند. 
و خودباوری ویژه می به انسان شناخت   ".دهدزبانی خود، 

از هم نیز تعدادی  تنها آفرین گفتهزیر آن پست  و دوستان مشترک ما به آقای  و اعالن کردهوطنان  که دری و اند  اند 

تعدادی از همباشند. به نظر من این عالقهفارسی دو زبان می جدایی فارسی   وطنان پشتون ما برای اعالنمندی افراطی 
و بدتر از آن از تعصب و و دری ناشی از دل آگاهی  در بهترین حالت از عدم  به فارسی یا دری نیست بلکه  سوزی 

است  .حسادت 
دو نام  چرا  زبان نیستند  و دری دو  اگر فارسی  که  و پرسیده است  را توضیح داده  تنها نظرش  آقای  بعدی،  در پست 

ایرانی بعد  لهجه  دارند؟  به  چرا  نمیها  که ما  است  افزوده  کنیم؟ او  صحبت  ایرانی  به لهجه  مجبوریم  ما چرا  فهمند. 

کردن زبان فارسی و دری ندارد ولی خوشش نمیزبان که ایرانیشناس نیست و تمایلی به جدا  ها لهجه ما را ندانند  آید 
که با رزالت همسایه مشکل د در آخر نتیجه گرفته است  آنان صحبت کنیم.  نه با زبان و لهجهو ما به لهجه   .ارد 

فارسی رابطزبانبرداشت  از  اما  افغانستان  اینهٔ های  ایران  با  یکشان  فارسیطور  مردم  نیست.  سیاه  و  زبان  جانبه 
"هم فرهنگی  نظر  از  ایران  مردم  میافغانستان  خود  همانوطن"  پلواندانند.  که  سیاسی  طوری  و مرزهای  شریکی 

سیاسی حق ندارد پشتونوطن" سیاپشتون و تاجیک را "هم و هیچ آدم  ها دشنام  روی تاجیکها را پیشسی ساخته است 

ایرانیان بخاطر رابط دادن  نیز درست  زبانها و دیگر فارسیروی تاجیکشان پیشزبانی  هٔ بدهد، دشنام  های افغانستان 
و ما فارسی ماست  هویت  ماست،  دارایی  فارسی  حاضریم اوزباننیست.  آن  کنیم،  قاتها برای حفظ  کنیم، جدل  تلخی 

با هم و حتی  خود دسترنج بکشیم  سیاسی  را باید پشتون  هبوطن  این ظرافت  شویم.  و قلمخن  روشنفکر  دست  بههای 
 .متوجه باشند
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هم به  نسبت  شما  که  را  حسی  آنزبانهمان  فارسیهای  دارید  دیورند  خط  به همزبانسوی  نسبت  نیز  و ها  فرهنگیان 
های افغانستان  کند و فارسیوانها به تقویت زبان دری کمک نمیگیریگونه موضعن در منطقه دارند. اینهای شازبانهم

پشتون بخصوص از زبان دوستان   .رنجندشان میاز شنیدن این سخنان 

افغان شود.  نیز باید سکیوالر  اقتصاد و سیاست  فرهنگ و  نیست.  دین  مساله  به ارزشسکیوالریزم تنها  باید  ی هاها 
نگویند  قایل باشند و نسبت به دین، زبان، فرهنگ، سنت و قوم همدیگر با زبان رکیک سخن  فرهنگی همدیگر احترام 

هیچ یکی از جنبه خود تالش نورزندهای زندگی همو برای خرد کردن   .وطنان 
هویتخود تک  هٔ باید به جامع ما تنها افغان نیستیم.  بسیار ابعاد دارد و وهای ما بسیار قاتبعدی نگاه نکنیم.  قوت دارد، 

آدم مثل من که با نظرات شان برای ما مهم است.  های ها و زبانام را به فرهنگام آشنا هستید، احترام و عالقههرکدام 

و تالشمی  دیگر به ایرانیدانید،  دشنام  شنیدن  هویت "افغانی" را شاهد هستید،  بخاطر زبانام را برای تقویت  شان ها 
میبهرا دشنام   همخودم  و ایرانی  من  سیاستدانم.  جداست.  ایران حسابش  دولت  حسابزبانیم.  با فرهنگ مداران  شان 

زمینه ترور و جنگ را مهیا کند،   آن بخشی از فرهنگ و زبان فارسی که باعث رنج مردم شود،  و مردم یکی نیست. 
کند، به تضعیف فرهنگ برای نفوذ سیاسی  های دیگر منجر شود، قابل نتفرقه و نفاق خلق  تالش دولت ایران  قد است. 

ایران را بخاطر تعلق زبانی و لهجهاز طریق زبان فارسی را می نقد کنیم. اما دانشمند  نباید دشنام دهیمتوانیم   .اش 

آدم نیست.  را بهکار سخت  زبانی و سرزمینیها  نژادی،  فرهنگی،  اگر خاطر تعلق  سادگی.  به این  ندهیم.  دشنام  شان 
ک زمیناین  بکنیم  را  قوی  هٔ ار  و دوستی  توتهتر میوطنداری  افغانستان  زبان شود.  ازبیکی،  زبان  است.  منطقه  های 

آن و برای  دارند  از افغانستان  فراتر  محیط  همه  و دیگران  زبان ترکمنی  زبان بلوچی،  زبان پشتو،  رشد  فارسی،  که 
در بیرون از منطقه  هایکنند و زنده بمانند باید ریشه  .قطع نگرددشان 
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