
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 
 ۰۴/۱۱/۲۰۱۹         اسحق نگارگر 

 
 
 
 
 

 نه برای فصل کردن آمدی    تو برای وصل کردن آمدی 
 

 
 

ک زبان سخن  زبان ضرورتاْ ملی نیست وچندین ملت ممکن است به ی 
 بگویند 

 
 

مبتالیاِن به این بیماری به  بگذارازهمین آغــاِز مقصود بگویم که ملت گرایی یا نیشنلیزم خود نوعی مریضی است که  
نیشنلیزم یک مرض باشد؟ برای اینکه   باید  ظری می گردند. راستی چران  آن رنگ گرفتار تعُصب وتنگ این رنگ یا

با زبان بی زبانی میگوید: »مِن« من برتر از»من«دیگران است   و ریشه اش به اژدهای دروِن انسان ها برمیگردد
 یگران است.به همین دلیل است که ملت گـــــــرایان یا نیشنلست هاد از برتر »من« تعلق دارد بالطبع هرچه به و

یا به نوعی   را می پوشانند و  خودی  ترین سیما های فرهنگِ   بد  و  هزاران افتخارموجود وموهوم رابه خود نسبت میدهند
  .میکنند هتوجی

شخص کرده م را خــــودشان خط های سرخِ  به گفتهٔ خود اه یگرم وبرخ دری را بازهنگامهٔ فارسی و این روزها
  و هرکس کــــــه دری را فارسی بداندافغان نیست اند. زباِن ما زباِن دری است وزباِن ایرانیها زبان فارسی است.

دوراِن ایدیولوژی پرستی باقی مانده است. مائوتسه دون    از  من فکرمیکنم این شیوهٔ تفُکربرای ما  هاست.  ایرانی  نوکر
خوب کسی ازاو نپرسید که اگرفی المثل   میگوید ما با آن مخالفت میکنیم.«  »هرچه که دشمن روزگاری میگفت:

»مجموعهٔ زوایای یک مثلث دوقایمه است« ما دو پارا دریک موزه میکنیم ومیگوییم»حاالتوکه میگویی   :  دشمن گفت
ــهٔ ُجزتحقیرعقل دراین صورت ما گرفتاریک تعُصب احمقانه میشویم که نتیجـ  چون دشمن استی من آنراقبول ندارم«

پای احساساِت خشک وخالی قربان میکنیم. نخست  وما بدبختانه به فــــرمان همین گونه دیدعقل سلیم را در ندارد
  :ازیک حقیقِت بدیهی آغازمی کنم

  و  دادی یک زبان با یک زباِن دیگرفــرق داشته باشد اگرصداها؛کلمات؛ ساخت های دستوری ودیگر سیماهـای قرار
»بروتل وولوز« شنونده اش که به یک دستگاه زبانیی دیگرتعلق داشته   ــردی ازیک دستگاه زبـــانی بگــوید:مــ  مثالْ 

تا او   »گرگان ظالم« برای او نزدیکترین معادل زبانش را بیاوری وبگویی که درمیماند وباید باشد ازفهم مقصود
 هر شخص سوم درکاراست که نامش »ُمترِجم« است وبنابراین برای گویندگان این دوزبان یک  مقصود را دریابند

دوزباِن   با ما  شد وقت که درانتقاِل مفهوم ازیک زبان به زباِن دیگرضرورت به یک شخص سوم یعنی مترجم پیدا
زنجیِرگفتُگودرمیان آن دونشکست زبان همان یک زبان است    و  اگرضرورتی این چنین نبود  داریم و  متفاوت سروکار

ملک الشعرا بهارشاعری ایرانی است ودراین باره  مات واصطالحات باهم تفاوت داشته باشند.اگـــرچه برخی ازکل
 :حاالهمین شاعر میگوید هیچ افغان شک ندارد.

 

 دوستداراِن سخن برسرنهند افسرمرا  گر به پاِس همزبانی جانِب کابُل روم 
 

فارسی سخن میگوید. اگردستگاه صوتی ودستوری ه ملک الشعرای ایـــران است بــدون شک به زبان  این مـــردک
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من ازیک دری زباِن افغان میخواهم که این شعـــرفارسی رابرای من به زباِن دری   زباِن دری با فارسی فرق دارد
  من برای تان میگویم که هموطناِن مادرهرات آنچه را کابُلی ها میکنید واگربه برخی کلمات استناد کند ترجمه

که    ورشقه هم نزِدشان»سبست« است واگرهراتی بگوید »سِرسبست نرو  میخوانند  »کلیزخنبه«  مینامند  »گاوزنبور«  
خاطراینکه دستگاه صوتی یادستوری شان فرق  نه به ماند کابُلی ازدرِک مقصود اودرمی بُن توره کلیزخنبه میزنه«

با تأکید میگویم  باز خوشبختانه ومن این خوشبختانه راما  نمیدانند بلکه به خاطراینکه اصطالحاِت یکدیگر را دارد 
 آشکار و دریک زبان باهمسایهٔ غـــــربی وشمالی خود شریک استیم ودریک زبان با همسایهٔ شرقی وجنوبیی خود

درپشتوی افغانستان به جای»چاسره    وما  با پشتوی ما تفاوت های اصطالحی ولهجوی دارد  نیز  است که پشتوی پشاور
ولی درَجَریاِن مهاجرت افغانها درمکالمه با برادراِن ایرانی وبرادراِن پاکستانی   میگــوییم »چاسره گورې«میالویږې«  

نیز میدانم   ولی این را   سیارجفاکرده اندب  افغانها  کومتهای ایــران وپاکستان هردوباحمن میدانم که    هیچ مشکل نداشتند.
 ولی برادری وهمزبانی ما  حکومِت نظامیان درپاکستان ازپا می افتندکه روزی دستگـــاه ستِم والیِت فقیـــه درایران و

مارا ازبس که مارهای زهرناک فراوان گزیده  برادراِن همـــــزبان باقی خواهیم ماند. است وما این دوملت پایدار با
ــرنیزبررسی حاال میخواهم موضوع را ازیک زاویهٔ دیگـ ریسمان سیاه رامارخیال میکنیم. است بدبختانه حاال هر

جهان که باشید     گـوشهٔ   هــر   در   استفادهٔ ده کشوِرجهــان است وتقـــریباْ   نمایم زبــاِن انگلیسی زبـــان رسمی ومــــــوردِ 
عــــربی زباِن رسمی وملیی پانــزده کشورمختلف درآسیــــا وافریقا است؛ بیست کشوِر   با آن مکالمه بفرمایید.  میتوانید

پانوی سخن میگویند وهمچنین به زبانهای فرانسوی وایتالیایی ولی این ملت ها هرگزبه این  جهان به زباِن اس
ماسه کشورعقب مانده؛ محتاج وبیچاره که به  فکــــــرنیفتاده اندکه به خاطِراین همزبانی دراموِرهمدیگرمداخله کنند.

فکِر ملی ساختن زبان های خـــودافتاده ایم  رها نموده به  را  نداریم همه کارهای خود  را  اصطالح ناِن خوردِن خود 
ومیخواهیم برای یک زبان نام های علیحده بگذاریم وخودراتسلی بدهیم که تاجکی غیراززبـــاِن دری وهردوغیراززبان  

فارسی خوانده ام ونوشته ام   من همین زبان را که باآن سخن میگویم به طــــــوِرمتبـــادل دری و فارسی می باشد. 
صفتهای فـــارسیی دری وفارسی ایرانی وفارسی تاجیکی مشخص  میکنم وهرگزآن رابا را زاین هم همین کارا وبعد

ارسی ایرانی وفارسی  ف   ُدُرست ماننـــــــد ناصرخسرو؛فرخی؛ سنائی؛ نظامی ودیگران. برای من فارسی دری؛   نمیکنم.
انگلیسی افریقای جنوبی وانگلیسی  چنانکه من اصطالحــاتی ازقبیِل انگلیسی امریکایی؛ تاجکی وجود ندارد.

استرالیــایی را نیزجــــــدی نمیگیرم. ارنثر زیبای کتاب یادداشتهای صدرالدین عینی به همان پیمانه لذت می برم که  
ی  ازنثِر شیوای جــــالل آِل احمد ونثِر پُخته وُسختهٔ اُستاد صالح الدیِن سلجوقی. بالطبع من افغانم وبه بــرادراِن ایران
که   که بسیاری از نویسندگان وشاعراِن این سرزمین را به خاطِر زباِن شان به خود نسبت داده اندهمان چیزرا میگویم

 :مرحوم اُستاد خلیل هللا خلیلی سالها پیش ازمن گفته است
 

 به یکدیگر مقارن چون برادر    دو عنوانیم درتاریخِ خاور 
 

  سرزمین آشنــاییست صفیِر    دِل من قاصِد ملِک سنائیست
 

 ما درادبیات مِ وایرانی نیز این گفتهٔ خلیلی را خوب به خاطر بسپارد که ما درتاریخ خاور دوعنــــوان استیم وسه
شکسپیر را به دلیـــــــِل همزبانی امریکایی  وفرهنِگ زباِن دری یا فارسی هویدا است وچنانکه امریکا حق ندارد 

خلیلی راست میگوید واین دِل ماست که قاصِد    به دلیـــِل همــزبانی سنائی راایــرانی بنامد.  نداردایرانی هم حق    بخواند
من   وهمین است گفتهٔ مابه برادران تاجیک درآنسوی مرِز. ملک سنائی وبه دلیل همزبانی صفیِر سرزمین آشناییست.

نی ها نیزبرای مهاجراِن افغان ترجمانی کرده درانگلستان سالهابرای مهاجران ایرانی ترجمانی کرده ام چنانکه ایرا
   .اند

درکارآزانس های خبررسانی مغرب زمین بعضاْ سیاسِت خوِد شان وسیاسِت دولت های که زبانهــــای نشراِت شان 
روزگاری بودکه زباِن فارسی برای ایران به طوِرمثال در بی بی سی وجود داشت   درآن متداول است نیزدخالت دارد.

بی بی سی   به افغانستان متمرکزساخت و توجـــه جهــان را ا همه به آن گوش میدادند.تجاوِزشوروی هــــاافغان ه و
  میکـــــردند   پاکستانی باهم کار  که درآنجـــا ژورنالستاِن افغان و  برای افغانستان آغازکرد  نشراِت خودرا به زبان پشتو

مقاماِت بی  بعدها زبان متفاوت است. پشتــوی پاکستان دو و این موضوع مطـــرح نبـــودکه پشتـــوی افغـــانستان و
بدین   بــرخی عناُصرافغان را نیزاستخـــــدام کــــردند و بی سی درهمان بخش فارسی که درانحصـاِر ایرانیان بود

ِت بی بی  ترتیب بود که فارسی با شیوهٔ تلفظ افغانستان یا به اصطالحِ رسمی افغانستان دری هم راِه خودرا درنشرا
سی بازکردواینک که آن طفِل نوپای روزگـــاِرما نیزجوان گردیده است مقاماِت بی بی سی تصمیم گرفته اندآن بخش 

بخِش دری بخواننـــد واین استقالل ازنظــــــِر من برای افغانستان خوب است زیراکه   مستقل را همانند صدای امریکـا
نامی که بی بی سی برآن بگذارد مانع ازاین   بیشتر پیــدا می کند ولی هر برموضوعاِت مربوط به افغانستان تمرُکز

ایـن   و  با پاکستانی هاهمزبان استند  دری با ایرانیان ودرزباِن پشتو  نمیشود کـه افغانها درزبـان فارسی یا به تعبیِردیگر

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه پول بدهیم وکتاب های چاِپ ما مجبـور نمیشویم ک و تفاهُم را آسان می سازد کارِ  همزبانی ازنظِرمن خوب است و
درخت را.درخت های    به گفتهٔ سعـــدی رعیت حکم زمین را داردوسلطان حکم    ایران وپاکستان را دوباره چاپ کنیم.

 وافغانستان هرسه ازپا می افتد وهمزبانیی ما با ایران پاکستان  درایران؛ استبداد
اگرمیخواهیم باعقِل سلیم به قضایا بنگریم ونه بـــا احساساِت بیماِر افغانها  وما تاجکستان برجا میماند و  پاکستان

 که هیچ زبان درحصارهای مـلی زندانی نمی ماند.  داد  خواهد  ملیگرایانه این همزبانی به خیر ماست وتاریخ به ما یاد
عاِر هرسه ملت بدل  اگرما به ملت های همدل بدل شدیم که تاریخ درهمین جهت سیرمیکند شعـــِرحضرِت موالنا به ش

 :خواهد شد که
 

 همدلی ازهمزبانی بهتر است    پس زباِن همدلی خود دیگـــــرست 
 

 نگارگرمزارشریف ۲۰۱۷نومبر ۴فاعتبروایا اولی االبصارروز شنبه 
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