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 و مبارکباد بقچه بقچه آنالین جرمن افغان تاریخی ابتکارات وغق

 افغانستان در زبانمسئله  ستراتیژیک جیو ِشنگ بر بحثی

زمینه مباحث تاریخی ، سیاسی،    فعاالن محترم مسئول پورتال وزین افغان جرمن آنالین که از سال ها به اینطرف               
تحقیقی، اخبار ، شعر و هنر و ادبیات افغانستان را دریک چوکات ازاد واقعبینانه ، ملی و با حرمت برای افغانان در افغانستان و 

مجازی انترنت توانسته اند مساعد بسازند، اخیراً ابتکارات دیگری کرده اند که قدم های دالورانه،  سرتاسر دنیا در دنیای
هوشیارانه ، ملی ، ضروری و متناسب به عصر و زمان است برای افغانستان و افغان ها در سرتاسر دنیا که بدون شک نه تنها 

ریخی با قدردانی و افتخار یاد آوری خواهد شد. افغان جرمن آنالین منحیث خدمات بی مثال تا  امروز بلکه در آینده های دورهم
نشان میدهد که در مصالح علیای ملی افغانستان صرف انتقاد کردن از دیگران و از دولت و حکومت ها کافی نیست، هر افغان 

غان جرمن آنالین عبارت است از به در هر نقطه دنیا میتواند قدمی بردارد. این دو خدمت و قدم عمده جدید ابتکاری و تاریخی اف
رسمیت شناختن زحمات استادانه دو شاعره توانای دری، دو وطنخواه و همیشه کوشا برای افغانستان، میرمن صالحه وهاب 

واصل و پوهندوی شیما غفوری، و اقدام به دیجتل ساختن قاموس دری که در این دنیای انترنت و کمپیوتر یکی از عمده ترین 
 دری افغانستان شمرده شده میتواند.ها به شمول زبان ای زبان وسایل بق

سال های سال است که مردم افغانستان در قالب اقوام در این منطقه جغرافیائی با هم زنده گی کرده اند ، عمدتاً با                
سیاست کرده اند با تجاوز گران جنگیده اند زبان های ملی پشتو و دری بین هم و با هم مفاهمه کرده اند و شعر گفته اند و بحث و 

بنا بر موقعیت خاص جغرافیائی افغانستان مشترکاً مورد   ، در بین خود جنگیده اند ، مشترکاً امپراتوری ها را شکست داده اند و
جنرال   کرد،تجاوز و تعرض قرار گرفته اند. وقتی شاه محمود هوتکی پشتون سلسله تاریخی مشهور صفوی را در ایران منهدم 

عمده ای همکار وی در این عملیات امان هللا کابلی بود که بنا بر روایات هر کدام آنها با یک دختر شاه حسین صفوی عروسی 
کردند. واضح است که در جریان آن عملیات شکست سپاه صفوی ایرانی و تسخیر پایتخت ایران ، جنرال کابلی امان هللا افغان با 

ی زبان با شاه محمود هوتکی قندهاری افغان با غیرت و با شهامت پشتو زبان مفاهمه میکردند ، هر شیر و غیرت و با شهامت در
با گمان اغلب این نبود:" غربونت برم شاه معظم ! با این ایرونی ها چونه نمیشه   شکری که در مفاهمه خود استفاده کرده اند ،

اگر واقعیت عینی زبان های دری و  –ا را در خونه خودشون شکست بدیم!" زد، دویست شلیک دیگه توپ الزمه تا این ایرونی ه
جنرال کابلی دری زبان امان هللا به شاه   بوده و هست در نظر گرفته شود به گمان اغلبکه پشتو و مفاهمات بین االفغانی چنانچه 

دو  –نه کیژی –چانه زده نمیشه   دشنام غلیظ( محمود هوتکی پشتو زبان چنین گفته باشد:" شاه محمود پاچا ! کتی ای ایرانییای)
 به یاری خدا ایرانیا ره ده خانی خودش شکست میتیم!" –وهو وهو  -صد فیر توپ دیگه میزنیم 

امروز این یک حقیقت قبول شده است که زبان دری هزاران سال پیش از افغانستان برخاسته است و علمای                    
و دانشمندان سهمگیرنده در پورتال وزین افغان جرمن آنالین   ن عالمه حبیبی و عالمه کهزاد در گذشته ،تاریخ افغانستان چو

در امروز ، با تحقیق و مقاالت عالمانه نشان داده اند که زبان اصلی دری   وغیره[1]چون مسعود فارانی، میرعنایت هللا سادات
است، در افغانستان نشو نما کرده است و بعداً فارس ها که زبان فارس و پهلوی را در مقابل تهاجم عرب ها از دست داده بودند 

میالدی 1930  داده اند که ایرانی ها از سال هایزبان دری را برای خود انتخاب و انطباق دادند. این علمای افغان همچنان نشان 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#_ftn1
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arsala_f_AFG_Qadrn
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

سیاسی و اوضاع بین المللی با چشم سفیدی دعوی اصلیت زبان فارسی را کرده اند و با  -استفاده از موقف اقتصادی  به بعد با
دادن زبان دری و استفاده از مطبوعات پولدار تر و تربیه بعضی افغان ها در پوهنتون های ایرانی به شدت در تحت تاثیر قرار 

سال گذشته جنگ در افغانستان خطرناکتر از گذشته با  40در طی  هضم آن در زبان فارسی کوشیده اند. این کوشش زمان صلح 
در قالب دشمنان ضد افغانستان مثل نجیب مایل هروی که در افغانستان تولد شده   اظهر من الشمس ایرانی ها  مداخالت

به شدت ادامه یافت. ملیون ها فرزند مهاجر افغان هم از مجبوریت با فرهنگ  [3]چنگیز پهلوان که ایرانی است  و [2]است

آمیخته به دین امروزی ایران نشو نمو کردند و با برگشتن به افغانستان بدون موجودیت یک وزارت اطالعات و کلتور ملی افغانی 
و تاثیرات شدید ایرانی ها در سیاست و هر جنبه زنده گی افغانستان بعد از شکست طالبان تاثیر زبان و کلچر ایرانی در افغانستان 

لویزیون ها و دیگر مطبوعات افغانی منتشره در کابل از نظر استفاده لغات ، طرز نوشته ، طرز دید چنان زیاد شده است که ت
بکلی تقلید گر ایرانی ها شده اند. اگر تلویزیون طلوع و آریانا وغیره را با مطبوعات سال های قبل از تجاوز شوروی در 

 ز کدام والیت ایران پخش میشود.افغانستان مقایسه کنید به نظر میرسد که این نشرات امروزی ا

مسئله زبان صرفاً یک مسئله ادبیات و نظم و نثر نبوده و در طول تاریخ وسیله اهداف جیوپولیتیک قرار                       
و  گرفته است. همه میدانند که کتاب اشعار شاهنامه قصه حوادث تاریخی است که عمدتاً در زابل و کابل و دیگر مناطق تاریخی

افغانستان به وقوع پیوسته است و در اصل فردوسی شاعر فارس کتاب مذکوررا به یک امپراتور افغان یعنی سلطان   جغرافیائی
محمود غزنوی تقدیم کرده بود، اما بعداً ایرانی ها با استفاده از قدرت اقتصادی و پشتیبانی بین المللی با یک اقدام سیاسی تغیر نام 

یرات در نام والیات نه تنها خود را صاحبان شاهنامه و مشهور به آن کتاب و قصه ها ساختند بلکه بر مناطق فارس به ایران و تغ
جغرافیائی افغانستان هم دعوی مالکیت کرده اند. به صورت مثال چنگیز پهلوان که در ایرانی شمردن افغانستان از جمله 

اند، اما به واقع باید گفت قلب تمدن  فغانستان را برخی قلب آسیا برشمردها بزرگترین فعاالن معاصر شمرده میشود چنین میگوید: "

چنین گفت: " ما ". والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم مسئله زبان را بعد از تصرف منطقه کریمیا یاد کرده  [4]ایرانی است

آرزو داشتیم که روس های که تابعیت روسیه را دارند و کسانی که در یوکراین به زبان روسی صحبت میکنند خاصتاً در جنوب 
کریمیا در یک مملکت دوستانه دیموکراتیک و متمدن زنده گی کنند که حقوق آنها بر مبنای معیار های   شرق یوکراین و منطقه
ظ نگهداشته شود؛ مگر این چنین نشد و بار ها کوشیده شد تا روس ها از خاطرات تاریخی شان و حتی زبان حقوق بین الملل محفو

یده میشود که پوتین با عنوان کردن روس د " [5]شان محروم ساخته شوند و آنها مجبور به مخلوط شدن در یوکراین ساخته شدند.
مقابله اینن مقاومت و و اگر در افغانستان   تجاوز کرده و خاک های یوکراین را غصب کرد؛بر یوکراین ها و روس زبان ها عمالً 

یک رهبر  نشود که تمدن افغانستان ، زبان افغانستان از افغانستان است نه از ایران، یک روزی گفته چنگیز پهلوان ورد زبان
حفظ قلب تمدن ایران و دفاع از حقوق فارسی زبان ها به افغانستان تجاوز ادعای نا درست توسعه طلب ایرانی خواهد شد و برای 

   خواهد شد.

الزم به تذکر است که در این اواخر مملکت مصنوعی پاکستان برای مقاصد ستراتیژیک در افغانستان ،تغیراتی در            
خود در قبال پشتون های آنطرف سرحد تحمیلی دیورند آورده اند، از قبیل قبول تغیر نام از والیت شمالغربی به  سیاست کهنه

زیاده تر از نیم قرن ظلم که خواندن و نوشتن پشتو در مکاتب پاکستان ممنوع بود ، اینک خواندن و   والیت پشتونخواه، و بعد از

که در نتیجه این   وغیره تغیرات و پالن ها.  ،[6]ه زبان پشتو اجباری شده استنوشتن پشتو در مکاتب والیت پختونخواه ب
خواهد آمد. تغیرات تدریجاً خطرات بزرگی برای زبان پشتو که زبان دیگر ملی افغانستان است به صورت سیستماتیک بوجود 

همانطوری که خوانندگان در همین پورتال وزین افغان جرمن آنالین مشاهده کردند نیمچه ُکلنگک جنرال متقاعد پاکستانی در 

صرف یک نمونه از پالن های زبانی وقومی پاکستان است که در پهلوی ،  [7] مورد پشتو زبان ها و پشتون ها در افغانستان

استفاده از اسالم و بعد از کهنه شدن و رسوائی و شکست استفاده از اسالم توسط پاکستانی ها بر ضد تمامیت ارضی و منافع ملی 
 افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شده اقدامات افغان جرمن آنالین اقدامات مهم، حیاتی و باارزش برای امروز و آینده بناًء با درنظرداشت خطرات یاد            
افغانستان است. شعر سرائی استادانه دو زن فعال افغانستان از چند نظر قابل تقدیر است: اول از نظر استعمال لغات اصیل دری 

ف تفکر جاری معمول در مورد افغانستان نقش زن و که نمایشگر گفتار و تفکر اصیل دری افغانی میباشد . دوم اینکه برخال
از طرف دیگر در این دنیای مجازی انترنت   ارزش زن افغان ، آنهم زنان فعال و دانشمند افغان با این اقدام قدر شده اند .

ان و تحقیق موجودیت یک قاموس که لغات و اصطالحات اصیل دری در آن مشاهه شده میتواند قدمی مثبت و تاریخی است. افغان
کنندگان خارجی میتوانند با استفاده از این قاموس دری لغات اصلی دری را مورد استفاده قرار بدهند و هر دوی این اقدام در راه 

اقدامات شایسته و تاریخی شمرده میشود. تاریخ و موجودیت تمدن ها و ملت ها با بان های اصیل افغانستان زیکی از از دفاع 
ست میشوند و این دو اقدام افغان جرمن آنالین یک کوشش تاریخی ملی است. تا کی انتقاد از دیگران و از کوشش های ملت در

 دولت ها و حکومت ها و احزاب وغیره و خود در جا نشستن و هیچ قدمی نبرداشتن؟ 

 حیات جاودان اندر ستیز است –به دریا غلط و با موجش در آمیز 
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