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 3تر 1 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 

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

 
 ۲۰۱۵/۰۴/۲۷                              هاشمیان هللا خلیل سید داکتر

 
 سخی نجیب آقای جناب از دوستانه استیضاح

 

میرسانم که مقالۀ شان تحت اطالع شان ه سخی، ب نجیبدانشمند محترم آقای ه تمنیات نیک ب باعرض احترام و
خواندن آنرا  مستند و آموزنده یافتم، و خوب و زبان" را خواندم و آنرا یک تحقیق بسیار ۀمسال عنوان "افغانستان و

 همه هموطنان عالقمند سفارش میکنم.ه ب
خیرخواهانه  و اجتماعی کشور افغانستان واقعبینانه تصویر شده و اندرزهای خوب، مفید –درین مقاله تاریخ سیاسی 

افغانستان سفارش گردیده است،  کشور بنام افغان و اقوامدوام هم بستگی ملی و اتکاء همه  برای رفع نفاق و
موجب وجود افغانستان بداند."  تعلق دارد، وحدت را قوماینکه بکدام  افغان فرض است، جدا از هره مثالمیگوید:" ب

ملزوم یکدیگر هست،  هستی شان الزم و افغانستان زیست میکنند، درحدود"تمام اقوام وملیت هائیکه  میفرماید: یا و
دیگر  یعنی کشوری بنام افغانستان درعدم موجودیت یکی از عناصر متشکلۀ آن ) پشتون، تاجک، هزاره، اوزبک (

 وجود نخواهد داشت..."  
ود افغانستان کنونی دامن میزنند، "کسانیکه داعیۀ پشتو وپشتونگری افراطی را درحد جناب آقای سخی معتقد استند:

که به افغانیت ایمان داشته باشد، باید  اگرپشتونی باشد -دشمن ملیت پشتون، زبان پشتو وتمام ملت افغانستان هستند
میسر  بداند که بقای زبان و ملیت پشتون تنها دربطن جامعۀ کنونی افغانستان با تمام اقوام وقبایل مرکبۀ آن ممکن و

من شخصا باهرنوع افراط گر ایی بارتباط  -گمان من همه مردم افغانستان این نظر راتائید میکننداست وبس." ب
بنظرمن وبسیارمردمی که میشناسم  –موقف زبان و قوم مخالفم، وباوردارم همه دانشمندان افغان نیرمخالف میباشند 

امیت ارضی افغانستان بطوردایمی بقای زبانها واقوام افغانستان دریک همبستگی و هم پذیری ملی بداخل تم
 "میتواند. ومصئون تضمین شده

ملیون پشتون آنطرف خط تحمیلی دیورند، درک میکنم  25تشویش شما را پیرامون "پشتونخواهی پاکستان" باعتبار 
آبادی مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان" که نتایج آنرا واقعبینانه  شما از "سیاست عمران و دید طرز با و

 توضیح نموده اید، همنوا میباشم.
 

بابت عدم پرستیژ زبان شان نه جنبۀ افراط گرایی دارد ونه تفوق طلبی،  من، شکایت پشتونهای افغانستان از به نظر
همان مدت یا بیشتر ضرورت است مداوا ه که این وضع دوام داشته، ب بلکه یک شکایت معقول است که همان مدتی

از زبان دری  –زبان دری پرستیژ اجتماعی دادند که تا حال دوام دارد ه محمدزایی ب سدوزایی وشده بتواند. ساللۀ 
سال قبل زبان پشتو  60تا  -گرفته شد، پشتونها بزبان دری تحصیل کردند  بحیث زبان رسمی وعلمی افغانستان کار

 رن بیستم، زبان دری زبان دربار وپایان ق تنظیمی، یعنی تا آخر دورۀ کمونستی و تا را "افغانی" میخواندند و
که چرا همه  زیرکیار در مقاله ای که در)تول افغانستان( نشر شده شکایت دارد داکتر –حکومت بوده است 

طرق مداوای  مخابره میکنند؟ این شکایت و وزارتخارجۀ کابل تنها بزبان دری مکاتبه و سفارتخانه های افغانستان با
مدت طوالنی  عی( تعلق میگیرد، اما احیای پرستیژ اجتماعی یک زبان کارطوالنی وآن بشعبۀ )زبانشناسی اجتما

تربیت سهم مساوی بزبان  تعلیم و نشرات و تبلیغات و خوشبختانه وضع کنونی درافغانستان که در -میگیرد دربر
پرستیژ   21اخیر قرن مین منوال دوام کند شاید تا ه اگروضع به -% میباشد50زبان ارگ نیز  پشتو قایل شده اند، و

اما پرستژ اجتماعی یک زبان معنی "تفوق" آنرا ندارد، بلکه متقاضی مساوات  -اجتماعی زبان پشتو احیا شده بتواند
خداکند روش  –( میباشد جیتربیت، طبع کتب، هنرها و  تکنالو درهمه ساحه های زبان )تکلم، نگارش، تعلیم و

ناکام را با دادن سه  ماند، یعنی شاگرد شاگردی ناکام نمی کنون نیز که تا مکاتب دینیات در تدریس مضامین پشتو و
 ونیم نمره کامیاب میسازند، تغییرکند.

 
موضوع برخوردم که ذهن فرسودۀ من توضیح طلب میباشد، یکی این ادعا  چنده سخی ب نجیبمقالۀ دانشمند  در

اقوام  و افغانستان اکثریت ندارند در شده بود، دیگر دایر سیس وأاسم ایشان ته است که : "افغانها که افغانستان ب
که من در افغانستان بودم،  1980تا سال  –تاجک  ها اکثریت کشوری را تشکیل میدهند..."  ازبک و هزاره و
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بعدآ  -افغانستان، تخمین کرده بود % ، یعنی قوم دارای  اکثریت در53احصائیه های ملل متحد نفوس قوم پشتون را 
% ، یعنی قوم دارای اکثریت به تناسب دیگر اقوام، تخمین 43ورۀ حکومت خوجه ئین ربانی نفوس قوم پشتون درد

تشکیل میدهند"، ادعای شما را  را تاجک اکثریت کشور ازبک و میفرمائید که "اقوام هزاره و شده بود. اینکه شما
میخواهم بدانم که جناب شما کدام احصائیۀ دقیق  سال اخیر جنین تحولی رخ داده باشد، اما 35نمیکنم، شاید در  رد
 ثق برای ثبوت این ادعا بدست دارید ؟ؤکدام مرجع م از

مثابۀ یک معضلۀ فرهنگی، در ه ب نکتۀ دوم به این ادعای شما مربوط است که میفرمائید :"مسالۀ زبان درین کشور
نوع  دو و "مساله" هست." من فقرۀ "نامساله" رامطرح  واقعیت یک "نامساله" است، اما بحیث پدیدۀ اقتصادی کامالا 

ولی من مسئلۀ زبان را درافغانستان هنوز هم یک معضلۀ  -تعبیرکردم: یکی )ناموجود( ودیگری )بی اهمیت(
بی اهمیت( بکاربرده اید یا  –معنی )ناموجود ه فرهنگی می پندارم ومیخواهم بدانم که جناب شما فقرۀ "نامساله" را ب

سیاسی این مسئله  ازآنجائیکه عنوان مقالۀ شما "مساله زبان درافغانستان" است و وجوه فرهنگی ودیگر؟  طور
 موجودیت یک معضلۀ فرهنگی بارتباط زبان درافغانستان )چه رقابت بین پشتو و راتوضیح کرده اید، نمیتوان از

له" را بیک موضوع نامربوط : "این فارسی( چشم پوشید !  اینکه جناب شما ادعای "نامسا دری باشد یا بین دری و
زبانها ازچند قرن است که درمجاورت هم زیست کرده اند." حواله کرده اید، بنظر یک زبانشناس قناعت بخش 

ا  –نیست   در باب "پدیدۀ اقتصادی زبان" که آنرا درافغانستان "مساله" خوانده اید، نیز طالب معلومات میباشم تا لطفا
 دیگر ؟ چیز زبان و غنای طبیعی آنست یا ا جغرافیا )منطقۀ زیست( هرروشن سازید که مقصد شم

 
ازفحوای دو جملۀ دیگر درمقالۀ شما احساس طرفداری ازتسلط فرهنگی یک زبان ودوام آن توجیه شده میتواند، این 

یا  یک حـکم  و سیس تا همین چند سال قبل حتی یک قرارداد،أت دو جمله ازینقرار اند: "قوۀ حاکمۀ افغانستان از بدو
اقتصادی را بزبان پشتو صادرننمودند، اما نفاق بین پشتو و دری را چاق نگهداشته اند..."  یک معاهدۀ سیاسی و

 جملۀ دوم :
 "اینکه وزیرمحمداکبرخان با انگلیس به فارسی و با مجاهدین به پشتو صحبت میکرد..."

سال قبل  50سیاسی بزبان دری نوشته شده که تا  معاهدات عرض میشود : درست است که همه فرامین، احکام و
باال عرض کردم زبان دری در  این بخاطریست که در -افغانستان "فارسی یا پارسی" میخواندند سرتاسر آنرا در

دردورۀ استعمارانگلیس دوسفیری  -علمی افغانستان قرارداشت وهنوزهم دارد زبان تربیتی و و موقف زبان دربار
سفیر عظیم هللا  خان و اسمعیل ندوستان مقررشده بود )سفیرمحمده امیر حبیب هللا به بدالرحمن وکه ازجانب امیرع

سفرای دورۀ امان هللا خان  –پادشاه نیز بزبان پشتو مسلط بودند  دو هر زبان بودند و پشتون و پشتو دو خان( هر
خان )پژواک، پوهنیار، غالم حسن  ظاهرسفرای دورۀ  امثالهم( و خان داوی و سپه ساالر نادرخان و )عبدالهادی

  درسال  –امثالهم( پشتون بودند، اما دربار کابل درتمام این دوره ها تحت تسلط زبان دری قرارداشت  صافی و
معاش ازین  افغانی در 30مادی  امتیاز آنزمان کورسهای پشتو و در وزارتخارجه کاتب بودم و که من در 1945

 شکالت پنداشته میشد، از پشتو تولنه یک متحدالمال به ادارت رسید که باید مراسالت وحالل م بابت رایج گردید و
که  جا هر از جواب داد که "ما ازین اقدام استقبال میکنیم و مدیرشعبه به پشتو -مخابرات بزبان پشتو صورت بگیرد

کدام جای  پشتوتولنه یا مکتوبی ازآن کدام  از برسد، جواب آنرا به پشتو تقدیم خواهیم کرد." بعد بما مکتوب پشتو
کاکاها  خان و پسران و شخص پادشاه ظاهر درعوض این نوع اقدامات روبنایی، اگر -دیگر بزبان پشتو نرسید

اما چنانچه شما  -بخود احیا میگردید زاده هایش بزبان پشتو بامردم مکالمه میکردند، پرستیژ زبان پشتو خود وعمو
انتقال پایخت از قندهار به کابل این تسلط تا امروز دوام داشته واهل خبرۀ پشتون نیز تا دهۀ  از تذکرداده اید بعد

اعتراض شدید پشتونها، سلطنت که خود دری  ظهور از بعد -مقابل این تسلط تبارز ندادنده کدام اعتراضی ب 1950
% اگر دوام یافته 50دامه دارد، ولی فلسفۀ این بازی تا امروز ا آن بازی میداد و زبان شده بود، پشتونها را به این و

 بتواند برای پشتونها یک غنیمت است. 
" حاکمیت سیاسی در دست قشری  مینماید: درارتباط این موضوع جملۀ دیگری درمقالۀ تان جلب نظرمیکند که ادعا

سی" را برای قوم با منشای پشتون قراردارد." اما ازینکه منحیث یک دانشمند، منفعت دایمی این "حاکمیت سیا
 نداده اید، قرضدار محسوب میشوید. تبصره قرار سایر فارسی /دری زبانها مورد شریف تاجک و

من  –انگلیس به فارسی و با مجاهدین به پشتو صحبت میکرد، درست است  تذکردیگرشما که وزیراکبرخان با
وزیر اکبرخان  -بزبان شان صحبت میکردبا اوزبکها  داشت و خان زبان اوزبکی راهم یاد اکبر خبردارم که وزیر

 کابل بزبان پشتو دربار انگلیسها هیچگاه با -انگلیسی هم میفهمید، اما در رسمیات هیچگاه از انگلیسی کارنمیگرفت 
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استخدام سفارت  که پشتونهای سرحد بحیث جاسوس در بچه سقو صحبت نکردند، حتی در دورۀ امان هللا خان و
 دلیل آن این بود -مامورین وزارتخارجه کابل به "فارسی" صحبت میکردند با اشتند، آنها نیزد کابل قرار انگلیس در

زبان پشتونها را جزء امپراطوری خود می پنداشتند واین سیاست استعماری تا امروز بقسم دیگر  که انگلیس خاک و
که مراسالت ومخابرات دولتها و ازجانب پاکستان دوام دارد که شما نیر به آن اشاره کرده اید. حاصل مطلب این

زبان  سفرای سابق افغانستان بزبان فارسی/ دری نباید بمعنی تفوق این زبان یا تسلط دایمی آن بر پادشاهان وزعما و
برای آن راه های حل جستجو کنند تا  علل پسمانی زبان خود را تحقیق و پشتونها حق دارند –تعبیر  گردد  پشتو

 بتواند. ومن هللا التوفیق.% قرارگرفته 50درموقف 
 

 میفرمائید: 11در تبصرۀ شماره  –ی شما درحاشیه میپردازم هااکنون به تبصره 
عرض میشود : این موضوع بعلم  –( "ما خصوصیت آوازی زبان خودرا اکثرآ ناقص می شناسیم." 1)

تصر بعرض میرسانم که بطورمخ –توضیح طلب است  ادعای شما مغلق و فونولوژی)علم االصوا ت( تعلق دارد و
ها خارج میشوند،  لب حنجره، کام، زبان، دندان و تماس با با و اصالت اصوات زبان آنطوریکه از شش ها صادر

آرزو دارم ازشما  -یکدیگر اندک متحول میشود قرابت با تماس و هرصوت شناخت وتعریف مشخص دارد که در
ائید "تقلیدی می نویسیم نه شعوری"، عرض میشود: علم اینکه میفرم -بشنوم این تناقص چطور صورت میگیرد 

 زبانشناسی نوشته را تصویر نادرست گفتار شناخته است. 
کلمۀ ولوع حرف عین آن ضروری است"، یعنی باید )ولوع(  فرموده اید "در )ولو( که اصرار ( درباب کلمۀ2)

آن زبان  در کلمه ایست اصال عربی و - بفتح /و/ و ضم /ل/ و سکون /ع/ –نوشته شود، عرض میشود : )ولوع ( 
تلفظ  -بفتح /و/ و فتح /ل/ وسکون /و/ –اما دری زبانها این کلمه را )ولو(  –حریص میباشد  معنی آزمند وه ب

رایج شده  تغییر داده اند، یعنی درزبان دری کلمۀ )ولو( بمعنی ) اگر، مگر، اگرچه( قبول و معنی آنرا نیز میکنند و
 چهار –سال قبل نوشته بودم که درآرشیف این پورتال وجود دارد  )وامگیری کلمات زبان( مقاله ای چنددربحث  –

کلمۀ  در –معنی( کلمات میباشد  تغییر تلفظ و حیث قوانین وامگیری درزبانها شناخته شده که یکی آن )تغیره اصل ب
 درین کلمه دیده نمیشود، زیرا معنی کلمه رالهذا ضرورت ایزاد/ع/  –تغییرکرده است  دو معنی هر )ولو( تلفظ و

 جزء زبان دری شده است. میدهد. کلمۀ )ولو( ازمراحل تابعیت و اصالت گذشته و بمعنی )اگر، مگر، اگرچه( تغییر
استادان  امثالهم(، مجلس علمی فاکولته ادبیات متشکل از تغیر و –مسئول  –( درمورد امالء کلمات )مساله 3)

فیصله صادرکردند که  1960اساس تقاضای )مجلۀ ادب( درسال ه های پشتو، دری وعربی ب ذیصالح دپارتمنت
تغییر(، هرکس هریک ازین دوطریق را بنویسد، درمجلۀ ادب قابل  –مساله(، )تغیر -مسئوول(، )مسئله –)مسئول 

 نشر میباشد. 
همزه جزء اصوات زبان  -ندارند ( امالء مربوط بکلمات عربی دارای )های ملفوظ( و)همزه( بزبان دری تعلق4)

 دری نمیباشد.
( غیاث اللغات قبل ازکشف علم زبانشناسی و تحت نفوذ دستور زبان عربی تالیف شده، لغات مندرج درآن ازلحاظ 5)

 معنی معتبر، ولی ازلحاظ علوم فونولوژی ومارفولوژی نواقص علمی زیاد دارد.
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