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 وحيد مژده
DW 

 تاثير دوران هجرت بر زبان پشتو
 

از . کودتای کمونيستی در افغانستان و سپس تجاوز ارتش سرخ موجب هجرت گستردهء افغانها به پاکستان شد
زمان کشيده شدن خط ديورند در حدود يک قرن قبل، پشتون های دو کشور هيچگاه فرصت تماس يه اين 

  .گستردگی را نيافته بودند
  

بل از مهاجرت افغانها، در پاکستان هيچ نشريه ای به زبان پشتو در اين کشور وجود نداشت و کتاب های تا ق
تنها نشريه ای که گاهگاه مقاله ای به زبان پشتو به نشر می . اندکی به اين زبان در پاکستان به نشر رسيده بود

 بود که نويسنده های آن نيز سواد پشتو پاکستان) نشنل عوامی پارتی(رسانيد، نشريهء شهباز ارگان نشراتی 
از پشتوی ادبی با معياری که در افغانستان وجود . نويسی را بيشتر مديون دوران تبعيد خود در افغانستان بودند

کثرت استعمال لغات اردو و بخصوص انگليسی در زبان مردم پشتون صوبهء . داشت در پاکستان خبری نبود
 .های افغانستان مشکل ساخته بودسرحد، فهم آنرا برای پشتون 

  
در دوران هجرت افغانها، دانشمندان مهاجر و انصار با هم توافق کردند تا معيار های مشترکی را درشيوهء 

برای اولين بار در پاکستان روزنامه هائی به زبان پشتو به نشرات آغاز کرد اما تا مدتهای . نوشتار بکار گيرند
 . روزنامه ها را مهاجرين افغان تشکيل می دادطوالنی بيشتر خوانندگان اين

  
کتبی که قبل از هجرت در . اين هجرت در تاريخ پشتون ها و ادب پشتو تاثير بزرگ از خويش برجا نهاد

افغانستان به نشر می رسيد خواندن آن برای پشتون های پاکستان دشوار بود و آثار نويسندگان پشتون پاکستان 
شکل مواجه بود اما امروز کتابی که بزبان پشتو در کابل به نشر می رسد، از سرحد تا در افغانستان با همين م

بلوچستان پاکستان به سهولت خوانده می شود و خواندن آثار پشتوی نويسندگان پاکستانی برای افغانها نيز 
 .دشوار نيست

  
محيطی که زبان پشتو در آن هجرت به . مهاجرين افغان به پاکستان شامل پشتون ها و غير پشتون ها بودند
در کمپ های مهاجرين افغان در پاکستان، . رايج بود، غيرپشتون ها را نيز مجبور به آموختن اين زبان ساخت

پشتون و غير پشتون در کنار هم زندگی می کردند و بخصوص اطفال در خارج از محيط منزل به زبان پشتو 
سيار مثبت بر زبان پشتو داشت و در تقويت اين زبان بسيار می توان گفت که هجرت تاثير ب. تکلم می کردند

 .موثر افتاد
  

 :پايان سخن
  

درين دوران همه اقوام اين سرزمين در کنار . هجرت و جهاد فرصت بسيار بزرگ برای وحدت ملی کشور بود
اما فردای پيروزی . يکديگر، مشکالت هجرت و جهاد را با هم تحمل کردند و در برابر دشمن مشترک رزميدند

 .دست های غرض آتش تفرقه ای را شعله ورساخت که سرآغاز يک مصيبت عظيم بود
  

در کشور هائی که سطح دانش و سواد اندک است، ازاختالفات سياسی گاهی در جهت دامن زدن به تعصبات 
افتراق می انديشند چنين ذهنيتی فاصله ها را چنان عميق می سازد که همه به موارد . قومی استفاده می شود

بدون اينکه به اين اصل توجه کنند که رنگ قومی بخشيدن به اختالفی که در اصل سياسی است، می تواند 
 . وسيلهء سربازگيری و جلب هوادار برای سياست پيشگان ورشکسته وبی پيام باشد

  
غ نکردم و اين امر شايد بر من در اين سلسله مقاالت از نقد اعمال بزرگانی که اينک در ميان ما نيستند دري

جمعی از دوستان گران آيد اما اشتباه بزرگ اين خواهد بود که ما کارنامه های گذشتگان را مشمول حديث 
گذشتگان خوبی . دانسته و از هرنوع نقد بر اشتباهات آنان خودداری ورزيم) فاذکروا موتاکم بالخير(شريف 

 نير برکنار نبوده اند و چه بسا که آثار اشتباهات آنان هنوز هم های بسيار داشته اند ولی از اشتباه و لغزش
آنان در زمان ديگر و در فضای ديگر زيستند و آنچه کردند شايد در زمان خود . مصدر اشتباهات جديد است

 شان قابل توجيه بود اما امروز نقد آن کارکردها بخاطر آنست تا راهی که يکبار پيموده شد و ره به جائی نبرد،
 .   بارديگر شاهد گامهای خستهء جمعی ديگر نباشد و تکرار راه کهنه، مشکل جديد ببار نياورد

 پايان
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