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از حقوق دموکراتيک مردم

آزادي لـســان

اصل آزادی زبان عبارت از آن است که تمام مردم حق داشته باشند به زبان مادری و مروج خود حرف
بزنند ،علم بياموزند ،نشرات نمايند ،مکاتبه کنند و در محاکم از خود دفاع نمايند .از نظر پرنسيپ نميتوان
هيچ کسی را اجبارا ً وادار به آموختن تکلم و نوشته به زبان ديگری نمود )غير ازآنچه که ماهيت تعليمی
دارد و در اينجا موضوع بحث ما نيست(.
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در شرايط تسلط استعماری و در تهاجمات سابق چنين مرسوم بود )حتی تا کنون به اشکال مختلف در
جوامع طبقاتی معمول است( که وقتی يک ملت يا قوم تحت تهاجم و تسلط ملت و يا قوم حاکم قرار می
گرفت ،زبان مادری و فرهنگ ملی ملت يا قوم تحت ستم مورد تحقير قرار گرفته و کوشش ميشد که به
زور سر نيزه محو شود و لسان ملت يا قوم ستمگر برايشان تحميل گردد ،تمام امور دواير حکومتی ،دفاتر
مالياتی و اداری ،محاکم و مکاتب به آن لسان برگردانده شود .مقرر می گردد که نامه ها ،مکاتيب وعرايض
به ادارات مقامات رسمی به زبانی که مردم به آن هيچ آشنايی نداشتند تحرير يابد و حتی مردم وادار گردند
که جبرا ً به آن تکلم نمايد .همچنان از طرف مليت ها و اقوام حاکم در درون جامعه نيز بر مليت ها و اقوام
ديگر و اقليت ها که دريک سرزمين مشترک و مادری بسر می بردند ،رويۀ بدتر از آن صورت می گرفت.
پر واضح است که اين رويه ظالمانه عﻼوه بر استخفاف بزرگی که بر ملل محکوم بود ،باعث آن می گرديد
که تمام غنای علم و فرهنگ ملل و امکانات انکشاف آن از ميان برود و يا لطمه سنگينی بر آن وارد آيد تا
در همان مراحل ابتدائی انکشاف خود باقی بماند ،بسيار استعداد های پر نبوغ اقليت ها و ملت های ستمديده
و محکوم ،در نطفه محو گردد.
نمونه های از چنين فشارها و ستمگریهای ملی در تاريخ و حال زياد است ،که به طور مثال ميتوان فجايع
و بدبختی های را که ستم استعمار انگليس بر مردم هند و پاکستان تحميل کرد ،از رشد و انکشاف السنه
ملی جلوگيری نمود و در عوض آن نفاق های ملی و لسانی را دامن زد ،يادآوری نمود که امروز جامعه
هند از ناحيه لسان ها و صورت حل اين مسأله مواجه به مشکﻼت عظيمی ميباشد.
فشارها و محدوديت های که از ناحيه لسان بر مردم واقع میگردد نه تنها مانع توسعه و انکشاف و غنای
علمی فرهنگی جامعه ميشود ،بلکه موجب برهم خوردن شيرازه وحدت يک کشور و جامعه نيز شده ميتواند
و اين حقيقتی است برخﻼف اين عقيده که ترويج و تبليغ می گردد :گويا عدم تساوی زبان ها و تبعيض در
برابر بعضی از آن ها ،امر طبيعی و ضروری برای حفظ تماميت و وحدت ملی در يک کشور ميباشد.
با استفاده ازين نظر و استنباط غلط ،توسط محافل و عناصر محاکم ارتجاعی کوشش ميشود که با تمام
قدرت و وسايل دست داشته ،فرهنگ زبان و خصوصيات ملی يک ملت ،ميلت يا يک قوم سرکوب گردد.
بدين جهت است که مسأله آزادی ملت ها از يوغ استعمار ،ستم و استبداد و وابستگیهای گوناگون بر اساس
حق تعين سرنوشت ملل به صورت يک مسئله حاد و اوج گيرنده جهان امروزی درآمده است.
ايدئولوگ های مرتجع و بورژوائی سعی می ورزند که حل مسئله ملی را به صورت غلط و به اشکال کهنه
آن تبليغ نمايند ،زيرا مصالح و دوام حاکميت طبقات حاکمه را در آن می بينند ،ولی جهان بينی علمی و
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نوين ثابت می سازد که طبيعی بودن عدم تساوی ميان ملل و خصومت ملی ادعائيست بی پايه و امريست
مصنوعی که زائيده شرايط ناجور اجتماعی و اقتصادی می باشد .ملت ها و اقوام از نژادهای مختلف
ميتوانند با وارد آمدن تحول کيفی و بنيادی در زندگی مادی و اقتصادی ايشان که بر پايه تغيير در روابط
توليدی بسود طبقات محروم جامعه صورت می پذيرد ،با حقوق کامﻼً مساوی .درحالی که فرهنگ و لسان
ملی شان پيوسته تکامل اختيار می نمايد ،در کمال صلح و آرامش و وحدت و همآهنگی در کنار هم ،دريک
وطن به سر برند.
آنچه را ايدئولوگ های مرتجع و بورژوائی ادعا می نمايند که مسأله ملی و لسان حل ناشدنی است و
خصومت ملی پا برجا ميماند ،تا آنجا صحيح است که سيستم های مبتنی بر طبقات و استثمار انسان از
انسان باقيست و مصداق آن تمام جهان کهنه و جوامع طبقاتی می باشد ،ولی اين مسأله در جوامع نوين بری
از هرگونه ستم و استثمار انسان از انسان ،راه حل معقول و منطقی را به خود يافته است ،شکل جديدی از
روابط و همکاری ملل پديد آمده و تساوی واقعی بين آن ها به تحقق پيوسته است.
نظام های نوين مترقی در جهان عمﻼً به اثبات رساند که راه حل منطقی و مترقی اين مسأله اين است که
اسارت اقتصادی و سياسی از ميان مردم برداشته شود ،حقوق مساوی برای تمام مردم تأمين ،لسان و
فرهنگ آنان ،بدون اينکه از هم جدا شوند ،احترام و تقويت گردد .و البته اين امر موجب آن ميشود تا مردم
داوطلبانه متحد شوند و مسايل بغرنجی را متفقا ً حل نمايند .برين اساس بقايای قبايل و اقوام منفرد و عادات
قبيلوی و قومی از ميان ميرود و فرهنگ های ملی که محتوای آن ها مترقی می باشد ،رشد می کند استعداد
و قريحه ملی و لسانی دريک وطن مشترک پرورش می يابد.
تا اينجا مطلب عمومياتی بود که تذکرات مختصری از آن داده شد و حال بايد ديد که وضع لسان ها در
کشور ما از چه قرار است:
در کشور عقب مانده ما ،زبان های متعددی موجود است که مردم به آن ها مکالمه می نمايند .تمام خلق
های کشور با وصف داشتن لسان های جداگانه مشترکا ً رنج و بدبختی را متحمل شده اند و در مبارزات
عليه بيگانگان و مهاجمين دوش بدوش هم از وطن دفاع کرده اند .ولی استعمار و طبقات حاکمه ارتجاعی
در طول تاريخ کشور با ايجاد کينه و خصومت ميان خلق های زحمت کش وطن کوشش کرده اند که از
اتحاد و وحدت آن ها جلوگيری نمايند .زمانی اختﻼفات نژادی ،منطقه يی و مذهبی و گاهی قومی و لسانی
را دامن زده و حاد ساخته اند تا خود به تأسی ازين اصل مشهور استعماری و نسخهء کهنه برای شيوه اداره
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استعماری و استبدادی که »تفرقه بيانداز و حکومت کن« از بيداری شعور مردم جلوگيری کرده و بقای
خود و طبقات ارتجاعی را که از آن نمايندگی کرده اند ،تأمين نمايند.
با تأسف بايد گفت که لسان های ملی و محلی در افغانستان نه تنها پرورش داده نشده است ،بلکه به وسايل
گوناگونی در برابر فرياد آزادی خواهانهء مردم مبنی بر داشتن حق آزادی تکلم ،نشرات ،آموزش و
دادخواهی به زبان مادری خود از طرف طبقات محافل و عناصر مرتجع شدت عمل نشان داده شده و
گنجينه های پربهای ادب و فلکلور مردم مورد تعرض و تباهی قرار گرفته است.
به منظور اينکه اهميت نقش و ارزش آزادی لسان که در ترقی و توسعه فرهنگ و بيداری مردم مؤثر
ميباشد ،نشان داده شود حقايقی را به طور مثال مطرح مينمايد:
همه ميدانند که متأسفانه اکثريت قريب به تمام مردم بی سواد اند ،پس چطور توده های مردم از نشرات
راديويی که به زبان های غير از زبان خودشان باشد ميتوانند استفاده نمايند و يا از مطالب نشراتيکه به
زبان خودشان تحرير نيافته ،از طريق با سوادان به درستی مطلع گردند.
آموزشی که به زبان مادری اطفال صورت نگيرد ،مجبور اند که با صرف چندين سال وقت لسان ديگری
را بياموزند و بعدا ً قادر گردند ،مطالب و مفاهيم علمی را فرا گيرند که اين امر باعث عقب ماندگی سطح
شعور و ذهن آنان می گردد ،در حالی که در لسان خودی با سرعت و عمق بيشتر ميتوانند وظيفه آموزشی
خود را انجام دهند.
قضيه مشخصی را که در يکی از محاکم مطرح باشد در نظر گيريم :متهم که اصﻼً لسان های معمول در
محکمه را نداند چطور ميتواند از خود دفاع نمايد و احيانا ً بی گناهی خود را به اثبات رساند ،درين صورت
بنا ً حق فرمان محکومت وی صادر خواهد شد.
حقايق نشان می دهد که به مشکل ميتوان لسان را بر مردم تحميل کرد ،برعکس آنکه کوته نظران و ملت
پروران دروغين ادعا می نمايند اين امر باعث انکشاف و غنای لسان نمی گردد ،بلکه يک زمان را با کار
جدی از طريق تأليفات و تراجم آثار مترقی و علمی ،تعميم وسيع آن در ميان متکلمين مربوطه ،نوآوریهای
معقول و بجا و وارد آوردن اصﻼحات در آن ميتوان بسط و انکشاف داد ،بدون اينکه در برابر السنه ديگر
حساسيت نشان داد و يا آن را محترم نشمرد.
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ما معتقديم که بايد در برابر تمام لسان های افغانستان ،از کوچک تا بزرگ برخورد علمی و عاقﻼنه صورت
گيرد ،کليهء آن ها رشد و انکشاف داده شده و احيا گردد .آزادی تکلم ،آموزش ،نشرات ،مکاتبات ،دفاع و
غيره علی السويه برای تمام لسان ها تأمين گردد.
وطن پرستان ترقی خواه دموکراتيک خلق افغانستان بر آنند که در جامعه نوين و مترقی کشور حل
دموکراتيک و اساسی ،قاطع و علمی مسأله لسان ها امکان پذير خواهد بود.
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