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  دشخب یم تيوقت ار زغم نابز شزومآ :مزايای دو زبانگی و چند زبانگی

  نوروز علی ثابتی: نويسنده

   2012سپتمبر  14: تاريخ

زبان يک  ،در هر صورت. است که متولد می شود، رشد می کند ونابود می شود زبان يک موجود زنده
رشد می کند و ما  )homo sapien = حيوان ناطق(قابليت انسانی است که با ما يعنی انسان هوشمند 

صورت تمايل آن را کنار می در  ، و تغيير و تحول ميدهيم ، و آنراکسانی هستيم که به زبان حيات می بخشيم
  1. گذاريم

همچنان، . برای کسی اطالق می گردد که آن شخص قادر به تکلم با دو زبان است» دو زبانه« اصطالح 
به کسی » چند زبانه « اصطالح . شور دو زبانه گويندکشوری که دارای دو زبان رسمی باشد، آنرا هم ک

در زبان انگليسی شخص دو زبانه را . بيش از دو زبان تکلم کندکه با اطالق می گردد که قادر باشد 
(Bilingual) و دو زبانگی را (Bilingualism)  و شخص چند زبانه را(Multilingual)  و چند زبانگی را

(Multilingualism) و کسی که به چند زبان، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را بداند، اورا  می گويند »
 ند که دارای يک زبان ملی انددر جهان وجود دار کشورهايی. ياد می کنند  (polyglot)و يا  » چند زبان فهم
ن ی شان، زباولی کشور هايی هستند که بر عالوۀ زبان مل. با همان زبان صحبت می کنند هاو شهروندان آن

وجود ) دری و پشتو(دو زبان ملی مثلن در افغانستان . های ديگری هم دارند که اقليت ها را استفاده می برند
زبان زنده ) 30(ولی در پهلوی آن . دارد که همۀ افراد بايد در مکاتبات و کار های اداری از آنها استفاده کند

می به اين معنا که در ادارات دولتی از آنها کار غير رس. ديگر در افغانستان وجود دارد که غير رسمی هستند
زبان  :عبارتند ازبدخشان افغانستان است که از آنجمله زبان های گروه پاميری در واليت . گرفته نمی شود

قرغيزی و ازبيکی  سنگليچی، واخانی، منجانی، و زبان های گروه آلتايی مانند -روشانی، اشکاشمی - شغنانی
با هم در ارتباط به هم پيوسته بوده و  يیچون گويندگان اين زبانها، از نقطه نظر جغرافيا. نام بردرا می توان 

بنابراين، اکثر گويندگان زبان های پاميری دو زبانه . می باشند، جهت افهام تفهيم از زبان دری کار می گيرند
رغيز ها با وجود اينکه در بين خود با شغنانی ها، واخانی ها، منجانی ها، ازبک ها و ق. و چند زبانه هستند

هنوز هم در . زبان مادری شان تکلم می کنند، ولی در مکاتبات و امور اداری از زبان دری کار می گيرند
بين گويندگان اين زبانها افرادی پيدا می شوند که تک زبانه هستند، يعنی بدون از زبان مادری خود، زبان دوم 

اهالی گويندگان زبان های پاميری دو زبانه هستند، که بر عالوه زبان مادری شان، را نمی دانند، ولی اکثريت 
گويندگان زبان های پاميری، بايد افراد را نظر بر اينست که  بعضی. زبان بين االقوامی دری را نيز می دانند

و پشتو تدوين  زبان شانرا رها نمايند که در کشور رسميت ندارند و نصاب تعليمی دولتی با زبان های دری
، و يا در مجالس و نمی توانند زبان دری و يا پشتو را خوب ياد بگيرنداين مناطق می گردد، و شاگردان 

و می گويند که زبانهای اقليت محافل ابراز نظر کنند، و يا ديدگاه های خود را با ديگران شريک سازند؛ 
اند و شاگردان و دانشجويان در دانشگاه ها با گرديده ساکنين پامير زمين پاميری باعث عقب ماندگی ذهنی 

مشکالت روبرو هستند، چون آنها زبان دوم را خوب بلد نيستند، نمی توانند در جر و بحث ها اشتراک کنند، 

                                                            
24.aspx-http://linguist1969.blogfa.com/post.       1  
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وظيفوی هم مشکالت  ر حصۀ کار يابی، و در هنگام اجراآتهمچنان، د. و يا طرف مقابل را قناعت دهند
  .دارند

طرح می گردد که آيا براستی چنين ادعا ها درست هستند؟ آيا در اينجا، اين سوال م
دماغی، و اجتماعی افراد شده می  يت سبب جلوگيری رشد انکشاف فردی،زبان اقل
  تواند؟

 .تحقيقاتی که در اين زمينه انجام شده اند، عکس اين قضيه را ارائه می دهند

باعث تقويت حجرات  پژوهش اخير دانشمندان نشان می دهد که ياد گيری زبان دوم
قسمی که عضالت يک ورزشکار در اثر ورزش متداوم مقاوم می شوند، سيستم مغز انسان . عصبی می گردد

ساينس دانها در دانشگاه کالج لندن، در اين زمينه تحقيقات انجام داده اند و يافته های . هم اينطور عمل می کند
سپس، فشرده اين تحقيق در وب سايت انگليسی بی بی . نشر گرديد 2004پژوهش آنها در مجله نيچر در سال 

   2.متن کامل آنرا از انگليسی به دری برگردان نمودم. سی به نشر رسيد

 

  آموزش زبان مغز را تقويت می بخشد

  )برگرفته از متن انگليسی موجود در سايت انگليسی بی بی سی(

   .زبان دوم، قدرت مغز را افزايش می دهد ساينس دانها معتقدند که ياد گيری« 

دو « نفر آنها  80فرد را تحت مطالعه قرار دادند که  105مغز  ،گروهی از محققين از دانشگاه کالج لندن
  .بودند» زبانه 

ی ديگر زبانها يادگيری قسمی که ورزش عضالت را رشد می دهد،: يافتند کهدر جريان تحقيقات در آنها، 
را ) می کند ويا اطالعالت را پردازش که داده هااست ناحيه ای در مغز ( خاکستری رنگ مغز  مادۀ ،هم

  .تغيير می دهد

افرادی که آنها زبان دوم را در دوران طفوليت  ماده خاکستری رنگ مغِز ،احتمال زيادبه : تيم تحقيقاتی گفت
  .تر استانکشاف يافته آنهايی که زبان دوم را دير تر ياد گرفته اند، به نسبت ياد گرفته بودند 

يک نوع تاثيری گذاری ايکه بنام شکل ( در نتيجۀ شبيه سازی که مغز  ساينس دانها ميدانستند
اين پژوهش نشان می يافته های مگر . دارديير ساختارش را تغ توانايی) ياد می شود» plasticity«پذيری

  .دآنرا انکشاف می دهدهد که چطور آموزش زبان 

                                                            
 .س می باشدمتن انگليسی آن در وب سايت بی بی سی قابل دسترکسانی که ميخواهند مطالب اين نوشته با به زبان انگليسی بخواند؛   2

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3739690.stm 
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آنها زبان دوم که ی نفر بريتانياي 25کرد که از آنجمله ) اسکن( را تصوير برداری  نفر 83مغز تيم پژوهشی، 
 نفر 33پنج سالگی آموخته بودند، و ديگر که آنها زبان ديگر اروپايی را پيش از سن  نفر 25دانستند، می را ن

 تصاوير گرفته شده نشان دادند که .سالگی آموخته بودند 15الی  10سنين ديگر که آنها زبان دوم را بين 
ن نسبت به کسانی که زبا ،در دو زبانه ها) مـُخقشر در زير (مغز غلظت مادۀ خاکستری رنگ در طرف چپ 

 :که د، نشان دانشر شد (Nature)يچر يافته های اين پژوهش که در مجله ن. نمی دانستند، زياد تر بوددوم را 
آموخته دوم را  زبان در سن طفوليتدر دو زبانه هايی که  ، خاصتن)آموختن زبان دوم(تاثير گذاری آن 

  . بود محسوس بودند،

که آنها زبان انگليسی را بمثابه زبان دوم صورت گرفت نفر ايتاليايی زبان  22باالی ی تحقيق ديگرهمچنان 
  .داد يافته اين تحقيق هم عين چيز را ارائه .سالگی ياد گرفته بودند 34 الی 2بين سنين 

اظهار  (UCL)در دانشگاه کالج لندن ) عصب شناسی(ورولوژی ی، رئيس تيم تحقيقاتی انستيتوت نيآندريا ميشيل
  .داشت که يافته های تحقيق ارائه دادند که چرا افراد خورد سن زبان دوم را به سهولت می آموزند

  :ثير گذاریتا

  .ندخورد سن در آموزش زبان سليس باش مانند افرادست که افراد مسن قادر نيستند اين بدان معنی ا

 10تا  5زبان دوم را بين سنين  ،طور مثال(که آنها در يادگيری زبان دوم، افراد مسن به اندازه افرادی 
  .، خوب نمی باشند)سالگی ياد گرفته باشند

ا در سنين که آيا ياد گيری زبانه مرکز ملی زبانها است، در اين مورد ترديد دارديک که  (Cilt)سيلت  ،ولی
نظريات بر مبنای يافته ها و مدرک بی اساس، : نگوی اظهار داشت کهيک سخ يا خير؟ طفوليت آسانتر بوده

بهر  .بان در بين گروه های متفاوت سنی وجود داردورد مقايسه تاثير گذاری فراگيری زمتعارض در م
روی س .وزش زبانها در بريتانيا آغاز نمايندکه افراد خورد سن به آم صورت، او گفت که اين با اهميت است

 ولی، .نفر کارگر بريتانيايی فقط يک نفر قادر به سخن گفتن به زبان دوم است 10د که از بين آخری نشان دا
 ».ال فراهم نمايند، تمام مکاتب ابتدايی بايد دروس زبان را برای اطف2010تا سال 

از سوی ديگر، چون سلول های مغز در دو زبانه ها رشد می کنند و تقويت می يابند، کمتر به مريضی های 
در کشور کانادا صورت گرفته، مبّين آنست که دو زبانه ها در  قسمی که مطالعه ای. ال می گردندروانی مبت

   3.مصئون تر هستند (Alzheimer)مقابل مرض الزايمر 

  منفعت چند زبانه بودن

، از هر که  است و يخ ها را (melting pot)در جهانی که زندگی می کنيم، شبيه به يک ظرف ذوب کننده 

در زبان دری، در اين . دنرا بخود اختيار می کن» آب « در آن ظرف بيندازند، همه شکل نقطه دنيا بياورند و 

                                                            

3. Rozenn Milin, The benefits of multilingualism, submitted by: Maïté Naudan, Submitted on: 01/26/2011, Available from: 
http://www.real-association.eu/news/benefits-multilingualism 
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اين بدان معنا است . هر چه که در معدن نمک افتد، تبديل به نمک می گردد: مورد يک ضرب المثل وجود دارد

هستند که زبان ها و فرهنگ های کوچک را و يا معدن نمک که زبان های بزرگ مانند همان ظرف ذوب کننده 

. رای مزايای خاص خود استدا (polyglot)ولی، با وجود اين، چند زبانه بودن  .در خود منحل می کنند

. از عينک خود به مشاهده می نشينند در اين است که آنها دنيا را فقط (monolinguals)مشکل تک زبانه ها 

. »سرحد دنيای من است ،مرزهای زبان من « : ، گفته استفيلسوف اتريشی ،ن اشتاينـلودويگ ويتگچنانچه 

دنيای خود کامگی می بر آيند و با فرهنگ های مختلف آشنا می ولی، کسانی که چند زبانه هستند، آنها از 

بخاطر . بينش آنها در مورد دنيا تغيير می خورد، و دنيا را با عينک های مختلف به مشاهده می نشينند .شوند

را با شکل خاص خود بيان می دارد و اين برای انسان امکانيت می دهد تا ) نظريات(اينکه، هر زبان آيده ها 

فرهنگ خود و جهان از زوايای مختلف نگريسته شود، تا بينش های تازه را کماهی کند و در مورد به 

، در قسمت آموزش پويا تر بوده و آنهايی که دو زبانه و يا چندين زبانه هستند .دديگران آگاهی حاصل گرد

چندين زبانه هستند، در  در نتيجه، اطفالی که دو زبانه و يا. توانايی حل معضالت در آنها انکشاف می کند

و اين  .معنويت نسبت به شاگردان تک زبانه هستندد و متمايل به توسعه بيشتر عمل می کننمکاتب خوبتر 

سر برده اند، اطفال شان، کسانی که در کشور پاکستان در مهاجرت ب. نظريه در افغانستان هم صدق می کند

، اطفال تند، و بعد از بر گشت به کشورسی را ياد گرفزبان مادری شان، زبان های اردو و انگلي بر عالوۀ

ايکه به همه اين اطفال در مکاتب ممتاز بوده، و آن عده . شان در مکاتب امتيازات عالی را کسب نموده اند

نمونه آن در ولسوالی . مختلف کشور مصروف آموزش هستند در دانشگاه های سن جوانی رسيده اند، اکنون

ه اند، دارای اطفالی که از مهاجرت از کشور پاکستان بر گشت. کاملن مشهود استهای شغنان و اشکاشم 

علتش . بهتر نسبت به شاگردان محل دارند (performance)آموزشی  نمرات عالی و انجام فعاليت های

اينست که با ياد گرفتن زبان اردو و انگليسی، سلول های مغز شان انکشاف يافته است و آنها مطالب دروس 

دارای مزايايی ... دانستن زبان دوم، سوم، چهارم، و بر عالوۀ اين،  .ا سريع تر و با سهولت درک می کنندر

  4 :در زير آماده اندکه می باشد، 

خالقيت در فرد چند و قدرت تفکر :  (Cognitive Benefits)و پردازش مغز  مفاد در قسمت درک: الف

اينگونه افراد برای هر شی و . زبانه رشد می کند و توانايی اين را پيدا می کند که با انعطاف بيشتر تحليل کند
                                                            
4 7 Benefits From Being a Polyglot And The Idea of Multilingualism, Available from: 
http://www.lifestyleupdated.com/2012/03/12/7-benefits-from-being-polyglot-idea-of-multilingualism/ 

The Magial Frog, French Club (n.d.) ‘The Advantages of being Multilingual’, Available from: 
www.themagicalfrog.com/.../Advantages‐of‐being‐Multilingual.pdf 
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 ،ضروريات شنوندگان در مقابل ونسبت به تک زبانه ها، نظريه، دو و يا بيشتر کلمات بر می گزيننديا هر 

  .در رشد معنوی يک شخص دارد چند زبانه بودن تأثير مثبت. ندحساس تر هست

ظرفيت در تحليل قضايا  ،چند زبانه ها :(Curriculum Benefits)نصاب آموزشی  در قسمت مفاد: ب

افراد را قادر می سازد تا خوبتر بياموزند و بهتر درک اين قدرت سخن گفتن به چندين زبان، . بيشتر دارند

آنها می توانند به سهولت . ت هم دست آورد های خوب دارندچند زبانه ها در هنگام آزمون ها و امتحانا. کنند

  .يک زبان ديگر را هم بياموزند

چند زبانه ها از مهارت های خاص  : (Communication Advantages)ارتباطات قسمت مفاد در : ج

آنها ادبيات چندين زبان را می دانند که اين به . خواندن و نوشتن در زبان های مختلف بر خور دار هستند

و اين کاملن  عنعنوی را ارزانی ميدارد؛ خودی خود برای آنها دانش ژرف تر در مورد نظريات و سنت های 

افهام و تفهيم و ارتباط گرفتن به مسافرت می روند، در  های مختلفآشکار است که زمانی که آنها در کشور 

  .مشکل ندارندبا افراد و اشخاص 

بنا به . فرهنگ های نا همگون آشنايی دارند چند زبانه ها با : (Cultural Advantages)مفاد فرهنگی : د

برد باری  ديگران،  فرهنگی در اعتقادات و رسوم های داشتن تجربيات وسيع فرهنگی، در قسمت تفاوت

  .و مفکورۀ باز دارندبيشتر 

بوسيلۀ زبان بين افراد ارتباط بر قرار می  : (Character Advantages): شخصيتدر قسمت مفاد : هـ

زمانی که يک شخص با زبان مادری ما، با ما صحبت می کند، تمايل داريم که با آنها ارتباط داشته . شود

حس اعتماد به ت را با افراد ديگر از کشور های مختلف استحکام می بخشد و اين بخودی خود ارتباطا. باشيم

  .، افزايش می دهد)زمانی که با ديگران ارتباط بر قرار می کند(نفس را 

پژوهش های اخير در رشته طبابت نشان دادند که چند  : (Benefits to Health)مفاد برای سالمتی : و

پيری زود رس با تقويت سازی فعاليت مغز، جلو گيری  (symptoms)عارضه های از زبانه بودن می تواند 

  .و می تواند باعث طول عمر گردد. کند

دانش و فهم يک شخص  چند زبانه بودن،:  (Employment Benefits)به کار گماری در قسمت مفاد : ز

در . يک شخص کارگر واقع می گردد (CV)در خلص سوانح  را افزايش می دهد و اين بطور شگفت انگيز،

دو . وقت انتخاب کارمند، يک شخص دو زبانه نسبت به يک شخص تک زبانه در ارجحيت قرار می گيرد

دو زبانه ها و . زبانه و يا چند زبانه بودن فرصت های کار يابی را در عرصه های مختلف عرضه می کند
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ايی مانند، خرده فروشی ها، نمايندگی های مسافر چند زبانه ها فرصت های حرفوی و مسلکی را در بخش ه

بری و سياحتی، پست های اداری، ارتباطات عامه، بازاری يابی، بانک داری، محاسبات، ترجمانی، حقوق، و 

  .تدريس و آموزش، وغيره پيروزی هايی را از آن خود می کنند

  نتيجه گيری

عث پسمانی رشد و انکشاف دانشجويان شغنانی اينکه گفته می شود زبان شغنانی بحيث يک زبان اقليت با

اگر زبان  .گرديده است، يک تصور غلط بوده، و کسانی که اين نظريه را مطرح می کنند، به خطا رفته اند

شغنانی در نظام نصاب تعليمی عالوه گردد و بطور سيستماتيک در مکاتب تدريس گردد، اين امر باعث 

شاگردان مسايل فولوژيکی، صرفی و نحوی را خوبتر درک . رددپيشرفت در روند آموزش شاگردان می گ

) دری، پشتو، عربی، و انگليسی(می نمايند،  و آنرا به شکل تطبيقی با ساير زبان های شامل نصاب تعليمی 

از يک طرف، اين روند برای زبان شغنانی و . بکار گرفته و اين زبان ها را به وجه احسن ياد می گيرد

مزايايی که در  نقراض نجات می دهد، و از طرفیآنرا از خطر ا و از سوی ديگر،می بخشد، ادبيات آن غنا 

  .باال ذکر شدند، شاگردان از آنها بهره ور خواهند شد

در دوران شوروی سابق، يک سروی صورت گرفت و نتايج اين سروی نشان ميداد که فيصدی سواد در 

بلند افراد با سواد  کشور تاجيکستان دارای ارقام ،داخل شورویجهان در اتحاد شوروی سابق بلند بوده و در 

در داخل جمهوری تاجيکستان، واليت خود مختار بدخشان کوهی اين امتياز را کسب کرده بود . دنشان داده ش

اين در حاليست که همه باشندگان بدخشان کوهی بزبان دوم . که بيشترين افراد با سواد در آنجا رقم خورده بود

با وجوديکه . يا بزبان سوم آموزش ديده اند که زبان تاجيکی و يا زبان روسی در آن دوره مروج بودو 

بزبان های مختلفی چون شغنانی، روشانی، يزغالمی، اشکاشمی، ) پاميری ها(بدخشانی های تاجيکستان 

دست آورد بزرگ  شان است، چه قسم به اين) زمان مادری(تکلم می کنند که زبان اول  یواخانی، و قرغيز

ش پس همان تحقيقات دانشمندان دانشگاه کالج لندن درست است که آموز. نايل گرديده اند) سطح سواد بلند(

  .زبان دوم مغز را تقويت می بخشد که در نتيجه آن، پاميريان ممتاز بر آمده بودند

  .تجربيات شخصی خودم را باز گو می کنمدر اينجا، 

ب تحت پوشش مکت دو، طی يک بازديد رسمی از کشور پرتگال، از 2011ر سال بتاريخ چهاردهم ماه نوامب

 Padre Alberto)ب، مکتب متوسطه پادری البرتو نـِتو نام آن مکات. ، بازديد بعمل آورديمبنياد آقا خان

Neto)  لزبون و مکتب متوسطه سيوماره ده کوسته پريمو در حومۀ شهر(Seomara da Costa Primo) 

مکتب و معلمين، از صنوف درسی، و  انضمن مالقات با مدير. است (Amadora)مادورا در شهرک ا
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معلمه مکتب ، (Sozana)در جريان گفتگو ها، با خانم سوزانا . های شاگردان بازديد بعمل آورديم فعاليت

بوده  و در ) کثرت گرا( ايشان گفتند که آن مکتب، يک مکتب پلورالستيک. پادری البرتو نـِتو، صحبت نموديم

د و ياد آور شد که در آن مکتب شاگردانی هستند که زبان مادری آنها ناز تمام نژاد ها وجود دار آنجا شاگردان

) 52(در آن مکتب، شاگردان به ايشان گفتند که . پرتگالی نيست، و زبان پرتگالی، زبان دوم برای آنها است

ضمنن، کالس های درسی . می آموزشی، زبان پرتگالی استزبان مختلف صحبت می کنند ولی زبان رس

، در افغانستان اشخاص تنها يک قصۀ جالب ديگر اينکه .زبان های خارجی هم در آنجا وجود داشت

ولی خانم . متخصص يک زبان شده می توانند، و يک زبان را در مکاتب، و دانشگاه ها تدريس می کنند

يک ساعت در کالس انگليسی، و ساعتی . بان مختلف را تدريس می کندسوزانا گفتند که در آن مکتب چهار ز

از ايشان در قسمت ياد گرفتن زبان، بکار گيری لهجه ها، . در کالس اسپانيايی، و ساعتی هم در کالس آلمانی

نمی   (mix)آيا حين حرف زدن واژه های اين زبان ها از نزدش گـد م کهو تکيه صدا، و آهنگ جمالت پرسيد

اگر دقت صورت نگيرد، گد خوردن واژه : ندو گفت ندايشان تبسم کرد. د، و يا به اشتباه گرفته نمی شوندخورن

های اسپانيايی را بکار ببرم و بر عکس خود آگاه واژه ، نا ها حتمی است و گاهی ميشود که در کالس آلمانی

دهد، واژه های زبان به دست و او گفت که اگر تمرين و ممارست را توقف . اين امر هم صورت می پذيرد

حاال سوال در اينجا است که چگونه آن خانم، معلم مسلکی و حرفوی در چهار و . فراموشی سپرده می شوند

زمانی که انسان زبان دوم را می آموزد، ياد گيری زبان  :ايشان عالوه نمودند پنج زبان مختلف شده است؟

گفت که مادرش انگليسی زبان، و پدرش آلمانی  او. يردهای سوم و چهارم آسانتر و سريعتر صورت می پذ

و ضمنن در کورس های  زبان است و اين زبان ها برايش زبان اول هستند که از والدين خود ياد گرفته است

و زبان پرتگالی و اسپانيايی را در دانشگاه آموخته . آموزشی زبان ها، آنها را بشکل سيستماتيک آموخته است

شغنانی است، ) گل نظر خان(زبان مادری پسر کاکای من  . ده من هم وجود داردات در خانواين واقعي. است

ضمنن، در هنگام مهاجرت . فرزندان او بهر دو زبان صحبت می کنند. است) واخی(و زبان مادری همسر او 

انش به پنج زبان در واقعيت امر، فرزند. ای اردو و انگليسی را هم بلد شده انددر پاکستان، فرزندانش زبان ه

بطور سليس و روان صحبت می کنند و شايد با پشتو هم کمی ) دری، شغنی، واخانی، انگليسی، و اردو(

  .خواهند آموخت) اگر تالش کنند(زبان های ديگری را  ،بلديت حاصل نموده اند، و در آينده

اين بر خالف . شده است؟ هرگز نهشان آيا، زبان مادری و زبان پدری آنها، سّد راه پيشرفت های آموزشی 

  .نظريه، آنها نمرات ممتاز را کسب نموده اند

و ، باالی زبان های دری، پشتو، ازبيکی، روسی، )شغنانی(آقای دوکتور پيکار، بر عالوه زبان مادری خود 

خود آقای سرور ارکان بر عالوه زبان مادری . مسلط است و شايد زبان اردو را هم بداندکاملن انگليسی 
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آقای دکتور پاميرزاد، بر عالوه . و انگليسی را بلد است، یوسنارفان های دری، پشتو، روسی، ، زب)شغنانی(

و چندين فرد و جوان شغنان زمين . زبان مادری خود، با زبان های دری، پشتو، اردو و انگليسی بلديت دارد

شرفت تحصيلی شان شده، و يا در قسمت پيشرفت آيا اين زبان شغنانی بوده که سّد راه پي. چند زبانه می باشند

  های آموزشی برای آنها کمک نموده است؟

و اگر در قسمت بکار گماری در افغانستان دقت صورت گيرد، پشتون ها بيشتر بکار گماشته می شوند، 

اری شايد در بعضی از ساحات ک. تلقی می کنند (Nepotism)بعضی اينرا مسئله ناسيوناليزم، و قوم گرايی 

ولی اگر به اصل قضيه نظر اندازی شوند، اکثر افراد تحصيل . تبعيض زبانی و منطقوی وجود داشته باشد

اکثريت  .کرده پشتون دو زبانه و يا چند زبانه هستند، و در قسمت فهمش زبان در ارجحيت قرار می گيرند

ولی پارسی زبانان به  حرف زده می توانند،» پشتو « و » دری« تحصيل کردگان پشتون به زبانهای 

آنها با زبان د و با نآموزش زبان کمتر ارج می نهند، و از ديگران دعوت می کنند تا زبان آنها را بياموز

سفر در با وجود اين، در اين اواخر جوانان درک کرده اند که بخاطر به گماری،  .اصيل دری سخن بگويند

کشور های خارجی، ادامه تحصيالت عالی، وغيره نياز به آموختن زبان های ملی و بين المللی است تا به 

  .دتحصيلی، وغيره نايل آينموفقيت های بيشتر علمی، کاری، فرهنگی، 
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