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 ت؟آموخ دیرا در خارج ازافغانستان چگونه با یزبان شغنان
 

 نوشته: پوهیالی علی بیک سالک

 

 ۲۰۲۰جوالی  ۱۵

 
به خواندن و  توانندیشان چگونه م اریخارج از د یکشور ها میمق یها یشغنان فرزندان

 ؟ ابندی شان دست ینوشتن زبان مادر
 

در خارج از  یعالقمندان زبان مادر یرا برا لیذ نهیدو گز خواهمیموضوع م نیا یرو
 :مینما شنهادیافغانستان پ
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شان  یاطفال و نوجوانان خواسته باشند که فرزندان شان به زبان مادر نیاگر والد .1
 به یچاپ شده فعل یکتاب ها نیاست که والد نیا  یراه اول ،و حرف بزنند سندیبنو

 ایو  یبه شکل جمع ایدلخواه شان  ستمیرا از وطن بخواهند وبعد به س یزبان شغنان
که در افغانستان  ستیراه معمول نی. اندینما سیتدر شیبه کودکان خو یهم انفراد

و هم چنان از  ،دارد یعرب یکه بسا واژه ها ،یدر یکنون مروج است و از الفبا

 . دارندیاستفاده م ،گرفته شده تیزبان پشتو به عار یاز الفبا ییحرفها یتعداد

 

که در خارج از کشور  یکه جوانان و نوجوانان شغنان ،است  نیمن ا یشنهادیراه پ .2
د ایندارند و  تیبلد مروج در افغانستان یزبان شغنان یو به  الفبا کنندیم یزندگ

 "شان یزبان مادر ،توانندیاطفال م نینچنیا ،شودیشان مشکل تمام م یبرا گرفتن
 سیبصورت سل ینیالت یبا استفاده از الفبا  یعنیوجه  نیرا با ساده تر "یزبان شغنان

 .اموزندیو روان ب

 
 ای  یشان زبان معاوره و صدیف ۹۰از  شتریب یعنیشان  نیشتریکه اطفال ما ب میدانیم همه

پرابلم  یول ، زنندیآموزند و حرف م یو اقارب خود م شیرا در خانه و از خو یزبان گفتار

 . شان است یشان در نوشتن و ساده خواندن نوشته  یاساس

 
و اجداد  اکانیاز ن نهیبه س نهیکه از گذشته ها س ستیا  دهیپد یکه زبان گفتار میدانیم چنانچه

که با  ،است افتهیبه ما انتقال  یث پر ارزش فرهنگ رایاز ارکان مهم و م یکی ثیحما ب
مسلمن در  ی. ولافتیهم انتقال خواهد  یبعد یبه نسل ها یطیمح زیناچ یتفاوت ها یبعض

قرار گرفته و زبان  یزبانها و فرهنگ خارج ریتحت تاُث شتریاطفال ما ب یخارج یکشورها
منوال  نیو به هم توانندیاستعمال کرده نم شیواژه ها یزگیو پاک یرا با همان سچه گ یشغنان

زبان  -ما کیدور و نزد یها ندهیآ یکه نسلها رودیآن م میب "دور تر یها ندهیآ"درطول زمان
از  ،ماست  یوقدما ما تیمهم هو یازاجزا یکیفرهنگ و   نیرا که مب انش اکانین نیریش

 . دست بدهند

 
به  یزبان شغنان یاست که به تمام اصوات و أواها ییالفبا گانهی نیزبان الت یگفت الفبا دیبا 

 نیالت یالفبا جیخواندن و ترو. هم چنان با نوشتن و دهدیجواب م رییصورت درست و ال تغ
 نیتضم ییدور افتادگان تا اندازه  نیا یدور تر برا یها ندهیتا آ یحد اقل زبان شغنان

  . گرددیم

 
برعکس آن شامل است که  ای  یسیدر زبان انگل ینیالت یحروف الفبا نیشتریشک ب بدون

دارند . فقط تمام پرابلم  یو اطفال ما وشما کاملن به آن دسترس میدانیهمه ما وشما آن را م
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گونه گون  یاست که همچنآن حروف با صداها نیچند حرف از الت نیادگرفتینوجوانان ما 

 .کامل دارد یهماهنگدر مطابقت بوده و یصوت لحاظما از  یزبان شغنان

 
حضور  یزبان شغنان یبا الفبا کجایرا  ینیالت یدر قدم نخست جدول الفبا خواهمیم نکیا

مثبت و راه حل   فیالترنات گانهیکه  کنمیو فکر م ن به دست نشر بسپارم.دوستا یهمه 
از دوستان ما قهر نشوند حتا در  ییخواندن و نوشتن اطفال مادرخارج ازکشور و اگر عده 

 . باشد یز میداخل افغانستان ن
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 ! انیپا یبا حرمت ب
 


