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 زبان پیرامون موجود بحث بر ای تبصره

تفاوت آن با فارسی ایران موضوع بحث اهل زبان  چگونگی نوشتن لغات درین زبان و ها زبان دری و درین روز 
ه این بحث یعنی محترم نجیب سخی ب ن آنالین است. نخست از همه باید از زمینه سازجرم ادب در پورتال افغان و

خاطر بازکردن این مبحث آموزنده ابراز امتنان نمایم. نوشته های محترم سخی را همواره با عالقه میخوانم زیرا این 
محتوی اصالحی در دفاع  معموأل دارنده   ،مطالعه بوده نوشته ها، طوریکه ازمتن اش برمی آید، مبتنی بر تحقیق و

یک کمبود انگشت میگذارد، در مورد  بر زبانی ما میباشد. محترم نجیب سخی به ابتکارخود، از هویت فرهنگی و
له زبان( نیز در  تحقیق میکند و بعد ها در مورد آن مینویسد. نوشته  ایشان تحت عنوان )افغانستان و آن مطالعه و مس 

چنین نتیجه میگیرد که تعدد زبانها در افغانستان هیچگاه باعث منازعه  ه وجهت دفاع از وحدت ملی متمرکز بود
نخواهد شد، زیرا همزیستی این زبانها در افغانستان سابقه  تاریخی دارند. ضمنأ آقای  درمیان مردم افغانستان نشده و

اصلی انحراف داده  سخی اشاراتی به شکل نوشتن یکعده کلماتی دارد که تحت تأثیر هجوم فرهنگی ایران از حالت
 محترم انجنیر بشیوه  ایرانی نوشته میشوند. همین اشارات بود که مورد اعتراض محترم داکترهاشمیان و شده و

باعث آغاز بحث باالی شیوه   نگارش کلمات در زبان دری شد. این بحث بسیارمفید است.  گرفت و معروفی قرا
حه وهاب تحت عنوان تهاجم فرهنگی ایران نشر میگردد نوشته های محترم انجنیر معروفی که توسط محترمه صال

)افغانستان در  ذشته نیز محترم نجیب سخی مقاالت ارزشمندی هم در زمینه  دفاع ازگنیز جالب وخواندنی اند. در
موسیقی داشته اند. ایکاش این بحث یکی دوسال قبل  هم در ساحه  زبان و و مسیرتاریخ( اثرجاودانه  مرحوم غبار

  .هموطنان عالقمند به فرهنگ از آن بیشترمی آموختند ید تاآغاز میگرد
ایشان هفت  در البالی همین بحثها بود که آگاهی یافتیم که دوکتورای محترم هاشمیان در رشته  زبان شناسی است و

ه با اشتیاق فراوان ب سال در ایاالت متحده درین رشته تحصیل کرده اند. به تعقیب آگاه شدن ازین موضوع  فورأ و
جرمن آنالین مراجعه کردم تا  آرشیف نویسندگان پورتال وزین افغان خلیل هللا هاشمیان در لیست مقاالت محترم سید

با نوشته های ایشان در رابطه با زبانشناسی زبان دری یا پشتو آشنا شوم. انتظار داشتم استاد هاشمیان برای دفاع از 
رشته  تحریر درآورده باشند. درین رابطه ه ایران آثار ماندگاری ب زبانهای ما در برابر تهاجم فرهنگی دولت آخوندی

یک عکس العمل ایشان به خبرگزاری فارس، برخوردم.  فقط بیک مقاله  سه صفحه ای خود محترم هاشمیان و
لیست آثارمحترم هاشمیان موجود بود.  زمینه  زبان در عالوتأ پنج تبصره در مورد نوشته های سایر نویسندگان در

 زرگ درین لیست بسیار متعجب وب جمله سه تبصره  آن بر آثارمحترم نجیب سخی میباشد. با نیافتن هیچ اثرازین 
را به استاد هاشمیان وسایر استادان زبان های ملی ما، بخصوص د متأثر شدم. وتصمیم گرفتم گالیه  دوستانه  خو

 .پشتو بروی کاغذ آورده به نشر بسپارم زبان های دری و
  هاشمیان که در رشته  زبانشناسی تا سط  دکتورا تحصیل دارند وسایر استادان سابق  فاکولته  زبان ومحترم خلیل هللا

تحصیل   ادبیات پوهنتون کابل به پول مالیاتی که از مردم بی بضاعت افغانستان جمع آوری میشد، مکتب خوانده و
ختصاص یافته بود، ازنعمت تحصیل در ها با استفاده از بورسیه های که به همین مردم غریب ا بعد کرده اند و
وطن، با قربانی  اروپا مستفید شده اند. با تأسف این دانشمندان کمیاب افغانستان را فرزندان ناخلف مادر امریکا و

 نعمت خدمت به حیث استاد پوهنتون در داخل افغانستان محروم  کردند و کردن افغانستان به پیش پای شوروی، از
دن عده  زیادی از نخبه های سرزمین ما شدند. ازهمان آغاز دهه  هشتاد قرن بیستم بدینسو، پناهنده ش باعث شهادت و

منزل  اکثرأ مصروفیت خارج از ادبیات کشور در سرزمین هجرت زندگی میکنند و این گلهای سرسبد زبان و
غریب افغانستان فراگرفته ندارند. ملت در خون تپیده ازین استادان انتظار داشت تا دانشی را که با پول مالیه  مردم 
ادبیات کشور بکاربرند.  بودند، با استفاده از وقت وافری که در محیط هجرت دارند، در خدمت انکشاف زبان و

، بعد از غیاث اللغات چیزی بنام فرهنگ لغات زبان دری نداریم. اگر استاد هاشمیان بطور مثال ما برای زبان دری
مطابق به  ش، غیاث اللغات را اساس قرار داده و فرهنګ لغات جامع تر وتفاهم با یکعده همکاران سابق ا در

های لغات ایرانی  زمان تدوین میکردند، امروز دری زبانان افغانستان مجبوربه مراجعه به فرهنگ و تقاضای عصر
ادبیات  ودزدی ایرانی، نمیبودند. عین انتقاد باالی استادان سابق زبان  فرهنگ دستخورده در راستای عظمت طلبی و
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 پشتو نیز وارد است. 
 

زمانی پوهاند حبیبی برای دوره  اول دیپارتنمت ادبیات پشتو کتاب تاریخ ادبیات پشتو را نگاشت. در مقدمه  این کتاب 
تاریخ مکمل تر  زده و عالمه حبیبی ابراز امیدواری میکند که بزودی فارغان این دیپارتمنت دست به تحقیقات بیشتر

ا بنویسند. این آرزوی عالمه حبیبی نه تنها در دوران حیاتش برآورده نشد، بلکه شاگردانش برتر ادبیات پشتو ر و
حتی در دوران هجرت، نداشتن مصروفیت کاری و در اختیار داشتن بهترین کتابخانه های جهان،  قادرنشدند، 

پشتو در همان پریشان آرزوی آن فرزند سخت کوش وطن را برآورده سازند. در رابطه با فرهنگ لغات نیز، زبان 
حالی زبان دری بسر میبرد. چرا باید ما برای معانی لغات پشتو به لغتنامه )دریاب( که مملو ازلغات اردو بوده و 
چاپ پشاوراست مراجعه کنیم، در حالیکه افغانستان مهد زبان پشتو است؟ چرا ایرانی ها توانسته اند بیش از ده 

پ کنند ولی استادان محترم ما به تدوین حتی یک فرهنگ لغات دری، برای فرهنگ لغات فارسی را بنویسند وچا
مقاله به رفع مسؤلیتی که  رانمایه  ما میتوانند با نوشتن چندگباشندگان مهد زبان دری،  مؤفق نشده اند؟ آیا استادان 

   بپردازند؟ ،وطن ومردم دارند در برابر طی سه دهه  اخیر
میبرند، بقیه عمر خود را  های افغانستان که در هجرت بسر ادان سابق پوهنتوناگرمحترم استاد هاشمیان وسایر است

جدید علمی بپردازند، و با تقویت زبان های ملی خویش سدی را  تألیف یا حداقل ترجمه  آثار به تحقیق، تتبع و
ف انکشا هویت فرهنگی ملت ما و خدمت مهمی به دفاع  از دربرابر تهاجم فرهنگی ایران تشکیل دهند، مصدر

زبانهای ما انجام خواهند داد. امیدوارم این پیشنهاد دوستانه را جدی بگیرند. اگرمسلکی ها زبان های ملی ما را 
پاکستان تنها بگذارند، افراد سایر مسلکها به ُپرساختن این خال خواهند  از جانب ایران و دربرابر موج های ویرانگر

  .پرداخت
 (ختم)
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