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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.   ھمکارۍ ته رابوليښت تاسونپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٧/ ٢/ ٢٢                                                                               خالدی نوراحمد دوکتور

  زبان نوشتاری و گفتاری ھای شيوه از حفاظت

   ما درمردم حق افغانستان در دری مروج

 آنھاست مادری زبان گسترش وحفظ 

 ]یمادر زبان جھانی روز از تجليل مناسبت به[

 زبان: "مينويسد فيسبوک در يونسکو" مادری زبان "روز بمناسبت خراسانی بنام شخصی
 تمام فرھنگى و ملى رسمى، زبان تنھا عنوان به ھمواره ابداليان تا سامانيان عصر از پارسى

 سلطنت پايان تا عظمت و رسميت اين و است بوده ... خراسان ب/د كل خاندانى ھاى امپراطورى
 ، طوفان و باران و باد ھيچ از و ماند باقى ھمچنان ھا فرود و فراز تمام رغم به خان 2 امان

 ھيچ از فارسى زبان اى خورده سوگند دشمنان اخير قرن يك در متأسفانه.... نرسيد او به گزندى
 مسخ را اش ھويت و بركنند بن و بيخ از را كھن درخت اين ھاى شاخه تا نكردند مضايقه ظلمى
 . "نمايند

 قسم دشمنان اين و ميکند صحبت) دری (فارسی زبان حق در ظلم کدام از خراسانی آقای
 و اداری موسسهء چند و جاده چند نامگذاری آيا اند؟ بوده کسانی چه) دری (فارسی زبان خوردهء
 حقوق بدل در دولت کارمندان برای پشتو زبان تدريس کورسھای کردن داير و پشتو بزبان علمی

 و بيخ از را" پارسی "كھن درخت زبان ھاى شاخه تا است ظلمى ھيچ از نكردن ضايقهم امتيازی
 مسلم حق پشتو زبان ظرفيت افزايش و تقويت آموزس، راه در کوشش مگر بركنند؟ بن

 دری زبان گسترش و شکوفانی سايهء در و موازی کوشش اين آيا نيست؟ افغانستان پشتوزبانھای
 داکتر حبيبی، عبدالحئ طرزی، محمود آيا آن؟ با مخالفت و تضدي در يا و است گرفته صورت
 دشمنان انھا ھای خانواده اعضای و خان داوود محمد شاه، ظاھر محمد نادرخان، جاويد، احمد
 دری زبان اشخاص اين اکثريت مادری زبان مگر اند؟ بوده) دری (فارسی زبان خوردهء قسم
 نام مگر نيست؟ دری زبان امروز تا افغانستان لتدو اداری رسمی کتابت و خط مگر است؟ نبوده
 بنام ايران در و" تاجيکی "بنام تاجيکستان در که نيست زبانی تاريخی و اولی نام" دری"
 کھن درخت ريشهء به تيشه مترادف بصورت نام سه اين موجوديت آيا است؟ معروف" فارسی"

 ميزند؟" پارسی "زبان

 ابراھيم. ميکنند ياد مترادف بصورت فارسی يا دری از ايرانی دانشمندان يکتعداد حتی
 ترجمه ،)ھجری٣۴۶ (منصوری ابو شاھنامه کتابھای که مينويسد تھران دانشگاه استاد پورداود،
 ٣٢۵ (بلخی شھيد ،)ھجری٣٢٩ (سمرقندی رودکی ،اشعار) ھجری ٣۶۵ ( طبری تفسير
 و فصيح بزبان ھمه) "ھجری ۴٠٠ (فردوسی شھنامه ،)ھجری ٣٧٠ (طوسی دقيقی ،)ھجری
 ديباچه ،"قاطع برھان "معين، محمد" (است شده گفته و نوشته پارسی يا دری پختهء و استوار
 با ھمزمان نيز اس/م از پيش ادوار در دری زبان). تھران ١٣٣٠- اول جلد وھفت بيست صفحه
 و منثور (کتبی آثار موجوديت ميکنند حمايت را عقيده اين که قراينی. است داشته وجود پھلوی
 ظرف در که ميکند آن به دYلت و است غيره و) ق ه ٣۶۵-٣۵٠ (سامانی نوح زمان از) منظوم

 که مينويسد پورداود ابراھيم. باشد رسيده ب/غت و فصاحت باين زبانی است بعيد قرن سه دو
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 ویپھل زبان با مزبور زبان و شده ريخته اس/م از پيش قرنھا زبان اين شالوده و پايه بايد"
- اول جلد وھفت بيست صفحه ديباچه ،"قاطع برھان "معين، محمد". (است ميرفته پيش متوازيآ
 پھلوی زبان چون منتھی "که افزايد می صفحه ھمان پاورقی در نويسنده ھمين). تھران ١٣٣٠
 ھم اگر – اس/م از پيش دری زبان از و باقيمانده زبان بدان رسايل و ھا کتيبه بوده رسمی زبان
 ميگويد م/يری استاد اساس ھمين بر". است نرسيده بما چيزی - داشته وجود رمکتوبآتا

 ريشه ھيچ که است متاخرين کار جديد فارسی و ميانه فارسی قديم، فارسی اصط/حات بکاربردن
 دربار مداين، شھرھای مردم لغت دری ميگويد المقنع بن عبداله قول از النديم ابن. ندارد تاريخی
 در وقتی آن بنابر.) ١٩ ص قاھره جاپ الفھرست. (است بلخ اھل مشرق مردم لغت و پادشاه،
 مروج رسمی بصورت" فارسی "عوض به را" دری "زبان کاربرد افغانستان دولت م١٩٦٤ سال

 اين اولی و تاريخی درست نام از استفاده برعکس بلکه نبوده اش ھويت مسخ در عملی ساخت
 به دری زبان تکامل و ھا ريشه درست معرفی در افغان ققينمح ناپذير خستگی کار. است زبان
 دانشمندان. است انجاميده زبان اين از تاجيکستان و ايران افغانستان، از اعم منطقه مردم بھتر فھم

 سرزمينھا اين در که بود" دری "زبان ماوراالنھر و خراسان مردم اصلی زبان ميگويند افغانستان
 فارس به بعدتر سال دوصد و يافت گسترش و بوده موجود) اشکانی یپھلو (پارتی زبان کنار در
" فارسی "زبان ھويت مسخ برداشت اين. شد معرفی بود" ساسانی پھلوی "آنھا مادری زبان که

 در فارسی آن به ايران در امروز که است زبانی ھای ريشه درست معرفی برعکس بلکه نيست
 . ميگويند دری نآ به افغانستان در و تاجيکی تاجيکستان،

 افغانستان در مروج رسمی لھجهء و افغانستان در مروج دری که اند معتقد ايرانيھا بيشتر
. ميگردد محسوب معياری زبان و داشته بيشتر اصالت دارد رواج ايران در آنچه مقايسهء به

 رکشو در مروج زبان نوشتاری و گفتاری ھای شيوه محافظت در افغانستان زبانان دری کوشش
 به. آنھاست مادری زبان گسترش و حفظ در آنھا حق بلکه ستيزی پارسی نه و ستيزی ايران نه

 جايگزين که اصواتی تنھا آموزيم، می که زبان ما "سی بی بی خبرنگار حيدری محمد نوشتهء
 است زبان با. شود می سرازير ما جان در زبان، با نيز" فرھنگ. "گيريم نمی ياد را شوند مفاھيم
 اش، فرھنگ معنوی ھای سرمايه با و اش گذشته کھن تاريخ با زبانی ھر و کنيم می تفکر که

 پيمودن برای راھی زبان نيست، ديگران با ارتباط برای تنھا زبان. شود می فکر برای ای زمينه
 زبان. است کلمات از فراتر چيزی زبان. است جاری آن در تاريخ گويی. ھست نيز گذشته

. داريم ايرانيان با زيادی فرھنگی مشترکات ما که است درست اين." است ما فرھنگ سرچشمه
 و ايم برده بسر حيات کرده تکامل ھا حاکميت متفاوت شرايط در سال صدھا تاريخ طول در اما
Yرا اجتماعی و فرھنگی سياسی، حيات جداگانه راھھای که است سال صد سه به نزديک حا 

 ھای شيوه از حفاظت آن بنابر. داريم خود به منحصر و شخصم و متفاوت اوردھای دست پيموده
 زبان گسترش و حفظ در افعانستان مردم حق افغانستان در دری مروج زبان نوشتاری و گفتاری
 .است شان متمايز و مشخص فرھنگ و آنھا مادری

 پايان

 

 


