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   1۴/1۱/۰۱1۴          مسعود فارانی

 نباید زبان را ابزار سیاسی ساخت
 روش امالی زبان دری ۀدر مورد رسال

 (دومقسمت )

 

فرهنگ عمید ایرانی به هشتمین چاپ  133۰سال  
اقبال نشر یافت و « انتشارات امیر کبیر»واسطۀ 

در اخیر همان سال به بازار کتابفروشی کتاب های 
 ده شد،ایرانی در شهر های مهم افغانستان قرار دا

روش امالی » 1333 چند ماه بعد یعنی در سال
زبان شناس پوهاند دو  3 تحت اسامی« زبان دری
به  پوهنمل و خود جناب پویا فاریابی.و یک 

ک محقق این جزوه اضافۀ مشاوران دو پوهاند و ی
برای شناخت بهتر این جزوه، به بیرون داده شد. 

منتشرۀ  (5عمید جلد بزرگتر آن )دینا  هنگفر
تحت  73الی  33مراجعه کنید که از صفحۀ 133۰

 73عنوان دستور زبان فارسی تا آخر صفحه 
ورق بزنید به مقصد میرسید که با کمی تفاوت 

با وجود این  رین رساله انتقال داده شده است.د
یکه درین جزوه آمده است ئخصیصه تمام چیز ها

نه برای است، بیشتر برای نو آموزان و مبتدیان 
و به باشند کسانیکه درین راه چند صباحی قلم زده 

یگانه مثل  ند. لذا با کلماتا راز و رمز زبان آگاه
 ،انجمن نویسندگان افغانستان ۀپذیرفته شد ۀجزو

  د.ندارای دیگر جز سخن گزافه، جلوه 
در آن سال شوخی بین دوستان نزدیک که متوجه 

خدا کند کتاب  این بود که: ،این امر شده بودند
دیگری را ما ۀ افتد تا جزویدیگری بدست ما هم ب

 هم بی زحمت فراهم کنیم! 
 
 

یک که ساخت  «ویژه» ۀو سه بار کلم «واژه» ۀبار کلم 193، ورقه( 5۰ازین ها در همین جزوۀ کوچک )گذشته 
شک خواننده ای میشود که با زبان آشنایی استعمال شده است. این عمل سبب  ،ور و زکاره استدایرانیان مزعده از 

نها حذف و جاروب  چه بوده که همه آ« بخصوص»و « کلمه»دارد و برایش این پرسش دست میدهد که نقص در 
درین سفره برای خورد مردم ما داده و چیده  شده  «ویژه»و  «واژه»میشوند و بجایش  کلمات  بد آهنگ و ناقص 

 است؟  
 

سؤال ایجاد میشود که اگر این لغات بخاطر بیگانه بودن آن مغضوب قرار گرفته شده است پس چرا دو کلمه بر 
بیگانه و زبان مردۀ پهلوی دیگر که هیچ قدامتی در زبان فارسی ایران و  اساس اتیمولوژی زبان، از زبان کامال ً

نه در زبان تاجکی  ،گرفته شده و داخل جزوه جا داده شده است. این کلمات نه در زبان دری ،دری افغانستان ندارد
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که بخاطر ضدیت با در زبان فارسی ایرانی قبل از پروژه عظمت طلبی زکاره های ایران رائج بوده است بل و نه هم
یعنی پشتو و بخصوص عربی این چنین ابدال ها صورت گرفته اند. تا در منطقه سبب نفاق شوند.  ،زبانهای ترکی

که « PDF»بخصوص که در .تری طلب ایران میباشددست سیاسی در خدمت  فارس های بر این جزوه، ابزار
توسط دوست ارجمند و گرامی ام سالم اسپارتک تایپ و برای کمپیوتر آماده شده است دیدم که نخیر نام های بلند و 
باال فقط برای اعتبار دادن این جزوه  بی روح بوده است ورنه این اشخاص گرامی از محتوی درونی آن اگر خبر 

کمپیوتری  ۀاه آقای فاریابی را مرفوع میساختند. در رسالمی بودند و یا یکبار آنرا ورق می زدند بطور قطع اشتب
 واضح میشود که جناب پویا فاریابی تنها در ُپشت این جزوه قرار دارد. 

اگر شخصیت های یاد شده در امر آن دست میداشتند و یا از محتوی آن میدانستند بطور قطع متوجه اشتباه شان 
و دیگرش پوهاند داکتر رحیم الهام با ایشان همکاری کرده اند یکی روانشاد میگردیدند. تنها دو نفر را که یقین دارم 

میباشد که نام شخص دومی تازه در جزوۀ انترنتی وضاحت پیدا کرده است. اما دیگران  دستگیر پنجشیری آقای
 شاید ورق هم نزده باشند. 

 
فات را ایجاد و یا حذف کرد بخصوص در نکتۀ دیگر اینکه در انتقال اسناد نمی شود که بخاطر بغض و کینه، تصر

 از کسیکه درین دنیا وجود ندارد تصرف یعنی جعل صورت بگیرد.  و آنهم  که یکبار نشر شده یاسناد
 

از ایرانی ها در تمام  بدبختانه این مرض
قبل از سال  که دیده میشود متون گذشته

) تاریخ تبدیل نام فارس به ایران( نام 1935
فارس را از تمام  متون حذف و بجایش کلمه 

حتی در ترجمه ها  رده اند؟ایران را درج ک
ژیم فارس قبل یکه از رئها بپای خارجینیز 

ند این تصرفات ا سخن گفته1935از سال
یا فاریابی جایز را انجام داده اند که جناب پونا

مرحوم الهام انجام داده عین کار را در تقریظ 
است. حاال اگر پویای فاریابی به تأسی از 
پیشوایان ایرانی اش نبوده چرا متن روانشاد 

و خواهش رحیم الهام را که  وفات کرده اند 
صرفات بی چنین ت ،از ایشان هم نکرده بود

مورد و کینه توزانه کند، پس چرا جمالت آن 
تصرف بی جا کرده «  PDF» مرحوم را در

بجای کلمات قبول شده که خصوصیت افغانی 
و ملی را در برابری و برادری شاهد بود. در 
حالی که پشتون ها با سینۀ فراخ پذیرفته بودند 

باشد  دریکه زبان مسلط در پوهنتون کشور 
کلمه که بیانگر تناسب  دمگر بخاطر چن

استقالل زبانی ما را از تسلط تفوق طلبان 
ایران تفریق میکرد مثل پوهنځی، پوهنتون، 
پوهنمل و غیره که پذیرفته شده و متداوله و 

ناصح که دیگران را پند میدهد خودش به جعل گرفتار شده  ،مروج همان زمانه بود همه را بدون اجازه حذف کند
فارس های برتری طلب  ن جزوه، ابزار دست سیاسی در خدمتست؟ دوباره متذکر میشوم که: ایقابل مکث ا ،باشد

 ایران میباشد.
 

تخریب شود و در معرض  انی ایران پرستافغ ۀبوسیله نوکران کیش باخت داد تا زبان اصیل "دری"پس نباید اجازه 
افغانستان( با همزیستی چندین زبان )بقول روانشاد داکتر جاوید خطر قرار بگیرد. زبانیکه در باغ خود ما )محیط 

ت بی ی رشد کرده است با کلماهم محیط و هم فرهنگ در کشور با خصوصیات ملی افغان«( افغانستان چند زبانی»
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 ۀهمچنان زبان همسایگان که در باغ خودشان شکل گرفته است به سلیق هیم.و بی مزۀ دیگران تنزیل د آهنگ
از  ،آنها مثل پویای فاریابی باشیم. ما از خود اراده داریم ۀارتباط دارد. ما نباید  میمونوار مقلدین بی اراد خودشان

افتخار میکنیم. نباید افتخار و  هابا خصوصیات بسیار پاک ملی خود حیثیت جهانی داریم و به آن ،خود سرزمین داریم
 فدا کنیم. ههمسای اننامردمناعت ما را در پای 

 
برای محیط ایران احترام میگزاریم. اما ستان و زبان غلط مشهور فارسی را ا زبان تاجکی را برای محیط تاجکم

همانطوریکه زبان ما  برای آنها بیگانه شده  غریب و بیگانه شده اند. ن برای افغانستان ما کامالً زباناین دو زبا
 میباشد.

 

 ادامه دارد....

 قسمت اول -نباید زبان را ابزار سیاسی ساخت 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع  : 
 دستور زبان فارسی   

                                                             24http://dramay.blogfa.com/post/ 
 

 زبان در درك استنباط اهمیت»حمد رضا باطنی م

                                                               .aspx1۱3۱-http://aryaadib.blogfa.com/post 

 .pdf۱5-۰۱-/NF۰۱http://persianacademy.ir/UserFiles/File/NF/   

vafa.blogfa.com-http://adabiat 
 

 

 ،در ایران سترون نشده بود. حداقل شعرای بزرگی مثل  فروغ امروز ۀکه هنوز به اندازفارسی  زبان یاداشت:

دیگر  و اخوان ثالث ،سهراب سپهری، رهی معیری فریدون مشیری، ،شهریار ،شاملو، نادر نادر پور ،سیمین

مثل آنروز  ش راا بزرگان توانستند تبارز کنند مگر بعد از سلیقه های مالیری ها زبان دیگر نتوانست بالندگی

در افغانستان به همت زبان دوستان بر عکس و سطح شعر در ایران حالت نزولی دارد. بال کند دندر ایران ها 

 حال گسترش و پیشرفت است. هنوز زبان در

 
 
 
 

 پایان
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