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 ۱شیر و شکر

خن گوید بسیار سپشتو و پارسی، شیر و شکر اند و وقتی پارسی زبانی، پشتو »گفت: ازپدِر مادر )بابایم(  شنیده بودم که می

که  از محی  و من که در خانۀ پدر و مادِر پارسیی و محی  پارسیی زبان بزرگ گردیدم و ازین« لذت بخش و شییرین اسیت.

وانم در تقدر نادان زبان پشییتو نیسییتم و میزبان و ادبیات پشییتو آگاهی زیاد ندارمو ولی باز هم آنام بهدور بودهزبان پشییتو به

ن زبان رفع نیاز نمایم. زمانی که دسییییت به تحتیتات زبان هان کرن در پیوند با زبان هان امروزن و مواقع ضییییرورت با ای

ملی کشور زدم، از یک جرت دیگر نیز متوجه شیر و شکر بودن این دو زبان گردیدم.  در نوشته ها و متاالت خود بار ها 

 ام که امروز دری و پرلون در زبان  پشتو یادآور شدهه ها و کلمات زبان هان پارسی قدیم، اوستایکلماز موجودیت بعضی 

یرن گقوت ادایی گذشیییییته و یا با کمی تغییر در زبان پشیییییتو پیه ها را  بهکلمتوان آن زبان پارسیییییی کاربرد ندارند ولی  می

ام که تم نمود. چنین کار هان من سیییآز آزردگی و دل رنبی بعضیییی متعایییآین پارسیییی خواه، یعنی هم تآاران و هم زبانانم

نگ چنین تدانند، گردیده استوولی من بهافتخارات تاریخی، فرهنگی و حتا اساطیرن این خطه را از آن قوم و تآار خود می

ام و نتایج را واگذار چنان بدون عایییآیت هان قومی، تآارن و زبانی ادامه دادهام و به راه خود همنظرن ها وقعی نگذاشیییته

 اران واقعی فرهنگ اصیل این سرزمین.کنم به آینده و اصالت دمی

ۀ دیگِر زبان پارسییی که در گذشییته کاربرد داشییته و امروز در زبان پارسییی چندان کار برد ندارد،  یاد کلمجا از یک در این

معنی، طعنه و سرزنش و مالمت آمده و یک ه در صحاح الفرس بهکلمپیغاره( است. این «)بیغاره»ۀ کلمگردم و آن آور می

 است:در زمینه شاهد آورده شده و آن بیت این« بدایعی»نام از شعران کالسیک زبان پارسی به بیتی

 گر بد کردم بخویشتن کردم -بیغاره زنی که بد چرا کردن

گردد ولی در زبان موجود و  اسیییییتعمال می« پیغور»هیئت ایسیییییت که حاال نیز در زبان پشیییییتو بههکلمبیغاره)پیغاره( همان 

 ژه در ادبیات نوشتارن کاربرد ندارد. ویپارسی به

  ۀ افغان، بغ ) پک، بگ(کلمۀ ترکیآی پختون و هم کلمها که یک شییییاخه بزرگی از نژاد آریایی اند، ریشییییه نخسییییت پشییییتون

توان این ریشه را همین قلم( حتا می 99-122معنی بزرگ و خداوند است، ر.ک )واژه افغان و سرزمین سلیمان،صص به

 که در یکی و دو ازهان قدیم سرزمین بلخ باستان رد یابی نمود، چنانیکی از نام  -در اصل شاید بَخدن -«دنبُخ»ه کلمدر 

که در آن ناحیه و قریه، تپۀ « بَختی شییاه»نام ایسییت بهطرف غرب شییرر بلخ ناحیهام که  بهنوشییته هان دیگرم یادآور گردیده

ر. ک: )در معنی چند واژه  اهان قدیم شییییییرر بلخ امروزن خواهد بود. بزرگی موجود و یادآور گذشییییییته هان دور تر از بن

ا هگاه اولیه پشتونکنند سکونتخاطرن یاد آور گردیدم که بعضی ها فکر میاین را به  ( 98-99اوستایی و  پرلون. صص

 کوه هان سلیمان بوده است و در اماکن دیگِر این خطه نشان  زیستی ندارند.

تون( را ۀ پشیتون)پخکلمتوان در سیرزمین پکتیا که بعد ها مررخین زبان پشیتو ریشیه ارسییان را نیز میگونه رد پان پهمین

)پکت  نام پکتیسنوشته هرودوت مورخ یونانی بر عالوۀ قومی بهگیرن نمود.  بنا بهاند، پیبرخاسته از اسم این محل دانسته

که در اصیل باشیندگان « تات»نظر این قلم یاد آور قوم قدیم که بهها، پختون ها(، در سیرزمین پکتیا از موجودیت دادیک ها 

افریدن هان امروزن( که یاد آور قوم   «)اپاریتی ها»اند و هم دامنه هان  جنوبی کوه هان قفتاز که مردم آریایی تآار بوده

 هان قدیم است، یاد نمود.پارت
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معنی آن نیسییت که از متعاییآین و متحبرین متنفرام و این به زبان خود نسییآت به زبان پشییتوتآار و هممن از متعاییآین هم

هر   زنند ونگرن هم میفکرن و روشنآیدوزیرا از این دو کتله که دَم از روشنزبان پارسی خوشم میزبان پشتو نسآت به

ان اخیر این تفرقه هدانند و در سییالچون و چران تاریخ این سییرزمین میطور جداگانه خود را وارث اصیییل  و بیکدام  به

 اند، سخت گریزانم.که جز منافع شخای آرماِن فراترن ندارند، حلته بسته و سود جستهدور محور چند رهآرنافگنان به

ه هان پوهنتون و پوهنحی در زبان پارسی عاآیت ندارم و حتا کار برد کلمگاه از کاربرد من منحیث یک پارسی زبان هیچ

گونه از برادران پشتون کنم و همانهان مشترک در گذشته فرهنگ زبانی ما دارد افتخار نیز میه ها را که ریشه کلمچنین 

کده حسییاسیییت نشییان ندهند. ر.ک: )ریشییه واژه هان گاه و دانشه هان چون دانشکلمکار گیرن ام تا از بهخود نیز خواسییته

ۀ مکلجان  ارسیییی زبان در نوشیییته هان خود در آینده بهافزایم که منحیث یک پجا میپوهنتون و دانشیییگاه، همین قلم( در این

کار زبان کرن مردم این خطه خواهد داشیت، بهۀ پیغور را که ریشیه بهکلمهان طعن و طعنه که از ریشیه زبان عرب اسیت، 

 خواهم تا چنان کنند.چو موارد با من توافق نظر دارند نیز میکه در همخواهم برد و از دیگرانی

 پایان
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