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 طالب العلم سيد خليل اهللا هاشميان  
یسابق استاد زبانشناسی در ًح وهن      ادبيات پوهنتون کابل                                           پ

 ول مجلۀ آئينۀ افغانستان درامریکاؤمس فعآل مدیر و
 

" سخن شناسی "رساله ای در   
 

 به عنوان
 

)١(دوکتور پرویز بی وقوف   
 

 بخش دوم
 
 نوشته از طرف افغان جرمن آنالین مطابق به معيارهای کمپوتری برای شمول در سایت، تجدید تایپ گردید ونقل قولها ی که                 این

 .درمتن مضمون به آنها اشاره شده است، با اصل منابع کنترول و در صورت لزوم اصالح گردیده است    
 

 نورستان و چترال گرفته تا پکتيا و از (سليمان دو طرف کوه های  نشان شود که محل زیست پشتونها در باید خاطر
سنسکریت ساندویچ     فرهنگ اوستا و  بين دو  طوری بوده که در )  بلوچستان   چمن و  و پشين و  قندهارو قالت  پکتيکا و

وسيع با   ستد طوالنی و  و   داد، اوستا ميباشد  مادر زبان دری و متولد از   خواهر درحاليکه زبان پشتو  ،شده بودند 
   نکتۀ دیگر قابل تذکر اینست که دری زبانها چونکه در    .سنسکریت داشته است که اثرات آن مشهود است     فرهنگ 

 ازاینجا آریه  همين مناطق رشد کرده بود،  فالحت و صنعت در  زیست و سکونت داشتند، زراعتی و مناطق هموار
  منطقۀ خود در  همانطوریکه پشتونها در  اند،هافغانستان رول بس بيشتر داشت انکشاف مدنيت در های دری زبان در

 . کنارهمدیگر سهيم بوده اند امتزاج با دری زبانها در  بعد از حفاظت وصيانت این سرزمين سهم بيشتر داشته و
 فتح کشور از هنگاميکه عربها ازسمت مغرب بعد. اختراح عربها بوده وسرنوشت دیگری دارد )  افغان (اما کلمۀ 

بقایای اوستا   خراسان آن وقت زبان دری از  در و)  آن وقت خراسان ناميده ميشد  که در  (د فارس به افغانستان آمدن
"   و " پ  " زبان عربی اصوات   آنجائيکه در  از  .برای قوم پشتون اطالق ميشد  )  اپگان  (اوستا کلمۀ    مروج بود، در

تبدیل " غ " به  را" گ " و صوت " ف " را به " پ "  صوت  گرفته، وجود ندارد، عربها ازقانون ابدال کار   "  گ 
 انگليس ها کلمۀ  :همه زبانها رایج است  این قانون در .را ساختند)  افغان (کلمۀ )  اپگان ( بدین ترتيب از  نموده،
افغانها چونکه اصوات    . ساختند)  جالب  (را )  گالب (ساختند، عربها کلمۀ فارسی  )  سيرپ (را )  شربت (عربی 

هندوستان با تلفظ       در)  ال ډ (تلفظ کلمۀ  .   تبدیل کرده اند   " و " به صوت    را  دو  را ندارند، هر  " W  "و   " V" انگيسی 
 لحاظ منبع و زبان دری از در" د " سنسکریت با صوت " ډ "  زیرا صوت   آن توسط افغان ها بسيار فرق دارد،

 .] ير این مقاله یادداشت ميشود  اخ  که در، رخ دادیمورد کلمۀ دال تداعي   در.  [ مخرج صوت فرق زیاد دارد
 

 شاید قناعت  ، تاریخ است واقعيت های علم زبانشناسی و که مبتنی بر)  افغان (و )   پشتو ( قدامت  باب فوق در گفتار
چه مقالۀ آقای پرویز با   هموطن گرامی آقای پرویز را فراهم سازد و حاال به موضوع دیگری تماس ميگيریم که اگر

پيهم مقاالتی  ، ) فدراسيون ( ولی جریدۀ اميد بعد از ناکام شدن پالن  ، نگرفته است)  خراسان (ی از  تمام نام احتياط
 ميراث  و"  افغانستان" را نام باستان "خراسان " ما افغانها  .نشرميکند "خراسان  " به " افغانستان "برای تبدیل نام 

قراریست که نام  اما واقعيت های تاریخ از. ماریمفرهنگ خود ميش اجداد آریائی خود و غنيمت بزرگ تاریخ و  
 حدود دو صد سال قبل از     (قرن پنجم مسيحی   وجود داشته و شاهان یفتلی در    اسالم   ظهور خراسان قبل از

برین منطقه )  تخارستان (  قبل از خراسان نام )11(  .حک کرده بودند مسکوکات خود در این نام را)  ظهوراسالم
 نام سيستان به حيث واحد جغرافيائی این منطقه   خراسان،  بعد از .ناميده ميشد)  گندهارا (آن  ل ازقب اطالق ميشد و

 :ه ابوالفرج بغدادی ميگوید ک چنان این منطقه بوده، نام دیگر)  نيمروز (هکذا   رایج بوده، 
 و. دن خورشيد به نيمروز ش وفر  برآمدن و رکردند ب)  آمده   " بخشش"در اصل   ( جهانرا بخشاما حکمای عاَلم ... " 

آنجا که   از،مغربمشرق، از انجا که خورشيد به کوتاه ترین روزی برآید و ازسوی سوی  حد آن چنان باشد که از
:    این جمله را به چهار قسمت کرده اند     و  ـ   این علم به حساب معلوم گردد    و  ـ  شود   روزی فرو خورشيد به درازترین  

" نيمروز"  جنوب استحِد  هرچه  گویند و  " باختر " شمال است   چه حِد  هر .باختر و  زنيمرو    و  ایران  و  خراسان
 ".  ( ایرانشهر "هرچه مغرب است  گویند و"  خراسان  " شرق است  حد هرچه :قسمت شود  بدورند ا هگویند و ميان

 . ) ١٣٧٣  تهران  ،یصادق مدرس  جعفر ویرایشتاریخ سيستان، ١٠صفحۀ 
و محدود      ...   " :چنين بيان کرده است"   بستان السياحه "کتاب به نقل از  حدود اربعۀ خراسان را   داکتر احمد رنجبر  

سيستان    و قاینجنوب به کرمان و   از وطبرستان  مغرب به والیت عراق و توران، از مشرق به ملک زابل و   ازاست  
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مملکت   تان و بعضی بالد طبرستان از  سيس ه وزافم  اکنون تماميت بالد قاین و،جرجان   و شمال به خوارزم  از و
 و  نيشاپور طخارستان، مروشاهجان،:   چهار بلوک استبر و مملکت خراسان محتوی   خراسان محسوب ميشود  

  ١٣۶٣ سال ، تهراناول، انتشارات امير کبير،  احمد رنجبر، چاپ  کتراليف دأت"  خراسان بزرگ "کتاب  . " (هرات
  .)هجری

طرف   به   شرق آن هندوستان و      غرب آن مملکت فارس و  : " اسان را اینطور بيان ميدارد   کتاب دیگری جغرافيای خر
 غزنين و کابل ازبالد مشهور خراسان  و قندهار وهرات . به طرف جنوب خليج عرب ميباشد شمال آن مملکت تاتار و

لوم و مجمع الفنون،     مطلع الع ( . " وانار ازماحصل آن ملک است  مناشپانیاقسام خوراکه، انگور، سيب و  . است
  .) م١٨۴۵راجاعلی هندی، طبع تهران 

 کشوری بوده که یک قسمت کوچک ایران امروزی    )١٢(  خراسان  ایران نقل قول شده،  منطبعه در آثار  باال از آنچه در
  ختم تسلط     بعد از  برداشته و   را در )  پکتيای امروزی و باستثنای ننگرهار (ولی قسمت اعظم افغانستان امروزی   

چه حدود      سال، اگر ٨٠٠مدت    در قرن چهارم هجری تا زمان جلوس احمد شاه درانی،     سياسی عربها در فرهنگی و
  ه پادشا "احمد شاه درانی را نيز  هذا بقایای آن بنام خراسان یاد ميشد، حتی  ع م ر کرده بود،  ياربعۀ خراسان تغي

 ،يرکرديهم ميالدی نام خراسان به افغانستان تغ قرن هجد وسط آن در اما بعد از  . عنوان کرده اند "خراسان 
برای کشور خود  )  افغانستان (من با نام .  تبدیل شد"  ایران" اوایل قرن بيستم به  در" فارس "همانطوریکه نام کشور

 هرگاه اکثریت ملت در  و حدود سه قرن باین طرف رسميت یافته، مشکلی ندارم از که اکثریت ملت آنرا پذیرفته و
  اما مشکل در  . را تجدید کنند، با آن هم مشکلی ندارم  )  خراسان (  کشور، یعنی   قدیم   نام  حاضر خواسته باشند حال

   ازطرف حکومت ایران تمویل ميشد،   ًاکه چند سال علن   یک جریده ای  و  ناچيز اینجاست که یک گروه بسيار قليل و 
 نيستند "افغان " دشمنی وحسادت داشته علنی ميگویند که    برای تجدید نام خراسان اصرار ميورزند وبا نام افغانستان   

نام بزودی    ازجانب مقامات ایرانی دامن زده ميشود، ًافکرميکنند با چنين روش که علن  هستند و "افغانستانی  "بلکه 
" ر شعا منبر شيرعلی خان باراول به زیر سمبول محراب و     ميراولی درعهد   .  افغانستان به خراسان تبدیل خواهد شد  

جانب   وجود خطراتيکه از    با نوشته شده بود و اینک یکنيم قرن ازآن ميگذرد و   "   خداداد افغانستان    ۀدولت علي 
سالمت      و  پرتو مرحمت خداوند متعال زنده    روس برای نابودی آن پالن شده بود، هنوز هم افغانستان در      انگليس و 

 .شااهللا وتعالی  ن ا. ن به روسياهی خواهد انجاميد   فدراسيوۀ توطئ  مانند    تجدید خراسان ۀتوطئ  و مانده
 

 ؟!هم دارد  چه در گهی جم دارد                  کس دل زغمش بهر و ملکی که گهی دیو
 !ـم دارد ــک فراهـــاسـت، بـد ونيـــم دارد                  دنيــنه بی غــعاقـل باید که سي

 
 "حکام قبيله گرا بوده که زبان پارسی افغانستان را ... ":  که ميگوید رویزآقای پ ميگردیم به ادعای دیگر اکنون بر

   ".های سياسی افغانستان بخشکانند مرز ساختند و خواستند در "  دری افغانی
 نام   . کشور فارس است"  مال "به اصطالح ایرانيها " فارسی "نشان ميشود که کلمۀ   خاطر برای معلومات آقای پرویز

"   فرانسویها کلمۀ فارس را . شد) فارسی( نسبی  "ی  "نام زبان آن با ایزداد     بود و "  فارس "ن کنونی تاریخی ایرا
 (را زبان این منطقه "  فارسی "تلفظ کردند وازدوصد سال به اینطرف درکتابهای خود    "  پرشيا "و انگليسها " پغس 

 دانسته و به فاميل زبانهای این  " فالت ایران "   کشورما را جزء خوانده، )  به شمول افغانستان، تاجيکستان وغيره
کتابهای  در  دانشمندان ایران معترفند و    .را زدند)  ایرانی  و هند (خوانده ميشد، تاپۀ   )   ائییرآ و هند (منطقه که بایست 
این   ود و زبان دری آن قسمت خراسان باستان است که امروزافغانستان ناميده ميشأثبت شده که منش چاپ ایران درج و

درآن دیار زبان عام شده      فارس را مغلوب کرده و زبانهای بومی کشور فارس رفته و افغانستان به کشور زبان از
 . است
تلفظ "  اراک "ایران است که  نام شهرکی در (قبادیانی بلخی آمده که شاعری درعراق  سفرنامۀ ناصرخسرو در

 "دور ساخته آنرا  آن شعر از او کلمات زبان بومی را   وشعری را برای اصالح نزد ناصرخسرو آورد)  ميشود
عهد سلطان    کرمان در  همدان و    گرگان و  ری، ،رهای نيشاپو هکذا به هنگام تسخير شهر  .  ساخت"   خالص دری
زبان دری بوده، هنوز وجود داشته         چه زبان دری مسلط شده بود، اما زبان بومی آن منطقه که غير از      غزنه، اگر

نامه ای به عنوان    ساحۀ جغرافيائی قلمرو محمود در قرن پنجم هجری درباب وسعت و از "تاریخ بيهقی  "ر د .است
بزودی بباید آمد تا کارُملک رانظام داده اید که نه ُخرد والیتی   "سلطان مسعود ضمن ابالغ مرگ پدرش آمده است که    

 )٢١. ص ( "...خوارزم  نيمروز و سند و  هندوستان و است خراسان و 
 :وصف سلطان محمود غزنوی گفته است   فردوسی در

  

 وچ تا مرز کابلستانـــــــقن زابلستان          ز ران وــــشهنشاه ای
 

 :وصف سلطان غزنه ميگوید جای دیگر در در و
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 ـدــای سنـــــوچ تا پيش دریــقن یکی گفت این شاه رومست و هند           ز
 ده اندــــزن رمان اوـــبف ـده اند           به رای وـرا بنــ توران و به ایران و

 آرد همی ميش وگرگ اه بزرگ           به آبشخورــود، شـــاندار محمــجه
 رینـــــــریاران کنند آفــــن           برو شهــرتا پيش دریای چيــــــزکشمي

 اد اوستبه ایران همه خوبی ازداد اوست            کجا هست مردم، همه ی
 

 "  ایران  " و دادگر " توران  ایران و " خدای " شهنشاۀ ایران "مالحظه ميفرمائيد که فردوسی سلطان محمود را  
 به تکرار خطۀ  " ایران "در شاهنامه،  !    نخوانده اند  " پادشاه ایران  "حافظ پادشاهان فارس را   خوانده، اما سعدی و  

  فيصد ایران امروزی را  ٨٠است که   معلوم بود و ائی این خطه کامًالتحت تسلط محمود خوانده شده و حدود جغرافي    
   .داشته است  بر  فيصد افغانستان امروزی را در٨٠برنداشته، ولی   در
تاجيکی فرقی نداشته تابع عين قواعد    لهجه های فارسی و قواعد ساختمانی، البته زبان دری و  و لحاظ دستور  از

اما شرایط اجتماعی،  . یک زبان صحبت ميکنيم یا فارسی یا تاجيکی ميگوئيم ازین بابت وقتی دری   از ميباشد و
معنوی که در مجموع کلتور یا فرهنگ ناميده ميشوند، زبان مشترک را به سه لهجه        پيداوار و افزار مادی و    اقليمی و

وت همه   تفا باین تشخيص و   و  فرهنگی مشخص دارد، و) صوتی( یک مشخصات فونولوژی  آورده که هر    در
   :  زبان دری را به سه لهجه تاپه زده اند  زبانشناسان غربی، .زبانشناسان به شمول علمای ایران اعتراف دارند 

 لهجه  لهجه های فرعی دارد،  مثَال ین سه لهجه، یک از  البته هر .فارسی تاجيکی  فارسی کابلی و فارسی تهرانی،
بلخی،   ( سمت شمال –)  غزنوی، ميدانی، هزاره گی ( طی  وس–)  کابلی، پروانی، لوگری (های دری مرکزی 

که )  گردیزی ( سمت جنوبی –)  لغمانی، سرخرودی ( سمت مشرق –)  فراهی، هراتی ( غربی –)  تخاری، بدخشی
لهجه های افغانستان ترکيباتی وجود دارند که نه تنها    بعضی از  در  .می آید کدام آن یک غنيمت فرهنگی به شمار  هر

 ترکيبات قابل مطالعه هستند، مثًال تاجيکی مفهوم نمی باشند، بلکه برای زبانشناسی دلچسپ و جه های تهرانی ودر له
اینست که آنها زبان    مشکل زبانشناسان غربی در).   استين، استکين، کدستين وغيره   (قبيل  لهجۀ سرخرودی از در

  مثال،  به طور   . از خصوصيات تاریخی مطالعه ميکنند  ستقلتا حدی ُم یک منطقه را به اساس معيارهای زبانشناسی و 
چه ایرانيها برایشان گفتند همان را تاپه زدند،    هر جستهای غربی اولتر با کشور فارس صورت گرفت ولوتماس فال

 زبانشناسان غربی به این  .لهذا همه اصطالحات زبانشناسی منطقۀ ما به نفع ایران و به نام ایران تمام شده است  
واقعيت های تاریخی منطقه  منطقۀ افغانستان به ایران رفته و چون از عيت چندان عالقه ندارند که زبان دری ازواق

پهلوی   زبان فرس باستان و  زبان دری منشعب ازچندان آگاهی ندارند و ایرانی ها باالی آنها قبوالنده بودند که مثًال
  در قبًال ذهنيت فاللوجستهای غربی را سنسکریت ميدانستند و ازمنشعب  را  سال قبل زبان پشتو٦٠ایرانيها تا . است

 . زمينه مغشوش ساخته بودند
 

 زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غربی    پوهنتون کابل رونق گرفت،  آنکه مبادی زبانشناسی در  از اما بعد
بعد ازینکه علمای  . پهلوی فرس باستان و اوستا ميباشند، نه از زبان متولد از خواهر بفهمانند که پشتو و دری دو

زبان   درک نمودند، ایرانيها موقف پشتو را به حيث خواهر واقعيت ها را افغانستان به تحقيقات پرداختند و غربی در
بارۀ انشعاب زبانهای  اما در  . پوهنتون مشهد و تهران به تدریس آن موقع بدهند     شدند در حتی حاضر دری پذیرفتند و

 "فرس باستان  " از  "اوستا "  تدریس می کنند که اوستا هنوز هم تن درنميدهند و به غلط    مادر و از پشت دری و
 .منشعب شده است 

  پوهنتون تدریس ميشد که دو     در  کتاب ها نوشتند و   شصت سال باین طرف در   آقای پرویز، دانشمندان افغان از   
 ما  .کرۀ ارض وجود ندارد  افغانستان در  ایران وکشوری دارای تاریخ مشترک و خصوصيات فرهنگی مشترک مانند

خانۀ مشترک پدری  برادر  دو  ُمرد و  مشترک افتاد و   ولی پدر  بودیم،  سال قبل یک کشور ٢۶٠ميگوئيم که تا  و گفتيم 
طرف تا شصت سال پيش  دو زبان هر. این طرف افغانستان ناميده شد دیوار کردند، آن طرف فارس و را تقسيم و
هنگی افغانستان، ما رف کشور ما به منظور ثبوت هویت ملی و بيداری فرهنگی در انده ميشد، ولی بعد ازفارسی خو

آغاز استقالل فرهنگی خراسان بعد از سه صد       این کلمه از  . دری هم اختراع جدید نيست .زبان خود را دری ناميدیم 
 . منطقۀ افغانستان امروزی به ایران رفته است از ادب دری استعمال شده و سياسی اعراب، در سال تسلط فرهنگی و

  .کنيم ما مجبور شدیم اثبات هویت  و  گفتند  " ازمه  " همه چيز را"  مه ميم زبر "اما ایرانيها به پيروی ازمنطق 
زبان   " اما    .کرده است  سه دسته معانی قطار  "دری  "برای کلمۀ  )  ١۵١٩ . ص ( ببينيد  را"  فرهنگ معين"  شما
"    منابع زبان فارسی "بحث  ين درع داکترایرانی محمد م  .آن وجود ندارد   منحيث یک معنی کلمۀ دری در"  یدر

)  دری (فارسی نو : "   درصفحۀ بيست مقدمۀ فرهنگ خود چنين آورده است"   زبانهای ایرانی کنونی "تحت عنوان 
 پارسی باستان است که از و)  پهلوی ( فارسی ميانه لهجه های ایرانی است و آن دنبالۀ  این زبان مهمترین زبانها و–

   " ....زبان قوم پارس سرچشمه ميگيرد
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"  زبان دری  "   و  بين قوسين آورده  را فقط یکبار آن هم در "  دری "کتر معين کلمۀ اشوید آقای پرویز که د ملتفت می
اگرشما این تعریف . تاپه زده است"  ای ایرانیمهمترین زبانها ولهجه ه "و  " فارسی نو "  و"  زبانهای ایرانی "را 

نيست "  ) پهلوی (دنبالۀ فارسی ميانه  "زبان دری   .  بگذارید " ایرانی "  بهتراست تخلص تان را را قبول دارید،
این منطقه به   از  خراسان وجود داشت و     منطقۀ آریه ها و   زبان آریائی است که در  مادر  اوستا ومنشعب از   بلکه دختر

کورکورانه قبول شود که زبان دری دنبالۀ پهلوی است،  که اگر،  درینست  باریکی موضوع .فارس رفته است رکشو
  این موضوع را  .  فارس به خراسان آمده است   ازکشور"  دری زبان " که گویا  ،تاریخ به نفع ایرانی ها سرچپه ميشود

 .این مختصرنگنجد  درتوضيح آن مستلزم مقالۀ دیگریست که  زبانشناسان خوبترميدانند و
من برین است که این    تصور  را درکدام کتاب یا اثر خوانده اید و "  دری افغانی "آقای پرویز، نميدانم شما اصطالح   

  " نوشته شده   آنچه گفته و.  اول از قلم شما ميبينم   زیرا من این اصطالح را بار   اصطالح را شخص شما تراشيده اید، 
 سال  ٧٠تا حدود  "  زبان افغانی "اصطالح  ".   دری افغانی "است نه "  دری افغانستان  " یا " زبان دری افغانستان

 را سفارش" زبان پشتو  " که انکشاف فرمانی  حتی اعلحضرت نادرشاه در . رایج بود "زبان پشتو "ه معنی بقبل 
.  نيز به همين معنی ثبت است " ریخسراج التوا " این اصطالح در   .خوانده است "  زبان افغانی "موده، این زبان را ن

زبان  " و  " زبان ملی "را  )  پشتویعنی ( "  زبان افغانی "هندوستان   بخود اولين سفر   اميرعبدالرحمان خان در 
 –  ١٢۶ حات قسمت اول ص سراج التواریخ، جلد سوم،  (افغانستان تعریف کرده است "  زبان علمی"  را"  فارسی
" دری افغانی  "حکام قبيله گرا بوده که زبان پارسی افغانستان را    "نوشته اید که گویا    آن طوریکه شما    ).  ١٣٢
  ٧٠بيچارگی تا  نادانی و از" ا حکام قبيله گر " درحاليکه  . تبعيض به مشام ميرسدادعای شما بوی بِد از"  ...ساختند

چوکات پوهنتون کابل   سيس پوهنحی ادبيات در تا  ولی بعد از می ناميدند،"  زبان فارسی "را  "زبان دری  "سال قبل 
 چنين تقاضا ، زیرا تاریخ ادب دری که به حيث یک مضمون تدریس ميشد تعویض شد،)  دری (به )  فارسی (کلمۀ 

متون تاریخ    را از)  دری (آقای پرویز نميدانم شما به حيث افغان ازین بابت که کانون علمی کشورتان کلمۀ  . را ميکرد
های سياسی  مرز خواستند در " را  " زبان دری " چرا مشتعل هستيد که ميگوئيد  مروج ساخته، ورده و ادب برون آ

 باین عقيده اند که در مدت     خراسان ميبالند،  افغان هائيکه به افتخارات فرهنگی اجداد خود در ".   افغانستان بخشکانند
 زبان   مکتب جدید " زیرا  تازه شده، و  بلکه تر، از خشکيدن نجات یافته نه تنها" زبان دری"   سال گذشته ٧٠

   .افغانستان ایجاد شده است  در"  معاصر دری
 

قفس دولت    جامعۀ افغانستان با زمانيکه در چنانچه می بينيم ادبيات پارسی در : "ادعای دیگر شما که ميگوئيد
باین معنی  "  دهنده  تکان"   .ور است نهایت تشویش آ  دهنده و   سخت تکان ... "  ظاهرشاه زندانی بود، فرق نموده است   

  تعرض و تسلط بيگانگان محفوظ و   دورۀ چهل سال سلطنت ظاهرشاه، زبان اصيل دری افغانستان نه تنها از   که در
ولی   .   برابری ميکرد  غنای فرهنگی آن همسری و  بلکه تا حدی شگوفان شد که با زبان فارسی ایران و       مصون ماند،

 شد که ایرانی ها مامورین     دروازه های کشور ما برای تسلط فرهنگی ایران به حدی باز  ،ربانی دورۀ خوجه ئين    در
 –تسلط سياسی ) ٢٠٠۵ – ٢٠٠١(سال اخير  مدت چند آن در خارجه را درس سياست ميدادند و بعد از وزارت

 شده که به   وارد اصطالحات ایرانی به افغانستان لغات و کتاب و فروشان به سردمداری امریکا، آنقدر نظامی وطن
 س أر  بلکه با موجودیت شاغلی رهين در ، " فرق نموده است " ...  سه سال بسيار  تائيد ادعای شما ميگویم وضع در

 " .را خراب می بينم حال کشور "، تئوریسين های فرهنگی مانند آقای پرویز وزارت فرهنگ و
 با ادعای خودم     را" های سياسی افغانستان  مرز ی درخشکيدن زبان در  "حال اینک من ادعای شما مبنی بر    به هر
را به قضاوت "   افغانستان مکتب جدید زبان معاصر دری در "تاسيس  ی زبان دری ونشگوفا تازه شدن و بر مبنی 

 .عامه ميگذارم تا باشد که علماء و ادبای افغان کدام را تائيد ميکنند
 

"  تعلق زبان    از جای دیگر  در و." مرزسياسی افغانستان بخشکانند ند در خواست"... جملۀ فوق شما که    از آقای پرویز
اظهار تشویش مينمائيد، ازین بيانات شما واقعيتی استنباط ميشود که گویا    "  های جغرافيائی افغانستان  به مرز دری

  دیگر قرار  " های رزم   "تقاضا دارید که جزءِ    بلکه ميخواهيد و   شما مرز سياسی کنونی افغانستان را نمی خواهيد، 
 : چسان برشمرده است  را " ها  مرز " اندی پيش فردوسی این  سال و چنين است، بيائيد هزار گيرد که اگر

 
زبانهای  درآن غرچگان منطقه ای که (بوم ُبست         و بر گان ازـغرچ   دِر آید ُنُخست     ایران به کوه اندر ز

 :غرچه
 .) وی، سغدی، تخاری وغيره رایج بودندث پرـدراب         ـ خ تا انــ بـلـ    همــيدون در   ریاب    ـهـر تا فاـ تالقــان ش  ـرـدگ
ــ  در پنـجـهير و دگر  همچنان= هميدون  ــان          ـ جان کي ـران وـمرز ای ــان        سر  ـبـاميــ
  پنجشير= هير  پنجخدای          هان کدـای        نهادست نامش ج ـــانان فرخنده جگگـوز دگـر
 قلمرو کيکاوس= جای کيان     ست ازین پادشاهی نشان      ابـدخشـان        همين  ـان تا درــ موليـ  دگـر
 بخارا= موليان    زم         که با دشـت ختـالن برآیـد برم          دشت آموی و  دگر رـفروتـ

  شاید مقلوب: شغنان   ویسه گرد= شگنان          وشهریکه هستش به گرد  بخارا چه شگنان ورترمذ وویسه گرد       
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ــ  سغـ هـميـدون بـروتا در      سياگرد باشد      اهی به نيز                                   ــ جوید کس آن پادش ـد نيز       نــ
ــ سوز      سپــارم بدو کش  م گردــزآنسوکه شد رست  و  سغدیانه=  سغد نيــم روز          ــور ـ
ــ زهامون بخ  کوه وز  يـم راه ئگشــا ـر پرــ سـوی باختـ  وانم سياه      ــ

ــ هن بپـردازم این تا در   هندوستان = هندوان   ک ازین پس روان         ـــم تاریی    ندار ــدوان     ــــ
ــ  قنـ زکابل و و زکشميـر ــ را بود آنهـ      شما ـدهار  ـــ  قابل شمار=  شمارا مه زین شمـار         ــ

 ازین قبيل= زین شمار                                                                                              
 

به ترتيبی که  ها اطالق ميشده و"  سرزمين آریه "برای "   ایران "عهد فردوسی  ازین منظومه برمی آید که در
غرچگان، ُبست، تالقان، فاریاب، بلخ، اندراب،  " رت بوده از  فردوسی خودش آورده، مرزهای این سرزمين عبا

، ختالن، ترمذ، سياه ) تاجيکستان (، بدخشان، دشت آموی) بخارا (، موليان) جوزجان (پنجشير، باميان، گوزگانان
، ختالن  تاجيکستان، بخارا از  درحدود اربعۀ فوق به غير ."قندهار کشمير، کابل و باختر در و گرد، سغدیانه، نيمروز

سرزمين امروزی افغانستان وجود      شده در   خراسان باستان شامل بودند، دیگر همه مواضع ذکر   سغدیانه که در  و
    ایران ميدانند؟  افغانستان را جزِء ،ایرانيها به تقليد از هم آقای پرویز پس نميدانيم چرا برادران ایرانی ما و . دارند
که اگربا فتح خوانده    " م " مورد حرف ميم    در  تيکه الفبای ابجد را ميخواندند،   برادران ایرانی ما وق   یک مقوله، بقرار
 از "، " ازمه " ، " ازمه " را خوب ضبط کرده اند که هميشه به همه چيز ميگویند " مه " آنها . ميشود" مه " شود 

 " از تو  " ، این "تو  از" این  : ميشود، تا بگویند " تو  " را با ضمه درست حفظ نکرده اند که  " ت "  اما حرف – "مه 
 ....! " از تو "، این 

 بعد   ، فردوسی به آن قسمت خراسان تعلق دارد که تا سه صد سال قبل         يم که توس و ئگو  نمی ما افغان ها حيا داریم و 
  در است،"  مال افغانستان شاهنامه " يم که ئهم نمی گو  تحت فرمان شاهان افغانستان بود و ،مرگ فردوسی هم  از

  شاهنامه هرگز  نميبود،،فضاء و محيطی که او برای رشد ادب دری خلق کرد   وویمحمود غزن حاليکه اگر دربار
فردوسی را    چونکه او . درست است اینکه محمود برای هر بيت شاهنامه یک سکۀ زر وعده کرد، .  بوجود نمی آمد

سکۀ زر  سه هزار اهنامه تمام شد، اعطای شصت و  وقتی ش .را تشویق نمود  پرآز یافت و به همين وسيله او شاعر
حاليکه   در آنرا می پرداخت گویا شاهنامه را ميخرید، ج گنج عظيم محمود را هم خالی نمی ساخت، اما اگرـُنیک ک

طول سال هائی که فردوسی شاهنامه      در .     شاهنامه را خلق کرده بود  ،دربار محمود و محيط غزنه   شخص محمود و 
پس به محمود      از خزانۀ محمود تمویل ميشد،     غالمان او   کنيزکان و مصارف زیست و  صرنشيمن و ق را مينوشت،

به وزن  "  که فردوسی به حرص صله یک قسمت شاهنامه را  ًا خصوص   موعود را نپردازد،  ۀمشوره دادند که صل  
  :بردارد  درغزنه کيفيت دربار اعتراف فردوسی را پيرامون عظمت و  دوبيت زیر  .ساخته بود پر" بيت 

  
 ؟ کانرا کـرانه پيدا نيست گونه دریاــاولی دریاست          چ  محمود زِهخجسته درگ

 ت منست این، گناه دریا نيستـــدم به دریا، غوطه زدم، ندید م ُدر        گناه بخـــــش
 

سه       در ن صدق ميکند، های سياسی امروزی افغانستا اشعار فردوسی به مرز  در" آریانه " ثبوت دیگری که کلمۀ 
 افغانستان  همه ميدانند که زادگاه رستم درشاهنامه کشور     را زادگاه رستم خوانده و    " آریانه "  بيت زیر موجود است که  

 .امروزی است
 

 تهمتن چوبشنيد آن خواب شاه           زباز و زتاج فروزان چو ماه
 بکردار شيدسـوی آریانـه باز سپيـد           یکی تاج رخشان  که از

 اج را برسـرمـ    نهـادنـدی آن تـ  تازان رسـيدی برم       خرامان و
 

 شما باید   . "کج به منزل نميرسد  بار جعل تاریخ منزل بی بنيادی است و "من با طرز بيان شاغلی پرویز موافقم که   
و "  این ازمه " آنها به منطق ایرانيها یعنی گرائيده اند تا   هایی بکنيد که به ایران گرویده و  این نصيحت تانرا به افغان

 .را به حقایق تاریخ ملتفت سازند ندهند و هم برادران همکيش ایرانی ما  تن در" این ازمه " 
 
 جزء ببا خود تراشيده، اما در را به اساس تعصب از" دری افغانی " باال تبصره کردیم که آقای پرویزترکيب  در

ست که  ئی ه گفتنی ها، ساخته ميشود"  افغان "که با ایزاد یای نسبتی به کلمۀ " افغانی "دوم این ترکيب، یعنی کلمۀ 
به حيث   افغانستان اطالق ميشود و    رایج در کشور  )  ارز و پول  (به حيث اسم خاص به "  افغانِی " کلمۀ   .دنباید گفته آی

  اما در  . رواج افغانی وغيره افغانی، رسم ولباس افغانی، فرهنگ افغانی، عنعنات :  ميرود، مثآل بکار اسم صفت نيز
 را  " افغان " تحقير و ميشوند، به قسم تعجيز ایران وقتی باالی افغانها به خاطر ادعای ميراث فرهنگی شان قهر

عبدالحفيظ   لطيف پدرام،   سيد مخدوم رهين، کسانی مانند شاغلو قوی کوشان، ميخوانند و" افغانستانی"یا " افغانی"
 سه موضوع را   ،نشرات افغانی چندی به این طرف در   ها از ياین ایران  ميرمن نادیه فضل وغيره به تقليد از    منصور،

 :پی هم دامن ميزنند
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سوم     ، و " افغان نيستيم، افغانی یا افغانستانی هستيم "اینکه   دیگر.  یکی اینکه نام افغانستان به خراسان تبدیل شود   
زبان دری تابعيت گرفته  در گيری را طی نموده و  مراحل عاریت  که کلمات پشتو عده  یک  تا  اینکه تقاضا دارند

ی،پوهنتون، پو (قبيل   از،اند به عوض شان کلمات فارسی مستعمل   گرفته و متروک قرار) ولسی جرگه وغيره هنًح
حبۀ رادیوئی با  یک مصا   شاغلی سيد مخدوم رهين است که این موضوع را در      ء بانی این ادعا   .ایران رایج شود   در

 ۀ آرشيف آئين  مصاحبه در کست (جریدۀ اميد دنبال گردید  آن در از  بعد و سال قبل عنوان کرد١٢ ،زيرادیوی تمي
 اگر. باال مطرح شد چگونگی ادعای اول شان پيرامون نام خراسان با ارائه اسناد تاریخی در )  .استوجود مافغانستان 

اته پند ورکه، که نه یی : " متلی است که ميگوید پشتو  ميتوانند، خوب ورنه در منطق قناعت کرده  اینها به تاریخ و بي
د ورکه  اخلی نو  ."ورته دشگوُپ

 جناب انجينرخليل اهللا    یک قسمت از مقالۀ "افغان "اصالت کلمۀ     و قدامت  شان به ارتباط  دوم باب ادعای  در
 : اقتباس ميشودذیًال)  ٩٧ – ٩۶ افغانستان، شماره ۀمنتشرۀ مجلۀ آئين (معروفی 

 ، سه بار  را " افغان  " کلمۀ  شانزده بار، هزاد کک ُک  با  رستمزرم داستان   درتنها معروفی، فردوسی  قول انجينره ب
  : بيت آنرا اقتباس ميکنيم١٢ینجا فقط  ما در.  استعمال کرده است  را "  افغانی "سه بار کلمۀ   و را" اوغان "کلمۀ 

 
 ـان دانـش پژوه         مراین داستان را زپيشين گروهـ دهقـچنيـن  گفت

 اهــمه د سرکشيده بـوه ُبـ   یکی ک   که نزدیک زابل به سه روزه راه   
 دوان راه بودـــرگـاه بود        دگردشت زی هنــبيک سـوی اودشت خ

 ُکرد و بلـوچ ان والچين وــار کوچ         زافغـآن دشـت بسـي نشسته در
 مردم انبوه بود ن ازِحصـوه بود         که آن ـــــیکـی قـلعـه باالی آن ک

  داشـتیاژدهـا پا  که دررزم با در، یکی بدُکنش جای داشت        بدژ
 وبيـن گـذار ژو ـاهـش هزار        همـه ناوک اندازــــ سپافغاننـژادش ز

 ـرـبه پيـکاربب حمله چوشيــر وـر         بـــبَتکـر ِســـبه بـاالبـلـند و به پيـ
 ی بسی رزم بودش بيـادــــزاد         به گيتـــــــورا نـام بـودی کـک کهــ

. . . . . . . . . . 
 ی که ای بد نژادـــزاد         که آمد خروشـــبود با کوه درین گفت وگو

  به ننـگاوغانزیدی بدینسان درنگ          که آمد همه نام ژُگچه درِد
. . . . . . . . . . 

 کرده َپستـانيان ـافغی زـ     گروه ک را چنان بسته دست    ــبدیدند ک
 

 نقل قول کرده و    یعنی مردمان قدیم،"  پيشين گروه "این داستان را از   بيت اول خود مالحظه ميکنيد که فردوسی در
 ! قدیم بوده است  یک نام بسيار، عهد فردوسی هم  حتی هزارسال پيش در)  افغان (این ميرساند که نام 

 " افغان، افغانی، افغانستانی  " عنوان ، زیرانجينرمعروفی مقالۀقسمتی از بخش اول همان   ارتباط ادعای دوم شان،  ه ب
 اقتباس  با تائيد کامل ذیًال، "  افغانستانی " ترکيب ناميمون را در مورد ، ) ۶٨. ص ( همان شمارۀ آئينه ۀ، منتشر
 : ميکنم

: که بگوئيم مربوط زبان نيست عمال کلمۀ افغانستانی بجای افغان برخالف حدس دوستان، موضوع خاص واست "
کلمات زاده    تطور است، واژه ها و   تحول و اجتماعی، در   دیگرۀپدید مانند هر خوب زبان یک پدیدۀ اجتماعيست و "

جای خود را به      تاریخی ميشوند و  متروک و  وبيرون وارد زبان ميگردند، واژه ها پيرميشوند، ميميرند        ميشوند یا از
.    دیگری دارد أمنش له را نميتوان با چنين دیدی تشریح کرد، زیرا موضوع اساس و   أاین مس ... "   و کلمات تازه ميدهند

 بر  چشمه ميگيرد و منبع سر همين دو بلکه از  دو حساسيت آب ميخورد و  من ابجد نویس، این موضوع از نظر از
 : حقيقت یک واحد را تشکيل ميدهد عبارت است از  این دو حساسيت که در  .  استوار ميباشدیاغراض غيرزبان

 
 . افغانستان حکم رانده و دگراقوام را سرکوب کرده است   اخير، گویا قوم پشتون برۀنيم سد و  دو    اینکه در- ١
 " افغانستان"   بودن نام تک قومی   و " افغان "مقابل کلمۀ     حساسيت در- ٢

دیگران به تفصيل گپ  صحبت بازگردد و  به اختصار مينویسم،  ُبَود که درًا خاص ولی حاد، عجالتۀمن درین زمين
 زمانيکه بر از نيم صد سال اخير و  و  دو   بسيار شنيده ميشود که درـ نه تنها درین اواخر    و ـاین اواخر   در. بزنند

بلی ميگویند که  . آن حکم رانده است   اشته، گویا قوم پشتون برافر بر ویرانه های خراسان کشوری بنام افغانستان قد
بيطرفانه  اگر.  سرکوب کرده است را اقوام دیگر   افغانستان حکمرانی نموده و  نيم قرن، قوم پشتون بر و  درین مدت دو 

 ن متشکل از  قوم پشتو. غرض به موضوع بپردازیم، ميبينيم که این ادعا با واقعيت های تاریخی وفق نميکند خالی از و
دست   در محمد زائی قدرت راو ) بدالی (اللۀ سدوزائی  ُس  دو جمله درین مدت فقط  مختلف است، که ازۀصد قبيل دو

  نه کل آن دو   حکم رانده اند و کشور بر خاندان مذکور دو اشخاصی از اگر دقيق ترگفته شود، افراد و. داشته اند
صد    مورد دو    آئينه که در قبيله صادق نباشد، هر    دو  دوعشيره و    ن و خاندا  بارۀ دو  وقتی که مدعا حتی در .  خاندان
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کل پنداشتن،     اقوام پوشاندن، جزء را  اندام بر قبای حکام را. صدق نخواهد کرد  هرگز،   هم قبيله، یعنی قوم پشتون
 بلکه جنجال برانگيز است،و سپس نتيجه گرفتن، نه تنها دردی را دوا نميکند   گذاشتن وی را به جای کبریصغر

 .دامان تاریخ بهتانيست بر واقعيت ها و جفائيست بر
 
گفته ميشود که    : "  مينویسد"  سياستهای جهانی افغانستان، طالبان و "کتاب   خود درۀضمن مقال" برنت گالتزر "

   بلکه حکومت حاکمان پشتون    واقع این حکومت پشتون ها نبوده،     در .حکومت کرده اند    کشور  سال بر ٢۵٠پشتونها 
نه حتی اکثریت آنها، حاکم نبودند      تمام پشتونها و  مختلفی حکومت کردند، اما هرگز  مردم  حکام پشتون بر . بوده است 

 ."  (گردید  واگذارمی  یعنی نخبگان فارسی زبان شهری، ها،  به غير پشتونًا کشور عمدتۀروزمر  واقعی و و ادارهً 
 – ترجمۀ عبدالغفارمحقق –آورنده ویليام ميلی      گرد-"  ی جهانیافغانستان، طالبان و سياستها   "  کتاب  ٢٣٣صفحۀ 

 ). مشهد ١٣٧٧چاپ 
  هزاره و   هم بر، اوزبيک  تاجيک، هم بر پشتون، هم بر  هم بر–همه رفته  مردم رفته، بر درین مدت جفائی بر اگر

  "  جلد دوم   ٨٠ار درصفحۀ افغانستان اندیش، مرحوم ميرغالم محمد غب   رخ راستگو، مردم دوست و ؤم.  دیگران هم بر
 : قرن بيستم اینطور شرح ميدهد وضع مردم افغانستان را در"  تاریخ مسير افغانستان در

 زبان در  توده های مردم پشتو .جهل می خميدند مرض و و فقر دولت مستبد از بار ساویانه زیرمردم افغانستان ُم"
 مردم ....رنج نميکشيدند کمتر، ترکی زبان کشور  زبان وتوده های مردم دری والیات پکتيا، ننگرهار وقندهار از

   پای برهنه کوه و    مردم ننگرهار حتی زنان آنها، .تلخ کرده ميخوردند تا صرفه ای به عمل آید   جواری را  پکتيا آرد
 اشتند،    طفل پيزار ند مرد و دهکده های فراه نه تنها اینکه زن،   در .می پيمودند تا لقمه نانی بدست آرند دشت را

روی   ی، مالک هيچ چيزی نبودند و کوسَ  کلبۀ گلين و  از مردم جز دهات قندهار  در. هم نمی شناختند  چراغ و قند را 
طبقات  زور   وهپای خدم زیر افغانستان است که در   واقعی زندگانی مليونها نفوس کشور   این چهرۀ . خاک می نشستند

 "یعنی  ،  و در متن مرحوم غبار " خادم "جمع  فتح سه حرف اول،  به"خدمه " . " (حاکمه افغانستان کوفته ميشوند
 ) " خدمتگاران دولت  

 
مخدوم رهين ميباشد، چند     زبان دری که بانی آن شاغلی دکتور  از مورد ادعای سوم، یعنی اخراج کلمات پشتو   در

 : اشد، الزم می افتد زبانشناسی اجتماعی ميبۀ مطالعۀبين زبانها که ساح تذکر به ارتباط تعامالت مروج در
 . دنيا وجود ندارد    هيچ زبان خالص در- ١
 . بی نتيجه خواهد بود عبث و افغانستان نيز در ایران ناکام ماند و   عمليۀ پاکسازی کلمات عربی در- ٢
  بين کشور های همسایه رایج بوده و   هزاران سال به اینطرف در   طریق کلمات زبان از   ازَاگرفت خصوص و    داد- ٣
"   افغانستانۀآئين " شماره های مجلۀ به چهارنوع است که در  ميگویند و"  وامگيری "زبانشناسی  ین عمليه را در  ا

 .تشریح شده است 
 ميگيرد و وفرت صورت گرفته و  به آن،بين زبانهای  گرفت کلمات در   داد و،های دارای السنۀ متعدد کشور   در- ۴

 .جلوگيری از آن ناممکن است 
پشتو بيست   تعداد کلمات دری دخيل در زندگی دارند، یک کشور که در، پشتو خواهر زبان دری و رتباط دو  به ا- ۵

 .زبان دری است  دخيل دریبرابر کلمات پشتو
  زبان  آن جزِء  بعد از  تابعيت گذشته اصالت ميگيرند و   مراحل مشق، امتحان، مقبوليت و      کلمات وام شده از  -  ۶

 . ميشوند
 کلمات عربی که  ۀجمل افغانستان از   در وامگيری بعضی کلمات مقبوليت نيافته مسترد ميشوند، مثًالۀپروس   در- ٧

.    فرهنگ دری وجود داشته است اسالم در پيش از)  نماز (ميباشد، چونکه کلمۀ )  صالت (مقبوليت نيافت، یکی کلمۀ 
عام پسند نشد،  ) مدرسه (و )  ليسه ( کلمات زبان دری مقبوليت نيافت، هکذا در) نًحیوشو (کلمات پشتو، کلمۀ  از

که ریشۀ آریائی )  پوهنًحی  ( و )  پوهنتون (اما کلمات . را بوفرت استعمال ميکنند)  مکتب (چونکه مردم کلمۀ عربی 
   . پذیرفته شدند  وهزبان دری مقبوليت یافت  وغيره در )  ولسی جرگه (دارند و کلمۀ مرکب   ) دانش(به معنی  "   پوهی "
 . بيهوده خواهد بود   عبث و، تالش برای اخراج آنها نوع سعی و  ذا هرله
 نگرفتن ازعلم زبانشناسی و اسلوب و  ، معلول کاروامرانکشاف زبان پشت   علت ناکام ماندن دولت افغانستان در- ٨

  اسی است،  که یک عمليۀ سي  generalization ) (  " تعميم  " اسلوب   مقامات مربوطه از .طریقه های علمی است
افغانستان به مراتب  هرکشور خصوصآ در اسلوب تعميم در. گرفتند کار(development)    " انکشاف "به عوض 

افغانستان تعميم  را در روسها هرکدام سعی نمودند، زبان خود  یونانيها، عربها، مغولها، انگليسها و :  ناکام شده است
  زبان یک عمليۀ سياسی بود و   ی  در تیاال و تدریس جبری آن در  شتو وتعميم کورسهای پ  . بخشند اما ناکام ماندند

 .عبث شد رفت و   سال به هدر۵٠فقير برای مدت  مصارف هنگفت یک کشور
 :    ميشود طریق ميسر  دو از انکشاف زبان اسلوب علمی است و 

 .  قایل شدن پرستيژ اجتماعی به زبان :   اول
 . بصری وغيره نامه ها، وسایل سمعی وتوليد آثار، کتب، قاموسها، روز :  دوم 
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 معاش امتيازی ماهوار پنجاه افغانی برای مامورینی بود که از  قایل شدند،  اجتماقی که برای زبان پشتو یگانه پرستيژ

مدت یکسال دوام کورس پشتو به کورس نمی رفتند، اما     مامورین در  اکثر.  کامياب فارغ ميشدند، کورسهای پشتو
مکاتب هيچ شاگرد در مضامين   در. محسوب ميشدند  افغانی به معلم پشتو رشوه ميدادند و حاضر ۵٠ تا ٣٠ماهوار 
 نمرۀ کاميابی داده      ٣،۵ن به شاگردان ناالیق که بایست ناکام ميشدند،   ومضم   بلکه درین دو  نيات ناکام نميشد،یپشتو و د 

 کاکاها و  شخص پادشاه و  اگر. نداشتپرستيژ  نزد اهل دربار   این به خاطری بود که زبان پشتو در   . ميشد
ميگرفتند و با پشتون ها    کدام با لقب واالحضرت سلطنت ميکردند، اگراینها زبان پشتو را یاد  هر، کهعموزادگانش

شاگردان    .  همه بلبلوار پشتو صحبت ميکردند  ،مامورین گرفته تا شاگردان معارف   بزبان خودشان حرف ميزدند، از  
 شروع ميشد، می آموختند اما زبان پشتو را که از صنف چهارم شروع  صنف هفتم ه ازمکاتب لسان خارجی را ک

 پشتون ها به صورت عموم زبان دری را به سهولت می آموختند، چونکه از طریق مهارت در .  ميشد، یاد نمی گرفتند
 بزبان پشتو سال یک کتاب هم فرهنگی توليد کتب و آثار  بابت تدوین و از. ميشد این زبان استخدام و آیندۀ بهتر ميسر 

درغم انکشاف آن  یاد نداشتند و  آنوقت که اهل دربار پشتون بودند ولی پشتو  بود حال زار پشتو در  اینطور.  ميسر نبود
را با تضرع برای ایران باز    یکطرف دروازه ها گرفته اند که از ها قرار س کارأر  اکنون که مردمی در  .هم نبودند

ن ئآیندۀ نامطم   پشتون دشمنی و نارواداری نشان ميدهند، وضع ابتر پشتو و      و  با پشتوًاعلن ب دیگرجان  از  کرده اند و 
زبان است، شما خود تصور کرده       فيصد نفوس آن پشتو   ۵۵دقيق ترین احصائيه ها   کشوریکه به قرار  آنرا در
 !ميتوانيد

 
 نابات در ورود لغات بيمورد و   "ت عنوان  تح، انجينرخليل اهللا معروفی مقالۀ دیگر از مقصرمحسوب ميشوم اگر

نشر شده، یک پاراگراف آنرا  "  افغانستان مردم " جریدۀ وزین   ٢٠٠۵ ماه جوالی ٨٩شمارۀ   که در " زبان دری
 :     مبحث فوق درینجا اقتباس نکنم بارتباط

  بلکه باید به حيث چاشنی و نقص  زبان دری افغانستان نه به حيث عيب و در پنجابی را وجود کلمات پشتو، هندی و" 
 فارسی دری افغانستان هم  امتيازات  اتفاقآ یک از   .ترميسازد مزه دار  را شيرین   دانست که این زبان  یمرچ و مصالح 

   اگر، منطق زبانشناسی است دور از .  و خوشنمائيش افزوده است  رنگينی بر های باال   لغات زبان  که،این است در
 در    و بزدائيم  که از هندی وارد دری ما گردیده ،     را)  جهيل وغيره ،   دوبی، مندوی، کتله چوکی، چوکات، (کلمات 

 یکی از خصوصيات جالب دری  .را به کار ببریم)  غيره دریاچه و، صندلی، چارچوب، گازر، جرم   (عوض مثًال
را  این لغات جای خود اگر. دهدنشان مي  که همدلی ملی ما را،آن دخيل است ملک ما این است که صدها کلمۀ پشتو در

ما   .  دست ميدهد   از به اصطالحات خاص ایران خالی کند، زبان دری ما دیگر آن کيفيت ملی و افغانستان شمولش را    
   نحوۀ زیبا، اصيل و  ، که با وارد ساختن اصطالحات فارسی ایران مجبوریتی نداریم  و  هيچ احتياجافغانها اصًال

 .بدهيمدست   از خاص فارسی خود را
ازترکی   را )  داداش وغيره  ، قابلمه، یواش، چالش، قایق   ( که کلماتی چون  ،مميزات فارسی ایران یکی هم این است  از

" افتاده  جا" عوض این کلمات به اصطالح آنها  هيچکس حق ندارد بگوید که ایرانيان در. به کار ميبرد گرفته و
برای برجسته ساختن شاخصه های . برند به کار را)  غيره  وبرادر،  دیگ، آهسته، جنگ، کشتی (کلمات فارسی 

 . مقایسه کرد  زبانشناسانه دید  و معایيرعلمی دو را با   باید هر فارسی ایران، فارسی افغانستان و
  از  بعان ميگيرد ونکجا  زبان ایشان از  این گروه نسبت به پشتونان و ۀکين  کسی خواهد پرسيد که این همه عقده و ًاحتم
 ،باشد اگر قرار مگر. شانایازکارفرمایان خارجی  خودشان پرسيد و باید از له راأدام منبع سيرآب ميشود؟؟؟  این مسک

آینده موکول نماید و مضمون مطول دیگری را رویدست         به   باید موضوع را    که این قلم ناتوان جوابی عرضه کند،  
  ....بگيرد
آنها را  خود هضم کرده و هزاران لغت فارسی را در قدیم تا امروز زا داشت این واقعيت که زبان پشتو نظر با در

لغات  عجب است اگر.  انصاف خواهد بود از  دور،فارسی ستيزیدن با کلمات پشتو در ميگيرد، بدون تعصب به کار
 ، کنيمدر زبان دری خود تحمل    را –وغيره    غيره  پنجابی و هندی و عربی گرفته تا فرنگی و  از–زبانهای بيگانه 
 " ....!!!خانۀ سياست خراب که چه کارها دارد    !!!نی را ولی لغات پشتو

 
 پایان بخش دوم

  


