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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 0212/ 11/ 02                         خلیل هللا هاشمیان سید داکتر

 است تائید قابل و بجا فارانی قایآ اخطار
 
  پشتوانۀ جامعه یک سلسله مقاالت آموزنده با استعمال آن در ارتباط زبان وه وبسایت افغان جرمن آنالین ب در ماه اخیر دو در

سه بخُش،  در سیاسی ساخت" ابزار فارانی تحت عنوان "نباید زبان را مسعود آنجمله مقاالت آقای سید از شده و علمی نشر
مقالۀ مشترک میرمن  مورد رسالۀ روش امالء زبان دری" و ملی درتأغفوری تحت عنوان " مقالۀ پوهندوی میرمن شیما

دیدگاه  حیطۀ جغرافیایی خاص از قیس کبیر تحت عنوان "تفاوت زبانهای همریشه در ښاغلی حه وهاب واصل وصال
 .بپذیرید نقاهت را این موضوعات شامل میشوم، عذره دیرتر ب، من منحیث یک طالب العلم این رشتهاینکه  ی".جتکنالو

داده، زیرا از ناحیۀ تخریب این هویت توسط  مطرح قرار را موضوع مهم "هویت زبانی" مقالۀ اول خود آقای فارانی در
 توسط نطاقان تلویزیونها روز اصطالحات بیگانه هر که کلمات و است. همه می بینند که کامآل بجا همسایگان تشویش دارد

زبانهای دری،  دالیلی که ارائه نموده، میشوند. آقای فارانی با نشر جراید در دیگر همانها و روز زبان دری میشوند وارد
یک  هر گی و جفرافیایی در موردنمیخواند و تفاوتهای اجتماعی، فرهزبان نی، بلکه سه زبان مختلف  یک فارسی را تاجکی و

 .محیط شان بوجود آمده..." میداند هم آهنگی که در خصوصیات محیطی و ازین سه زبان را "نمایانگر فرهنگ همان محیط با
 

یک زبان  را سه زبان مذکور اصول ساختمانی زبان، هر زاویۀ اصول دستور زبان و زبانشناسی ازعلم  :که عرض میشود
  قسم سهه ب این سه زبان را محیط زیست، ساختمان های محلی و لحاظ تلفظ کلمات، افادۀ مورفیمها و از شناسد، اما می

اساس موازین علم ه لهجۀ فارسی. این نوع شناخت ب تاجکی و یک زبان میشناسد، یعنی لهجۀ دری، لهجۀ (Dialect -)لهجۀ
 )انگلستان، لسانی زبان انگلیسی ما، بلکه باالی جامعۀ منطقۀ (Linguistic Societyلسانی )جامعۀ باالی نه تنها زبانشناسی
یکسان صورت امثالهم  الجزایر( و )فرانسه، بلجیک و باالی جامعۀ لسانی زبان فرانسوی و هندوستان( و آسترالیا امریکا،

تعلقات محیطی و جزئیات  بلکه عصاره های فرهنگی با نیست، زبان تنها گفتاراست که " گرفته است. اینکه آقای فارانی معتقد
بکلی  محیط دیگر دارد که در در بر زنی شده، تداعی خاطرات را تحت شرایط یاد جمالت در حتی کلمات و اجتماعی و
علم زبانشناسی  بجاست، اما معقول و زاویۀ مسایل فرهنگی کامالا  این مالحظات از ."میباشد نوایی نداشته، بیگانههم همسانی و

 تجربه میسازد، چاره ای ندارد جز اینکه زبان گفتار را اساس مشاهده وه را ب کلیه های خود که یک علم سیانتفیک است و
افغانستان  های ایران و کشور در( =aآ ) تلفظ واول مورد )علم االصوات( در مثال فورمول فونولوجی دهد. بطور استناد قرار

 شاعر این تفاوت صوتی را )/و/(، تلفظ کنید، و ضمه ، یعنی با = o ) آ در ایران ) را =a ) آ ) است که صوت اینطور
 :مقبول افاده کرده که یک بیت آن اینست قصیده ای بسیار در )سیاه( هراتی، مرحوم  حاجی اسمعیل مشهور

  
 زبان در ایران  "زبون"  شود ... دکان در ایران "دو کون"  شود

 
بط ض بنام زبان فارسی ثبت و و بنام خود افغانستان را ندار و همه دار میالدی ایرانی ها ۰2تا قبل از دهۀ  رگاز جانب دی

 جزء   را زبان پشتو 02 دهۀ تا شده بود. ایران )زبان فارسی( قید زبان رسمی افغانستان ملل متحد یونسکو و کرده بودند، در
)پشتو( نشرمیکرد.  )فارسی( و حیث یگانه ارگان مخابراتی افغانستان اخباره کابل ب خاندان زبان های هندی میشناخت. رادیو

نشرات  در )دری( پوهنتون کابل، نام زبان زبانشناس در شدن چند پیدا ادبیات و هنځیپو شعبۀ زبانشناسی در تأسیس از بعد
تجلیل  حرمت و خود با اشعار در سال قبل نام )دری( را 722سعدی )شیرازی(  حالیکه حافظ و مشاهده رسید. دره افغانی ب

سسات زبانشناسی ؤکه م صدای پوهنتون افغانستان بود از مقالۀ شاغلی فارانی میخوانید. بعد در که مثالهای آنرا کرده اند ذکر
 اول تفاوتهای لهجوی و کمک زبانشناسان افغان باره که ب ها بودند همین و نددافغانستان شزبانهای  تحقیق در اروپایی عالقمند

 . درجۀ متفاوت یک زبان بشناسندحیث سه لهه ب که سه زبان منطقه را هم قناعت کردند ثبت و فرهنگی بین سه زبان منطقه را
شد.  )پهلوی( میباشد، نیز رد زا زبان فارسی منشعب ایران که گوینادرست ا که ادعای قدیمی و قیقات بودحخالل همین نوع ت

 که زبان ثابت ساختند دریافت کتیبه ها، درک و )زبانشناسی تاریخی( و طریق تحقیقات شعبۀ علمی جهان از مؤسساتحاال که 
بومی کشور فارس چند زبان  )اوستا( میباشند، نه از پهلوی، و پهلوی یکی از زبان در ما )دری، فارسی و تاجکی( منشعب از

اینکه کلمات و اصطالحات  دیگری باقی نمانده جز بوده است، برای ایرانیها اکنون چیز آن دیار قبل از شیوع زبان دری در
  .فروش برساننده را باالی ضعیف النفسان افغان ب ساخت خود
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 یکجای مقالۀ خود آقای فارانی در ست.بحیث سه لهجۀ یک زبان شناخته ا را گفتیم که زبانشناسی زبانهای منطقۀ ما باال در
قسم یک ه ب یک مجلس کودتا لویه جرگه در خیمۀ اول در اگرچه این اصطالح بار برده، بکار را اصطالح "زبان موازی"

ه بحث پیرامون مسایل زبان، ب که در بگوید اگر یک افغان بخواهد رفته، معهذا عنوان "حکومت موازی" بکاره ب سیاسی تهدید
حیث یک ه ب )دری، تاجکی، فارسی( ما برده شود، یعنی زبان های منطقۀ است بکار بهتر )موازات( اصطالح )لهجه( عوض

جنبۀ صوتی و تلفظی زبان مطرح  )لهجه( بیشتر در اصطالح دارند، من مخالفت نمیتوانم، زیرا زبان در موازات یکدیگر قرار
 اصطالح باشد قرار اگرمطرح شده میتوانند.  فرهنگی زبان نیز خصوصیات محیطی و )موازات( اصطالح در اما میباشد،

موازات  اتی انکشاف کرده که درحزات دری افغانستان کلمات و اصطالانند که در موادمی افغانها )موازات( پذیرفته شود،
فرهنگها و قاموسهای  اصطالحات شامل در کلمات وی ه که بسدامتحان ش معکوس آن نیز فارسی ایران مفهوم نمیباشند، و

 باالی افغانها بقبوالنند، و شانرا اختراعات خود اصرار دارند ها سعی و ایرانی افغانستان مفهوم نمیباشند، اما ایران نیز در
 که در افغانستان رایج بوده، ایرانی ها در که قرنها )تکرار یا تکراری( مثال کلمۀ موفق بوده اند. بطور اا قسم درین تالش خود

 -ساختند و آنرا باالی )طلوع( فروختند دارند، تکراری را )بازپخش( موازات دری حساسیت شدید مقابل کلمات عربی رایج در
میان نوکران  هیچکس در و ترجمه نمودند )بیاڅلی( کورکورانه به پشتو را )بازپخش( )طلوع( نیز اینکه پشتونهای تعجب آور

ازین  نقصی بود؟ و عام فهم است چه عیب و افغانستان بسیار تکراری( که در رار یا)تک کلمۀ که در نپرسید ایران در)طلوع(
     ؟جز ایرانی مشربی( متصور بوده است) نوآوری مسخره چه مفادی

 :آوری استنکته قابل یاد ساحۀ زبان مشترک ما، دو ارتباط به نوآوریهای ایران در در
غنیمت مشترک زبان  های ساخت ایران و تاجکستان مال مشترک وگفرهن و "، همه قاموسهاارتباط مفهوم "فرهنګه ب (1

که نامفهوم یا ناصواب تشخیص کنیم،  را شامل درین قاموسهااصطالح  کلمه یا افغانها حق داریم هر میباشند. ما مشترک ما
مطلوب تشخیص  که مفید و را اصطالحاتی کلمات و قدر و هر -دهیم قرار وع الورودنجامعۀ لسانی خود راه نداده، مم در آنرا
 از دارند تا ایرانیها و تاجکها را معکوس آن عین امتیاز -دهیم استعمال قرار زقاموسها بیرون آورده مورد ا را آنها کنیم،

) ،  )راه توشه( ، )ویژه( ، )واژه( قبیل اتی ازحاصطال ایرانی زکاره کلمات و نفر اینکه چند افغانستان استفاده کنند. قاموسهای
را فارسی  افغانها این نوآوریها درج کرده اند، مبارکشان باد. ما قاموسهای خود در اختراع و امثالهم را و پخش(فرآورده(، )باز

)موازات( بنامیم، مدعیات معقول  سه یا )لهجه( عوض "سه زبان"، سه هرگاه ماقلم  عقیدۀ اینه آن ب بنابر -شناسیم ایرانی می و
 .خوبتر بکرسی شانده میتوانیمرا  فرهنگ افغانی خود

یک زبان مشترک میباشند،  دارد. کشورهائیکه دارای وجود لسانی( )جامعۀ زبانشناسی اجتماعی اصطالحی بنام شعبۀ در (0
 ها نوآوری نمایند و ات جدید، بین هم مشوره میحاصطال اختراع کلمات و زبان مشترک شان، مثالا ه مسایل مهم مربوط ب در
 مقتضیات جامعۀ لسانی کار مفهوم و منطقۀ ما، ایران هیچگاه از معرفی میکنند. در جوامع خود اتفاق نظر در ومشوره ه ب را

زبان  صاحب اختیار آمر و را بلکه خودش خود چنین مسایل تماس نگرفته پوهنتون کابل در با هرگز نگرفته، هیچگاه و
سسۀ دولت ؤم قدم اول باید افغانستان در تطبیق نموده است. درپخپل سر آنجه خودش میخواسته،  مشترک دانسته مستقل و
حقوق )جامعۀ  از کند تا تأسیسسسه ای ؤم توجه مبذول بدارد و خود مورد"هویت زبانی" کشور متقاعد ساخته شود تا در

  .لسانی( خود دفاع کرده بتواند
زبان  تفاوت یک زبان با فرمایند:" امون ریشۀ زبان که میست پیرا مختصری ارتباط مقالۀ اول آقای فارانی تذکره ب نکتۀ اخیر
اساس  اجتماع غیر، ریشه و اساس اش نسبت به آن زبانیکه در مکانی که بدنیا آمده ریشه و زبان در اینست که اگر دیگر در

اند." صلی زبان شود، بلکه برعکس مردم عوام خالق ا باشد، زیرا زبان در پوهنتونها ساخته نمی ندارد بسیار متفاوت می
 را تاریخی خود تدریجی و سه موازات این زبان ریشۀ مشترک داشته، سیر سه لهجه یا هر لحاظ ریشه هر از عرض میشود:

هزار سال  دو اا تقریب از را بعد شکل فعلی خود گوشۀ شرق منطقه مخلوط شده و پیموده، با زبانهای محلی باستانی در اا مشترک
یکسان  کی که در دو طرف دریای آمو متوطن بودند، بطوردری و تاج اند. این تحوالت باالی لهجه هایبیشتر تثبیت کرده  یا

ه شرق منطقه ب تدریج ازه حقایق تاریخی، این لهجه ب و استناد شواهده لهجه ایکه فارسی نامیده میشود، ب تطبیق شده است. اما
 بطور ابیاتی را داشت نموده و جاوید که شاغلی فارانی  یاد احمد رنوشته های مرحوم داکت بیانات و قراره غرب رفته است. ب

 قبادیانی بلخی نام می خسرو حکیم ناصر ، ازاءاین ادع یدأیت با زبان دری آشنا نبودند. در ءتدابادر مثال آورده، مردم شیراز
را  حج میرفته و مشاهدات خود سفره قرن پنجم هجری هنگامیکه موصوف ب نوشته که در اثر مشهورش )سفرنامه( برم که در

بعضی  میشده است، چنانچه در بان دری دورز میشده، از راز بلخ بامی دور قد که هر میگوید میکرده، او در)سفرنامه( قید
کلمات  آنها که در آوردند برایش می را خود رونق گرفته بود، کسانی اشعار ن دری نوسفرش که زبا مسیر در ها شهر

کشورفارس پیش رفته و  تدریج دره ساخت. خلص سخن اینکه زبان دری ب دری می آنها را او بود و زبانهای بومی می
نقشه های جغرافیایی بنام  سر جهان و هم در تا سر در 1391 سال کنونی ایران تا جانشین زبانهای بومی آنجا شده است. کشور

)ایران(  به را خود است که نام کشور میشود. تعجب آور امروز بهمان نام یاد )خلیج فارس( تا فارس شناخته میشد، چنانچه
  .خواندند )فارسی( ادبیات آن مسلط شده بود، هم در ایران و سر تا راکه در )دری( تبدیل کردند، اما نام زبان

تعلق داشته که بیک فامیل زبان  زبانهای دارای ریشۀ مشترک، آن زبانهایی را گویند علم زبانشناسی زبانهای هم ریشه یا در
 آن شامل است. اصطالح دیگر در در منطقۀ ما هندوستان و اروپایی( که همه زبانهای اروپا، فامیل زبانهای )هند و باشند، مثالا 
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 کدام فرانسوی و هسپانوی هر –جرمنی  انگلیسی و -پشتو مثال دری و خاله(است. )دختر و )خواهر( زبان شناسی کلمات
 )دختر حالیکه زبانهای دری، انگلیسی، روسی، فرانسوی و جرمنی هرکدام اند، در یکدیگر Sister Language) زبان )خواهر
بیک  را مشترک این زبانها ریشۀ این اصطالحات اینست تا برد بکار از میشوند. مقصد یکدیگر(Cousin Language) خاله
 cognate) -)کلمات همریشه میباشد. )آریانا( منطقۀ )آریایی( در نشان بسازند که همانا زبان مشترک خاطر کالن( )مادر

wordsتلفظ  با تخفیفی در تمام این زبانها که در امثالهم( قروت و اسپ، گاو، خواهر، برادر، پدر، )مادر، قبیل ، کلماتیست از
باالی کلمات  1373سال در  را باقیمانده اند. یک محصلۀایرانی فارغ از دپارتمانت انگلیسی پوهنتون کابل، رسالۀ لیسانس خود

کلمۀ همریشه شناخت و تصدیق شده بود.  02حدود آن در که در اروپایی( تکمیل کرده بود فامیل زبانهای )هند و همریشه در
  .کتابخانۀ پوهنتون ارسال شده بوده این رساله توسط من ب یک نسخۀ

لغزد. بحثی که  یک موضوع به موضوع دیگر می قلم از مرتبط دارد، ناگزیر وسیع و بحث باالی زبان که ابعاد هرحال دره ب
شرایط  )هویت زبانی( براه انداخته، و جوانب مختلف آنرا نیز ماهرانه توضیح نموده است، در شاغلی فارانی درزمینۀ

 .افغانستان به آن متوجه گردند کند اولیای امور قابل دوام میباشد که خدا افغانستان یک بحث مفید و
 
رساله ای بعنوان "روش امالی  سیاسی ساخت" ابزار زبان را نباید" فارانی تحت عنوان مسعود شاغلی محترم سید دوم مقالۀ 

)اتحادیۀ نویسندگان جمهوریت  جانب از 1309 سال دورۀ کمونستی در داده که در تحقیق قرار تحلیل و مورد را زبان دری"
ساختن سیاسی  ابزار" این رساله برای  ثبوت اا پویا فاریابی طبع شده است. واقع کوشش پوهیالیه دموکراتیک خلق افغانستان( ب

 من از فرار از این رساله که بعد خوب میباشد. من برای درک ظواهر انتخاب بسیار دورۀ کمونستی یک نمونه و در زبان"
قسمت دوم مقالۀ  قسم تقریظ  بره وری که بمحترمه پوهندوی شیما غف مقالۀ نخوانده ام، از امروز تا وطن چاپ شده و متن آنرا
تدقیق محترمه پوهندوی غفوری که اصل رساله  تحلیل علمی میباشد، بسیار آموختم. از یک تدقیق و شاغلی فارانی چاپ شده و

 نمایی و سیاسی جانب پوهیالی پویا فاریابی تصرفات خود کامپیوتری آن از نسخۀ که در دسترس شان میباشد، برمی آیده ب
 :ذیل گزارش یافته است صورت گرفته است. دلیل تصرفات قرار

ال ؤو س استادان که برای خوانندۀ فارسی زبان ناآشنا لقب های علمی برخی از اصطالحات دخیل و به جای برخی واژه ها و "
قابل  ان روشن وکه معنی آن برای همه خوانندگ زبان فارسی دری آورده شد اصطالحات رایج در و برانگیز است، واژه ها

 "...فهم باشد
 دوبار سه سطر در را )واژه( این کمونست ایرانی مشرب، کلمات ساخت ایران ازقبیل پوهیالی پویا فاریابی، ازینکه صرفنظر

استادان  لقب های علمی برخی ازو " زبان فارسی دری" و " قبیل "خوانندۀ فارسی زبان" متن باال ترکیبانی از برده، در بکار
ال برانگیز است"، بیانگر این واقعیت است که این رساله را خاص برای مطالعۀ ؤای خوانندۀ فارسی زبان ناآشنا وسکه بر

)پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل،  علمی پوهنتون کابل فهمیدن القاب خواندن و با افغانها مردم ایران چاپ کرده باشند. زیرا
-ویند)دری( میگ یا افغانستان "فارسی دری" نمیگویند، یا)فارسی( و انها درمشکلی ندارند. افغ پوهاند( پوهنوال، پوهندوی،

  .مردم ایران است اا و"خوانندۀ فارسی زبان" واضح
یک از لقب های  هر خواند، زیرا کلمۀ اول در نمی )پوهیالی(هم به او یک شخص بی معلومات است که لقب فاریابی آنقدر پویا

سانسکرت  اوستا و "پوه" در -اول آن "پوه" میباشد است که جزء   این شخص )پویا( اول خودنام  است و علمی پوهنتون "پوه"
 (.)پوینده جوینده است(،)راه پو= راه نما اصطالح: رفته، چنانچه درین دو بمعنی تجسس و تحقیق بکار

وطن اصلی  وشوروی را خدا را لینن شویی شده بودند تا تفنگچه مغز خاطرتنخواه وه هائیکه ب پرچمی رئسا فاریابی با پویا
حیث محصل شامل نشده بود، ه ( هنوز ب1373) آنوقت در و به پوهنتون می آمد قبول کنند، همراه پرچمیهای تفنگچه دار خود

ه ب ناخوانده از کوچه ها یکه مکتب راها کمونست رئسا تکمیل کرده باشد. بهر حال، مانند اینهم معلوم نیست که او مکتب را
 ( پوهیالی ساخته باشند.1302)=1309سال  در شامل فاکولته ساخته و نیز را آورده شدند، اوپوهنتون 

 از بعد 1373 سال اداره میشد و در کلتور توسط وزارت اطالعات و و غیرعلمی بود گان یک تشکیل سیاسی وداتحادیۀ نویسن
پوهنحی های ادبیات  از کمونست پوهنتون را غیر استادان تا ظف بودؤگردید. این اداره م تأسیسآمدن ببرک کارمل  رویکار

 رسمآ دعوت کردند، پیرامون آشتی ملی و تقاضا و بار اینجانب دو نسیم نگهت و وعلوم اجتماعی جذب کند. از مرحوم پوهاند
 مقاله نشر شود. ولی ما گفتیم حاضریم در رشتۀ تخصص و مسلک خود جراید تغییرذهنیت عامه مقاالتی بنویسیم که در

 مقاله خود دو نگهت هر دارم که مرحوم پوهاند نشرنشدند. بخاطراا مقاله نوشتیم که ابد ماه دو مدت دو کدام در بنویسیم. ما هر
 جذب کند، اینها الهام را پوهاند و جاوید زبان دری نوشته بود. دولت وقت توانست مرحومین پوهاند را پیرامون امالء و انشاء
به اکادمی علوم تبدیل کردند، او در آنجا مجله  را جاوید قبول کردند، چنانچه پوهاند دولت را ی باکمونست نبودند،اما همکار

بار به شوروی اعزام  های فرهنگی چند تأس هیأر را در جاوید پوهاند نشرمینمود، عالوتاا  رهبری و ای بنام )خراسان( را
عمر  شوروی دادند. محترم پوهنوال محمد وعدۀ بورس داکتری به اتحادپلوم داکتری نداشت ید الهام که هنوز به پوهاند -نمودند

 استاد خود تمام مدت کار سیون تدویر"روش امالی زبان دری"شامل شده، درجملۀ اعضای کم هم در زاهدی که نام او
سیون اعضای این کم اقیمتب نفر تجربه نداشت. چهار زبان دری هیچ سابقه و ودستور ادب  ررشتۀ د و پارتمنت انگلیسی بودید

 نسیم نگهت عرصه را مرحوم پوهاند ایران مشرب بودند. کمونستها در پوهنتون باالی من و های شناخته شده و همه پرچمی
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شدیم.  امریکا مهاجره آلمان ب کابل فرار و از  پاکستان و از 1302سال  ددیگر در دوی ما یکی بع چنان تنگ ساختند که هر
الهام شروع  پوهاند نگهت و توسط مرحومین پوهاند زبان دری قبالا  باالی پروژۀ امالء و انشاء که کار نشان شود خاطر باید

هم  هر دو پروژه  مرا کابل برگشتم، دره ب 1377 سال امریکا در ختم هفت سال تحصیالت در شده بود، چنانچه  وقتی من در
غالم حسن مجددی  پوهاند حبیبی و شمول مرحوم پوهانده ه دانشمندان بیکعد با آنها قبالا  ارتباط زبانشناسی  دخیل ساختند، وه ب

ده بار ما سه زسال بعد، حداقل پان دو داشت. در آن دوسیه وجود داشت هایی بقلم این دو پوهاند در زمینه مشوره کرده یاد در
آن  قبل بر بی وپارتمنت عرید آمر پنجشیری که در آنوقت کرده بودیم. جناب پوهاند غالم صفدر پروژه کار نفر باالی آن دو

امریکا  اکنون در کرده بودند و وطن فرار گرفته از اوشان نیز در دورۀ خلقی مغضوب قرار پارتمنت دری بودند، ویآمرد
خاطری ه ب 1373-1377سالهای  زبان دری در انشاء و روش امالء اصالحات در ۀ تدقیق وژگی میکنند، از موجودیت پرودزن
 در زمینه مشوره شده بود. من نقل این اوراق رابخدمت پوهاند بار ه باایشان بحیث عالم ذیصالح زبان عربی چندک دارند خبر

داشتهایی درین  رشاد، محقق معروف زبان پشتو، یاد مرحوم پوهاند ازاا نظر شانرا بشما میرسانم. عالوت پنجشیری می فرستم و
)صفحه  الهام پوهاند دستخوردۀ مقدمۀ اشتراک میکردند. در مجالس ما در آن مرحوم نیز گاه گاهی داشت و وجود دوسیه ها

میخوانیم  1911 سال و تا 1920سال  تا 1997 تا 1992 سال را از انشاء زبان دری( دوم مقاله فارانی( سوابق پروژۀ )امالء و
دورۀ  در آن سالها حالیکه آقای فاریابی در شده است، در پوهنحی ادبیات باالی آن کار دراا بعد وزارت معارف و درء که ابتدا

 .داشته است طفولیت قرار
بطورسمبولیک  بیروی سیاسی بود، که عضو پنجشیری را ست معروف دستگیریکمون 1909سال  که در نظرمیرسده چنین ب 

کورکورانه امضاء کرده  نوشته باالی او قلم خوده که پوهیالی پویا فاریابی ب مقدمه ای را گان ساخته ودرئیس اتحادیۀ نویسن
زمان حیات مرحوم پوهاند  قدامت این پروژه حتی در اما خوشبختانه در پاراگراف اول مقدمۀ خود، دستگیر پنجشیری از اند.

...اتحادیۀ نویسندگان مراتب که میگوید:" مقدمه اش متوجه شوید در پنجشیری را حبیبی شهادت داده است. حماقت دستگیر
اهتمام رسالۀ و  نگارش و به محترم پویا فاریابی، که در سیون ور کممشاو اعضای اصلی و را با دسپاسگزاری عمیق خو

 میخورند!( نظره ب امالء و اشتباهات در انشاء نقل شده،اا فعال گرفته اند، تقدیم میدارد.")عین روش امالی زبان دری، سهم
روش امالی زبان دری" شامل ساخته  در"نگارش رسالۀ را  انی"یفار "محترم پویا پنجشیری درینست که نام حماقت دستگیر

 .داشته است )مهتمم( را پویا فاریابی تنها وظیفۀ اهتمام حالیکه نویسندگان این رساله اشخاص دیگر بوده و است، در
 اتحاد وقت در درین گرفته نشده، چونکه او الهام بود سیون که پوهاندکم فوق نام مشاورو یگانه زبانشناس در سطر متن دو در

فاریابی یک شخصیت  که درینوقت پوهیالی پویا نظر میرسده بود، چنین ب شوروی مصروف تحصیل دکتورای خود
گرفته، اوراق مربوط به  الماری دپارتمنت دری را در موجود دوسیه های مکمل و بوده، او ادبیاتپوهنحی  مقتدرحزبی در

 چاپ نموده است. من مرحوم پوهاند مطابق میل خود در یک رساله تایپ و را ءامال اوراق پروژۀ کرده و جدا را انشاء پروزۀ
مسایل علمی بدون امضاء خودش بدست نشر  در را هیچوقت مقاالت و پیش گفتارهای خود او نزدیک میشناختم، از الهام را

آنها میباشد،  مختص بخود ۀنالهام که نمو پیشگفتار پوهاند" محترمه پوهندوی غفوری میگوید: حالیکه نمی سپرد، در
 ءمقالۀ شاغلی فارانی ملتفت شدم: الهام هیچوقت "امال روی کاپی مقدمه در از من هم این تغییرات راتغییرخورده است."

"امالی" نمی  الهام هرگز)امالء(  را مرحوم پوهاند اا دری( مینوشت. عالوت انشاء و وانشای فارسی" نمی نوشت، بلکه )امالء
پنجشیری و  الهام، پوهاند قلم مرحومین پوهاند نگهت، پوهانده ب بیست بار )امالء( دکلمۀ سیۀ این پروژه شایدو در –نوشت 

 )انشای( بنویسیم. نکتۀ دیگر اینکه مرحوم پوهاند و)انشاء( را )امالی( که)امالء( را برایما عیب بود من نوشته شده باشد و
زبان پشتو مسلط بود، حتی  در قبیلۀ صافی پشتون تعلق داشت وه ب نوشت. او نمیرا "دانشگاه"  هرگز)پوهنتون( و الهام هرگز

 که بین ما سه نفر درین مورد مناقشاتیه ب استعمال میکرد و الهام کلمۀ "ویژه" را دارد. اما مرحوم پوهاند اشعاری هم به پشتو
که  لغتی حیث یک دری زبان حق دارم هره من ب قاموس زبان فارسی شامل است و صورت میگرفت، میگفت: "این کلمه در

ید همگان است که أیاد محترمه پوهندوی غفوری قابل تانتقآید، بیرون کشیده استعمال کنم." خوشم درین قاموس شامل باشد و
نام استادان  زیر شده باشد، نظر لحاظ شرایط علمی این درست نیست که رسالۀ که توسط اشخاص انفرادی تجدید ازمیگوید:"

 ".این رساله نیز تصرف شده است در حالیکه دیدیم که حتی به نوشته های شخصی آنها برسد، در ی افغانستان به نشرنام
چلوصاف کردند، حتی به تقاضای من یک  امالء را اول رسالۀ امتنان داشت که بار فارانی باید مسعود شاغلی محترم سید از

زبان  درین مقدمه راجع بدستور آقای حسن عمید -من ارسال نمودنده بصفحه  12 در را1900 سال فرهنگ عمید کاپی مقدمۀ
نقل کرده چاپ کابل  فاریابی در رسالۀ امالء پویا عقیده شاغلی فارانی همین مطالب غیرعلمی راه فارسی صحبت کرده که ب
 شدم که او باعلم زبانشناسی قطعاا ورای این مقدمه ملتفت  نمی شناختم، از را او چون قبالا  خواندم و را است. مقدمۀ آقای عمید

 مرحوم پوهاند اما گیرند، یک مقالۀ دیگر مطرح قرار جفنگیات را سر داده است که باید در مواردی بس در آشنایی نداشته و
هم  اصلی و که او عضو رساله ای گنجانیده شود چنین جفنگیات در اجازه نمیداد هرگز او و الهام یک زبانشناس بود

امتنان  محترمه پوهندوی شیماغفوری باید کابل بود. از سیون تدوین رسالۀ امالء درمیگانه زبانشناس در ک ومشاورعلمی 
با متن دستکاری شدۀ پوهیالی پویا فاریابی  چاپ شدۀ رسالۀ امالء را ی، متن اصلی وانمقالۀ شاغلی فار استقبال از داشت که با

 .ساخته اند برمالء دستکاری های پویا فاریابی را تصرفات ومنتشرۀ کامپیوتر، مقایسه و تدقیق نموده، 
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 قبیل ترتیب مجالس و نسیم نگهت بارعمدۀ کارهای پروژه های امالء و انشاء، از اخیرشهادت میدهم که مرحوم پوهاند در
نام آن  باید ت وعهده داشه بودیم ب زمینه همکار سالی که در مدت چند در مجلس، را نوشت نتیجۀ هر رو آجندای مذاکرات و

   .ثبت گردد درج و قدیمی این پروژه ها سیون اصلی ومکجملۀ اعضای  مرحوم در
                 
 دارند آرشیف خود که در یک کاپی نسخۀ اصلی رسالۀ امالء را میشود ءمحترمه پوهندوی شیماغفوری تقاضا یادداشت : از
  .سازندممنون  آدرس پوستی من ارسال وه توسط پوسته ب

afghanmirror@yahoo.comMail:  -E 
 

Address: P.O. Box 210 
 Montclair, CA      31709  

USA 

 منطقی و زبان دری متوجه شده، مالحظات معقول و سیر ریخچه وأموضوع ته فارانی ب مسعود مقالۀ سوم دانشمند محترم سید
 :داشت بعضی موارد مقتضیات مسلکی خواهند دارد. تبصره های من در برای افغانها مفید

 میزنند....با شهادت کتیبۀ سرخ کوتل بغالن پیونده سال ب هزار به دو قدامت زبان دری را" اینکه شاغلی فارانی میفرمایند:
باالفرض اینرا قبول  داد. اگر مت زبان دری پیوندقداه ب که آنرا کلمه که از متن کتیبه بدست آمده است، نمیشود تشابه یک چند

که قدامت  که تا زمان رسم الخط عربی این زبانرا بود نخواهد این نوشته دری است، پس تعجب برانگیز کنیم که همین کتیبه و
 "...کتبی از آن در دست نیست کتیبۀ سرخ کوتل بغالن دیگر هیچ سند کتبی یا غیر میدهند، غیر

 )از خالص دری اصیل و کلمۀ در آن چند زبان دری نبوده، بلکه بزبان یونانی نوشته شده وه کتیبۀ سرخ کوتل بعرض میشود: 
این  -سال تثبیت شده هزار دو قدامت این نوشته حدود و دارد امثالهم برسم الخط یونانی وجود و ، پور، بمعنی قلعه(قبیل آب

کتیبه های دیگری از  –داشته است  افغانستان وجود استیالی یونان در ورۀد قدامت بیانگر این واقعیت است که زبان دری در
 از دارند، اما قدامت آن بسیارجوانتر آن وجود یافت شده که کلمات بیشتر زبان دری در سنکیانگ امروزی( نیز–تورفان)ختن

 بهترین سند است. کتیبۀ بغوالنگاه یگانه ودر کتیبۀ سرخ کوتل شامل  نیز کتیبۀ سرخ کوتل است. نام بغالن با تلفظ )بغوالنگا(
ازین یافت نشده که قدامت موجودیت زبان  معتبر تر بهتر و کنون هیچ سند تا طلبی های ایران، زیرا مقابل انحصار است در

ی نسیم نگهت همراه با مرحوم پوهاند عبدالح سال قبل نشان بدهد. مرحوم پوهاند هزار حدود دو افغانستان در دری را در
حیث ه سرخ کوتل ب کتیبۀ افغانهاست تا از ما است. بر آرشیف من موجود آن در اسناد کرده و کار حبیبی باالی این کتنبه بسیار

 .افغانستان دفاع کنیم سالۀ زبان  دری در هزار استعمال دو ثبوت موجودیت و در معتبر یگانه سند
دست نیست که  قرن دوم هجری بدون شک سند در قبل از تا" که:شاغلی فارانی موافقم  شکل مکتوب زبان دری با بارۀ در

آنزمان باقیمانده،  شاعران دیگر منظوم رودکی و آثار اما آنچه از" ی از زبان دری کتابت شده باشد.اثری یا نشانه ا شعری یا
رسم الخط  ه میشد، نه تنهاآنزمان خراسان نامید که مردم منطقه ایکه در معانی نشان میدهد و علوم نحو زاویۀ مطالعات از

بیانگر  )فلسفه( بینی جهان اظ منطق وحل سهولت آموختند، بلکه پختگی کالم منظوم شان ازه ب و زود بسیار زبان عربی را
شناسی است، این دو علم  علم وسیع بشر آن آثار بوده است. زبانشناسی شعبه ای از موجودیت زبان پختۀ دری، قرنها پیش از

 پا گذر نی، بلکه دیر مهارتهای زبانی انسان باین نتیجه رسیده اند که این تحول زود چگونگی تحول در در خودمطالعات  از
 سال در پنجصد حداقل تا این تحول را آغاز –نیامده است  میان بوجود برآن پختگی کالم منظوم رودکی شب در بوده است. بنا

 .دورۀ رودکی تخمین کرده اند قبل از ما
افغانستان است  از اصطالحات علمی در ایران بیشتر برابر مقاومت در" اخت دانشمند فارانی موافقم که:و شن نظراین  با

 زبان منحیث افزار مشروع از تر است...و علت آن استفادۀ ناایران باال در و عرب ستیزی ها ها سطح تنگ نظری )چونکه(
 "..یران میباشدا سیاسی...و ناسیونالیزم تنگ نظرانۀ زکارۀ حاکم در

 زبان قدامتش مهم نیست، بلکه زایش اش مهم است، یعنی استحصال درین زبان تاچه حد" شاغلی محترم فارانی که: این نظر
 نظراین قلم زایش و استحصال دره افغانستان درین ساحه نهایت غفلت شده است. ب که در تربیتی دارد جنبۀ مفید" امکان دارد؟

چه محترم فارانی  ،  اگرکتاب به نشرمی رسدده هزار  آنجا ساالنه بیشتر از در ، زیراافغانستان است ان بمراتب بیشتر ازایر
فلسفی، معهذا  ماهیت مذهبی میداشته باشند، نه علمی و اندک که قابل بحث نیست" میخواند، چونکه اکثر این زایش را "بسیار

نوع طیارۀ جدید،  شنیدم که ایران دو اخبار ت. همین دیشب درآورده اس حیث یک کشور صنعتی دره همین زایش ایران را ب
 جرنگانه استیم. قلت روز مصروف پوقانه و زهنو افغانستان، ما در بشمول طیارۀ بی پیلوت سریع الصوت اختراع کرده، اما

زنی، تفنگ سازی و مخدر، سانقه بازی، نشان  مواده ب افغانستان مردم را فرهنگی در ساحه های علمی و افزون زایش در
پرزه ساختن موتر ها، مصروف ساخته است. سرمایه داران افغان عوض آنکه ثروت  قتل، درایوری و تفنگداری، سرقت و

خدمت عرب ستیزی و استفادۀ سیاسی ایران  در میسازند و )طلوع( اندازند، جرنگانه یا مولد بکار و خود را در یک ساحۀ مفید
  .قرار میگیرند
)یا "واژگشت"  م فارانی فهرست کلمات مسخرۀ زبان پهلوی مثل )اخیش، ویژه، واژه، واژگون، واژونه، باشگونهشاغلی محتر

= علت، بناری = معلول،  برآمد: بنا کلمات نو دبیر، و کلمات آرامی دبه و -زیبای "انقالب سیاسی"،  نوس وأجای کلمۀ مه ب
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فراهم ساخته  خود مقالۀ ایران رایج شده، در که در تی راحراه سوی = ببجکتیف فرانآ کلمۀ بجکت فرانسوی = براخ، وآکلمۀ 
 .سپارد تا بزودی از زبان طوطی های طلوع باز شنیده شوند انترنت می دیگر در بار را و این قلم کلمات مذکور

 .ساختند من میسر بهرم فارانی که فرصت یک مطالعه را دانشمند محت امتنان از و با تشکر
 

فاوت "تکتوبر تحت عنوان ا 00 تاریخ انجنیر قیس کبیر از م میرمن صالحه وهاب واصل ورمحت دانشمند مشترک دومقالۀ 
 درک بسیار که با مطرح ساخته اند " موضوعات جالب رادیدگاه تکنالوجی از صجغرافیایی خا حیطۀ همریشه در زبانهای
  .پردازم مپیوتری به آن میخودم از مسایل ک محدود
شده  باال به آنها اشاره ریشوی زبان درشمول جنبۀ ه که ب نظریات شاغلی محترم فارانی میباشد اول این مقاله استقبال ازقسمت 

" انتقاد شده و من ساختۀ شان اصطالحات خود تلفظ لغات و و تحریر با "شیوۀ نابکار پان ایرانیست هااست. درین مقاله بر
 .آشنا شدم سیالب دارد " که چهارساخته خود =  من درآوردیایرانی " بایک اصطالح جدید

 همان اندازه دامنۀه وسیع باشد، ب محیط جغرافیایی آن گسترده و روابط در و یک مملکت پیشرفته تر قدر "هر ایشان میفرمایند:
تکنالوجی سرعت انکشاف  میگردد...و وسیعتر بوده نشوونمای زبان سریعتر و فراختر و آن گسترده تر انکشاف زبان در
 " این بیانیه مقبول، معقول ومیسازد. توسعۀ زبان را میسر و همان مملکت رشد امکانات دست داشته در اطالعات جمعی با

سرعت انکشاف تکنالوجی اطالعات  قابل قبول است، اما معنی ایکه من از آن استخراج کردم اینست که "نشو ونمای زبان و
وسیع  د، زیرا نه یک مملکت پیشرفته است و نه روابط محیط جفرافیایی آن گسترده ومیباش میسر افغانستان نا جمعی" در

 میباشد. پس چه باید کرد؟
سویس برای سهولت  در دنافغانستان ارائه نموده، میگوی اقتصادی( جالب بین سویس و )اجتماعی و دانشمند یک مقایسۀ دو این

هنگام  افغانستان، ما در اما رفع نمایند. ها به آسانی مشکالت خویش را آلمانیآماده کرده اند تا  وقاموس ها زبانی کتابها 
 دسترس داریم، زیرا کیبورده ب را پشتو( کلید )تختۀ )پشتو( تنها کیبورد خود کشور دری( کلید دری = تختۀ انتخاب )کیبورد

 فارسی ایران را استیم کیبورد مجبور )دری( خود ما برای زبان درآورده، ود خو انحصار در ایران قاپیده و قبالا  را )دری(
 .دهیم قرار  استفاده مورد انتخاب و

شدت ه ب تلویزیون( رادیو، طریق رسانه های جمعی )اخبار، پهلوی تهاجم فرهنگی از که ایران در خاطرنشان میسازند اینها
 برای نیل باین هدف از منطقه قبوالنده وسطح  حیث زبان تکنالوجی اطالعاتی دره ب را زبان فارسی خود تا کوشش میکند

  :طرق ذیل استفاده میکند صرف پول گرفته تا
 
زبان  ( زیرام .ز  پروگرام زبان محلی، پ.(Local Language Program, LLP=   از بیرون ساختن زبان پشتو (:1
دفتر  های عملیاتی با سیستم  = (Operating Systems & Microsoft Office) شامل نسخه های جدید پشتو «سپلید  »

همین منوال دوام کند، پروگرام زبان محلی پشتو از  جانب ه صورتیکه وضع ب در باشد، و نمیقابل دسترسی  میکروسافت(
 .شد میکروسافت لغو خواهد

ترتیب که بدین  دری(و حروف مخزن ارقام (دیتابیس دری  نوس فارسی ایران درألمات نامک داخل نمودن اصطالحات و :0
 .ال میرودؤس زیرپهلوی زبان فارسی ایران  موجودیت زبان دری در

 انکشاف پروگرامها برای جلوگیری از زبان فارسی ایران وه نیاز ب های مورد واقعیت ترجمۀ(همه رهنما نگارش )در :9
 .بیان شناسایی صدا و هم تشخیص و امالیی، وغیره، و اشتباهات انشایی،
 بزود باید تضاد با منافع علیای افغانستان قرارداشته و صورت قطع دره تشبثات فوق الذکر ب قدامات وکه ا مالحظه میفرمایند
  .فرهنگ و زبان ایرانه وابسته ب آیندۀ نزدیک نسلی خواهیم داشت دستنگر و غیر آن در آن گرفته شود. در ترین فرصت جلو

 

 چاره چیست ؟
 تدویرمشکوک توسط اشخاص  این پروژۀ ملی را که فعالا  باالی دولت افغانستان تافشارهمه جانبه توسط تمام اقشار ملت  (:1

 .اهل کار تکمیل نمایده از طریق گماشتن کار ب میشود،
 .تخنیکران کامپویترساینس توسط دولت زبانشناسان و فهم مشتمل بر یک گروپ کار ادجای: 0
مقابل تهاجم  در طرف دیگر از و درن باشدچلنجهای تکنالوجی مجهت جوابگوی  یک که از معیاری ساختن زبانهای ملی :9

 و ممد ملت سازی شود. مانع گردد و زبانی همسایگان سد
( یکلید )تختۀ منظور سوچ نکردن کیبورده ب ف زبان پشتووکلید برای زبان دری، با اضافه نمودن حر انکشاف یک تختۀ :۴
 .دری به پشتو برای آسانی کار از
 .لمات بیگانۀ فارسی ایرانک، بعوض دیتابیس دریدری  درجاگزینی لغات زبان  :۵
 (Operating Systems & Microsoft Office)                        در پشتو «سپلید  »زبان  ادغام :۰
 غیره وApple  ،Linux ،Smartphones ،  PCTabletهای  سیستم در ادغام زبانهای ملی ما: 7
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همه اولتر باید یک دیگ  انجنیر قیس کبیر از این قلم، میرمن صالحه واصل و عقیدۀه ساده است، اما ب باال سهل وتقاضاهای 
 .شویم دعاه دست ب مین این تقاضاهاأدور افتاده تقسیم کنند تا برای تمحتاجین بشمول این ه ب و کالن حلوا بپزند

جهان  " بامیخواهند: اا عالوت دم که ایرانی هامحترم باین نکته برخوراول مقالۀ دوستان  صفحۀ ارتباط زبانشناسی، دره ب
دری عجین شده  اصطالحات زبان زیبای پشتو که از قرون متمادی با کلمات و از را اصیل دری خود ما و تعصب، زبان زیبا
 ".است، جداسازند

 02دهۀ  در مشاهده رسیده است. مابه  ازمدتی  سازی زبانهای ملی ما البته همه میدانیم که یک سلسله فعالیتهای شوم جدا
اکنون  بود. شعبه زبانشناسی پوهنحی ادبیات موجود در )کاست ها( در ثبت آنها افغانستان داشتیم و زبان زنده در 00میالدی 
خاطری ه ب گی رانورستانی، ترکمنی، پشه ای(هزار زبکی،)پشتو، دری، اُ  است که شش زبان زنده داریم هم جای شکر هنوز

 .شمار میروده جملۀ شعبات زبان دری ب شامل نساختم که در
 زبانها همه پشتو نشان گردد که همه دری زبانها و خاطر مهم باید دری نکتۀ بسیار و ارتباط مناسبات باهمی زبانهای پشتوه ب

برود،  قندهار جنوبی و مشرقی ووالیات ه زند ب هرگاه یک دری زبان که پشتو حرف نمی -میباشند= Bi-Lingual ) زبانه )دو
زبان که  هرگاه یک پشتو همینطور -را به دری یا به پشتو حاصل میدارد زبان دری حرف بزند جواب خوده که ب هرجاه ب

یا به  را که به پشتو حرف بزند، جواب خود هر جاه هرات برود، ب میمنه و و رمزا کوهدامن و کابل وه زند ب دری حرف نمی
پشتو  زبان مادری خود، به دری و ترکمن ما سه زبانه اند، یعنی عالوه بر دری حاصل میدارد. برادران ازبک و به یا پشتو و

 و =comprehension) مرحلۀ مهم فهمیدن یک زبان، اول )فهمیدن مقاله ای نوشته بودم که دو در مخابره میتوانند. قبالا  نیز
 مرحلۀ گفتار ولی در زبانه میباشند، دو مرحلۀ فهمیدن زبان، بطورعموم درمردم افغانستان  -میباشند =speech) دوم )گفتار

 .دری شدن پشتو و زبانه بودن یک غنیمت بزرگ است برای جلوگیری از جدا همین دوته باشند. زبان دوم مشکالت میداش
فروش، مسافرت، ازدواج  و )تجارت، خرید نتیجه مناسبات اجتماعی زبان یا بیشتر، در ممالک دارای دو دوم که در نکتۀ

 در -آن ناممکن است مخلوط میشوند، جلوگیری از ارادی مبادله و طبیعی و غیر بطور اصطالحات زبانها کلمات و وغیره(
یک زبان  از مجبوریت ندارند بیشتر و اتباع سویس قطعاا  ایتالوی( دارد )جرمنی، فرانسوی و سویس سه زبان وجود کشور

هم مثل بلبل صحبت  خود، انگلیسی را سه زبان کشور رضاء عالوه بره یافتۀ سویس بطور خوش ب بدانند، اماطبقۀ تحصیل
 باال را بیرق )دانشگاه( و امثالهم حساسیت نشان دادند مقابل کلمات ولسی جرگه، پوهنتون وه افغانستان ب کسانیکه در میکنند.
و سانسگرت، معنی  اوستا است که در )پوه( کلمۀ پوهنتون اول میدانست که جزء   )مخدوم رهین اولین شخص بود، و او کردند

بین  که میخواهند استخدام شده بودند، همسایگانی تحریک و بدخواه ما اینها توسط همسایگان طماع و دارد(، تجسس را تحقیق و
 روی لجاجت در ازرا  )دانشگاه( چه لوحۀ اگر خود شان ماهی بگیرند، یعنی آب را خ ت کرده دری جدایی اندازند پشتو و

 باره شان دو اکنون خود جهل پایان شدند، سر )دانشگاه( طلب بودند، وقتی از که نهائیاا کردند، اما اکثر پوهنتون بلند
 .)پوهنتون( میگویند

 پشتو کلماتیست که از برابر زبان دری در زبان پشتو، چهار )وام گیری شده( از کلمات عاریت شده نکتۀ سوم اینست که تعداد
جانب  از آنها بیرون سازید، زیرا زبان ما از که کلمات دری را هیچگاه نگفتند ری وامگیری شده اند، اما پشتونهابه د

 -بدبینی نداشتند اقلیت های آن حساسیت و زبانها و مقابل این خاک و آنها در استخدام نشده، عالوتاا  همسایگان تحریک و
تزئید شود، این  کشور آموزی در سواد و یابد تربیت رشد قدر که تعلیم و کردند، اما هرخلق  دشمنان افغانستان این بدبینی را

هم  از دری هرگز اطمینان میدهم که پشتو و شماه ب رفع میشود. بناءا  خوده ب جهالت است، خود شی ازأکه ن ها نوع حساسیت
 جاودان خواهند رهنگی این کشور، دایم العمر زنده وترین غنیمت ف ربهاشد، بلکه زبانهای افغانستان منحیث پُ  خواهنده ن جدا
  :بود
 

 . زنده افغانستان است. عرض حرمت –تا یکنفر افغان است 
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