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 2تر 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 

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

 
 ۲۰۱۵/۰۵/۱۴                              هاشمیان هللا خلیل سید داکتر

 
 بدخشی محمدخان دوست دانشمند خدمته ب احترام باعرض

 (بیدل) ما دل جوابست تو بسوال گویا
 

داشتن تکلیف  ، مقاله تقدیم میکنم. باکلکین نظریابی میخواهم که پیرامون استیضاح شما در برادرمحترم ! معذرت
 (باز)حترمم شاغلی قاسم م های تاریخی برای وطندار اددواجد رودی دیشب شرح مفصل و ،ضعف حافظه چشم و
 -ودی رخ داد کلکین گد در بخوانم که موازنه برهم خورد و سر میخواستم از تاریخ زدم و ، آنرا تمام کردم ونوشتم

 لهذا توضیحات مطلوب شما را درین پیام تقدیم میکنم.
موجودیت شخصیت دانشمندی مانند جناب شما که نه تنها در  را از شکران خود اولترازهمه میخوام مسرت و

 دانش پرور مردخیز ووالیت  درهم بلدیت دارید،  انگلیسیبزبان  مسلط میباشید وعربی  و زبانهای دری، پشتو
 فیض خفته اند، ابراز نام آوران دیگری مانند او درین خاک پر و قبادیانی بلخی خسرو که حکیم ناصربدخشان، جائی

، طریق این پورتال سهم گرفته اید افغانستان با توشۀ علمی ازو ادبی جناب شما همیشه پیرامون مسایل ملی  –نمایم 
 عمرتان طوالنی باد!

 ، اما "خدا وچنین مسایل شاید با آِن شما برابری نتواند درحالیکه معلومات من  و اما پیرامون استیضاح شما، در
 غم ذخیره باشد تقدیم میکنم .  ما " گفته آنچه درد هست

زبان فارسی بگیرند تا فرق بین ه "نام سه کتاب بزبان دری و نام سه کتاب ب :خواسته اید دانشمند تنویر جناب شما از
 ، بنوبۀ خودپرداخت خواهند شان نیز خود تنویر ب دانشمندچه به این سوال جنا اگر" بدانیم. این دو زبان راعملا 

)دری، فارسی،  جناب شما بهترمیدانید که دستور و اصول ساختمانی زبانی که آنرا به سه لهجه کنم:عرض می
اصطلحات متفاوت ناشی از  یکعده کلمات و تفاوتهای لهجه ای و .تاجکی( می شناسیم، یکسان و مشترک است

زبان گفتارمشاهده شده میتواند، نه در زبان  درین سه لهجه وجود دارد، تنها درزیست که  محیط جغرافیایی وشرایط 
های  هر ایرانی کتاب و–فهمیده میتواند  ده ونسواد خوا افغان با کتابهای چاپ ایران بزبان فارسی را هر -نوشتار

 کلمات و اجکستان، اگرهای چاپ ت همینطور است کتاب – فهمیده میتواند زبان دری را خوانده وه چاپ افغانستان ب
من ندیده  روسی را برون ساخته باشند. کتاب یادداشت ها بقلم استاد صدرالدین عینی را استعمار ثاصطلحات میرا

زبان دری نوشته اند، اما زادگاه ه ب را حتماا  ام ، پوهاند صدری یک استاد الیق پوهنحی ادبیات بودند، کتاب خود
داشته  وجود لهجۀ بدخشی باید درین اثر ل زبان دری با اصطلحاتی ازکلمات اصی استاد صدری بدخشان است، لهذا

فرهنگ زبان  آن با درنظرداشت تفاوتهای لهجوی در ابرباشد که یک غنیمت فرهنگ زبان دری پنداشته میشود. بن
زبان دری میخواند  عینی را منحیث یک اثر زبان بدخشی نی، بلکه منجیث یک اثر افغان کتاب استاد ، هردری

 فهمیدن آن نمیداشته باشد. خواندن و در ومشکلی
 شما درست است که "تعصبات زبانی میان عرب وعجم حاد ، نظراینکه درمتون کهن "فارسی دری" نوشته شده

خراسان مالیات بدست می  برابر فارس از که چند به خراسان اهمیت قایل بودند بود"، عربها بخاطری  بیشتر
سال استیلی عرب زبان دری  300  از انکشاف کرده بود، اما بعد خراسان در مدنیت عربی خوبتر ، زبان وآوردند

اجتماعی چند قرن  -خلل تحوالت سیاسی در– به جانب فارس نیز انکشاف یافته بود خراسان دوباره زنده شده و در
بن یعقوب  محمد فارس و دری زبانهای خراسان نیر تطق کرده بود. بعد رقابت زبانی بین فارسی زبانهای کشور

قمری که از لسان "فارسی/دری" نام برده، درین زمان عربها تفاوت بین زبان کشور فارس )فارسی(  329متوفی 
جهان  اسلم)ص( کسی در زمان حیات پیغمبر اما در -گردیده بودند مستشعر وکشور خراسان )دری( راپی برده و

یکتن  خبرداشتند ومدنیت عرب  جوار درفارس ر، لیکن ازموجودیت کشونشنیده و نمی شناخت عرب زبان دری را
زمان  در داشت، لهذا حدیثی یا روایتی ازمدینه دمدینه وجو در از اصحاب پیغمبرموسوم به ) سلمان فارسی( نیز

موجودیت زبان  نام و رسیدن اعراب به خراسان، مبنی براینکه عربها از تا آن از حتی بعد حیات پیغمبر)ص( و
 نمیباشد وجناب شما هم آن حدیث را"موضوعی" خوانده اید.داشته باشند، قابل قبول  دری خبر

ه قدامت تاریخی دارد ومردم فارس نام زبان دری را که ازمنطقۀ خراسان ب شما بهترمیدانیدکه نام کشور فارس
 -"فارسی" گذاشتند رایج شده بود آن کشور در باالی زبانهای بومی کشور فارس غالب شده و کشور فارس رفته و
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 2تر 2 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

 

 آثار ب تر از فارسی درمحبو بحیث زبان بهتر و حرمت و موالنا نام زبان دری را با ی، خیام واگرچه حافظ، سعد
 ظهور پادشاه نشینان محلی و منطقۀ خراسان و درانشعاب سیاسی  وعلت انشقاق ه شان ذکر کرده اند، لیکن ب

 از انچه بعدفارسی جانشین دری گردید، چن ، نام زبان دری برای مدت مدیدی تنها درکتابها باقی ماند وکوچک
افغانستان همه مردم، بشمول پشتو زبانها، نام زبان  سرتاسر کشور سال قبل در 60کشورافغانستان، حتی تا  تاسیس
 سال قبل در 60تشخیص بین خصوصیات لهجه های فارسی ودری حدود  -را)فارسی/پارسی( میخواندند خود کشور
دوام دارد، استادان پوهنحی ادبیات  ن که تا امروزمقاومت شدید ایرا مخالفت و وجود با گردید، و ن کابل آغازپوهنتو

 کنفرانسها از لیسه های کابل را ضمن ایراد 12 و 11 شاگردان صنوف  حی ووهنپمیلدی این  1955از  فارغان بعد
فارغان دپارتمانت  اکثر خبرساختند و تفاوتهای آن با لهجۀ فارسی ایران با افغانستان و موجودیت زبان دری در

سابق)قرائت فارسی(  نام این مضمون که در لیسه ها مقررشدند و حیث معلم )زبان دری( درادبیات دری( ب )زبان و
 یا )ادبیات فارسی( بود به )ادبیات دری( تبدیل گردید.
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