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 حامد کرزی فرمان رئیس جمهور ديرازـقتـ
 افغانستانهای ملی  حفظ اصالت زبان منظوره ب

 
 لـن به میـــتـرفـوان گــتـسرچشمه ب

 تن به پیلـوان گرفـ، نتشد پر که گر
 

از جانب غرب ايران، از  : ستگرفته ا دستبرد قرار نفوذ و جناح تحتسه از ( دری پشتو و)های ملی ما  زبان
ت نو ترکیبا که بدون صالحیت علمی کلمات و هائی عده افغان و از جانب داخل توسط يک جانب شرق پشاور 

 . باشند ساخته راهی می
نفوذ چه اعمال  اگر . چنین اعمال وجود نداشته استجلوگیری از  ل برای بررسی وؤومس ؤسسؤکشور ما يک م در

وگیری ازين فاجعه قابل ، اما اقدام حکومت آقای کرزی برای جلمحسوس بودهطرف  اينه ها ب همسايه ها از سال
عقیده من هنوز هم سر ه و ب " وان با يک میلچوب بند ساختــت میسرچشمه را "تقدير است، چونکه بگفته شاعر 

 موضوع را از گماشته شود تا کار اينه ر بماهکه يک کمیسیون متشکل از زبان شناسان  شرطیه ، بوقت است
 .کنندو بررسی بغض، مطالعه  ، بدون حب ودارد قرار( سیانتفیک)علوم مثبته  ۀجمل شناسی که در م زبانـعل ۀـزاوي

 
تفکیک کلمات اصیل از  ودر يک زبان  شناسی، شعبه ايکه برای تشخیص کلمات رايج  علم زبان ۀشعب 10 ۀاز جمل
 . استSociolinguistics) ُ)اجتماعی  شاسی زبان ، صالحیت بررسی را دارد نا اصل

 : کند جامعه مطالعه می اين علم وجوه مختلف استعمال زبان را در
 باشد،   معیاری و کدام فرعی می ۀاينکه کدام لهج 
  می آيند چطور بوجود و چرا( معیاری غیر)اينکه کلمات و اصطالحات بازاری ، 
 چه اثرات و تغییراتی  تماس می آيند،  درزبان با هم يا چند  زبانه وقتی دويا چند  دو ۀجامعيک  اينکه در

 (لهجه شناسی)و ( وام گیری)فرعی  ۀدو شعبهای  از معیارشناسی اجتماعی،  نتحت عنوان زبا  د؟نگذار بجا می
 نیز ضروری می( فونالوژی)و ( مارفالوژی)و علوم ( ريشه شناسی) ۀهکذا استخدام شعب –گرفت  نیز بايد کار

 .باشد
( گرامر) مشترک، يعنی عین دستور شهرت دارند، دارای دستور( ، فارسی و تاجیکیدری)های  نامه سه زبانیکه ب

اما تلفظ کلمات . باشد می( گرامر)طرف خط تحمیلی ديورند دارای عین دستور  هکذا زبان پشتو در دو – باشند می
ايران محاط به  مثال .محیط زيست فرق دارند ها در خاطر تفاوته کعده کلمات نیز بيمعنای . فرق دارند( لهجه ها)

 ايران اختراغ شده که در تجهیزات بحری در حیوانات بحری وه ارتباط ب کلمات زيادی در وخلیج است  دو
حتی رسم الخط ، داشت تحت استعمار روسیه قرارزايد از صد سال تاجکستان  طور نیهم –افغانستان نامانوس اند 

 کلمات و اما استقالل تالش دارند اصالت زبان تاجکی را احیا کنند، از ها بعد چه تاجک اگر. شان روسی بود
اصطالحات فارسی  افغانستان کلمات و در .باشند زبان تاجکی رايج می هم در زالحات زياد زبان روسی هنوطاص

 .ايرانی بیشتر نفوذ کرده اند
 :است  قرار ينا افغانستان از نگاه علم فونولوژی از ن ايران وفورمول تلفظ کلمات بی

 انـزب – انـت  –ان ـج  –ان ـخ  –ان ـن:  ال ـمث ، ودـع شـن دو کانسوننت واقـیـب در / آ =  a/ که واول  یـتکلما در
و  رون ـته –ون ـزب –ون ـت –ون ـج –ون ـخ –ون ـن : شود تبديل می/  o /به /  a/  واول ، مثالهما وران ـته

 .   امثالهم
 :  است  رارــق ينا آن ازه يک بیت ـصیده ای دارد کـاره قـن بـدري «حاجی اسمعیل»راتی مرحوم ــمعروف ه شاعر

 

 ران  زبون  شودــدر ای ان ــزب
 ران  دو کون  شودـدکان  در ای

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_taqdir_az_farman_raiis_jamhur.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_taqdir_az_farman_raiis_jamhur.pdf
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 «پکتیا» ۀ، لهج«قندهاری» ۀ، لهج(مشرقی) «ننگرهار» ۀلهج: باشد می لهجه زبان پشتو در افغانستان دارای چهار
حیث لهجه های معیاری شناخته ه دو ب هر «قندهار» و «ننگرهار»جمله لهجه های  از آن ، و«وردک» ۀو لهج

  . شده اند
 

مشهور ( پشتوی يوسفزايی)که به  «پشاور» ۀهای لهجوی وجود دارد، اما لهج پشتونخواه نیز تفاوت کشور در
 .باشد ، لهجه معیاری میاست

 : ی بیشتر داردزبان دری لهجه ها
 ، هراتی ۀلهج** 
 ، (آنست جزء پنجشیر ۀه لهجک) بدخشی ۀلهج** 
 مزاری،   ۀلهج** 
 ، لوگری ۀلهج** 
 لغمانی،  ۀلهج** 
 ، هزارگی ۀلهج** 
 پروان،  ۀلهج** 
 سرخرودی  ۀلهج** 
تی از ترکیبابا  «سرخرودی» ۀلهج . معیاری شناخته شده است ۀحیث لهجه کابلی ب ۀکه لهج «کابلی» ۀو لهج** 

 .  باشد یـجالب و قابل مطالعه م Morphologi( لوژیورفوم)علم  ۀکشین، کدستین و امثالهم از زاويقبیل رفتستین، می
 

توان از  هنوز سروقت است و می . کنم کرزی استقبال میحامد رئیس جمهور فرمان  و از اقدام  ، من بهر حال
 . کند اين فرمان روی کاغذ باقی نماند اخد . نفوذ بیشتر کلمات و اصطالحات بیگانه جلوگیری نمود

 
 .با عرض احترام
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