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 5تر 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

 
 ۲۳/۰۴/۲۰۱۵         نجیب سخی

 افغانستان و مسألٔه زبان
 ))قسمت اول

 
های قومی  متفاوت  ؛ چون هزاره ها ، ازبکها ، پشتونها ، بلوچها ،   افغانسان معاصر کشوری است ، که از گروه  

( زبان درین کشور بمثابٔه یک معضلٔه فرهنگی ؛ در واقعیت یک ۱تشکیل شده است ؛ مسألٔه ) تاجکهاودیگران
هست ، که دشمن داخلی و خارجی میتواند « مسألٔه » است ؛ اما بحیث پدیدٔه اقتصادی کامالً مطرح و « نامسأله »

ه از دو صد سال میشود ، که افغانستان با آنرا   بسادگی  داغ بسازد ، و ازین آب گل آلود ماهی بگیرند ؛ زیرا زیاد
 . اقتصاد وابسته نفس میکشد

این موضوع از نظر فرهنگی از انجهت نامسأله است ؛ این زبانها ازچند قرن است که در مجاورت هم زیست  
لفظ در یازده یا دوازده » اند ؛ بابر در شروع قرن شانزدهم زبانهائیکه در کابل تکلم میشد چنین مینویسد:  کرده

والیت کابل تلفظ میکنند عربی و فارسی وترکی و هندی و افغانی و پشه ئی و پراچی  و گیری و ترکی و لمغانی  
                    « این مقدار از اقوام مختلف و الفاظ متغایر معلوم نیست که در هیچ والیتی بوده باشد

انگلیسها بپارسی مذاکره میکرد ؛اما با مجاهدین به پشتو  در جریان جنگ اول افغان انگلیس وزیرمحمد اکبر خان با
 . مکالمه مینمود ، این از یاداشت انگلیسهابیرون شده است

 . امیر عبدالرحمن در تاج التواریخ  دو زبان افغانستان را پشتو و پارسی میداند
اتفاق نیفتاده بود، یعنی زبان بمثابٔه متاع تاقبل از نیمٔه اول قرن بیستم در افغانستان هیچنوع مناقشه و یا بلوای زبانی 

 .  ومادٔه  زیر ساخت واحد های  فرهنگی و قومی درین سرزمین جنگ نیافریده است
ترکیب ملیتها در افغانستان ؛ زمینٔه موجودیت آنرا باعث گردیده است ؛ نفی هریکی ازین عناصر متشکلٔه ملت افغان 

کردن است ؛بناً بهر افغان فرض است ؛ جدا از اینکه بکدام ملیت تعلق دارد ؛ در حقیقت موجودیت افغانستان را نفی 
، وحدت را موجب وجود افغانستان دانسته ؛ در تحقق و تحفظ آن لحظٔه سهٔو تفاهم و تغافل را مجاز و روا ندارد.   

 . افغانستان ، که از نام یا اصطالح افغان مشتق شده است بمعنی ماوا یا وطن افغانها است
م بعد از جنگ ۱۳۳۴در سال :» زین الدین برنی مورخ قرن چهاردهم میالدی در کتاب تاریخ هند خود مینویسد  

؛ بابر «شدیدی که بین سلطان محمود بن تغلق و ملک شاه لودی رخداد ؛ ملکشاه با افغانهای خود بافغانستان رفت 
 . بار مفهوم جایگاه بود وباش افغانها را میرساندنیز در بابرنامه  چندین بار از افغانستان یادمیکند، که هر 

( ؛ از اینکه درین اواخر آوازه  کرده اند ، که ۲« )پشتو ُجٔز زبانهای کهنه و اولیٔه اوستائی است» بارتولد میگوید:  
         .نام کوه سلیمان از مهاجرت یهود درین منطقه ناشی گردیده دروغ  و جعلیات بی بنیادهستند

ریخ نادری که در قرن هفدهم نوشته شده و مربوط بخروج و نزول نادر افشار است ؛ نویسنده بار بار از کتاب تا
طائفٔه افاغنه مصدر خدمات شایان و در حقیقت منشأ :» شهامت افغانها در صفوف قوای نادری  اقرار میکند میگوید 

فظ نادر از افغانها ، یعنی درانی های تشکیل میشد (. بهمین ملحوظ است که قوای محا۳« )این فتح نمایان شده بودند 
؛ از اینجاست که احمد خان توانست با دستداشته های مادی و معنوی ، که در جریان همین سالها اندوخته بود، 
امپراتوری احمدشاهی افغانستان را تشکیل بدهد ، که از بخارا تا سیستان و از مشهد تا سند ، پنجاب ، کشمیر ، 

 . و بحیرٔه عمان  میرسید  بلوچستان
چون مملکت افغانستان در بدو تاسیس خود مبنأ و تبئین دستوری  در  اقتصاد و سیاست نداشت ؛ بلکه متکی  

باصول قومی  و قبیلٔه و بزور شمشیر و شهامت قوم افغان پایه گذاری شده بود؛ بناً ریشه در قرون اوسطی داشت ؛  
آید از سه نسل  دولتیکه بر مبنای شهامت یک قوم یا گروه بوجود می» ت میگوید: چنانچه ابن خلدون در تحلیل دول

آورد،  دوم آنرا بتقلید حفظ میکند و سوم در  یا پشت زیادتر عمر نمیکند ؛ زیرانسل اول آنرا بزور شمشیر بوجود می
 (۴«)مطلق العنانی و اضافه روی آنرا منهدم میکند 

   . شود که بقرن چهاردهم مربوط است ؛ عیناَبردولت قرن هژدهم احمدشاه تطبیق میاین تحلیل داهیانٔه ابن خلدون  
   

احمدشاه از ثمرٔه هشت بار تهاجمیکه  بهندمیکند ؛ از آن در تاسیس بنیاد اقتصادی و تحکیم پایه های سیاسی دولت 
دولت اش  تقسیم میکند ؛ اما غافل  خود استفاده نمی  برد ؛ بلکه ثروت بدست آمده را بین همین اقوام وقبائل متشکلهٔ 

 ازاینکه اگر روزی این ثروت وجود نداشته باشد ؛باین سران اقوام وقبائل چه کار باید کرد ؟
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درجواب همین سوال تیمور یعنی فرزند وجانشین احمد شاه ؛ پایتخت خود را بکابل میبرد، او بزبان افغانی یعنی   
عر میسراید و محافظین شخصی شاه قزلباشهای ترک نژادی اند ، که پشتو صحبت نمیکند ، حتی بزبان دری ش

صفوی هادو صد سال قبل در قندهار برای توسیع مذهب شیعه ِاسکان داده بودند، که قزلباشهای سه دکان چنداول و 
 .مرادخانی کابل احفاد همین محافظین تیمورشاه هستند

عت عملی میگردد ، که مسبب این سبب سه عامل عمده بعد از مرگ تیمور اضمحالل امپراطوری احمدشاهی بسر
است : اول تعدد فرزندان ذکور شاه متوفی ، دوم گرسنگی و نارضایتی قبائل متشکلٔه دولت احمدشاهی  و علت سوم 

 . تعرض ، حضور و موجودیت انگلیس در منطقه است

ی پشاور از طرف شاه شجاع پذیرفته شد، م در پایتخت زمستانی یعن۱۸۱۱هیأت انگلیس برهبری الفانستن در سال   
توصیف کرد.  بعد از نزول ناپلیون در اروپا ، انگلیس دیگر از کسی اندیشه « مضحک»که انگلیس این دربار را 

م نه انگلیسها بلکه سکهای پنجاب آمدند و پایتخت و مرکز افغانها، یعنی شهر پشاور  را ۱۸۲۳نداشت ؛ اما در سال 
ها قدرت و توانائی استرداد آنرا دیگر نیافتند ؛ زیرا قدرت شمیشر کشور گشائی افغانها در گرفتند؛ مگر افغان

م انگلیس را چنان ۱۸۴۲برخورد با انگلیس دیگر کند و نا کار آمد بود ؛ اما در دفاع از خانه و وطن خود در سال 
 .گوشمالی دادند ، که تا امروز بیاد دارد

نی،  که بتوانددولت ویا نظام سیاسی ئی را در حدود سرحدات افغانستان آنروزگار هیچ واحد و احاطٔه اقتصادی درو 
تغذیه کند؛ وجود نداشت ؛ زیرا چنین بنیادی را بزور شمشیر نمیتوان تاسیس کرد. امیر دوست محمد در برگشت از 

نمود ، حتی فرزند امیر  هند یعنی استخالص از زندان انگلیس ؛ تمام مجاهدین جنگ اول افغان وانگلیس را قلع وقمع
؛ وزیر اکبر خان ؛  بصورت مرموزی زهر خورانده شدو در گذشت . امیر دوست محمد یک مقرری ساالنه دوصد 

( ، که ببرکت همین پول  خود را سردار نامید و مناطق از ۵هزار پوند استرلنگ را از انگلیس دریافت میکرد)
م  بتصرف خود آورد و در همانجا ۱۸۶۳آورد ،  هرات را در سال دسترفتٔه شمال، جنوب و غرب را دوباره بدست 

و در همان سال وفات کرد ؛ اما امیر بسوی پایتخت افغانها یعنی پشاور قدمی برای رهائی آنوقتیکه الزم بود 
، که  برنداشت ؛ زیرا او برای سکها که مورد حملٔه انگلیس قرار گرفته بودندکمک کرد تا پشاور  را باو مسترد کنند

م ، که بعداَ آنرا ۱۸۵۷انگلیس همه را در هم شکست ؛ اما در جریان شورش مسلمانان هند بر ضد انگلیس در سا ل
بنام شورش سپاهیان معروف کردند ؛موجودیت انگلیس بعد از سقوط دهلی بدست شورشیان  بتار موئی بسته بود؛ 

عالوه بر اینکه باین شورش کمکی نکرد ،حتی  امیر:» میشل باری تاریخ نویس فرانسوی درین مورد میگوید 
(  این حرکت امیر اولین ضربت جدی ئی ۶.« )برعایای خود هر نوع مخالفت با انگلیس را ممنوع اعالن کرد 

است ، که بافغان بودن افغانستان وارد میگردد. تمام سرداران قرن نوزده وبیست افغانستان ،که موفق شدند امارت 
سایٔه همین مقرری مادی انگلیس خسپیده بوند؛ تنهااعلیحضرت امان اله که این قالده را بدور وسرداری بکنند در 

ریخت ؛ در زیر فشار توطئه های انگلیس و دیوبندی هابعد از ده سال  چون زاده و پروردٔه ناز ونعمت  دربار بود؛ 
     .دیگر نتوانست مقاومت کند؛ لهذا از صف ملت بیرون شد

ت بار دوم دوست محمد خان انگلیس و روس افغانستان را  منطقٔه حایل شناختند ؛ لهذا روسها تمام در شروع سلطن 
م پنچده را برای ابد آشغال نمودند ؛  انگلیس ۱۸۸۵م تصرف کردند ، و درسال ۱۸۹۰آسیای مرکزی را تا سالهای 

سایٔه او قرار داشت حتی از انگلیس  متکی بقراردادی که با روس داشت از جا تکان نخورد ؛امیر عبدالرحمن که در
    .!هم آرامتر باقیماند

اما انگلیس میخواست خطوط دفاعی سرحدات غربی هند را در دست خود داشته باشد ؛  امیرعبدالرحمن درین  
دولت هندوستان اصرار کردند که چغائی را هم تخلیه نمایم و در کافرستان وتمام یاغیستان )مناطق :» مورد  نوشت 

؛ بناً سفارت دیورند  ….«شتون نشین ( و بلوچستان و سمت چمن هم مامورین سرحدی هندوستان مداخله میکنند پ
م  وارد کابل گردید ، و طی معاهدٔه  تمام مناطق قبائلی شرق و جنوب، یعنی چترال ، باجور ، سوات ۱۸۹۳درسال 

اقی تمام مناطق یادشده را امیر طی معاهدٔه دیورند ، بنیر، جیالس   ،  وزیری و شهر پشاور ؛ باستثنای کافرستان ب
از پیکر افغانستان جدا کرد  ، که مجموع این انزوا تقریباَ یک سوم حصٔه خاک  افغانستان میشد ؛ امیر در تاج 

اعانٔه که سالی دوازده لک روپیه دولت هندوستان تابحال میپرداخت بعد ازین سالی هجده لک »  التواریخ میگوید : 
 (۷« )پیه خواهد داد رو

 : این عمل ضد افغانی امیر دو نتیجٔه تاریخی با خود آورد 
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ــ اول اینکه رابطٔه افغانستان را با راه آزاد بحری قطع کرد ، و این بدان میماند که شمابرای اینکه از خانٔه تان  
بور کنید و اگر همسایه نخواهد باید بسرک یا خیابان برسید ، و یا برعکس ؛ باید از حویلی یکی از همسایه هایتان ع

 . تان محبوس باشید  در خانه
 ــ دوم  افغانها ، که افغانستان باسم ایشان تاسیس و دایر شده بود ؛ دیگر در افغانستان اکثریت ندارند  و اقوام 

د، که این دو هزاره و ازبک و  تاجکها اکثریت کشوری را تشکیل میدهند، که بنام افغانها بنیاد کذاشته شده بو
     . موضوع ُجٔز معضالت ملی افغانستان معاصر است

کسانیکه تصور  میکنند ،که امیر عبدالرحمن سرحدات افغانستان معاصر را بوجود آورده ؛باید اول استراتیزی قرن  
، یا نوزدهم انگلیس در منطقه را مطالعه کنند؛ تا ملتفت شوند که سرحدات فعلی محصول این استراتیژی است 

 !موجودیت امیر موصوف
؛  شوند؛ اما حاکمیت سیاسی در دست قشری با منشای پشتون تمام اقوام مسکون در افغانستان افغان نامیده می

 ؛، در قدم نخست طبقات عامٔه ملت پشتونهاوقت خصوصیت مترقی و پیشرونده نداشته  قراردارد ، این حاکمیت هیچ
« سردار»زیرا طبقٔه حاکمٔه افغانستان بعد از امیر دوست محمد خان خود را اند؛ بودهجفا کش ستم این حاکمیت 

پشتیبانی این ملیتها و اقوام  قبائل متعلق نمیدانستند؛ چون بحمایت و یچ یک از اقوام وه ، و خویش را بهخوانده
توافقی با قوم وملیت پشتون لهذا  هیچگونه  مند بودند؛ ضرورتی نداشتند؛ زیرا از کمک مادی و معنوی انگلیس بهره

م  نداشتند ؛ در کتاب پادشاهان متأخر افغانستان  در باب اینکه ۱۹۳۰در تمام قرن نوزده  وتا سقوط بچٔه سقأو در
چرا امیر شیر علی عبداله جان خورد سال را ولیعهد خود تعین کرده ؛ در حالیکه یعقوب خان  فرزند بزرگ ، 

سردار » شرکت کرده ؛ اما  امیر او را ولیعهد نمیسازد.  علی خافی مینویسد:  شخص عاقل وبالغ در چندین جنگ
محمد یعقوب خان بزرگ و قابل سلطنت است الکن مادرش از طائفٔه افغان است و افغان از جملٔه فقرا محسوب است 

ار کهندل خان و و اما والدٔه سردار عبداله جان دختر سردار میر افضل خان و سردار میر افضل خان برادر سرد
(؛ اینک امیر نسبت  بفرزند خودش ، که ۸« )شوند  صاحب اختیار کل مملکت قندهار و برادران امیر کبیر گفته می

 .از مادر پشتون تولد شده است ؛ تبعیض دارد ؛ با ملت پشتون چه بر خوردی باید داشته باشد ؟
میخواند ؛ و یا اینکه خیلی « یاغیستان» ها را کرد آنامیر عبدالرحمن مناطق افغان نشینی را که بانگلیس واگذار 

استخوانش » نزدیک ما ؛ محمد هاشم و برادرانش افراد غیر از خانوادٔه خود  ؛ پشتون یا غیر پشتون را؛ میگفتند: 
   (۹«) سیاه است 

ه قیمتهای گزاف البته هزاره ها ، تاجکها ، ازبکها ودیگران ازاین زعامت غیر شعوری و میراثی خسارت بر داشت
 .جانی و مالی در برابر آن پرداخته اند و هنوز هم میپردازند

طبقٔه حاکمٔه افغانستان بعد از سرکوب شورش هزاره ها در عصر امیر عبدالرحمن و مخصوصاً بعد از نزول و 
ه های این سقوط بچٔه سقاؤ ؛ انواع تبعیض قومی و زبانی را درین کشور دامن زدند ، که تفسندگی و وسعت شعل

 . نفاق نظر بحجم معضل و مشکلیکه حاکمیت بآن مواجه بود؛ در طول تمام قرن بیستم متفاوت بوده است
قؤه حاکمه افغانستان از بدو تاسیس تا همین چند سال قبل ؛حتی یک قرار داد ، یک حکم  ویا یک معاهدٔه سیاسی و 

ی بین پشتو ودری را چاق نگهداشته اند؛ زیرا نادر که خود اقتصادی را بزبان پشتو صادر ننمودند  ؛ اما نفاق زبان
نادر افغانستان را تحت ادارٔه پنهانی :» بحمایت مادی و نظامی انگلیس بقدرت رسیده بود ؛میشل باری میگوید 

( ؛ لهذا اقوام وزیری آنسوی دیورند در بقدرت رسیدن او نقش اول را داشتند ، نادر و ۱۰« )انگلیس قرارداد
انده های او برای مکتوم نگهداشتن هویت سیاسی خود پشتونخواهی را چنان دامن زدند ، که تا حدود سالهای بازم

م بطور عام ، هیچ افغان غیر پشتون حق ورود در مکتب و  پوهنتون حربی را نداشت ، که این موضوع بعد ۱۹۶۰
رچم  تجلی یافت ، با آمدن مجاهدین از  کودتای هفت ثور؛ دستپرورده های روس در دو جنبٔه متخاصم خلق وپ

های حزب وحدت نیز ظهور  عالوه بر پشتونهای حزب اسالمی گلبدین سیاف و تاجکهای جمعیت اسالمی  شیعه
 .کرند

امروز جنگ بین طالب و باقیمانده ملت افغان چه از پشتون تاجک هزاره و دیگران را ؛ جنگ بین طالب پشتون و   
 !!کنندجبهٔه شمال تاجک معرفی می

ها به پیمانه های متفاوت ؛ از  سوی دشمن درونی و بیرونی  بعد از سی سال جنگ و ویرانی هریک ازین گروه 
ها ادعای فرهنگی نداشته و ندارند ؛ اما زبانرا جهت تعرض   شوند ؛ هیچیک ازین گروه محافظت مالی و نظامی می

( هم وهابیت ۱۱یرا این دستبندی ها در قبول اسالم ولوع)سیاسی ، اقتصادی و دستبندی های نظامی بکار میبرند  ؛ز
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باینترتیب  جنگ مذهبی نا محتمل میگردد   باشد؛ اختالفی با هم ندارند؛ اگر وهابی ها پول میدهند همه آنرا میپذیرند ؛
 .  ؛ لهذا  زبانرا بحیث مادٔه سوخت ماشین جنگ مورد استفاده قرار میدهند

هائیکه در حدود افغانستان  های وابسته و جنگ ساالر بگذریم ؛ تمام اقوام و ملیت  اگر از موجودیت این گروه  
شان الزم و ملزوم یکدیگر هست ، یعنی کشوری بنام افغانستان در عدم موجودیت یکی از   زیست میکنند ؛ هستی

 . عناصر متشکلٔه آن دیگر وجود نخواهد داشت
یا زیادتر این کشور را بخود اختصاص دادند، و واحد جداگانٔه برای لحظٔه تصور کنیم که پشتونها یک سوم حصه 

شوند ؟ ویا اینکه دولت پاکستان با یکصدوشصت وپنج  ها ملحق می تشکیل کردند ؛ آیا پشتونهای آنسوی دیورند با این
 : بخود جذب مینماید، و نام افغانستان بدالیل ذیل برای ابد محو خواهد شد ها را  ملیون نفوس این

پشتونهای آنسوی دیورند پانزده فیصد نفوس پاکستانرا تشکیل میدهند،) این احصائیه ها در مورد پشتونهای  ـ ۱  
م در کتاب یاغیستان نشر نموده است ( که این مقدار در حدودبیست وپنج ۲۰۰۲پاکستانرا میشل بری مربوط به سال 

پنج ملیون  یست و پنج ملیون هستند ،این بیست وشود،) یعنی تنها پشتونهای ساکن در آنسو ی دیورند  ب ملیون می
افغانهائیکه در دیگر شهر های پاکستان جابجا شده آند ؛را در بر نمیگیرد ( ، که این مقدار معادل تقریبی نفوس تمام 
کشور افغانستان است. بنا بهمین علت است که پاکستان پشتونخواهی میکند ؛ زیرا در صورت وقوع چنین حادثٔه 

 .امیدوار است ،که تمام پشتونها  افغانستان در دامن پاکستان خواهند غلطید پاکستان
تشکیل میدهند ؛ ایوب خان  ـ از تعداد کل  صاحبمنصبان قوای مسلح پاکستان ؛امروز بیست فیصد آنرا پشتونها ۲ 

فردا این م رئیس جمهور پاکستان بود ؛ حتی تصور اینهم مشکل است که ۱۹۶۹م ـ ۱۹۵۸جنرال پشتون از سال 
 !! ایم شده بیست فیصد قوای حاکمٔه پاکستان بگوید؛ ما دیگر پاکستانی نیستیم و افغان

م سیاست عمران و آبادی مناطق قبائلی  شمالغرب پاکستان کامالً ۱۹۷۴ـ بعد از استقالل بنگله دیش ، و از  سال  ۳ 
وی آن یک کلینیک صحی  ، یک مکتب و شکل دیگری گرفت، یعنی در هر قریه یک ماموریت پولیس ، در پهل

یک شعبٔه از حبیب بانک بخرچ دولت پاکستان دایر گردید ؛ مجادله باامراض و مداوای قریه نشینان با طب عصری 
عام شد ، رفتن بمکتب  برای اطفال داوطلبانه  و رایگان شد ، حبیب بانک برای تمام دهاقین قرضه های  متفاوت 

اد میکند ؛ مردم قبائل مالیات نمیدهند ،عسکری نمیکنند  و درمناطق آزاد  هر نوع بدون سود عرضه و  پیشنه
تجارت و قاچاق مجاز و رواست . با در نظر داشت تمام این سهولتها آیا این بیست وپنج ملیون افغانهای آنسوی 

 شد ؟شوند یا افغانهای افغانستان در پاکستان ادغام خواهند  دیورند؛  ؛ ُجٔز افغانستان می
ناپذیر  در بطن جامعٔه معاصر افغانستان  حفظ حقوق و مزایای ملیت پشتون ؛مانند هر ملیت دیگر فرض و اجتناب 

است ؛اما  کسانیکه داعیٔه  پشتو وپشتونگری افراطی را در حدود افغانستان کنونی دامن میزنند ؛ دشمن ملیت پشتون 
پشتونی باشد که بافغانیت ایمان داشته باشد ، باید بداند که بقا ی زبان ، زبان پشتو و تمام ملت افغانستان هستند ؛ اگر 

و ملیت پشتون تنها در بطن جامعٔه کنونی افغانستان با تمام اقوام وقبائل مرکبٔه آن ممکن ومیسر است وبس ؛ در 
خصوصیت  صورت غیر کامالً مضمحل گشته و ادغام خواهد شد ؛ لهذا بر پشتونهای افغانستان فرض است ، که

زبانی و فرهنگی خود را از باشندگان آنطرف دیورند مجزا ومشخص نگهدارند  ؛ استقالل و حاکمیت فرهنگی شانرا 
در پهلوی ثقافت کلی این ملت در بطن وطن واحد یعنی افغانستان تقویت کنند، از بکار برد کلمات و حرکات 

ه بماند، که متکی بایمان وارادٔه ملی تاابد زنده خواهد پشاوری و پاکستانی دوری وپرهیز کنند تا ملیت پشتون زند
ها نیست ؛ بلکه مکمل و معاون هم هستند؛ تنها کسانیکه  ماند. باید بدانند زبان دری و دری زبانان دشمن و رقیب آن
 افغانستان هستند.   بساز پشتونخواهی ؛ اگر آگاهانه  میرقصند دشمن پشتون و

 
 ادامه دارد

 
 

 : منابع و ایاداشته      
این اشتباه تلفظی بر عالوه غلطی انشائی  ـ هرگاه این کلمه را مسئله مینویسند، که بوزن پیله  ، میله و... میباشد؛ ۱ 

شود که این بوزن  آنست ، که چنین طرز نگارش از اصول زبان دری کامالً بیرون است !این کلمه مسأله نوشته می
همزه در زبان دری؛ در عدم حضورحروف علت ، و ) یای مفتوح( ؛   مرحله و معضله و... است ؛ زیرا حرف

 .نمیتواند وجود داشته باشد.این تصریح شد تا آنرا کژ نویسی نپندارند
            ۹۰تاریخ تاجکان ص -۲ 
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    ۱۴۷تاریخ نادری ص   -۳ 
 ۳۲۵مقدمٔه ابن خلدون ج اول ص  -۴ 
 ۲۰۰۲فلماریان پاریس  ۱۵۶فرانسوی ص سلطنت یاغیستان میشل باری بزبان  ۶و  – ۵ 
سبا کتابخانه پشاور؛  باید یاد اور شد، که این نوشتٔه امیر عبدالرحمن را دوباره ۴۲۱و   ۴۱۹تاج التواریخ ص  -۷ 

نویسی یا بهتر بگویم بفارسی ایرانی ترجمه کرده اند، شکل انشائی چاپ پشاوری با اصل متن این کتاب اصالً هیچ 
                   . توافقی ندارد

 سبا کتابخانه پشاور ۴۴۱پادشاهان متأخر افغانستان  ؛میرزا یعقوب علی خافی  ص   - ۸  
 افغانستان در مسیر تاریخ ج دوم – ۹  
 ۲۰۰۲فلماریان پاریس  ۲۱۳سلطنت یاغیستان میشل باری بزبان فرانسوی ص  -۱۰  
ناقص میشناسیم ؛ لهذا کلماترا تقلیدی مینویسیم ؛ نه شعوری چنانچه ما خصوصیت آوازی زبان خود را اکثراً  -۱۱ 

اینرا معموالً ) ولو ( مینویسند ؛ اما در زبان دری هیچ کلمٔه « ولوع» ، یعنی نه؛ مطابق تلفظ آنها ؛ مثالً همین کلمه 
مثال خیلی ، حرف ساکن را قهراً وصل میکنند باحرف متحرک ختم نمیشود ، واگر چنین اتفاق بیفتد بآخر آن یک

غیر ملفوظ و همزٔه ساکن تشکیل میدهند ، که در حقیقت این کلمات غیر ملفوظ ،  حرکت حرف «هـ » مشهور آنرا
ماقبل را افاده میکنند ؛ در کلمه ولوع حرف عین نوشتن آن ضروری است ؛ چون فتحٔه واو را واضح میسازد . اما 

های من کلمات   ؛ در همین سایت فخیم افغان جرمن در نوشتهاگر شما اینرا ولوع بنویسید ، انرا غلط میشمارند 
اند ؛ در حالیکه چنین  نوشته… ها را؛ ولو ، مسوؤل ، تغییر و  ولوع ، مسئول ، تغیر و... را غلطی گرفته و آن

 نیلغاتنامه های ایراه نوشتن این کلمات اشتباه محض است ؛ خواننده میتواند به غیاث اللغات مرجعه کند ؛ اما نه ب
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