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 Literary-Cultural       ادبی ــ فرهنگی

  
 

  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )چهل و ششم مقالۀ ( 
  

  با تجديد نظر و اضافات
  

  : ضروی ياددهانی
 که چرا فالن نويسنده مقاالت ور و بی خبر از همه چيز، خرده ميگيرنددرين اواخر بعض عناصر مغرض ، کم جاغ

و اين را   نشر ميکند؟؟؟"غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف"خود را که در جاهای ديگر نشر کرده، اينک در پورتال 
شر ميکند، که قبًال در گويا مقاالتی را ن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تمسک گرفته ادعاء ميکنند که پورتال 

، که عقلشان در نوک زانوی خرده گيرانصرف نظر از چنين ديد سطحی و کودکانۀ . جاهای ديگر نشر گرديده اند
ت، الزم می افتد که در من اس ناموجه و بيمارگونه،  بدرجۀ اول متوجه ايراِد نيشان خوابيده، بايد بگويم، که چون ا

  :زم  بيندانی راشرو زمينه، حد اقلِ 
و امثالش " افغان جرمن آنالين"به پورتال  نويسنده است و در بدل حق الزحمه اول اينکه اين مقاالت مال حالل خودــ 

 بيايند، و دعوای مالکيت اين مقاالت را انو ايادی و انصارش" نالينافغان جرمن آ "فروخته نشده، که حاال صاحبان
شند، که هنوز که هنوز است، اجازت داده ام، تا مقاالتم در آرشيف خوش با" افغان جرمن آنالين"مالکان . بکنند

 به هيچ )AGO" (افغان جرمن آنالين"پورتال  .هايشان باقی مانده و در دسترس مطالعۀ خوانندگانشان قرار گيرد
ميکنم  زوچنين است، آروجه و با هيچ دست آويزی، سند حقوقی مالکيت اين مقاالت را پيش کرده نميتواند و وقتی که 

  . باآلخره بسر عقل آمده و از پروپاگندهای کم و زياد و بی معنی، خودداری نمايند AGOکه متصديان 
 اجازت نشر  AGOــ اگر اين مقاالت که مال حالل خودم ميباشند، حق دارند، در يک صفحۀ بيگانۀ انترنتی نظير 

 که )AA-AA" (آفغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بارز داشته باشند، چرا همين مقاالت افتخارِ  نشر را در پورتال م
   نداشته باشند؟؟؟؟پورتال خود ماست، 

گرانقدرم ــ نشر اين مقاالت نظر به خواهش دوستان صورت ميگيرد، و من خود را مکلف ميدانم که به امر دوستان 
  .سپارم که ببرد و رويش را گم کند یسخنان دشمنان و معاندان را همان قسم که باد آورده، بدست باد م. ردن نهمگ

يخ کرده باشد، در غير آن قلم بيهراس من " غافل از دنيا" خرده گيرانصر باال ، دهن اميد است که با ارائۀ ادلۀ مخت
   !!!!!!!هزاران پرده را خواهد دريد و بر هيچ کس رحم نخواهد کرد

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  2007 آگست 24برلين، 
  

  

  پشتوزبان  رود کلمات دری بهو
  

که به " ورود کلمات بی مورد و ناباب در زبان دری"حدودًا دو سال پيش مضمون مبسوطی نوشتم زير عـنوان 
اين استقـبال در حدی بود، که همان مقاله را با تفـصيالت بيشتر و اضافات، . استقـبال فـراوان خوانندگان ُمواجه گرديد

و نيز در پورتال " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" همين شکل آخرين در آرشيفم در پورتال .مجددًا به نشر رسانيدم
نه . مگر بودند کسانی از وطندارانم که اين مقاله بدماغـشان خوش نخورد. قابل دريافـت است" افغان جرمن آنالين"

اما کاش مقابلۀ .  گشتند، که دست به مقابله زدندتنها اين، بلکه ايشان از نشر وسيع اين نوشته آنقـدر متأذی و مويدماغ
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کاش ايشان در رد نوشته ام مقاله يا مقاالتی  برون ميدادند و گفـته هايم را با دليل و برهان و . ايشان بالمثل ميبود
لشان به  اينان اين کار را نکردند و يا که قـدرت چنين کار را در خود نديدند و چون د!نه خير. استدالل رد می کردند

اصطالح بسيار کوفـت کرده بود، بايد از اين نوشته و نوشته های بی شمار ديگرم و نيز از نويسندۀ  آنها انتقام 
و چه انتقامی خوشتر ازين، که بر نويسنده بتازند و به هـتک حرمتش بپردازند؟؟؟ بلی اين هموطنان ما . ميگرفـتند

  .دقـيقًا همين کار را هم کردند
                  

ديريست که عـده ای قـليل و نامعتنابهی از هموطنان ما، خود را به داوريهای يکجانبه در مورد زبان های رسمی 
اينان يک طرف سکه را می بينند و طرف دومش را يا ديده نميتوانند  و يا که . کشور محبوبم  مشغول ساخته اند

. گرديده اند و يا وارد ساخته شده اند" دری"وارد " کلمات پشتو "مثًال سؤال ميکنند که چرا. نميخواهـند ببيننداصًال 
گرديده اند؟؟؟ قـرار احصائيه " زبان پشتو"وارد " کلمات دری"مگر آيا  اينان از خود هـرگز سؤال کرده اند، که چرا 

زبان دری لغات پشتوی دخيل در "بيست برابر تعداد " لغات دری دخيل در زبان پشتو"ای که داده اند، تعداد 
اگر اندک  انصاف ميبود، اين هموطنان ما در درجۀ اول سؤال معکوس را مطرح کرده ميپرسيدند، . است" افغانستان

" بيست بار"و اگر واقعًا انصاف می داشتند، اين کار را . شده اند" زبان پشتو"وارد " کلمات دری"که چرا اينقـدر 
 "لغات پشتو"به ميدان می انداختند و از ورود " يک بار"خود را خت و يکنواميکردند، پيش از آنکه  سؤال هميشگی 

  . ميپرسيدند"دری"در 
که از يک مادر زاده و قرنهای متوالی  باهم و در کنارهم زيسته " پشتو"و " دری"حقيقت اينست، که دو زبانی بمانند 

نيست که تنها در مورد زبانهای دری و پشتو اند، نميتوانسته اند، که به مبادلۀ لغات و کلمات نپردازند؛ و اين اصلی 
صدق کند؛ اين امر در مورد تمام زبانهای عالم صادق است، حتی در موردی  زبانهائی که هزاران فرسنگ از هم 

  . فاصلۀ مکانی دارند
را بدون کوچکترين تعصب استعمال " دری"کلمات " پشتو زبانان"سؤال دومی که مطرح ميگردد اينست، که چرا 

نند، ولی وقـتی روی ديگر سکه را در نظر بگيريم، می بينيم که بعض دری زبانان حاضر نيستند، حتی يک کلمۀ ميک
!!!! ست که خالی از تعصب کور و کر باشدي و اين کاری نرا در گفـتار و نوشتۀ خود بکار گيرند؟؟؟" پشتو"

ست؟؟؟ چرا معامالت در دوائر "دری"ر به زبان پشتوزبانان هـرگز نميپرسند که چرا دفـتر و ديوان افغانستان حداکث
" زبان دری"دولتی و ادارات و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی و انفـرادی، تقـريبًا همه به 

صورت ميگيرد؟؟؟ چرا محصالن پشتوزبان که از واليات شرق و جنوب کشور به بزرگترين پوهـنتون وطن، يعنی 
است، " دری"به زبان " پوهـنتون کابل"چون تدريس در   بدانند،"دری"يابند، بايد همه راه می  "پوهـنتون کابل"

.  و ازين نحو سؤاالت متعدد ديگری را ميتوان مطرح کردو نه به هـر دو  زبان، که بايد هم ميبود و باشد؟؟؟
 مورد بی توجهی عام  و تام قـرار داده شده،" دری"با وجودی که رسمًا و قانونًا هـمتراز " زبان پشتو"الحاصل که 

در حق زبان خود ظلم روا می دارند و نيز هـموطنانی، که زبان مادری " پشتوزبانان"هم  خود . واقع گرديده است
مورد دو بی مهری قـرار گرفـته است؛ هم مورد بی مهری دوست و نيز " زبان پشتو"يعنی که . ايشان پشتو نيست
  ".دشمن"مورد بی مهری 

" دشمن"چقـدر مظلوم است زبان پشتو ــ  بی مهری دوست و «ندين ماه پيش مضمونی نوشت زير عـنوان اين قـلم چ
خـوانندۀ خـواهـنده را به مطالعۀ اين مقاله در آرشيف .   که ضمن آن بر موضوع اندک مکث گرديد»با زبان پشتو 

  .دعـوت ميکنم" افغان جرمن آنالين"بنده در پورتال 
  
و آنانی که نه با زبان پشتو ميانۀ خوب دارند  و نه با پشتونان، از تعداد معدود و بلکه انگشت شمار " پشتو ـ ستيزان"

کلمات ديوانی و اداری و نظامی پشتو، که در دری رائج و معمول گرديده اند، رنج ميبرند و شايد حتی عـذاب 
ی بينيم که ايشان قـصدًا اين کلمات را از سخـن رنج و عـذاب ايشان در واقع به نفـرت تبديل گرديده، وقـتی م. ميکشند

می اندازند و درعـوض لغات نامأنوسی را استعمال ميکنند، که از  ماورای مرزهای  کشور ما، از طريق آثار 
افغانستان،  در کالمشان رسوب کرده و " هويت زبانی"و " هـويت فـرهـنگی"مطبوع و بر اثر تبليغات وسيع دشمنان 

  . ر ميگرددپيوسته نشخوا
  

  حال ببينيم که کلمات دری چگونه وارد زبان پشتو گرديده اند؟؟؟
  :را در دو کتگوری ميتوان مطالعه کرد " کلمات دری دخيل در پشتو"
" زبان پشتو"وارد " مراودات و معامالت و داد و گرفـت اجتماعی"ر اثر  لغاتی که کامًال بصورت طبيعی و بــ

کلمات دری "اد اين لغات بسيار زياد است و شايد بتوان گفـت، که هـشتاد تا نود درصد تعد. گرديده اند و ميگردند
طبقات استعمال کنندگان اين لغات  طيف بسيار وسيع و گسترده دارند ، که تمام آحاد و . ازين جمله اند" دخيل در پشتو

طوری که .  تا دانا و دانشمند و تعليم يافـته از امی گرفـته، تا باسواد و از کمدان گرفـتهپشتونان را در بر می گيرند؛
 بر من بنده مبرهـن و هويدا گشته،  پشتوزبانان نه تنها از استعمال کلمات دری، ننگ نمی کنند، بلکه چنين کلمات را

آن قـدر بی کبر " کلمات دری"در قـسمت استعمال "  پشتونان. "در کالم خود بکار ميبرند" صد شوق  تمام" حتی با
طوری که برداشت من است، .  که بعضًا حتی ترکيبات کالن و طويل زبان دری را بعينهم در کالم خود ميگنجاننداند،
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و " دری"پشتونان افغانستان در برابر هـيچ زبان مروج در کشور خود، احساس بيگانگی نمی کنند؛ نه در برابر زبان 
ام پشتوزبانان ميتوانند به دری سخن بگويند، ولی حالت بنگريد که تقـريبًا تم. نه در برابر کدام زبان ديگر وطن

معکوس حتی برای بيست درصد هم صدق نميکند ، يعنی که بيست درصد غـير پشتونان هم نميتوانند به  پشتو سخن 
اکثر تعليم يافـتگان پشتون حتی هـردو زبان رسمی ما را به عـين سويه ياد دارند، و زبان دری را بسان زبان . گويند

، به دری شعر ميگفـتند و "پشتون بودن"برويد سراغ شاهان و زعمای کشور که با وجود . مادری خويش بلد اند
اعـليحضرت احمد شاه بابای کبير، تيمور شاه درانی ، شاه شجاع درانی ، سردار مهردل . ديوان شعری داشتند

برويد اشعار دری خوشحال خان ختک . ته اندمشرقی و ديگران همه اشعار بسيار و بسيار ناب دری از خود بجا گذاش
ماننده اش در منطقه سراغ  را بخوانيد ، برويد آثار بی شمار عالمۀ مرحوم عـبدالحی حبيبی را که در تبحر عـلمی

نميگردد، ورق بزنيد که نود درصد به دری نوشته شده اند؛ برويد اشعار آبدار استاد عـبدالرحمان پژواک را از نظر 
پشتونان به گفـتۀ المانها به .  و برويد و هـزار و يک اثر ديگر پشتونان را به زبان دری مالحظه فـرمائيدبگذرانيد 

  . ميباشند" طرفـدار تنوع فـرهـنگی"  يعنی Multikulti"  مولتی کولتی"معنای واقعی کلمه 
      

  :ــ در مورد لغات اداری و ديوانی بايد گفـته شود 
دری زبانان و دری گويان ادارۀ واقعی کشور  ناميده ميشود،" افغانستان"چون در تمام دوره ای که کشور محبوب ما 

را بدوش داشتند، لغات اداری و ديوانی و عـلمی هـم در  زبان دری ساخته می شدند، و خواهی نخواهی  وارد زبان 
يب خاطر، چنين  کلمات را بکار برده و آنها را در هاضمۀ ط" بدون"و يا " به"پشتونان خواه . پشتو هم می گرديدند

حتی در زمان اعـليحضرت  احمد شاه بابا و پسرش تيمور شاه ــ که عـنفـوان و . قوی و بی تعصب خود حل ميکردند
بان معراج تسلط پشتونها بر افغانستان شمرده ميشود، و دفـتر و ديوان کشور به زبان دری بود و ديوانيان همه دری ز

. ــ  نيز چنين کلمات در زبان دری ساخته ميشدند و المحاله در تمام قـلمرو احمد شاهی و تيمور شاهی رواج مييافـتند
. سرپيچی و تخطی ورزند" سرکار"استثنائی در کار نبود و پشتوزبانان نميتوانستند و يا اجازت نداشتند که از اوامر 

  .ول ميکردندآنچه باالنشينان ميساختند، پائينيان قـب
  

گرديده اند، و يا که عـنف و " زبان پشتو"سؤال درينجاست، که آيا تمام اين کلمات دری  به رضاء و رغـبت وارد 
اکراهی هم در ميان بوده است؟؟؟ با مدنظر گرفـتن اين واقعيت، که ادارۀ کشور در ادوار مختلف تاريخ بدست کسانی 

، زبان " زبان دری " باالجبارزبان بودند و يا ترکی زبان و غـيره ــ و بوده که دری سخن ميگفـتند ــ خواه دری 
اداره و دفـتر و ديوان کشور بوده، دور از تأمل و سطحی نگری محض خواهـد بود اگر ادعاء کنيم، که ورود تمام 

ورت ص" خوش برضاء"اصطالح  عـوام ه به طيب خاطر و ب ، " پشتو"به زبان "  دری"کلمات قـديم و جديد 
  !!!گرفـته

  
 بر سرزمين ما مسلط گرديده، بر سرير قـدرت نشستند و ادارۀ جيحون و پاردريامغوالن و ترکان که از ماورای 

کشور را در دست گرفـتند، هـزاران کلمه و اصطالح زبانهای خويش را در دفـتر و ديوان و در تمام شؤون اجتماعی 
ه اين همه لغات ترکی و مغولی در زبان دری از کجا آمده و چرا آمده ولی امروز کسی نميپرسد، ک. ما رائج ساختند

اند؟؟؟ امروزه روز هم به صدها و هـزاران لغت ترکی و مغولی در زبان دری استعمال ميگردند، بدون اينکه کسی 
قـدر لغات ترکی همين هموطنان ما که اين. بپرسد، که چرا اين لغات در زبان ما رائج گرديده و يا رائج ساخته شده اند

و مغولی و ازين بيشتر هم کلمات عـربی و فـرنگی را روزانه و بيدريغ استعمال می کنند، هـرگز نپرسيده اند، که اين 
اگر قـرار باشد که اين همه کلمات . کلمات از خارج زبان فارسی دری وارد آن گرديده ــ خواه بزور و يا بدون زور

و دهـور در زبان  دری نفـوذ کرده و امروز جزِء اليتجزای گنجينۀ لغات دری ما بيگانه ای را که در مرور قـرون 
  .گرديده اند، از زبان دری دور کينم، بدون شک که زبان دری فـلج ميگردد

ورود لغات بی مورد و ناباب در " اندک مکث نمايم، گرچه در مقالۀ "دانشگاه"و " پوهـنتون"درينجا مايلم بر کلمات 
    :ر زمينه چيزهائی تقـديم کرده ام د" زبان دری

 را در "دارالفـنون"و " دارالعـلوم"تا حدودًا هـفـتاد سال پيش هم در ملک ما و نيز در کشور ايران ، ترکيبات عـربی 
و چون خواستند کلمات معادل بومی اين . بکار ميبردندو معادل های ديگر فرنگی آن،  انگليسی University عـوض

بلی؛ . را" دانشگاه"مزمان در ايران کلمۀ ـهتقـريبًا را وضع کردند و " پوهـنتون"ند، در افغانستان کلمۀ  را بساز"دو"
  . شده و در چلند انداخته شدند ، لغاتی اند جديدهمزمان ساختهکه  "پوهـنتون و دانشگاه"کلمات 

 در جائی خـواندم که آنرا قـدمتی حتی را دارند، و "دانشگاه"بعض کسان بی خبر از موضوع ادعای کهن بودن کلمۀ 
 به فرض ز بگرداند، که اگربرابر با شهنامۀ فـردوسی داده بودند، بی آنکه سندی ارائه نمايند و اين را ُمَبرَهـن و ُمَبرَّ

ديگری " مدلول"در آن زمان استعمال هم شده باشد، قطعًا " دانشگاه"ــ  کلمۀ " فرض ُمحال"محال ـ بلی  کامًال به 
  .امروزی بکار نرفته است" مفهوم"ه و در داشت

  
  : در پنجاه سال پيش مطبوعات خود مثالی بزنم "پوهـنځی"و " پوهـنتون"اگر از استعمال اصطالحات مقـبول 
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سپاسگزاری نسبت به " زير عـنوان درشت 1957 دسمبر 12 مطابق به 1338 قـوس سال 19 مؤرخ 209در شمارۀ 
  :چنين ميخوانيم " فغانستانتطبيق اعالميۀ حقـوق بشر در ا

 ځینـپوه در سالون یرانسـنفاوق بشر آـ حقی جهانيۀ روز اعالملي تجلی براروزيظهر د  از  بعدمين و ت دوـبساع« 
 ني و محصلی و اداریسي تدری هائتـيسا، هؤ از رین بعض آ آه در،د شده بودـ منعقیاسيلوم سـع و وق ـحق
  .ددن بودهي آابل حضور بهم رساننتونـپوه

 خطابه ای مبنی بر مرام و مزايای اين اعـالميه ايراد نموده و از موفـقـيت پوهـنتونښاغـلی محمد اصغر رئيس 
اخيری که حکومت افغانستان در راه تطبيق اين اعـالميه توسط نهضت اجتماعی طبقۀ نسوان مملکت حاصل نموده 

  .سپاسگزاری نمود
در اخير . ی صدقی آمر ادارۀ اطالعات ملل متحد در کابل ايراد گرديدسپس شرح مواد اين اعـالميه توسط  ښاغـل

 حقـوق و عـلوم سياسی در بارۀ سير تاريخی ځینـپوهبياناتی توسط  پروفـيسر گی دو السال استاد حـقـوق بين الدول 
  *» . حقـوق بشر ايراد گرديد

  
. ت، که انسان را از مثال زدن بی نياز ميگرداندانبوهی و کثرت لغات دری که شامل زبان پشتو گرديده اند، در حديس

به جرأت ميتوانم بگويم، که پشتونان افغانستان هـر کلمۀ دری را ميتوانند در زبان خود استعمال نمايند و همين کار را 
نين با وجود اين امر مسلم ، ميخواهم  درينجا طور نمونه و گويا مشتی از خروار ، تعدادی از چ. نيز روا می دارند
  :لغات را ذکر کنم 

  که اکنون از تداول دری زبانان دری بوده " آبدست"ميباشد، در اصل " وضو"پشتو که در معنای " اودس"ــ  کلمۀ 
  که بعين شکل وارد زبان ترکی گرديده ، همين" آبدست"خوشبختانه که کلمۀ خوش ساخت و زيبای .    افـتاده است

  .ه و در بين ترکان، مورد  استعمال ترکان قـرار دارد   امروز هم ، به عـين شکل در ترکي
ت"ــ    .دری اشتقاق گرديده" کم"، از کلمۀ " کمبود"و " کمی"در معنای " کم
  "ارزش"مآخوذ از کلمۀ دری " ارزښت"ــ 
   زبان .، که کلمۀ قـديم  و زيبای دريست، بعينه در پشتو استعمال ميگردد" بازرگان"و " تاجر"در معنای " سوداگر"ــ 

  ترکيب. است" سوداگری"را نيز به کار ميبرد، که حالت تغيير يافـتۀ " ) يای ثقـيل"با  ( "ۍسوداگر"   پشتو ترکيب 
  که در سابق در زبان دری افغانستان کامًال متداول بود، امروز کم و بيش از رواج افـتاده و جای" سوداگر"   قـشنگ 

  در" اويغـورها"در جائی خواند که اين لغت زيبا هنوز هم در بين . رده  استرها ک"  تاجر"   خود را به لغت عـربی 
  . استعمال ميگردد" چين"   کشور 

  در.  که هردو بعينهم از دری گرفـته شده ،  هـم در دری و نيز در پشتو کامًال متداول اند" کامياب"مقابـل "  ناکام"ــ 
  يبای دری را درين معنی نمی شناسند  و در عـوض آن لغات عـربی و   زبان فارسی  ايران متأسفانه اين ترکيبات ز

  .را به کار ميبرند" قبول"و " رد"    نارسای  
  .درآمده است" رُوخـْـتــََب"که در زبان پشتو بشکل " مسعود و مبارک"يعنی " بخت َور"و " بخت آور"ــ  
  .برخاسته و تغيير شکل داده  است) عـربی" لحا"دری  و " خوش"مرکب از (دری " خوشحال"که از " خوشال"ــ  

  مينويسند و همين طور" خوشال خان"را  نيز به شکل " خوشحال خان"    در حدی که حتی بزرگترين شاعـر پشتو ، 
  .     تلفـظ هم ميکنند

را آن اند، مگر زبان پشتو قانونمندی خاص خود " اصل دری" بعض کسان طرفـدار نگهداشت اين لغت مطابق به 
اين تغيير شکل دادن، . دارد، که مطابق به آن هـر لغت بيگانه را با روحيه و مزاج خود تغيير داده و استعمال ميکند

. محض  مربوط  به کلمات دری هم نيست،  بلکه زبان پشتو کلمات زبانهای ديگر را نيز با تغيير شکل به کار ميبندد
و يا . بکار می برد" ناره"است،  به شکل " يک بار فـرياد زدن"نای و در مع" اسم مره"عـربی را که " نعرۀ"مثًال 

را به  شکل " جماعـت"کذا کلمۀ عـربی . تغيير داده استعمال مينمايد" سوله"را به صورت " صلح"کلمۀ عـربی 
  .و مثال های بيشمار ديگر.  را می گيرد" مسجد"تغيير داده  و از آن معنای " جومات"

انه زبانی نيست، که کلمات خارجی را بر طبق طبيعت و مزاج خود تغيير داده به کار ميبرد ؛ زبان البته زبان پشتو يگ
کلماتی را که زبان عـربی از زبانهای بيگانه اخذ کره و .  خود چنين ميکند" تعـريب"عـربی نيز با استفاده  از قـواعـد 

ميتوان مثالهای بسيار فـراوان و  بی مر را . مينامند") منور"و " مشدد"و " موفـق"بر وزن " ( معرب"تغيير ميدهـد 
انگبين ،  برنامه ،  تازه "مثًال کلمات . ازين رشته کلمات پيش ديدۀ خوانندۀ عـزيز گذاشت، که سند اين داعـيه توانند بود

تاشکند  (از قـبيل سپاهان ،  چاچ) خاص(، فـيروزه ، کهرمان ، گوهـر ، گالب ، استاد ، تراز ، و اسمای عـلم 
، جوهـرانجبين ، برنامج ، طازج ، فـيروزج ،  قهرمان، "دری را به شکل ..." ، سبزوار ، پوشنگ ،  ) امروزی

  . تغيير هيئت داده و همينطور بکار ميبرد..."جالب ، استاذ ، طراز ، اصفهان ، شاش ، اسفـزار ، فـوشنج ،  
  

  :نکتۀ آخر اينکه 
قسمی که وجود کلمات  در آن است، همان" دری"، وجود وافر لغات "فغانیپشتوی ا"وجه بزرگ تُميز و تشخص 

 مگررين اواخر د. است" فارسی ايران"با " دری ما"، نيز يکی از وجوه تمايز "دری افغانی"در " پشتو"شمار  بی
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ه اند، که دردي گپيدا  ــ "زبان دری"عرصۀ  و نيز در "زبان پشتو"عرصۀ  ــ هم در ی و خام انديشانناينيمچه مال
. ندپنسل پاک بزنبه اصطالح  "دریزبان " را از "پشتو" و کلمات "پشتوزبان " را از "دری"خواهند کلمات  می

  :من به اين هموطنانم به صراحت تام می گويم که 
 شباهت به شنا در جهت مخالف جريان آب را دارد، چنين سعی و تالشی خالف اساسات علم اين امروه بر اينکه عال
 سخن بيشتر را در اين زمينۀ !!!!! باالثر نتيجه ای را هم به بار نخواهد آورد، کهان بوده و از نگاه علم باطل استزب

     !!!!! خاص ميگذارم به آينده
  

**********  
  
  .نداز نويسندۀ ملی و مبارز افغان ، خانم ماللی موسی نظام، تشکر ميکنم که فـوتوکاپی انيس باال را برايم فـرستاد * 

   
  

  
    
  

    
 

 


