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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩زدهم دسمبر برلين، سي
   

  
  
  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " رید"
  

  )دومقسمت ( 
 

  ر دری افغانستاننفوذ زبان پشتو د
  

  هدف از نشر اين سلسله چيست؟
 . خر دستان نابکاری در کار است، تا به نحوی از انحاء ضربتی بر وحدت و همبستگی مردم ما بزنندسالهای آ در

فاشيستی شيوينيستی ــ  که اجير سرسپردۀ رژيم کربالئی ايران اند و اوامر و نواهی خود را از مقامات ینابکاران
را در کار فرهنگی تشخيص داده و روز تا روز از طريق و خيانت به وطن افت ميکنند، راه خدمت به غير ايران دري
دری "، "زبان فارسی" به  بهانۀ پرورش اينان هدفی جز اين ندارند، غير ازين که. ند ميپرداز"زبانبازی"زبان، به 
  .نمايند يغ و ترويج، تفرقۀ ملی را تبل"انزب"کوشند، که از طريق  و پيوسته برا زير ضربه گرفته" افغانستان
  م؟؟؟مينام" برادران سکه"و آن هم " برادران"را " پشتو"و " دری"اما چرا 

  :همدگرند، بخاطری که " برادران سکۀ" دری"و " پشتو"نهای ازب
   هر دو از يک مادر زاده شده اندــ
  رخوردارند و هردو از اهميت يکسان ب هردو بزرگترين زبانهای وطن مايندــ
  دارندو غير قابل انکار لی ما نقش برازنده  هردو در تحکيم وحدت مــ
  مترازی آنها در قوانين اساسی افغانستان مسجل گشته استه هر دو قانونًا همترازند و ــ

  دشمنی با هر يکی ازين دو زبان، بنيان وحدت ملی و زيست باهمی افغانان را برهم ميزندــ 
  ....ــ 

 
  » "سخن شناسی" رساله ای در «کتر سيد خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن داپوهاند 

  : چنين فرمايد 
های    تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در کتاب) پرشيا ( و انگليسها )س ـ پغ(فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «

 کشور افغانستان را جزِء  خوانده،)ل افغانستان و تاجکستان و غيرهشموه ب( را زبان اين منطقه ) فارسی (خود 
 هند و « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی «های اين منطقه  که بايست  فاميل زبانه  دانسته، و ب»فالت ايران«

زبان دری آن قسمت ثبت شده  که منشأ  دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و.  را زدند»ايرانی 
خراسان باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و زبانهای 

  » .بومی کشور فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است
زبان دری از منطقۀ افغانستان به  زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  که «: و در جای ديگر گويد

ايران رفته، و چون از واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارند، ايرانيها باالی آنها قبوالنده  بودند  که مثًال زبان 
 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُدری منشعب از زبان ف
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اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی در . ذهنيت فاللوجستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودندميدانستند و 
که پشتو و دری دو ربی بفهمانند ـپوهنتون کابل رونق گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غ

بعد ازينکه علمای  .رس باستان و پهلویـُـ،  نه از فخواهر زباِن متولد از اوستا ميباشند
ربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و واقعيت ها را درک  نمودند، ايرانيها موقف پشتو را بحيث خواهر زبان ـغ

اما در مورد انشعاب زبانهای . دری پذيرفتند و حتی حاصر شدند در پوهنتون مشهد و تهران به تدريس آن موقع بدهند
 تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب  غلطه هم تن درنميدهند و بدری و پشتو از مادر اوستا هنوز 

   ».شده است
 پورتال ٢٠٠٩ر ب نوم١٨، منتشرۀ صفحۀ "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"مأخوذ از بخش اول مقالۀ (
ال در دسترس است، مانند همه مقاالت اين مقاله در آرشيف معروفی در پورت. "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  ).ديگر بنده که درآنجا نشر گرديده است
، که ارزش هردو زبان ملی و رسمی ما را مسر دست ميگير را لسله گفتاریه و سبعد ازين مقدمه به موضوع گرائيد

گردد، که ميخواهند نی نم، به اميد اينکه راهگشای  عزيزا ميک من اين سلسله را عرضه.دنمبرهن و متبارز ميگردان
 هم نبرم، الاقل وجدان خود را آرام ساخته و به اگر درين عرصه بهرۀ ملموس. ايستنددر برابر تخريبات خارجی ب

ء نکند و نتيجۀ کار خود را نبينم، روانم مطمئنًا آرام خواهد اگر عمر بقا. کرده ام" اتمام حجت"اصطالح مالئی 
  !!!!ندگرفت، وقتی ديگران کارم را دنيال کن

، تقديم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ٢٠٠٩ دسمبر ١٣اولين نوشتۀ اين سلسله ديروز، در صفحۀ مؤرخ 
 تاريخ ه  بکه، را "نفوذ زبان پشتو در دری افغانستان"  معنون به مقالۀ، اين سلسلهمطلب حيث دومينه ب اينک .گرديد
  : انتقال ميدهم، با اندک اضافاتنشر گرديده بود" الينفغان جرمن آنا"در پورتال  ٢٠٠٨ مارچ ٢٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  وفیدپلوم انجنير خليل اهللا معر
  ٢٠٠٨ مارچ ٢٨برلين ، 

  
  
  

  پشتو در دری افغانستانزبان نفوذ 
  

   امکان دارد؟؟؟"دری" از "پشتو"آيا زدودن کلمات 
  

تقديم " افغان جرمن آنالين"به پورتال  »در زبانها " بيگانه"سرنوشت کلمات « وقتی آخرين مقالۀ خود را زير عنوان 
اينست که همان . وکات آن مقاله بيشتر و عميقتر کاويده شده نميتوانستکردم پراگرافی در آن آورده شده بود، که در چ

.  ميدارم آن،  تقديم حضور خوانندۀ ارجمندپراگراف را بيرون آورده ، بعد از اندک انکشاف و افزودن نکاتی دگر بر
موضوعی  که گوئی را در بر ميگيرد،  اين کار را از اين خاطر نيز ميکنم، که اين پراگراف موضوعی کامًال مستقل

در اين ارتباط مگر يک تذکر را الزم ميدانم و بر خود فرض ميدانم که از دوست .  در دستور روزش قرار  داده اند
   .عزيزی ذکر خيری بميان آرم

  گرم صحبت بودم، که موضوع کلمات پشتوی از طريق سکايپ) عارف  گذرگاه( روزی با جناب عارف  عزيز 
  :فرمودند . ديد و اينکه چرا بعض هموطنان ما با اين کلمات عـناد ميورزنددخيل در دری باال گر

اين هموطنان ما هرگز بدين فکر نيامده اند، که در افغانستان چقدر مردم ما نام پشتو دارند، که همه اسمای خاص « 
  » ....اند و هيچ کس اين اجازه و اين حق را ندارد، که اسمای خاص را بزبان ديگر ترجمه نمايد 

من ضمن اين مقاله ، از اين مفکورۀ ارزندۀ آن دوست عزير استفاده ميکنم، ولو که همان يک جملۀ ايشان را خود 
  )١(.انکشاف و پرورش داده ام

  : آن پراگراف چنين  بود 
  :شکل معترضه يک نکته را در اين ارتباط   با صراحت هرچه تمام تر، تذکر ميدهم ه ب« 

طور مثال در عوض کلمۀ مأنوس ، معلوم و ه ــ کسانی که ب" تمام"و نه " اکثريت مطلق"د ميکنم اکثريت مطلق ــ تأکي
ميخواهند اصطالح نامأنوس ــ و برای اکثريت مطلق مردم ما ، " پوهنتون " مردم ما،)قبول شدۀ عام(مقبول عام 
پشتوی دخيل در دری را از دری افغانستان را بکار برند، کسانی اند که اصًال ميخواهند کلمات " دانشگاه"ناشناختۀ ــ 
واقعيت امر مگر اينست که وجود چنين کلمات در دری ما ، در حالی که دری ما را از فارسی ايران و . حذف نمايند

 متمايز ميگرداند، ممثل و معرف همزيستی و همنوائی دو زبان بزرگ افغانستان نيز بوده و در واقع دری تاجيکستان
کسانی که ملی فکر ميکنند و در صدر همه کارها . بستگی پشتوزبانان و دری زبانان وطن را ميرساندهم آهنگی و هم

، وحدت ملی و باهمی اقوام افغانستان برايشان مطرح است، کلمات دریِ  دخيل در پشتو و کلمات پشتوی دخيل در 
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که نزد همه افغانان واال ،  فکر و ذهنيت  البته اين.می پندارندملی  خود دری را ، زيب و زينت و زيور هردو زبان 
باز که به تحريک بيگانگان طماع و مفتن ــ  است،  موجود است، خار چشم کسانی گرديده مردم دوست  وملی انديش

ــ ، در پی زدن ريشه های باهمی مردم ما ، دست و آستين خود را " به تحريک بيگانگان طماع و مفتن"تأکيد ميکنم  
  .ن در اين کار چنين اشخاص ، توطئۀ آشکارا و هويدائی را می بينمم. بر زده اند

 ــ از ــ هزاران کلمۀ خارجی" همين ها "توطئه با تمام ابعادش جلوه گر ميگردد ، وقتی آدم می بيند که همين ها ــ بلی
می آورند، ولی وقتی عربی گرفته تا فرنگی و مغولی و هندی و اردو ــ را روزمره استعمال ميکنند و خمی به ابرو ن

بلی؛ اين !!!!! با چند کلمۀ پشتو که زبان خود ما و زبان مردم ماست، بر ميخورند ، اينطور حساسيت نشان ميدهند
 را در دری می بينند، مثل اينکه جندِ  شان بگيرد ، داد و "پشتو"ما وقتی چند کلمۀ " از ره رفتۀ"هموطنان منحرف و 

  !!!!!سر ميدهند. ..فرياد و عالال و واويال و 
غيرپشتون ما  که نام پشتون و  مليونها هموطن ما با هزاران و صدها هزار و" ستيزــ پشتو "نميدانم که اين هموطنان 

چه ــ و اين نامها و القاب و تخلص ها روزانه صدها و هزاران بار شنيده ميشوند ــ ،  تخلص و لقب پشتو دارندو 
گل مکی، گل غوتی، غوتی، مرغلری، امهای زنانۀ پيکی، تورپيکی ، مکی ، خواهند کرد؟؟؟؟ در افغانستان ن

ه ، هوس ، وږمه ، ستوری، سپوژم ، مرجيله، نازو ، هيواد، هيله،  ان ستوری ، برشنا، زرلشت ، درخانی، زر
های مردانۀ برۍ ، بريال ، توريال ،  و نام...  ، ۍ ، پيرۍشاپيرماللی، وژمه، زرغونه،  ،  ، پلوشه، گاللهيل

يال ، زمريال ،  روکی، زلگی، زرغون ، برشنا،  ، لمر ، ۍ ، لمر ، شينک ، روک، زړ) ۍمر (ۍزمرنن
 بر دختران و صدها هزار غير پشتون هم اين نامها رانه تنها خود پشتونها بلکه  و بسيار عامند... تورن و ميرويس، 

الند ، رشتيا ، "تخلص هائی از قبيل  !!!!!!، آن هم بدون هرگونه اجبار و اکراه و زور برچهپسران خود ميگذارند
"  مادر"که بجای " ببو و ادی"ی مثل  خانگو القاب..." انگار، هيواد، غرزی، روشان ، ژوبل،  ، ۍمين ، روغ ، زير

را از پشتو و متعلقان خود ب و تخلص خود مگر اين هموطنان ما برخيزند و نام و لق. بکار ميروند، هم سر زبانهاست
شاد گردد؟؟؟؟ اگر اينطور است ... رهين و رسول  و نادری و ند، تا دل زرياب و ناظمی و واصف باختریبگردان

به معادل عربی و يا دری و يا ترکی و " سپوژم "خود را از عزيز بايد رهنورد زرياب برود و اولِ  اول نام خانم 
مشامش  و صباح و مسا،تا داغ نام پشتو هر صبح و شام و و يا مغولی و يا حتی فرنگی تبديل کند، يا هندی و يا ارد

  !!!!را نيازارد
ــ " گنجينۀ نام ها در افغانستان"کسانی که بخواهند يک منظر کلی از نام ها در افغانستان بيابند، می توانند به کتاب 

، ليموژ ، فرانسه ــ رجوع " انجمن فرهنگ افغانستان"مطبعۀ  ، ١٣٨٥اثر ارزندۀ جناب ولی احمد نوری ، چاپ 
  . در آنجا خواهند ديد که چند درصد مردم ما نامهای پشتو دارند. فرمايند

  :اگر از تمام مردم خود گپ بزنيم 
اقل مد نظر بگيريم، و حد اقل چهل درصد نامهای پشتوزبانان و النفر مليون  ٣٠  کم از کماگر کل نفوس افغانستان را

ــ ، به و حتی حد اقل فرض نمائيم ــ و اين فرضيست کامًال منصفانه " پشتو"پنج درصد نامهای غير پشتونان را 
 هموطن ما که نام پشتو را حمل هفت مليونمگر آيا اين .  نام پشتو بر ميخوريمهفت مليونرقمی باالتر از 

ختری و نادری و پوهاند رهين و که و که و که ، نام باواصف ميکنند، بيايند و بخاطر شادی دل زرياب و ناظمی و 
خود را بگردانند؟؟؟ مگر مرحوم سيد قاسم رشتيا و مرحوم اسالم خان مين و امثالشان را از گور بخيزانيم ، تا نامهای 

را به از تخلص زيبای پشتوی خود پشيمان گرديده و آن" الندعبد الجليل "اختيار بکنند؟؟؟؟  مگر استاد " غير پشتو"
  دری بگرداند؟؟؟؟
ه مانند هر زبان ديگر عالم ــ به را درک کرده نمی توانم و نميدانم که زبان پشتو ــ ب" زبان ستيزان"من واقعًا منطق 

 که زرياب ها و ناظمی ها و  اجتماعی چه گناهی دارد،"بيجان"حيث آلۀ افهام و تفهيم و بحيث يک پديدۀ معصوم و 
 ايشان ، تا اين حد با  و ضالۀرهين ها و صدها پيرو و دنباله رو ناآگاهر  سول نادری ها وپرتو ها و باختری  واصف

  می ورزند؟؟؟؟ و دشمنی آن عـناد 
 من در زمينه بسيار گفته و بسيار داد سخن داده ام و شايد نصف تمام مقاالتم بر اين موضوع مکث و تأکيد کرده 

دارانی که دلشان به حال  و روز يک ملت مظلوم ولی بيحد دوست اگر کسی از هموطنان دلسوز ما و وطن. باشد
بزنند، دهها مقاله ) ٢(" آنالينافغان جرمن  "ود، سری به آرشيفم در پورتال، کباب ميشو مغرور و سرفرازداشتنی 

خود مستقيمًا " به جان برابر"من از طريق اين مقاالت با وطنداران عزيز و .  می يابندرا درين عرصه
ين کابلی از گردن خود خالص ميکنم اصطالح شيره اط قائم کرده و پيامم را برايشان رسانده و بارتب

  )ختم نقل قول( »!!!!!، ديگر ايشان دانند
ما در يک کشور کثيراالقوم زندگانی ميکنم که مميزۀ نه منحصر به فرد آن، وجود زبانها و فرهـنگ های مختلف 

 استيم و همه افراد اين خاک پاک را چون مردمک چشم خود عزيز ميداريم و ذره ما اگر به فکر تمام مردم خود. است
  :ای تبعيض در نهاد ما سراغ نميگردد ؟؟؟ 

، از همدگر تأثير می پذيرند، خصوصًا که طی رهـنگ ها در مجاورت بالفصل يکديگرــ  بايد بپذيريم، که زبانها و ف
  .ترک و واحدی داشته اندباهم بوده و  سرنوشت مشمتمادی اعصار و قرون 
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ــ بايد بپذيريم که همه زبان ها و فرهـنگ های موجود در افغانستان، مال مشترک همۀ ما و ميراث ارجمند اجداد و 
  !!!!!!شترک و بزرگ ملی ما بشمار ميروندنياکان مايند، که جزء غـنای م

فيائی افغانستان عزيز، برای باشندگان اين ــ  بايد بپذيريم ، که هيچ زبان و هيچ فرهنگ موجود در محدودۀ جغرا
   !!!!!!! بوده نميتواند"بيگانه"، به هيچ صورت و از هيچ نگاه ، ارجمند و سرافرازسرزمين 

خويش تفاهمجوی ، که خوانندۀ گرامی خود در مخيلۀ ی از همين سنخ و قياسهای فراوان ديگر" بايد بپذيريم"و 
  !!!!!!فارمول بندی فرمايد

 چنين است، بايد اين را نيز قـبول کنيم، که داد و گرفت و معامله و مبادلۀ فراوان فرهـنگی و زبانی بين و وقتی که
  .اقوام و زبانها ، اثرگيری از يکديگر و اثرگذاری بر يکدگر ، نيز امری کامًال طبيعی و اجتناب ناپذير است

ن ارجمند گذاشته شد، به ايجاز ُبعد و پهنای  نفوذ با نقل قول از مقالۀ قبلی و منظری که از آن پيش روی خوانندگا
البته ميتوان به رويت کتاب ارزندۀ باال و خصوصًا با مدنظر . زبان ارجمند پشتو در دری افغانستان لمس شده ميتواند

من . گرفتن فکتها و واقعيت های محسوس و ملموس جامعۀ ما، موضوع را بيشتر شگافت و کنهش را آشکارا ساخت
نه توقعی داريم و نی گله ای ، که " بی انصاف"ين کار را به عهدۀ خوانندۀ باانصاف می گذارم ــ از خوانندۀ مگر ا

است ــ تا خود حقايق و واقعيتهای موجود " دروغگوئی"و ممد و دستيار " حقگوئی"نافی خود نافی و ُم" بی انصافی"
  : فقط مختصرًا ميخواهم بگويم که درينجا. و عينی جامعۀ افغانستان را نزد خويش مجسم بسازد

اگر زبان ارجمند و شيرين دری در اعماق اجتماع و مردم ما ريشه دوانده، زبان شيرين و ارجمند پشتو نيز به نحوی 
با وجود درک اين واقعيت، . از انحاء در رگ و پی و عروق و شرائين مردم ما، نشانه ای از خود بجا گذاشته است

   که کلمات پشتو را از زبان دری بيرون بکشيم؟؟؟مگر الزم و ممکن است
" زدودن"و " حذف" و ناظمی و نادری و رهين ها و اعوان و ظلمۀ ايشان را در واصفمن سعی و تالش زرياب و 

اينان از چنين سعی و عمل خود نه تنها طرفی نخواهند بست، . کلمات پشتو از دری ، کاری بيهوده و نافرجام ميدانم
جای امروز چنين .  منفور جامعه و منفور اکثريت مطلق و واقع بين مردم ما خواهند ساختبلکه خود را

  !!!!!!!!تاريخ خواهد بود" تاريک خانۀ"و جای فردايشان " طاق نسيان"و " کنج انزوا"اشخاص
که از درآميزيها و بهم جوش خوردنهای مردم ما " همبستگی ملی"درخت گشن و تنومد 
 سيراب می گردد،  پرست افغانستان توسط عناصر ملی و وطنبوجود آمده و پيوسته

  !!!!!  مطمئن باشيد!!!! هرگز از خشکه بادهای نوکران اجنبی گزندی نخواهد ديد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
و "  انجمن فرهـنگ افغانستان"است که متعلق به " باميان "، متصدی انتشارت"گذرگاه" عارف عزيز  جناب ــ١

  .فرانسه ميباشد" ليموژ"متعين شهر 
افغانستان " دری"و " پشتو" جليل  بايد تذکر بدهم، که يک گوشۀ عمدۀ مقاالت اين آرشيف، به دفاع از زبانهای ــ ٢

ی "پشتو"و " دری"ِ  مفرطی که به زبانهای "عشق"به خاطر " افغان جرمن آنالين"متصديان . نوشته شده است
دارند، آن آرشيف را حذف کرده و نخواستند، که مورد استفادۀ خوانندگان پورتال شان، " فرهنگ افغانی"افغانستان و 

را مصداق بخشيدند که هشت صد شيخ شيراز، حضرت سعدی، وای همان داستان معروِف ايشان فح. قرار داشته باشد
  :فرمودو سخت شيوا رسا بيحد سال پيش از امروز ضمن مثنويی 

  
  ر کرد و ديدـستان نظخداوند ُب   ريد    ُب  بر سر شاخ ، ُبن مییيک
  کندکند       همانا که با نفس خــَود مي  میدـَـبـر اين مرد ـتا گـبگف

  

باغبان دررسيد و فرياد برآورد، که از برای خدا، . کسی بر شاخۀ درختی نشسته و بيخ شاخه را اره ميکرد :تفسير 
  !!!، يعنی که بيخِ  خود را ميکــَـنینیــُـ ميکبـَـدازين کار دست بردار، چون با اين کار، نه با من، بلکه با خود 

ی که به اين سلسله دل بسته بودند و نيز به مقاالت بی شمار ديگر اين قلم، "افغانستان انديش"به خوانندگان گرانقدر و 
را با آرايشی جديد و دسته بندی بهتر و رساتر، در صفحۀ خود شان، در " محذوف"اطمينان ميدهم، که مقاالت 

 سلسله اولين گام درين ــ نشر خواهم کرد؛ و انتشار اين" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"صفحۀ آزادگان ــ پورتال 
  .مسير است

و  مقاالت متعدد  را باز کرده است، سی مقاله از آن خود" دری رِ ُد"آرشيف " افغان جرمن آنالين" پورتال کهاخيرًا 
فًا يکی ازين مقاالت را باز دتصا. ده استج  آن کربنده را نيز از پشت کندوهای پورتال بيرون آورده و دربی شمار 

بنده، دستبرد زده اند و اين " شيوۀ امالئی"جب و صدها افسوس متوجه گشتم، که در يک نقطه از کردم و با تع
  !!!!!!کاريست، دور از امانت و مآل انديشی

  


