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 نجيب سخی: نويسنده  

 ٢٠١۵ جون ٢٠
 

 )قسمت اول: (ٔله زبان أافغانستان و مس
 
چون ھزاره ھا ، ازبکھا ، پشتونھا ، بلوچھا ،  ھای قومی  متفاوت  ؛  افغانسان معاصر کشوری است ، که از گروه  

ٔه فرھنگی ؛ در واقعيت يک ٔمثابه يک معضله زبان درين کشور ب) ١(ٔله أديگران تشکيل شده است ؛ مس و تاجکھا

تواند  ست ، که دشمن داخلی و خارجی میای ا» لهأمس«ًقتصادی کامال مطرح و ٔحيث پديده اه است ؛ اما ب» له أنامس«

شود ، که افغانستان با  ادگی  داغ بسازد ، و ازين آب گل آلود ماھی بگيرند ؛ زيرا زياده از دو صد سال میرا بس آن

 . کشد اقتصاد وابسته نفس می

اند ؛  نجھت نامسأله است ؛ اين زبانھا ازچند قرن است که در مجاورت ھم زيست کردهآاين موضوع از نظر فرھنگی از  

يازده يا دوازده لفظ در واليت « : نويسد  چنين می،شد که در کابل تکلم میرا ی ئزبانھابابر در شروع قرن شانزدھم 

کنند عربی و فارسی وترکی و ھندی و افغانی و پشه ئی و پراچی  و گيری و ترکی و لمغانی  اين مقدار  کابل تلفظ می

                    » از اقوام مختلف و الفاظ متغاير معلوم نيست که در ھيچ واليتی بوده باشد

اما با مجاھدين به پشتو  کرد ؛  مذاکره میه دریدر جريان جنگ اول افغان انگليس وزيرمحمد اکبر خان با انگليسھا ب

 . بيرون شده است نمود ، اين از ياداشت انگليسھا مکالمه می

 . داند  میدرین در تاج التواريخ  دو زبان افغانستان را پشتو و اامير عبدالرحم

ٔمثابه متاع ه نوع مناقشه و يا بلوای زبانی اتفاق نيفتاده بود، يعنی زبان ب ٔتاقبل از نيمه اول قرن بيستم در افغانستان ھيچ
 .  ٔوماده  زير ساخت واحد ھای  فرھنگی و قومی درين سرزمين جنگ نيافريده است

؛ ٔکی ازين عناصر متشکله ملت افغان؛ نفی ھريرا باعث گرديده است  ٔترکيب مليتھا در افغانستان ؛ زمينه موجوديت آن

کدام مليت تعلق ه که ب ھر افغان فرض است ؛ جدا از اينه  بًءبنا در حقيقت موجوديت افغانستان را نفی کردن است ؛

 تفاھم و تغافل را مجاز و روا ٔوء سٔه ایدارد ، وحدت را موجب وجود افغانستان دانسته ؛ در تحقق و تحفظ آن لحظ

 . وا يا وطن افغانھا استأی مامعنه افغانستان ، که از نام يا اصطالح افغان مشتق شده است ب.   ندارد

م بعد از جنگ ١٣٣۴در سال « :نويسد  رخ قرن چھاردھم ميالدی در کتاب تاريخ ھند خود میؤزين الدين برنی م 

؛ بابر نيز »افغانستان رفت ه غانھای خود بشديدی که بين سلطان محمود بن تغلق و ملک شاه لودی رخداد ؛ ملکشاه با اف

 . رساند کند، که ھر بار مفھوم جايگاه بود وباش افغانھا را می در بابرنامه  چندين بار از افغانستان يادمی

که درين اواخر آوازه  کرده اند ، که  ؛ از اين) ٢(» ٔ زبانھای کھنه و اوليه اوستائی استءُپشتو جز« : گويد بارتولد می 

         .م کوه سليمان از مھاجرت يھود درين منطقه ناشی گرديده دروغ  و جعليات بی بنيادھستندنا

خروج و نزول نادر افشار است ؛ نويسنده بار بار از ه کتاب تاريخ نادری که در قرن ھفدھم نوشته شده و مربوط ب
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ٔافاغنه مصدر خدمات شايان و در حقيقت منشا ٔطائفه « :گويد  کند می شھامت افغانھا در صفوف قوای نادری  اقرار می

 ھمين ملحوظ است که قوای محافظ نادر از افغانھا ، يعنی درانی ھای تشکيل میه ب). ٣(» اين فتح نمايان شده بودند 

؛ از اينجاست که احمد خان توانست با دستداشته ھای مادی و معنوی ، که در جريان ھمين سالھا اندوخته بود، شد

ی احمدشاھی افغانستان را تشکيل بدھد ، که از بخارا تا سيستان و از مشھد تا سند ، پنجاب ، کشمير ، امپراتور

 . رسيد ٔبلوچستان  و بحيره عمان  می

اصول ه ين دستوری  در  اقتصاد و سياست نداشت ؛ بلکه متکی بئسيس خود مبنا و تبأچون مملکت افغانستان در بدو ت 

 داشت ؛  یوسط ريشه در قرون ًءگذاری شده بود؛ بنازور شمشير و شھامت قوم افغان پايه ه  و ب ئیو قبيلهقومی  

آيد از سه نسل  وجود میه که بر مبنای شھامت يک قوم يا گروه ب دولتی« : گويد چنانچه ابن خلدون در تحليل دولت می

کند و  تقليد حفظ میه را ب آورد،  دوم آن وجود میه زور شمشير به را ب کند ؛ زيرانسل اول آن يا پشت زيادتر عمر نمی

 )۴(»کند  سوم در مطلق العنانی و اضافه روی آنرا منھدم می

  . شود بردولت احمدشاه تطبيق میً مربوط است ؛ عيناميالدی قرن چھاردھم ه ٔاين تحليل داھيانه ابن خلدون که ب 

سيس بنياد اقتصادی و تحکيم پايه ھای سياسی دولت أدر تکند ؛ از آن  می ھنده که  ب ٔاحمدشاه از ثمره ھشت بار تھاجمی

 کند ؛ اما غافل از ش  تقسيم میٔھمين اقوام وقبائل متشکله دولتدست آمده را بين ه خود استفاده نمی  برد ؛ بلکه ثروت ب

 اين سران اقوام وقبائل چکار بايد کرد ؟ا ب که اگر روزی اين ثروت وجود نداشته باشد ؛ اين

زبان افغانی يعنی ه برد، او ب کابل میه ال تيمور يعنی فرزند وجانشين احمد شاه ؛ پايتخت خود را بؤ ھمين سدرجواب  

سرايد و محافظين شخصی شاه قزلباشھای ترک نژادی اند ، که  زبان دری شعر میه کند ، حتی ب پشتو صحبت نمی

 داده بودند، که قزلباشھای سه دکان چنداول و ِدو صد سال قبل در قندھار برای توسيع مذھب شيعه اسکان صفوی ھا

 .مرادخانی کابل احفاد ھمين محافظين تيمورشاه ھستند

 اساسیگردد ، که مسبب اين سبب سه عامل  سرعت عملی میه وری احمدشاھی بتبعد از مرگ تيمور اضمحالل امپرا

ٔ متشکله دولت احمدشاھی  و علت سوم اول تعدد فرزندان ذکور شاه متوفی ، دوم گرسنگی و نارضايتی قبائل: است 
 . تعرض ، حضور و موجوديت انگليس در منطقه است

م در پايتخت زمستانی يعنی پشاور از طرف شاه شجاع پذيرفته شد، که ١٨١١رھبری الفانستن در سال ه ت انگليس بأھي

س ديگر از کسی انديشه نداشت ؛ بعد از نزول ناپليون در اروپا ، انگلي.  توصيف کرد» مضحک«انگليس اين دربار را 

م نه انگليسھا بلکه سکھای پنجاب آمدند و پايتخت و مرکز افغانھا، يعنی شھر پشاور  را گرفتند؛ مگر ١٨٢٣اما در سال 

را ديگر نيافتند ؛ زيرا قدرت شميشر کشور گشائی افغانھا در برخورد با انگليس  افغانھا قدرت و توانائی استرداد آن

م انگليس را چنان گوشمالی دادند ، که تا ١٨۴٢ا کار آمد بود ؛ اما در دفاع از خانه و وطن خود در سال ديگر کند و ن

 .ياد دارده امروز ب

ی را در حدود سرحدات افغانستان آنروزگار دولت ويا نظام سياسي ٔھيچ واحد و احاطه اقتصادی درونی،  که بتواند 

امير دوست محمد در برگشت از . سيس کردأتوان ت زور شمشير نمیه دی را بتغذيه کند؛ وجود نداشت ؛ زيرا چنين بنيا

ھند يعنی استخالص از زندان انگليس ؛ تمام مجاھدين جنگ اول افغان وانگليس را قلع وقمع نمود ، حتی فرزند امير ؛ 

النه دوصد امير دوست محمد يک مقرری سا. صورت مرموزی زھر خورانده شدو در گذشت ه وزير اکبر خان ؛  ب

 برکت ھمين پول  خود را سردار ناميد و مناطق از دسته ، که ب) ۵(کرد ھزار پوند استرلنگ را از انگليس دريافت می

تصرف خود آورد و در ھمانجا و ه م  ب١٨۶٣دست آورد ،  ھرات را در سال ه ٔرفته شمال، جنوب و غرب را دوباره ب

؛ برنداشتکه الزم بود  ايتخت افغانھا يعنی پشاور قدمی برای رھائی آنوقتیسوی په در ھمان سال وفات کرد ؛ اما امير ب

او مسترد کنند ، که انگليس ھمه ه کمک کرد تا پشاور  را ب ٔزيرا او برای سکھا که مورد حمله انگليس قرار گرفته بودند
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نام شورش ه را ب  آنًاعدم ، که ب١٨۵٧ل ضد انگليس در ساهرا در ھم شکست؛ اما در جريان شورش مسلمانان ھند ب

تار موئی بسته بود؛ ميشل باری ه دست شورشيان  به موجوديت انگليس بعد از سقوط دھلی ب سپاھيان معروف کردند ؛

رعايای خود ه حتی ب اين شورش کمکی نکرد ،ه که ب امير عالوه بر اين« :گويد  تاريخ نويس فرانسوی درين مورد می

افغان بودن ه ی است ، که بت جدياين حرکت امير اولين ضرب)  ۶(» .منوع اعالن کرد ھر نوع مخالفت با انگليس را م

ٔکه موفق شدند امارت وسرداری بکنند در سايه  تمام سرداران قرن نوزده وبيست افغانستان ،. گردد افغانستان وارد می
را بدور ريخت ؛ در زير فشار توطئه  که اين قالده اعليحضرت امان هللا ھمين مقرری مادی انگليس خسپيده بوند؛ تنھا

ٔ  چون زاده و پرورده ناز ونعمت  دربار بود؛ ديگر نتوانست مقاومت کند؛ ،بعد از ده سال ھای انگليس و ديوبندی ھا
     .لھذا از صف ملت بيرون شد

ذا روسھا تمام ٔدر شروع سلطنت بار دوم دوست محمد خان انگليس و روس افغانستان را  منطقه حايل شناختند ؛ لھ 

ده را برای ابد آشغال نمودند ؛  انگليس جم پن١٨٨۵م تصرف کردند ، و درسال ١٨٩٠آسيای مرکزی را تا سالھای 

ٔن که در سايه او قرار داشت حتی از انگليس اامير عبدالرحم قراردادی که با روس داشت از جا تکان نخورد ؛ه متکی ب
    .!ھم آرامتر باقيماند

ن درين مورد  اخواست خطوط دفاعی سرحدات غربی ھند را در دست خود داشته باشد ؛  اميرعبدالرحم یاما انگليس م 

مناطق پشتون (دولت ھندوستان اصرار کردند که چغائی را ھم تخليه نمايم و در کافرستان وتمام ياغيستان « :نوشت 

 سفارت ديورند  درسال ًء؛ بنا».…کنند  مورين سرحدی ھندوستان مداخله میأو بلوچستان و سمت چمن ھم م) نشين 

  تمام مناطق قبائلی شرق و جنوب، يعنی چترال ، باجور ، سوات ، بنير، ٔه ایم  وارد کابل گرديد ، و طی معاھد١٨٩٣

ٔاستثنای کافرستان باقی تمام مناطق يادشده را امير طی معاھده ديورند از پيکر ه جيالس   ،  وزيری و شھر پشاور ؛ ب
 شد ؛ امير در تاج التواريخ می ٔ يک سوم حصه خاک  افغانستان میًرد  ، که مجموع اين انزوا تقريباتان جدا کافغانس

پرداخت بعد ازين سالی ھجده لک روپيه  حال میه  که سالی دوازده لک روپيه دولت ھندوستان تابه ایاعان«  : گويد

 )٧(» خواھد داد 

 : ريخی با خود آوردٔاين عمل ضد افغانی امير دو نتيجه تا 

ه ٔکه از خانه تان ب برای اين ٔکه رابطه افغانستان را با راه آزاد بحری قطع کرد ، و اين بدان ميماند که شما ــ اول اين 

عکس ؛ بايد از حويلی يکی از ھمسايه ھايتان عبور کنيد و اگر ھمسايه نخواھد بايد در ه  و يا ب سرک يا خيابان برسيد 

 . وس باشيد تان محب ۀخان

ھزاره و  سيس و داير شده بود ؛ ديگر در افغانستان اکثريت ندارند  و اقوامأاسم ايشان ته ــ دوم  افغانھا ، که افغانستان ب 

 ءُته شده بود، که اين دو موضوع جزذاشگنام افغانھا بنياد ه دھند، که ب ازبک و  تاجکھا اکثريت کشوری را تشکيل می

     . معضالت ملی افغانستان معاصر است

ی ژبايد اول ستراتي وجود آورده ؛ه ن سرحدات افغانستان معاصر را باکه امير عبدالرحم کنند ، که تصور  می کسانی 

قرن نوزدھم انگليس در منطقه را مطالعه کنند؛ تا ملتفت شوند که سرحدات فعلی محصول اين ستراتيژی است ، يا 

 !موصوفموجوديت امير 

با منشای پشتون؛  قراردارد ) قشری(شوند؛ اما حاکميت سياسی در دست  تمام اقوام مسکون در افغانستان افغان ناميده می

جفا کش  ٔ وقت خصوصيت مترقی و پيشرونده نداشته ، در قدم نخست طبقات عامه ملت پشتونھا ؛ ، اين حاکميت ھيچ

خوانده ، و » اسردار«ٔمه افغانستان بعد از امير دوست محمد خان خود رٔاند؛  زيرا طبقه حاک ستم اين حاکميت بوده

حمايت وپشتيبانی اين مليتھا و اقوام ضرورتی ه دانستند؛ چون ب ھيچ يک از اقوام وقبائل متعلق نمیه خويش را ب

يت پشتون در تمام قرن گونه توافقی با قوم ومل لھذا  ھيچ مند بودند؛ هرا از کمک مادی و معنوی انگليس بھنداشتند؛ زير
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شير که چرا امير خر افغانستان  در باب اينأ نداشتند ؛ در کتاب پادشاھان متم ١٩٣٠ در ٔ"ؤبچه سقا"نوزده  وتا سقوط 

که يعقوب خان  فرزند بزرگ ، شخص عاقل وبالغ در  ن کرده ؛ در حالیي جان خورد سال را وليعھد خود تعيعلی عبدهللا

سردار محمد « : نويسد علی خافی میميرزا يعقوب .  سازد  اما  امير او را وليعھد نمیچندين جنگ شرکت کرده ؛

ٔيعقوب خان بزرگ و قابل سلطنت است الکن مادرش از طائفه افغان است و افغان از جمله فقرا  محسوب است و اما ءٔ

ردار کھندل خان و صاحب افضل خان برادر س سردار ميرافضل خان و سردار مير جان دخترٔوالده سردار عبدهللا

فرزند خودش ، که از مادر ه امير نسبت  بوقتی ؛ )٨(» شوند  برادران امير کبير گفته میاختيار کل مملکت قندھار و

 .ت پشتون چه بر خوردی بايد داشته باشد ؟يپشتون تولد شده است ؛ تبعيض دارد ؛ با مل

که خيلی  خواند ؛ و يا اين می» ياغيستان« ھا را واگذار کرد آنانگليس ه ن مناطق افغان نشينی را که باامير عبدالرحم

استخوانش سياه « : گفتند ٔنزديک ما ؛ محمد ھاشم و برادرانش افراد غير از خانواده خود؛ پشتون يا غير پشتون را؛ می

   )٩( »است 

 بر داشته قيمتھای گزاف جانی البته ھزاره ھا ، تاجکھا ، ازبکھا وديگران ازاين زعامت غير شعوری و ميراثی خسارت

 .پردازند و مالی در برابر آن پرداخته اند و ھنوز ھم می

ٔطبقه حاکمه افغانستان بعد از سرکوب شورش ھزاره ھا در عصر امير عبدالرحم ًن و مخصوصا بعد از نزول و سقوط أ

ی و وسعت شعله ھای اين نفاق نظر  ؛ انواع تبعيض قومی و زبانی را درين کشور دامن زدند ، که تفسندگ"ؤبچه سقا"

 . آن مواجه بود؛ در طول تمام قرن بيستم متفاوت بوده استا که حاکميت ب حجم معضل و مشکلیه ب

ٔحتی يک قرار داد ، يک حکم  ويا يک معاھده سياسی و  سيس تا ھمين چند سال قبل ؛أ افغانستان از بدو تۀٔقوه حاکم
ه دند؛ اما نفاق زبانی بين پشتو ودری را چاق نگھداشته اند؛ زيرا نادر که خود بزبان پشتو صادر ننموه اقتصادی را ب

ٔنادر افغانستان را تحت اداره پنھانی «  :گويد ميشل باری می قدرت رسيده بود؛ه حمايت مادی و نظامی انگليس ب
ل را داشتند ، نادر و بازمانده قدرت رسيدن او نقش اوه ؛ لھذا اقوام وزيری آنسوی ديورند در ب) ١٠(» انگليس قرارداد

ه م ب١٩۶٠ھای او برای مکتوم نگھداشتن ھويت سياسی خود پشتونخواھی را چنان دامن زدند ، که تا حدود سالھای 

طور عام ، ھيچ افغان غير پشتون حق ورود در مکتب و  پوھنتون حربی را نداشت ، که اين موضوع بعد از  کودتای 

پرچم  تجلی يافت ، با آمدن مجاھدين عالوه بر پشتونھای  ٔس در دو جنبه متخاصم خلق وھفت ثور؛ دستپرورده ھای رو

 .ھای حزب وحدت نيز ظھور کرند حزب اسالمی گلبدين سياف و تاجکھای جمعيت اسالمی  شيعه

ون و  ھزاره و ديگران را ؛ جنگ بين طالب پشت، تاجک، از پشتوناعم ملت افغان ۀامروز جنگ بين طالب و باقيماند

 !!کنند ٔجبھه شمال تاجک معرفی می

ھا به پيمانه ھای متفاوت ؛ از  سوی دشمن درونی و بيرونی  بعد از سی سال جنگ و ويرانی ھريک ازين گروه 

را جھت تعرض   ھا ادعای فرھنگی نداشته و ندارند ؛ اما زبان ين گروهايک از شوند ؛ ھيچ محافظت مالی و نظامی می

 لطف -ولو[)١١(زيرا اين دستبندی ھا در قبول اسالم ولوع برند؛ کار میه دستبندی ھای نظامی بسياسی ، اقتصادی و 

 به لينک »"مستجاب"لبيک به ندای جناب«معنون به نموده به نوشتۀ ھمکار گرانقدر پورتال استاد سخن آقای معروفی 

 اختالفی با ھم ندارند؛ اگر وھابی ھا پول میھم وھابيت باشد؛  ] ادارۀ پورتال-مراجعه نمائيددر اخير مطلب داده شده 

ٔحيث ماده سوخت ماشين ه را ب گردد ؛ لھذا  زبان اينترتيب  جنگ مذھبی نا محتمل میه  ب پذيرند؛ را می دھند ھمه آن
 .  دھند جنگ مورد استفاده قرار می

 که در حدود افغانستان زيست می تھائیھای وابسته و جنگ ساالر بگذريم ؛ تمام اقوام و ملي اگر از موجوديت اين گروه  

نام افغانستان در عدم موجوديت يکی از عناصر ه ديگر ھست ، يعنی کشوری ب شان الزم و ملزوم يک کنند ؛ ھستی

 . ٔمتشکله آن ديگر وجود نخواھد داشت
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  و واحد جداگانهود اختصاص دادند،خه  تصور کنيم که پشتونھا يک سوم حصه يا زيادتر اين کشور را به ایبرای لحظ

که دولت پاکستان با يکصدوشصت  شوند ؟ ويا اين ھا ملحق می  تشکيل کردند ؛ آيا پشتونھای آنسوی ديورند با اينای

 : داليل ذيل برای ابد محو خواھد شده نمايد، و نام افغانستان ب خود جذب میه ھا راب وپنج مليون نفوس اين

اين احصائيه ھا در مورد پشتونھای ( دھند، را تشکيل می صد نفوس پاکستانـ پشتونھای آنسوی ديورند پانزده في ١  

که اين مقدار در حدودبيست وپنج ) م در کتاب ياغيستان نشر نموده است ٢٠٠٢را ميشل بری مربوط به سال  پاکستان

ليون يپنج م يست واين ب ليون ھستند،يی ديورند  بيست و پنج ميعنی تنھا پشتونھای ساکن در آنسو( شود، ليون میيم

، که اين مقدار معادل تقريبی نفوس تمام ) را در بر نميگيرد  جا شده آند ؛ه که در ديگر شھر ھای پاکستان جاب افغانھائی

  ای ؛ زيرا در صورت وقوع چنين حادثهکند ھمين علت است که پاکستان پشتونخواھی میه بنا ب. کشور افغانستان است

 .يدتنستان در دامن پاکستان خواھند غل  افغایتمام پشتونھاپاکستان اميدوار است ،که 

دھند ؛ ايوب خان  را پشتونھاتشکيل می امروز بيست فيصد آن ـ از تعداد کل  صاحبمنصبان قوای مسلح پاکستان ؛ ٢ 

 م رئيس جمھور پاکستان بود ؛ حتی تصور اينھم مشکل است که فردا اين بيست١٩۶٩م ـ ١٩۵٨جنرال پشتون از سال 

 !! ايم ٔفيصد قوای حاکمه پاکستان بگويد؛ ما ديگر پاکستانی نيستيم و افغانستانی شده

ًم سياست عمران و آبادی مناطق قبائلی  شمالغرب پاکستان کامال ١٩٧۴ـ بعد از استقالل بنگله ديش ، و از  سال  ٣ 

يک صحی  ، يک مکتب و يک کلينموريت پوليس ، در پھلوی آن يک أشکل ديگری گرفت، يعنی در ھر قريه يک م

و مداوای قريه نشينان با طب عصری عام شد ، معالجه خرچ دولت پاکستان داير گرديد ؛ ه  از حبيب بانک ب ایشعبه

 قرضه ھای  متفاوت بدون سود قانانمکتب  برای اطفال داوطلبانه  و رايگان شد ، حبيب بانک برای تمام دھه رفتن ب

کنند  و درمناطق آزاد  ھر نوع تجارت و قاچاق  دھند ،عسکری نمی دم قبائل ماليات نمیکند ؛ مر عرضه و  پيشنھاد می

 افغانستان ءُ آنسوی ديورند؛  ؛ جز ليون افغانيبا در نظر داشت تمام اين سھولتھا آيا اين بيست وپنج م. مجاز و رواست 

 )داردادامه (شوند يا افغانھای افغانستان در پاکستان ادغام خواھند شد ؟  می

 

 

 : ياداشتھاو  منابع

اين اشتباه تلفظی بر عالوه غلطی انشائی  باشد؛ می... وزن پيله  ، ميله وه نويسند، که ب ـ ھرگاه اين کلمه را مسئله می ١ 

وزن ه شود که اين ب له نوشته میأاين کلمه مس !ًآنست ، که چنين طرز نگارش از اصول زبان دری کامال بيرون است 

 ؛  نمی) يای مفتوح( است ؛ زيرا حرف ھمزه در زبان دری؛ در عدم حضورحروف علت ، و ... له ومرحله و معض

 .اين تصريح شد تا آنرا کژ نويسی نپندارند.تواند وجود داشته باشد

            ٩٠تاريخ تاجکان ص -٢ 

    ١۴٧تاريخ نادری ص   -٣ 

 ٣٢۵ٔمقدمه ابن خلدون ج اول ص  -۴ 

 ٢٠٠٢ فلماريان پاريس ١۵۶زبان فرانسوی ص ه يستان ميشل باری ب سلطنت ياغ۶و  – ۵ 

ن را دوباره أور شد، که اين نوشته امير عبدالرحمآسبا کتابخانه پشاور؛  بايد ياد ۴٢١ و  ۴١٩تاج التواريخ ص  -٧ 

ًاب اصال ھيچ فارسی ايرانی ترجمه کرده اند، شکل انشائی چاپ پشاوری با اصل متن اين کته نويسی يا بھتر بگويم ب

                   . توافقی ندارد

  سبا کتابخانه پشاور۴۴١خر افغانستان  ؛ميرزا يعقوب علی خافی  ص أپادشاھان مت  - ٨  

 افغانستان در مسير تاريخ ج دوم – ٩  
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 ٢٠٠٢ فلماريان پاريس ٢١٣زبان فرانسوی ص ه سلطنت ياغيستان ميشل باری ب -١٠  

نويسيم ؛ نه  را تقليدی می شناسيم ؛ لھذا کلمات ًت آوازی زبان خود را اکثرا ناقص میچنانچه ما خصوصي -١١ 

يسند ؛ اما در زبان دری نو می) ولو ( ًرا معموال  اين» ولوع« ًشعوری ، يعنی نه؛ مطابق تلفظ آنھا ؛ مثال ھمين کلمه 

، کنند ًحرف ساکن را قھرا وصل می  آن يکآخره شود ، واگر چنين اتفاق بيفتد ب  باحرف متحرک ختم نمی ایھيچ کلمه

دھند ، که در حقيقت اين کلمات غير ملفوظ ،   ٔغير ملفوظ و ھمزه ساکن تشکيل می»ھـ « مثال خيلی مشھور آنرا

ٔ ولوع حرف عين نوشتن آن ضروری است ؛ چون فتحه واو را واضح ۀکنند ؛ در کلم حرکت حرف ماقبل را افاده می
ھای من  شمارند ؛ در ھمين سايت فخيم افغان جرمن در نوشته نرا غلط میآا اينرا ولوع بنويسيد ، اما اگر شم. سازد  می

که چنين  اند ؛ در حالی نوشته… ھا را؛ ولو ، مسوؤل ، تغيير و  را غلطی گرفته و آن... کلمات ولوع ، مسئول ، تغير و

  ! لغاتنامه ھای ايرانیه اللغات مرجعه کند ؛ اما نه بتواند به غياث  نوشتن اين کلمات اشتباه محض است ؛ خواننده می

  

  :يادداشت

آن را در دستور کار " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" تطبيق امالی زبان دری به روشی که پورتال کهاز آن جائی -*
 اميد .طبيق نموده ايمترا قرارداده است، يکی از اھداف نشراتی ما را می سازد، لذا در تمام نوشته روش امالئی پورتال 

آن عده از نويسندگانی که می خواھند با ما در آينده ھمکاری قلمی داشته باشند، ما را در استفاده از روش ھای امالئی 
 .گوناگون معاف بدارند

  :لينک مقالۀ استاد سخن آقای معروفی به ارتباط بحث روی کلمات** 
http://www.afgazad.com/Adaby-2015/050815-KM-Labbaik-ba-Nedaa-ye-Jenaab-e-

Mostajaab.pdf 
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