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  نجيب سخی: نويسنده  

 ٢٠١۵ جون ٢١
 
 

 )قسمت دوم و آخر(ٔله زبان أافغانستان و مس
 

ناپذير  مانند ھر مليت ديگر فرض و اجتناب شتون ؛ٔدر بطن جامعه معاصر افغانستان  حفظ حقوق و مزايای مليت پ 

زنند ؛ دشمن مليت  پشتونگری افراطی را در حدود افغانستان کنونی دامن می ٔکه داعيه  پشتو و اما  کسانی است ؛

ی که بقا داشته باشد ، بايد بداند ايمانبه افغانيت پشتون ، زبان پشتو و تمام ملت افغانستان ھستند ؛ اگر پشتونی باشد که 

ٔزبان و مليت پشتون تنھا در بطن جامعه کنونی افغانستان با تمام اقوام وقبائل مرکبه آن ممکن وميسر است وبس ؛ در  ٔ
ًصورت غير کامال مضمحل گشته و ادغام خواھد شد ؛ لھذا بر پشتونھای افغانستان فرض است ، که خصوصيت زبانی 

را در پھلوی  مجزا ومشخص نگھدارند؛ استقالل و حاکميت فرھنگی شانو فرھنگی خود را از باشندگان آنطرف ديورند 

شاوری و يکار برد کلمات و حرکات په ثقافت کلی اين ملت در بطن وطن واحد يعنی افغانستان تقويت کنند، از ب

بايد بدانند . ھد ماندابد زنده خوا ٔايمان واراده ملی تاه پاکستانی دوری وپرھيز کنند تا مليت پشتون زنده بماند، که متکی ب

؛ که بساز پشتونخواھی ھا نيست ؛ بلکه مکمل و معاون ھم ھستند؛ تنھا کسانی زبان دری و دری زبانان دشمن و رقيب آن

    .رقصند دشمن پشتون وافغانستان ھستند اگر آگاھانه  می

ھا    ؛ اينتکلم می شودکنونی را بخش وسيعی از افغانستان درزبان دری؛   زبان دری صحبت ميکنند ، وه تاجکھا که ب 

باشندگان خراسان قديم ھستند، که سرزمين شان از بلخ تا نيشاپور و از مرو تا ھرات ، سيستان و نيمروز را در   ًاصال

 . ٔھا يعنی دری ادامه زبان سغدی و تخاری است ، که وارث مستقيم زبان اوستائی ھستند گرفت ؛ زبان اين بر می

 خزانه مأمون الرشيد میه وری اسالمی بود ، مقدار ماليات خراسان که بتروتمندترين اياالت امپراخراسان يکی از ث 

 ، دوھزار ليون درھميبيست وھشت م( دھد؛ ابن خلدون اين ارقام را می. خته ازتمام متصرفه ھای اسالمی بيشتر بودير

؛ ) سی ھزار رطل ھليله   ھزار دست جامه ،س اسپ تاتاری  ، ھزار تن بنده ،  بيست وھفتأخشت نقره چھار ھزار ر

  ! اين اعداد ماليات بر عايدات است ؛ تصور شود که عايدات اين سرزمين چه مقدار بوده

ھمين ثروت مادی و بلند آوازگی فرھنگی مورد تھاجم قشون مغل قرار گرفتند ، ه تاجکھا در قرن سيزدھم ميالدی بنا ب

ھا چيره   شدت از خراسان دفاع کردند؛ اما چنگيز يکبار که بر اينه تاجکان  بکه در برابر ھجوم مغل ھای وحشی ؛ 

حيث واحد اقتصادی ه قتل عام تجکھا و ويرانی خراسان دست زد ؛ در حقيقت خراسان به گرديد؛  در بدل اين مقاومت ب

که از دم تيغ چنگيز جان  تاجکھائی. روند بعد ازبين میه حيث باشندگان آن؛  از ھمين عصر به و سياسی و تاجکھا ب

 حيات ۀٔدر زير سلطه ازبکھای شيبانی ، ترکمنھای صفوی و ترکھای بابری ھند ادام ٔمثابه اقليتھاه سالم بدر بردند ب

ليون تخمين يم نمودند، که امروز در حدود ھفتصد سال بعد از عبور چنگيز  نفوس تاجکھا بين بيست  تا بيست و دو
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ليون در يکنند ؛ ازاين جمله در حدود ھفت م فغانستان ، تاجکستان و ايران زيست میشود، که در سه کشور ا می

 )١٢.(ليون در افغانستان و دو يا سه مليون در مناطق شرقی  ايران کنونی متوطن ھستند يتاجکستان ، شايد ده م

ن ھمين تاجکھا ، يعنی دری زباه تمام شعر ادب ، اخالق ، فلسفه، مذھب و تاريخ کشور ھای ھند ، خراسان و فارس ب 

ٔاز عھد اسالمی تا عصر ما نوشته شده است و بزرگترين ذخيره شعر ھنری و موزون بشريت  در زبان ھمين تاجکھا 
 .  از عينيت ، قدامت ، تاريخ وتمدن اين زبان استه ایاست ، اين نشانگنجانيده و سروده شده 

 م سند ھای تحصيلی از ايران آوردند ، ١٩۶۵و ١٩۶٠عد از سالھایيک سلسله دانشمندان ساخت ايران ما داريم ، که ب

ٔرا، که با ايران ھيچ رابطه ماھوی ندارد با تبليغات غير مستقيم شعوری و يا غير  اين افراد تمام تاريخ با شکوه اين زبان
ھای زيادی آموخته شعوری شان ؛ در پای ايران ريختند؛ اين دانشمندان ساخت ايران شايد در موردزبان پارسی چيز

 دريس نکردند ؛ت ھااينه  ب]دری[باشند ؛ اما دو موضوع اساسی را در باره زبان پارسی

 ،]دری[تاريخ حقيقی زبان پارسی  -١       

 شناس  که فاصله ميان اديب و زبانشناس نا محسوس گرديد و ھر اديب خود را  زبان ٔنتيجه  اين عدم شناسائی  آنشد ،   

خود حق قضاوت ه ه تسميه و ديگر خصوصيات اين زبان با  در مورد تاريخ ، ساختمان و وجکند ؛ لھذ نيز تلقی می

نامستند را دادند ، يعنی درتاريخ  اين زبان قياس را جاری  نمودند ، که قياس کردن  در توضيح تاريخی يک عينيت 

    .  جرم است

 . ]دری[آواز و ساختمان آوازی  زبان پارسی - ٢       

جائی رسيده که ه ٔنتيجه اين نا آشنائی آنست ، که فاصله بين زبان گفتار و تحرير ھرروز وسيعتر شد ؛ امروز کار ب     

 .نمايند آن مکالمه میه کند ؛نه مردميکه ب ن میي فکر قلمبدست تعي خير و شر زبان ما را روشن

خالف تصور عام ضربات شديد دانشمندان ھمين » خدمات«از اينجاست که زبان دری افغانستان در مجاورت   

ً، که مانع رشد وتکامل آتيه آن گرديده است؛ مثال ترويج شعر ببرداشت اصطالح نو، که افراد زيادی شب خوابيدند و ه ٔ

ٔفردا صبح از خواب شاعر بلند شدند ،  اين وضعيت ضربه جبران ناپذيری در پيکر شعر اصلی عروضی  ، موزون ، 
                                 .      ريخی ملت ما  وارد کردمقفی  و ھنری تا

زبان و تبار رھبری ايندولت   سيس گرديد ؛أ صفوی ھا ترکيب و تۀوسيله دولت ايران که در قرن شانزدھم و ھفدھم ب 

 . کی بودتا شروع قرن بيستم ترک و ترکمنھا بودند؛ لھذا زبان اصلی و رسمی شان ترکيبی از فارسی شيرازی وتر

جنوب را آغاز نمود؛  مناطق ترک قفقازی ، ارمنی  و آذری را از ه روسيه تزاری که از اواخر قرن ھجدھم پيشرفت ب

ٔم ايران در معاھده ترکمانچای تمام ١٨٢٨که در سال  وجود آورده بودند جدا کرد؛ تا اينه پيکر دولتی که صفوی ھا ب
ٔوسھا داد ، که اين حوادث ساحه زبان  ترک را درين کشور محدود ره ا بر گرجستان ، ارمنستان و شمال آذربائيجان

که فارس و ايران دو  را بايد دانست ، اين( کرد ؛ لھذا در اواخر قرن نزدھم دولت قاجاريه زبان فارسی شيرازی فارس

زبان رسمی  دربار ه ، و زبان دری شھر ھای نيشاپور توس و سرخس را ب)مفھوم تاريخی  جدا و متفاوت از ھم ھستند

 . و دولت خود تحول داد

ًم؛  ايران از ساحه نفوذ روسھا کامال خارج گرديد ؛ اما انگليس از ترس پيشرفت ١٩١٧ در سال تزاریحاکميت با ختم   ٔ
ٔمنطقه تحت حمايه خود در آورد ، که انقالب مشروطيت به را   ن ايرا در افغانستان؛بلشويزم و آزادی خواھی امان هللا ٔ

ٔريکه قدرت ايران ؛ پی آمد اوليه ھمين سياست استار ب ظھور رضا خان و ٔ  . 

 زبان وادب دری  بابری ھای ھند را تصرف کرده بود ؛ ھمه را  در دسترس ايران قرار ۀدولت انگليس که تمام ذخير  

ًجب وجود آنست ؛ رسما خود را ايران وا مذھب شيعه اماميه ، که مؤسس ومم  در پيوند ب١٩٣۵داد؛ اين کشور در سال 

گونه  ھا و دولت ايران ھيچ ناميد و زبان فارسی شيرازی را زبان رسمی خود خواند؛ در حقيقت زبان دری نزد ايرانی
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از اينجاست که، امروز نفيس ترين وپر ارزش ترين آثار تاريخی زبان دری را .  تاريخی وقدامت زمانی ندارد ۀپاي

کنند ؛ حتی در اصول انشائی اشعار موالنا ، حافظ و ديگر  زبان فارسی ايرانی ترجمه میه ر حقيقت بدوباره نويسی ؛ د

 .زنند اين بزرگان را برھم می» دری « عرفا مداخله کرده ، نا آگاھانه تناسب عروضی کالم 

ی و حد بخشی ھای ھای بزرگ ملل مستعمره آنست، که حدود سياسی شان نه بر اساس مواضع  طبيع يکی از بدبختی 

موران انگليسی امتداد يافته و ترسيم أکه در دفتر کار م ٔوجود آمده ؛ بلکه زاده مداد و خطکش بوده ،ه لسانی و روايتی ب

کنند که   از تاجکھا ، يعنی دری زبانان روی زمين ؛ درکشوری زيست مییاند ؛ از اينجاست که اکثريت وسيع شده

کنند که پاکستان نامدارد ؛ ايران که در مبدأ ترک زبان  وسيع افغانھا در کشوری زيست میدارد ، اکثريت  افغانستان نام

م نام ١٩٣۵که ھمين کشور در سال  کند ؛ در حالی  تاريخی معرفی می]دری[بود ، خود رامالک و صاحب زبان پارسی

اب حقيقی تاريخ ؛ چون تاريخ تاريخی فارس را دور ريخت و اسم صفوی ايران را بر گزيد ، که اين اسم در ھيچ کت

 که زياده از دوھزار سال ]دری[زبان پارسی! بيھقی ، حدودالعالم و اثر ابن خلدون و ديگران ؛  حتی ذکر ھم نشده است

 ! مالکيت قومی در آمده که تنھا سه صد سال عمر دارنده تاريخ مکتوب و تفسير دارد؛ ب

خواھند در وحدت و تماميت اين ملت  نسبت تبعيضات زبانی  میه  از ھيچمدانان تاجک وجود دارند ، که ب ایجرگه

که در تاجکستان موجوده سالھاست که ديگر تاجکی وجود ندارد ؛ اگرقرار باشد   درز و کسر وارد کنند ؛ غافل از اين

 ست ،حيث سند و ھويت و مليت شان بشناسيم ؛ زيرا شھر تاشکند که از نام تاجک مشتق شده اه زبان تاجکی را ب

آن نوشته شده؛ صد سال ا پايتخت ازبکستان است ، رسم الخط تاجکی ، که تمام تاريخ ، ھويت ، سنت و روايت تاجکان ب

زبان تاجک تا ه ليونی تاجکستان کنونی ؛ نسبت بير کرده است؛ ھر فرد از ملت ھفت يا ھشت ميسيراليک تغيه است که ب

 . کنند نويسند و صحبت می یخوانند ، م ده برابر  در زبان روسی بھتر می

وجود ه کمک دولت ايران فرستنده ھای وسائل ارتباط جمعی  به ايران زدگی معروف ھستند ؛ به  ديگری که بۀ دست

م  ، که ١٩٧۵-١٩۶۵ٔ از چپی ھای خط بينی کشيده سالھای  ای جدائی طلب ھستند ؛ ھمچنان  دستهًاند، که عمال آورده

ھا که در پارينه خود را دموکرات  آموختند ؛ اين...  نشرات حزب توده ، توفان و پيکار ؤ را در سايه]دری[زبان پارسی

عمل ه اگر درمورد زبان دری و تاريخ و قدامت آن صحبتی ب زنند، ناميدند؛ اکنون دست به سانسور مستقيم می می

و سايت )   کند، يعنی جرأت  وشته مین» ج رء ت« ی و اسم خود رائخودرا آريا( را سايت آريائی  نآ، که مثال !آوريد 

 .      اند اين سايتھا  دست برادری و تعاون با ھمين دانشمندان ساخت ايران داده ؛... گفتمان و

ھا    عبرت است  ؛ اگرچه اکثريت آنۀشت ھموطنان مھاجر ما درايران مايمدت سی سال جنگ و مھاجرت؛ تنھا سرگذ

 در زير بار کار ھای شاقه جان دادند، وقسمتی ھم در  ایدانستند؛ عده روايت میخود را با ايرانی ھا ھم مذھب و ھم 

که زنده ماندند ؛ در زير  زد ؛ گوشت دم توپ شدند؛ گروھی ميدانھای جنگ ، که ولی فقيه برای بقای خود دامن می

 . رد ونا چيز گرديدنداھيان و محافظين انقالب اسالمی خچماق  سپ

وجود آورده ه را ب ٔرول پايه مادی و مذھب شيعه بنا سنگ ايديالوژک آنتت ، که عايدات پ معاصر کشوری  ھسايران

است ؛ اگر فردا يکی ازين دو واحد ازبين برود؛ ايرانھم پارچه و مضمحل خواھد شد  ؛ از اينجاست که در شھر تھران 

د دارد؛ حتی يک مسجد اھل تسنن وجو… ٔصومعه يھودی ، کليسای عيسوی ، عبادتگاه زردشتی ، بھائی ، ارمنی و  

ًکه قبل از پيدايش صفوی ھا اقال شصت فيصد باشندگان حدود ايران کنونی اھل  شود ؛ در حالی درين شھر يافت نمی

در مبادی اسالم تاھنگام ظھور شاه اسمعيل صفوی ھمگی ايشان خلفای  «سنت و جماعت بودند؛ در تاريخ نادری آمده 

گفتند نام عدل عمر  ھرجا که علم علی می« :گويد  ويا تقی بھار می ،)١٣( » دانستند  تحقيق میرا  خليفه علی ال راشدين

 )١۴( »  شد  اسم رسول نام چھار يار نيز ياد میه شد ب ھم گفته می

ه شدند ، کشت اما در برابر پيشرفت و قدرت صفوی ھا باشندگان اين مرز وبوم سه راه بيشتر درمقابل نداشتند ؛ شعيه می 
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 . کردند شدند ويا فرار می می

ی که بخواھند با افغانستان ببرند؛ در تحت حاکميت ايران  ؛ يکی ازين سه راه را ئديری نخواھد گذشت که ايران زده ھا

دست خواھند آورد ، که اين  ه بايد انتخاب کنند و تازه آنوقت مقام شھروند درجه دوم و سوم را در ايران اسالمی ب

ٔ طبقه عام ،  وطنداران ھزاره ما در طول سی سال گذشته آزموده اند،  و ھنوز ھم میوضعيت را صفوف  .  آزمايند ٔ

ھزاره ، تاجک ، ازبک و ياھر   و استمرار ماست ؛ اگر پشتون باشيم ،ءوحدت ما دربطن ملت افغان يگانه تضمين بقا

 . مليت ديگر عضواين خاک

 نويسند ؛ فرض است تا خصوصيات تحريری و تلفظی اين زبان ند ومیگوي زبان دری سخن میه که ب بر تمام کسانی 

دوباره نويسی و ايرانی نويسی آثار تاريخی  ما رسيده است ، حفظ کنيم و ادامه بدھيم ؛ه را ؛ چنانچه از اجداد و نياگان ب

 ينھای وابسته بر ما تحميل میًادبی زبان دری را شديدا تحريم و تکفير کنيم ؛ تلفظ تقليدی و تقلبی کلمات راکه تلويزو و

ٔشود، و اين چکيده  ه  از سرحدات غربی داخل کشور می  رد و تشھير نمائيم   ؛ تا گرد باد منحوسيکءکنند با تمام قوا
را زير  خواھند اصالت ،  قدامت وعينيت تاريخی اين زبان ذھن و خياالت قرون وسطائی حاکمان آنديار است ، که می

را در وحدت ملی افغانستان  ايران جلوه دھند ؛ تا جای و موقعيت تاجکانه ان دری را وابسته بال ببرند ، و زبؤس

 . رودالرھا فرصت عمل داده شودتو پ اين ھرزه باد ھاه متزلزل بسازند؛ نبايد ب

 پايان

   

 :يادداشتھا و اسناد   

   

دری زبانان   داند ، که اين تعداد يکصدھزار میليون و يم دو م١٩٣۶را در سال  ارانسکی تعدادتاجکھای افغانستان  -١٢

کند، که  ليون تخمين میيتاجکھای تاجکستان را آنوقت  در حدود يک م.  ساکن افغانستان نبوده ؛ تنھا تعداد تاجکھا بود 

     .را دارد افغانستان بزرگترين جمعيت تاجکان ، يعنی دری زبانان جھان

 ٢٧۵تاريخ نادری  ص  -١٣ 

 ج سوم٢۴٧شناسی تقی بھارصسبک  – ١۴ 

  

 
 

  :يادداشت
  .از ويراستاران پورتال است[ ] کلمات داخل عالمت 
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