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 دو طرح الفبا برای زبان های پامیری

 

 نور محمد خال زادهنویسنده: 

 3300جون  30

 

 سریلیک به دری: نوروز علی ثابتیالفبای بر گردان از 

 3300سپتمبر  33

 

ین نوشته در تار نمای رادیوی آزادی تاجیکی به نشر رسیده است و از طریق لینک زیر متتن ا

 دو طرح الفبا برای زبان های پامیری اصلی سریلیک آن قابل دریافت است.

 

 

واژه ها همان قسمی که در متن اصلی آمتده بودنتدد در آن تا کتدال د تل و توترفی وارد نشتدد و 

)ثتابتی  ماتادآ آن تا تن ا واژه هایی که برای  وانندگان مشکل به نظر رستیدد بتر گتردان کننتده 

 را در دا ل کروشه ] .... [ نوشتد و یا آن ا را وضاحت داد.

 

آ ران ] ا یراً [ یک گروه تشبث کار و دانشتمند ایتران شتناو روستیه در مستکو طترح الفبتای 

در پژوهشگاه علول اجتماعِی  اروغ نیت   زبان ای پامیری را بررسی کرده اند. ] واحد [ یگانۀ

کارشناستتتان ایتتتن مستتترله را بررستتتی و 

طرح هایی را آماده کترده انتد. بته گفتتۀ 

گتروه تشتبث کتتارد آن تا دو نستنۀ  نتتین 

الفبتتا را پتتین بینتتی کتترده انتتد. یکتتی بتتر 

ِِ تتینتی و دیگتری بتر استاو  اساو  ت

ِِ  کریلتتی ] ستتیریل یک[د کتته امتتروز  تت

 تتتِ رایتتتِ زبتتتاِن تتتتاجیکی تاجیکستتتتان 

شتترکت کننتتدگان همتتاین مستتکو  استتت.

میگوینتتتتتدد ستتتتتال ای ا یتتتتتر زبان تتتتتای 

بطتتتتور گستتتتترده پتتتتامیری در انترنتتتتت 

استتتفاده میشتتوند و حتتتی کتاب تتا نیتت  بتته 

 0333این زبان تا بته نشتر رستیده انتد. صتفتان انترنتتی بته ایتن زبتان و  تات نشتریه بته تاتداد 

مسکو نیت  بته نهشته گرفتته شتده استت. ولتی تتا حتاآ هتر کتاربِر شتبکه هتای اجتمتاعی نسنه در 

تتریر داده شده است ] تتریر  1931الفبای زبان شغنانی که در ساآ 

 گردید[.
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ستوالی  انترنتی به  واست  ود می نویسد و ویژگتی هتای آوازِی زبتان را در نظتر نمتی گیترد.

پتتین متتی آیتتدد کتته آیتتا  نتتین الفبتتا متتی توانتتد در آینتتده بتته جتت  از اصتت ح طتترِز نوشتتتۀ کلمتته هتتا 

 د. ها به زبان ای پامیری نی  شو پایگاهی برای پیشبرِد درو

 

ان ای ایرانی پژوهشگاه زبانشناستِی فرهنگستتان د کارمنِد ارشد علِم شابۀ زبباغشاِه لشکربیک

علول روسیه و یکی از تشبث کاراِن طرح الفبای زبان تای 

ما ایتن هتدر را در پتیِن  تود » بد شان  نین نظر دارد: 

متا فهتِ  تون  نگذاشته ایمد  تون ایتن کتاِر حکومتت استت.

زبانشتتناو دیتتدیمد کتته زبتتان نادرستتت نوشتتته میشتتود و ایتتن 

اشتباه ها ] اشتباهان [  یلی زیتاد شتده استت. بترای همتین 

به قتراری آمتدیمد کته کتاربران یتک الفبتای عمتومی داشتته 

باشتندد تتا حتد اقتل متترز نوشتتی کلمته هتا درستت و یکستتان 

گتتروه هتتای تشتتبث کتتار هتتم در  تتاروغ و هتتم در  «باشتتد.

سکو این عامل را در نظر گرفته اندد که پامیری زبانان نه تن ا در بد شان تاجیکستتاند بلکته م

در  ارج از آن نی  سکونت دارند و الفبایی باید مارفی شتودد کته دیگتران هتم بته آن دسترستی 

اگر ما تن ا الفبای تتاجیکی را بگیتریمد در آنوتورن » داشته باشند. باغشاه لشکربیک میگوید: 

ری هتتایی کتتهد در افغانستتتاند در  تتین و در پاکستتتان زنتتدگی متتی کننتتدد از متتتن هتتای متتا پتتامی

استفاده برده نمی توانند. بنا بریند حات هم در اساو همۀ کریلِی زبان تتاجیکی و هتم در استاو 

ِِ تتینی تیته پیشن اد شده است.  » 

 

انتظار میرود که الفبای یگانه برای زبان ای پتامیری در دوال یتک هفتتۀ آینتده از طریتق شتبکه  

های اجتماعی انترنتتید بنوتود در فتیو بتور مارفتی شتود. تتا گوینتدگان زبان تای پتامیری 

وه دیگتر تشتبث اندیشه ها و پیشن اد های  تود را از ایتن راه بته گتروه تشتبث کتار بفرستتند. گتر

 نی  کارهایی در این زمینه انجال میدهند. ر  اروغکار هم مان د

 

» داکتر علم و رئیو پژوهشگاه علتول اجتمتاعی  تاروغ میگویتد:  – شادی خان یوسف بیکـُف

ما مینواهیم که نوع الفبا را پیشکن بکنیم و کسانی که از این الفبا ها استفاده متی کننتدد فکتر و 
هتتا ستت ل تتتر استتت و از آن بیشتتتر استتتفاده متتی  م حظتتان  تتود را بگوینتتدد کتته کتتدامی از الفبتتا

 .«ندکن

 

امتتا در صتتورن جتتاری شتتدن الفبتتای یگانتته بتترای پامیریتتان تاجیکستتتاند  تتیند افغانستتتاند و 

 پاکستاند پامیریان بد شان کم کم از زبان تاجیکی فاصله نمی گیرند و دوری بوجتود نمتی آیتد 

 

مدیر شابۀ ایرانشناسی پژوهشگاِه آسیا و افریها دانشتگاه دولتتی مستکو بتا ]  – والدیمیر ایوانف

در [ نظر داشت تجربۀ باضی ملیت هتای  تورد در کشتور هتای دیگتر امکتان  نتین دوری را 
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متتنلند متا تجربتتۀ کشتور هتتای دیگتر را متتی نتتهد هتیق وقتتت اینطتور نبتتوده استت. » رد متی کنتد: 

صی الفبای  اصی داشته باشدر هتیق ضترری در روابتِ توانیم در نظر بگیریم. اگر اقلیت  ا

 «دوستانه با ملت اصلید یانی با تاجیکان بوجود ننواهد آمد.

  

آقای ایوانف بر این عهیده است که در گذشته میان پامیریان جتدا ستازی موتنوعی بوجتود آمتده 

ن تا از حستا  است و حات ایجاد الفبای یگانه برای حفظ زبان ای پتامیری کمتک میکنتدد زبتان آ

واژه های پامیری در  یند افغانستان و پاکستتان غنتی میشتودد ولتی هی گتاه متردِل بد شتان را 

 از تاجیکان دور ننواهد سا ت.

 

 یکتتتی از شنوتتتیت هتتتای فرهنگتتتی تتتتاجیکی مهتتتیم مستتتکو از ایتتتن تشتتتبث  – ختتتدان ر دولتتت ِ 

زبانشناستتان بتتی  بتتر استتتد ولتتی میگویتتدد مارفتتی الفبتتای 

پامیری بد شانیان را از تاجیکان دور ننواهد کردد حتتی 

از لتاظ مذهبی پامیری زبانتان بتا زبتان تتاجیکی پیونتد نتا 

اگر مردل آن دیارد مردِل وتیتت منتتار » گسستنی دارند: 

بد شان کوهی از زبان تاجیکی دور مانندد آن ا از دیتن و 

مذهب شان کنده میشوندد  ونکه در رویۀ استماعیلی همته 

اش با زبان تاجیکی است. ممکن است یگان دعا بته زبتاِن 

 «عربی باشدد ولی دیگر همه اش به زبان تاجیکی است.

 
در صتدش را زبتان هتای  تورد یتا  58زبان موجودهد  0333حات در سراسر ج ان از تهریبن 

صتتاحبان  میلیتتون نفتتر گفتگتتو متتی کننتتد. حتتتی 5تتتا  0زبان تتا از کو تتک تشتتکیل میدهنتتد. بتته ایتتن 

 باضی از این زبان ا را میشود با انگشتان شمرد و  نین زبان ا در حاآ زواآ قرار دارند.

 

با در نظر داشت  طر هایی که گذشته ها بر سر زبان هتای ستغدغدی و بتا ترید یانتی  تانواد  

پیشن اد می کند که در حفظ و رشد زبان ای پتامیری زبان ای ایرانی آمده استد دولت  دا نظر 

و یغنابی نه تن ا صاحبان ] گویندگان [ این زبتان هتاد بلکته زبانشناستان دیگتر تاجیتک نیت  بایتد 

 کمک کنند.

 

 صفحۀ ن ریات

 از دور  نال: ناسیتل ی وکه

Ном: nositel yazyka аз: duuuur  

03.06.2013 22:27  
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کترده [  ] پی یتدهفکر می کنم که الفبای زبان ای پامیر را زیاده از آن کته ضترور استت مرکتب 

تتا انتد  از حترر هتای کریلتی و  03اند. در این زبان ا فهِ باضی حرر ها )که نه زیاد تتر از 

[. در آورنتتدبتته نظتتال درارنتتد ] تتینتتی فتترر دارنتتد و تن تتا ضتترور استتت کتته همتتین حتترر هتتا را 

بتتا  واستتت دلتتن ایتتن حتترر هتتا را نوشتتته استتتاده استتت و اگتتر حتترر هتتای حاضتتر هتتر کتتو 

در  ”t“بتا  ”th“[ قبتوآ شتوند دیگتر مشتکلی زیتاده در الفبتا نیستت. متنلن: مایتاریاستندردی ] 

و  ”dz“[ د  متتتین)گوستتتفند ]  ”magh“در  ”g“و  ”gh“)عوتتا د  ”moth“کلمتتۀ بتتتا ماننتتتِد 

“z”  در کلمۀ“zaridz”  .کبک د وغیره( 

 

 پاسخ:در 

 

 نال: مهابل این اقدالد از تاجیکستان

Ном: Мукобили ин икдом аз: Точикистон  

03.06.2013 23:08  

 

اگر اینطور باشد بترای متردل وتیتت ستغد نیت  بایتد الفبتای  اصتی بستازیم.  ونکته طترز تلفتظ 

ی آن ا از مردل جنو  فرر می کنند. مردل  ت ن هم باید بی ب ره نماننتد و الفبتای  تود کلمه ها

[ ندارنتتد. همتتین طتتور  طویتتلد کشتتیدهدراز ]  ”и“و  ”y“را داشتتته باشتتند.  ونکتته آن تتا متتنلن 

تاجیکستان کو ک را پاره پاره سا ته تهسیم میکنیم. باور کنید به همۀ ما میرسد. هیق کتو بتی 

بیشتتر  محت ایتن ملتت وطتن را کته تاجیکستتان ع یت  استتد از  کتینتد. ای  تداد نویب نمی ما

 دوست میدارد 

 

Дар посух 

Ном: Саид аз: Душанбе  

04.06.2013 07:47  

 

 د از دوشنبهدسی

اگتتر بتتا نظتتر ایتتن بتترادر گرامتتی رفتتتار کنتتیمد پتتو الفبتتای زبتتان ستتغدی و الفبتتای زبتتان  تتغ یتالی 

 بر قرار شود  ایشان باز تمامن عجایبان ....[  از نو  یفتلی ها)هغِفتالیت ها ] 

Ном: Malik аз: Dushanbe  

04.06.2013 08:00  

 

 ملک از دوشنبهد

برادر اهل اس ل بستر عجایب گفتیدد یک ج ان منت داری به شتما. متن در اصتل احستاو متی 

انستتان فترر شتوند  کنم که این برادر های پامیری )در دور  شوروی پیدا شد تا از بد شتان افغ

 کرده استاده اند.[ جدایی طلبی]  (сепаративи)رفتار و گفتار های سپراتوی 
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Ном: UWR аз: Godland  

03.06.2013 23:06  

 د[سرزمین  دا] یو دبلیو آرد از گادلند 

 

این پیامد  وبی ندارد بترای جاماتۀ تاجیکستتاند آن بلکته آغتاز رونتد  طرنتاکی بترای دولتت و 

 تاجیکستان می باشد. دولت داری

 

Ном: Баховиддин аз: Душанбе  

04.06.2013 13:37  

 ب اء الدین از دوشنبهد

 

درست قید کردی برادر لیکن این کار روسیه است روسیه با بد شان  شم اندو تته استت دلیتل 

این گفته ها حادثه های سال ای گذشته که در پارشنیڤ به وقتوع پیوستت ایتن همته تتمیتل کترده 

 بود از روسیه.گی 

 
Ном: Cофия аз: Истравшан  

03.06.2013 23:38  

 صافیه از ایست روشند

 

 مگر میان ما نا سپاسان نیستند   

 
Ном: Исмоил аз: москва  

04.06.2013 00:03  

 

 اسماعیل از مسکود

بغیر از جدایی اندازی بین تاجیکان از تشتکیل و بتر آوردن کتدال حترر هتای زبان تای پتامیری 

 فایده ای نیست. دیگر هیق

 
Ном: душанбе палаев аз: помир  

04.06.2013 00:59  

 

 دوشنبه پله ادر از پامیرد

 

[ براوردن برای زبان تای پتامیری  طتای متت   جدا گانهمن فکر می کنم که الفبای علیتده ] 

ستاآ  03استد و حکومت باید پین راه ایتن عمتل نتا مطلتو  را بگیتردد متردل پتامیر در متدن 
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همین الفبای تاجیکی را استفاده برده یگان بدی نداشت کو!!!    بادن با وجود آمدن الفبا بترای 

می کند و این در آینده می توانتد فکتر  بد شانی هاد مردل بد شان را باز هم از تاجیکستان دور

[ یا جدایی هتایی را بوجتود بیتاوردد و تاجتب آور اینستت کته  جدایی طلبییستی ] های سپراتیوِ 

 این عمل نه در بد شان و نه در دوشنبه بلکه در مسکو انجال داده شده استد از کی باز مستکو

ز صتتد ملتتت هتتای گونتتاگون روستتیه زیتتاده ا ردِل تاجیتتک شتتده استتت!!!    در  تتودغمنتتوار متت

زندگی می کنند که اکنر آن ا الفبای  ود را ندارنتد اگتر مستکو غمنتوار اقلیتت هتا میبتودد ب تتر 

 بود که به مردل بومی روسیه که از الفبای  ود مترول اند با الفبا تالیم میکرد.

 
Ном: Tojik аз: dar digar kishvar  

04.06.2013 01:46  

 

 کشوردتاجیک ازد در دیگر 

 به فکر من این جدایی اندازی در بین ملت کشور تاجیک است.

 
Ном: Саъид аз: Душанбе  

04.06.2013 08:19  

 

 ساید از دوشنبهد

[ پین گرفته اند. برای آن تایی کته میگوینتد همتین الفبتای کریلتی کته  در یلی کار عاق نه را ]  

اتن در استفاده قرار داردد برای زبان شغنانی نی  میتواند در عین شکل  تدمت کنتد: ایتن الفبتا 

برای زبان شغنانی در کار نیستد ایتن الفبتا بته زبتان تتاجیکی نیت  مطتابهتی نتدارد. همته نه تن ا 

نتی در موافتق کتردن  تِ و زبتان تتا ایتن زمتان صتورن گرفتته همگتی کاری که این زمینتهد یا

کی  [ بودنتد. از ایتن  تاطرد گ ینتۀ کریلتی  اجبتاریب ورد ] بطور مونوعی است و زور زور 

را بایتد از روینتتِ کتتاملن حتتذر کتترده و بجتتای آن گ ینتتۀ فارستتی را وارد نمتتود و از فارستتی و 

انی ستا ت. صتاحب دبیتره )رستم النتِ  شتدن [ برای این زبتان باستت رسم النِکریلی دبیر  ] 

متتردل پتتامیر زبتتان  طتتری بتترای جاماتتۀ کشتتور نتتدارد. گذشتتته از ایتتند پتتامیری هتتا نیتت  بتترای 

 صاحب  ِ کردن زبان شان حق دارند.

 
Ном: салох аз: муминобод  

04.06.2013 09:34  

 ص ح از مومن آبادد

ستت ل بتترادراند زبتتان تتتاجیکی یکتاستتت و ایتتن ستترزمین کتته در  تتاکن متتا شتتمالی و شتترقی و 

غربی و جنوبی زندگی داریم و زبان دولتی همان را تاجیکی گفته اعترار کترده ایتم. فرامتوش 

نکنید که  دولت مان اگراری می باشتد و همتۀ متا و شتما را متی بایتد فکتر رشتد آنترا کترد. شتما 
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 تی  یتل کنتیم کته همتین تاجیکستتان پتارهد  –[ استت  ستریک فکتر در کلته ] باشید جنابان فهِ 

 پاره کنیم.

پتین را نمتی کنیتد کته بتا  ته آورده  33یکبار فکر همین متمد دان های ] نظریته پتردازان [  آه

کمتی فتراهم  رساند. باور کنید همان برادر و  واهر های بد شان را اگر شرایِ کاری شان را

[ استت هت ار بتار از همتان سفستطه هتای  ت تدا مگتر      و ایتن بتیخ ]  تر کنیم  تو  میشتود

عالمان برون مترزی. آه اگتر آغتای لشتکر بیتک ایتن قتدر دانتا باشتند بیاینتد در کشتور تیتته هتا 

در  30طرح ری ی کنند بترای تاجیکستتان سترمایه گتذاران را جلتب کننتد. تمتال دنیتا در عوتر 

ان تای متردل را  ی انتده بتاز یتک درد ستر دیگتر بستر فکر جلب سرمایه است و ایتن جنابتان زب

همین مردل می آورند. باور دارل اگر همون مردمه شرایِ اش را نغ  کنی بتیخ از همتان زبتان 

 های مرده ای که یگان فایده نمی آرندد می باشد.

 
Ном: Камол аз: Душанбе  

04.06.2013 10:06  

 

 کماآ از دوشنبهد

 

یک  لهی که گروه  ورد دارد با زبان  تود حترر زننتدد نویستند و بسیار تشبث  وبیست. هر 

 آنرا آموزد. موفق باشید.

 
Ном: беном  

04.06.2013 10:08  

 

 بی نالد

[ نیستتندد  ملتت کو تکاین بغیر از تفرقه اندازی  ی ی دیگری نیست. پامیری ها میده ملتت ] 

بلکه آن ا تاجیک های قدیمه بودهد در بد شان زندگی دارند. تاجیک های اصلی تتازه همتین هتا 

اند. بر عکو آن ا باید هم ون تاجیک به تاجیکی سنن کنند و از این ملتت افتنتار کننتد. نتیجتۀ 

ردد. جدی این جدایی اندازی ها را باد گذشت سال ا متی بینتیم کته دیگتر اصت ح نتا پتذیر متی گت

 این بسیار یک مسرلۀ جدی است و باید روشنفکران ما در کنار نباشند.

 نال: بینال از حافظ:

[؛ یکتم: در بد شتان منتل  بترای اینکتهمن کاملن ضِد راه اندازِی الفبای پامیری هستم. استاو ] 

[ الفبتتای ونجتتید دروازید اشکاشتتمید نیتت  پیتتدا متتی  تجستتوالفبتتای پتتامیری اگتتر کتتافتن گیتتری ]

[ انتد. دول: متا بایتد متردل را در  ] پتر مانتیستیر مانتا تتر که از الفبای پامیری قدیم تتر و  شوند

[  متلتیاحاطۀ یک زباند زبان مادرِی تاجیکی تالیم دهیمد یانی الفبای پامیرید الفبای متتل ] 

[ مکتب های میانه و باغ ه هتای  ] تمالِل غد [ وزارن ماارر باید یکبار ک ] ایناست. سول: ای 

وتیتتت غیتتر از ونتتِ و درواز را متتورد نظتتر ستتنجِی دانستتتن زبتتان تتتاجیکی راه انتتدازی نمایتتد. 
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[: استتتفاد  زبتتان پتتامیری در مجلتتو هتتای عمتتومی یانتتی مکتتتب و اداره و دیگتتر    تتارل تتارل ]

 سمت ها راه اندازی کرده شود.

 

 نال: ب اؤ الدین از دوشنبه:

3300/38/08  

به کلتی متردل جم توری « در بار  زباِن تاجیکی » بلی برادرد بلی قانون جم وری تاجیکستان 

[ و یتک زبتان  هستتیمتاجیکستان د ل دارد و متا همته در مجمتوع یتک  لتق و یتک ملتت ایتم ] 

 داریم تاجیکی.

 

 

Ном: Сангин аз: Точикистон  

04.06.2013 15:57  

 

 نال: سنگیند از تاجیکستاند

کسانی که این اقداِل نیک را فکر و انکشار داده استاده انتد! آفترین بته کستانی کته ایتن  آفرین به

 اندیشۀ نیک را دستگیری کرده استاده اند!

Ном: сайда аз: майда  

09.06.2013 01:39  

 

 

 نامریاد سیدهد از میدهد

ر  منتتار و پاسخ  و  حافظد زبان یغنابید ل جۀ یاوانی هاد سغدی و فرغانته و شتورا بتاد و د

 دیگر و دیگرد برای همۀ این ا از کجا رحمت به تو الفباد می یابید.

 
Ном: Чайхуни аз: Хутан  

04.06.2013 10:49  

 

 نال: جیتونید از  تن:

 اقدال  وبیستد سِر وقتی!

 [ دیر شده ....   اکنونیا شاید ا لغِکغ ی ] 

یانی ایرانیان شرقی س ِم بارزی است.  این اقدال برای نگاهداشت آثاِر فرهنگ بومی تاجیکاند

زیتراد زبان تای پتامیری آثتتاری از فرهنتگ بتا تری و دور تتر از آن آریتتایی هتا دارنتد. باضتتی 

عنوتتر هتتای فرهنگتتی کوشتتانیان را نیتت  در  تتود متفتتوظ نگتتاه میدارنتتد! ایتتن زبان تتا بتته زبتتاِن 

نیم کته تتاریخ زبتان فارستی و اوستایی بیشتر از همه ن دیکی دارند.... به واسطۀ آن ا ما می توا

 آثاِر پین از اس ل را ب تر آمو ته بف میم!
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در اینجا یگان  طری برای یگانگی ملتی وجتود نتدارد! بستیار ترستو نبایتد بتود. ایتن بتایگری ] 

[ استتفاده و افتنتار بایتد  ] آرشتیففرهنگِی تاجیکان استت و از آن هم تون بایگتانی  [ غنامندی

[ مهال فرهنگی و فرا مرزی و فرا ملی  ود را ه ار ساآ ها نگتاه  قندکرد. زبان فارسی کند ] 

 داشته بود و باقی می ماند.

Ном: исмоил аз: бунни  

04.06.2013 16:44  

 

 

 نال: اسماعیلد از بغدنی:

[ باشتد بترای روشتانید وا تانید رینتی ]  ستمقِ الفبای شغنانی برای ما ضرور نیست. این  یتل ]

[د ی غ متید غتارانید الفبتای دیگتر در کتارد  ونکته آن تا شتغنانی نیستتند. ایتن یتک  اشکاشمی

تتاجیکی  –بی وده کاری است. مردِل بد شان تمال عغدرر و عادن های  ود را به زباِن فارسی 

می گ رانند. ایتن الفبتای شتغنانی بتاز یتک جتدایی انتدازی در  تود بد شتان میشتود. بنتابر ایتند 

تفرقه اندازی را. اگر من شغنی نیستم بترای  ته الفبتای شتغنانی را  نید اینبرادران شغنی بو ک

 وانم. اگر شغنی ها الفبتای  تود را  واهنتد کتار شتاند لتیکن متا بد شتانی فهتِ فارستی را متی 

 واهیم. پیر شاه ناصر  سرو میراث  ود را به متا بته زبتان فارستی مانتد. شتغنانی را ضترور 

 ندانست.

 
Ном: бегим аз: помир  

04.06.2013 16:43  

 نال: بیگمد از پامیرد

 

بتتا پیتتدا شتتدِن الفبتتای پتتامیری متتن  یلتتی ستتر افتترازل. در دوِر شتتوروید یتتک پژوهشتتگاه پتتامیر 

[ زبتتان پتتامیری کتتار میکتترد.  ] در متتوردشناستتی وجتتود داشتتت کتته در تتهیهتتان  تتود عایتتد بتته 

جمای مؤلفاِن زباِن پامیری یک بته ستامانۀ انترنتتی نظتر اندازیتدد کتدال پتامیری بتا دیگتر ل جته 

.  واهیتتد ننواهیتتد متتا بتتا زبتتاِن متتادرِی متتان )روشتتانید [ ] گتتز متتی زنتتدگتتز زده استتتاده استتت 

نرا بریتدند جتان شغنانید یرغ مید وا انید و اشکاشمی  گز می زنیم. بترای بترای زبتان متا

 مانرا گیرید. زنده باشید.

 
Ном: Сулаймон аз: Москва  

04.06.2013 16:47  

 

 نال: سلیماند از مسکود

متتن بستتیار حیتترانم کتته اینجتتا باضتتی بتترادران فکتتر هتتا و اندیشتته هتتای بتترایم نتتا مالتتول را ابتتراز 

 –کردنتتد کتته بستتیاری هتتای شتتان بیتترون از منطهتته انتتد. بتترادران! بتته راه مانتتدِن الفبتتای پتتامیری 
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[ کتار کترده  ] اکنتونبرای مان مادرید این وظیفتۀ حکومتت استت و قتانون در بتار  ایتن الکتی 

کتردِن  نتین  [ منت  در متوردِ هتای بیجتای عایتد بته ]  من فکر می کتنم کته آن فکترِ  استاده است.

الفباد فکر های متووآ ِر گِ ِ  هستند و   د. متن هم تون یتک فترِد بد شتان یگتان کتو 

[  جدایی طلبتیرا پرسیدنی نیستم که با زباِن  ود  وانم یا ننوانم. و در اینجا یگان سپراتی ل ] 

 نیست و نمی شود.

 
Ном: Oqil аз: Badaxshon  

04.06.2013 20:21  

 نال: عاقلد از بد شاند

 

تشکر به شما که الفبای مارا بیدار کردید.  ونکه بیدار شتوِی الفبتا ایتن بیتدار شتوِی  تِد بیتدار 

شوِی زباند بیدار شوِی مدنیّتد فرهنگ ... زبان پامیری این زبان مادرِی ما است... کستی کته 

و احترال داردد زبان اورا )پامیری  نی  گرامی میدارد. زبانی تتاجیکی را  مادِر  ود را دوست

زبان مادری گفتن  طا استت. زبتاِن متادرِی متا پتامیری استت و در آینتده متی  تواهیم بتا ایتن  –

 زبان کتا  ها به نشر رسند.

 

Ном: исмоил аз: буни  

05.06.2013 00:11  

 

 نال: اسماعیل از بنی:

زبان است و شغنی برای آن ا زباِن متادری نیستت. متن یگتان تتوی شتغنی را در پامیر یک  ند 

قرن نه الفبا داشت و نته  –[ به زبان شغنی گذرد  ونکه این زبان از قرن ها  ] اوی ندیدل که و  

جای در زبان. تماِل ب  از دسِت شما می  ی د و زباِن شتغنی را یگتان کتو اعتترار نمتی کنتد. 

 با پیدا شدن الفبای شغنی دیگر ها الفبای  ود را طلب می کنند.

 
Ном: realist  

04.06.2013 21:32  

 

 لیستنال: ریا

[ و پاکستان الفبا داشته باشند  اگر باشند هتم هتر سته شتان   ینپامیری های افغانستاند  تای ] 

شتاید از حترر هتتای فارستی استتتفاده برنتد. متن یگتتان متتن حروفتتی فارستی را از یتتک دو ورر 

 [ دارل با این حرور.  :  حساسیتزیاد  وانده نمی توانمد سر در می کندد الغِرگغِیه ] 

مناستبِت  تود را بته  –الفبا یگان ضرر ندارد. کسانی که نوشته انتد کته جتدایی انتدازی متی آرد 

[ ننواهد شد. همین استت ستبِب ستپراتی لد  جدایی طلبیمردِل منطهه  وبتر کنید و سغِپراتی ل ] 

 نه زبان و حرور و عادن.
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 در پاسخ:

Ном: Pamirian аз: Точикистон  

08.06.2013 10:10  

 

 پامیریان از تاجیکستان:نال: 

[ و افغانستان فارستی استت. در   ین ِ و لفِظ دینی و فرهنگِی پامیری های پاکستاند  تای ] 

مردِل اهل سنت زباِن دینی عربی استت ولتی از متا استماعیلیان زبتاِن اصتلِی متذهب هتم فارستی 

[ پیتتر ناصتتر  ستترود عطتتارد ستتیناد  تألیفتتاناستتت و ایتتن بیشتتتر بتته  تتاطِر مطالاتتۀ ایجادیتتان ] 

[ دینتی را متا بته فارستی متی گتذرانیم. مجتالورومی و دیگر ها می باشد. دعا و مارکه هتای ] 

ولی امروز گز سِر آنست که فارستی حتدود و مرتبتۀ  تود را بتا سترعت از دستت  داده استتاده 

دهلی تا ترکیته  ساآ پین زباِن فرهنگ از 033[. زبانی که در حاآ از دست دادن استاست ] 

[. زبان هتای پتامیری را دیگتر متا رشتد قرار داردحسا  میشدد امروز در حالِت نیستی است ] 

 [ فارسی را هم از دست می دهیم. ] زود ترداده نمی توانیم و شاید بر وقت تر 

 
Ном: Точик аз: Точикистон  

06.06.2013 22:23  

 

 نال: تاجیک از تاجیکستان

اقداماِن  و . بی این هم در انتر نتت و در نامته نویستی شتنِر متردِل بد شتان از زبتان هتای 

گفتنتی ال کته یکبتار مف تول ملتت را در کتتا   ود استفاده می برند. به باضی " ملت پرستان " 

[ ] آستتریاد اتترینهای علمی آموزند که ملت  ه است  باد  ه بودن ملتت را ف منتد. ا وستتریه 

[ یتک زبتان دارنتدد ولتی ملتت گونتاگون. در امریکتای تتتین همته جرمنتید آلمتانیه ] و گغیرمان

[  ستویوستویت ر لنتدد در شویتستریه ]  اسپانیایی حرر می زنندد لیکن ملت هتای منتلتف انتد.

 باشد بر عکو زبان ها منتلف است اما ملت یک.  نین مناآ ها زیاد آوردن ممکن.

 
Ном: Беном  

07.06.2013 20:06  

 نال: بی نال

 

س ل برادران. یکم زبانی مرده نیست زبان های پامیری این زباِن ب رگتان استت کته تتا امتروز 

[. پتین از یتک  ته نوشتتن اوآ فکتر کتردن در  تاجیک هستیمما فنِر می کنیم که ما تاجیکیم ] 

ستتیم. کار. امروز ما با زبان شیوای تاجیکی تازه از یگان وزارن یا مطبوعان بر  تور دار نی

شتان [  ] رسالۀ علمی ماستتری و یتا دکتترینام دِی ه شان رسالۀ  ونکه عالماِن ب رگِ ما  هم

[ ستفِر  تذمتی  ] یک مناآ بترای شتما متی آورل رید کردند. یک مناآ شما به می بیارل  با پوآ

] فیلولتوژید علتتم [ بته بد شتان داشتتیم و همتر  متان یکتی از نتام دان علتم فلولوگتغِیه  ]  تدمتی
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[ تاجیک بود. وقتی که به پارشنیف رفتیم برای نوِش جان کردن آ   شتمۀ مترِد بت رگِ  اللغت

حکیم ناصر  سرو در ن ِد این جای مهّدو است سنگ هتا  ملت تاجیکد پیِر سر زمین بد شان

هستند که در آن ا با حرِر فارسی نوشته گی استد از متترل نام د  واهن شد آنرا  وانده بته 

[ نوشتته شتده استت.  ادستلولیکن وای وای شنیدیم و   د که ایتن بتا کتدال ادستلو ] مان ف ماند.

این برادِر ب رگِ ما نف مید و تا حات من نمی دانم در همان سنگ ها این پیر  رد مند  ته گفتته 

 است.

 
Ном: Мирали Гуломализода аз: Уфа, Бошкортистон  

08.06.2013 05:56  

 

 علی زاده از اوفهد باشکارتیستاند غ ل نال: میر علی

الس ل. زبان های پامیری به الفبا در حهیهت احتیاج دارند. اما فکر من این است که بایتد ف متن 

و دانِن برادراِن برون مرزی نی  به نظر گرفته شتود. تتا کته مبادلتۀ افکتار وجتود داشتته باشتد. 

 باقی در پناه  داوند باشید!!!
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