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 یب بزبان شغنانپرسشی در زمینه انتشار کت 

 اساااااااتیم م تاااااارم گ پمگ شاااااا ران  راماااااای درگد ااااااا   اااااارم  ن ارتااااااان باااااااد  

نوشاته . مرا ببخشیم که من    خاود را شار ب ب  یاا  شار ن گ رن این شادا نداودم

 ا   ده   شدا گاقعا رن ین انم، به من    اجازه د یم تا کدی رنگ خاکستر  بار 

یان  کاه بار نوشاته  اا گ کار اا  شادا آنیا اضااهه کان . مان خاود را در ماوقیی ندای ب

خااورده ب یاارم. هنااپ سناام پرسشاای در زمینااه انتشااار کتااب بزبااان شااغنانی در   اان  

 خطااااااااااااور ندودناااااااااااام، میخواساااااااااااات  برا شااااااااااااان پاساااااااااااا  داشااااااااااااته باشاااااااااااا .

ما در شغنان خود معل  مسلکی نمار   گلی کتاب منتشر کرد  . ا ن بمان معنا بود که 

م گ از گ  تناضاا  خوانامن داشاته باشایم. ا ار شدا کتاب را بمسا  آدم بیساواد بم یا

اگل معل  تربیه میشم، بعم به مشوره  دان معلدان اقامام باه ساات کتااب میشام، بیتار 

          ندیبود؟

از سات مواد درسی هکر میکن   ب سال تدام  ذشته اس  گلی ما معل  نمار  .  عنی 

 .ماااااا  یااااااره دار ااااا  گلااااای از پیلاااااو  خبااااار  نیسااااا  کاااااه آنااااارا پااااارگاز د ااااام

ناب صبار هرمودنم که حاال کتب درسی تا صنوف  یت  گ  ا باالتر از آن    آمااده ج

انم که تمر س شونم. آ ا در ن مورد  ا  اقامام والوالناه نشامه؟ باه ن ار مان کاه شاا م 

سنمان می     نباشم برا  بار اگل بصور  تالربو  تامر س تاا صانوف  یات  آ ااز 

صاور  می رها . جنااب صابار خیلای  میشم، بعم از در اه  نتا ج اقاماما  د  ار 

ولدی اشاره هرمودنم که برا  ما زبان در  در اگلو   قرار دارد بنول خودشان از 

گ بعم دانش اه به زباان در   ۲۱ ببینیم ما از صنف اگل الی. ن ر ولدی گ اجتداوی

درس میخااوانی  گلاای باااز  اا  بصااور  درساا  ندیتااوانی  حاارف باازنی  گ  ااا صاا ب  

              .شا م مشکل ما کدتر باشم در نوشتن کنی ،

  

اساااتیم مااا گ اهااراد   اامخل در مساایله با اام ا اان را بااا باارادران مااا در تاجیکسااتان نیااز 

مطاارم میساااختنم، گ کااار ب ونااه   میشاام کااه مااا میتوانسااتی  بااه  ااب اتیااا  ن اار 



میرسیم   که  ر خلق  ب الیبا  قابال تطبیاق را باه اصاطیم ا الااد میکارد   تاا در 

ی  از پیشارهتیا  ادبای زباان شاغنانی در  ار دگ  ارف  ا  در شاغنان آ نمه میتوانسات

شرقی گ  و ر شغنان  ربی با خبار میشام  . قسادیکه معلاوم میشاود مام  پانج ساال 

اس  که دانشدنمان شغنان شرقی در ن زمینه در دانش اه اکسایورد گ  کای دگ تاا از 

غول  دااین کااار دانشاا ا یا  امر کااا بااا  دکااار  اساااتیم دانشاا ا یا  نااامبرده مشاا

 ستنم. آنیا میخوا نم برا  زبان شغنانی الیبا را بر اساس التین گ هاونی  باین الدللای 

 تییااااااه کنناااااام.آ ا مااااااا در اااااان مااااااورد خیلاااااای شااااااتاب زده وداااااال نکاااااارده ا اااااا ؟

ا ر امکان میماش  ما با م اگل  ب نشر ه  ا  یته نامه    ا ما نامه گ  ا  ا نامه   

خاود را باه خوانامن گ نوشاتن بزباان ماادر  تشاو ق میماشتی ، گ از آن  ر ق ماردم 

میکرد  .  دین حاال سنم تا سا   دار   که مخصوص شغنان انم گلی تاا حااال کسای 

                                    .را نم امه ام کاه اقای سنام ساطر بزباان شاغنانی بنو سام

ا ر من نو سنمه گ  ا شاور میبودم باگر کنیم اگلتر از  ده دس  به  داین اقامام میا  

 .میزدم

ام از م ترم صبار گ م ترم پیکار گ سا ر دگستان قل  بمس  خوا ش میکن  در هرج

که  ی اا ی بزباان شاغنانی  ا  بنو سایم، تاا ماا نیاز بتاوانی  خوانامن گ نوشاتن بزباان 

 .مادر  را هرا یر  

  خما کنم که از نوشته ام مییوم  رهته باشیم. از  ر ب شدا پوزش میخوا 

 


