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فیض آباد ،بدخشان
روندد «ملد » و ملد زددازی ،و «زبددان ملددی» محصددود دیدددگای نددای نازیونادی ددتی در ددر ازد کدده بددار
زیازی دارد .این مؤدفه زیازی زبب شدی تا نوی اصلی اقلی نا را بده مخداهری بینددازد ،زیراکده کشدوری
که زبان یک قوم را زبان رزمی اعالن کندد ،هبییدی ازد کده زبدان ندای دوم را از کدابرد مدی انددازد و بده
تدریج م ئله نمگدون زدازی و یکرند شدوی ) (assimilationرا زدرع مدی بخشدد .م دئله ملدی ،و ملد
زازی یک م ئله زیازی از و این موضوع زبدان ملدی ازد کده مؤدفده ندای دیگدر را قدومی ،فرننگدی،
زبانی ،و اجتماعی) را تح ادشیاع قرار میدند.
م ئله مل زازی و اعالن زبان ملی در ایران ،زدبب تحدرا اقدوام دیگدر در ایدران گردیدد .در ایدران بلدوچ
نا ،کرد نا ،دـُر نا ،آذری نا ،عر نا و  ....اقوام زندگی می کنند .زمانی که م ئله مل به میدان مدی آیدد،
آیددا تن ددا پارزددی زبانددان ملد ن ددتندا آیددا آذری نددا تددرا نددای مدددیم ایددران) ملد نی ددتندا زمددانی کدده مد نب
جیفری در ایران م نب رزمی و زبان پارزی زبان رزمی اعالن گردد ،آیا اقوام دیگدر زداکن در ایدران از
نوی م نبی ،نوی زبانی ،و نوی اجتماعی خود محروم نماندی اند .عین جریدان در ازبک دتان در بخدارا
و زمرقند باالی پارزی زبانان آنجا جریان دارد که از مکتب خوانددن بده زبدان خدود شدان محدروم ن دتند ،و
بناچار باید به ازبکی درس بخوانند .از چنین زیاز بازی ،اقوام اقلی در افغان تان نم بر ح ر نماندی اندد،
ودی خوش بختانه قانون ازازدی فیلدی افغان دتان در مدورد زبدان ندا و اقدوام اقلید صدراح دارد و منحید
زبان دوم بطور رزمی در جانایی که تکلّم می گردد ،شناخته شدی اند.
در این مورد نمگون شوی و یا نمگون زازی ،رحیم َمس اُف نوشته از که :نمگون شوی بده ندر نحدوی
که باشد – خوای اجباری و خوای داو هلبانه – ان دان را از نوید تداریخی اش محدروم مدی زدازد و مینوید
برای ارزش نخواند داش  ،و جامیه نم از اینگونه ان ان نا آزیب می بیندَ .مدس اُف25 .. ،؛ قبادیدانی،
 1.)83 ..در افغان تان ،اقوام بزرگ تر اقوام خورد تر به اجبار یا نوی خدود نمگدون زداخته اندد .مد ال،
پشتون نا ،پشه ای نا را «پشتون»  ،و تاجیک نا ،آن ا را تاجیک می گویند .ودی خود شدان ،نوید خدود را
پشه ای میگویند که با دیگر اقوام افغان تان تاریخ بیشتر از نزار زداد دارندد ،پدس چدرا در نوید یدک قدوم
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دیگددر نمگددون و یددا منحددس شددوند .زرنوشد بیهددی از اقددوام نددم از ایددن بددر ح د ر نماندددی از د  .اگددر زمددانی
نمگددون شددوی اجبدداری بددودی ،حدداال آزادی اقلید نازد و چددرا بیهددی از دوزددتان مددا داوهلباندده خددود را بددا
دیگران نمگون و نمرن می زازندا
زیاز مداران ما در افغان تان از شوونیزم و از فاشیزم قومی زدخن میزنندد ،آیدا تن دا نددف مدا از بدرادران
پشتون از  ،و یا ک انی دیگری نم ن تند ،که می خوانند برخی از اقدوام را در پ لدوی خدود قدرار دنندد و
نوی خود را بر آن ا تحمیس کنندا و یا افرادی ن تند که نا خود آگدای ،نوید خدود را بده ایدن و یدا آن ن دب
می دنند .حتی بیهی نا از فاش نمودن نوی خود در نراس ن تند و یا برای خود نن می دانند .بیهدی
نا فکر می کنند که مودفه نای نوی آن ا که عبارتندد از مودفده عدیددتی ،فرننگدی ،و زبدانی ) زدبب عددب
ماندگی ذننی و رشد انکشاف فکری خود شان و یا فرزندان شان مدی شدود ،و مدی خوانندد بدا دوری از ایدن
مؤدفه نا ،نوی قوم دیگری را بر خود بر چ پ زنند.
شغنانی نا ،قومی ن تند که از دیر باز در این زرزمین زی دته اندد کده ندام آن دا در متدون کتدب زردشدتی ندم
آمدی از  .نام شغنانی نا در اوزتا بنام خڤیاآنه/نڤیاآنه ) (Khvyaona/Hvyaonaو در آثار پ لَ ِوی بندام ِخڤیدان /
ِنڤیان ) (Khvyon/Hvyonیاد شدی از  .این نام پ لوی ُخڤیان که در تاریخ بنام «نون نا = خیوندان» یداد
شدی اند ،حکوم م تدلی داشته اند ،و در یک حکوم کنفدرازدیون بدا کوشدانی ندا و یفتلدی بدا ندم میزی دته
اند .اینکه ُخڤیان پ لوی با « ُخږنۈن» فیلدی ،تشدابه دف دی و میندوی دارد ،ندی شدکی بداقی نمدی ماندد ،کده از
قومی که در اوزتا از آن ذکری آمدی ،نمدین شدغنانیان کندونی اندد .امیدانوس مارزدلینوس در قدرن چ دارم کده
کوشددانی نددا و خیددونی نددا بددا رومددی نددا در ش د ر دیددار بکددر د رترکیدده فیلددی) جنگیدددی انددد ،آن جن د را بددا
وضدداح بیددان مددی کنددد ،کدده زددر دشددکر خیونددان بنددام گرومبددا ِتس بددودی از د  .ا ددتالف ن ددامی شددغنانی نددا بددا
کوشانی نا و یفتلی نا را فردوزی در شاننامه ،نم بخوبی بیان می کند.
کُشانی و شُگنی و ونری زپای = دگر گونه جوشن دگرگون کالی
این تاریخ بازتان ،نمایانگر این د کده قدومی بدا نوید ویدمی بندام «خڤیانیدان» ،و «شدگنانیان» از دورۀ ندای
خیلی قدیم موجود بودی اند.
تاریخ قرن  18و قرن  19مشحون از روای نایی م تندی از که شانان شغنان بر بدخشدان زمدانی ت دل
داشته اند کده وزدی حکومد آن دا از قنددز تدا اوش و از چتدراد تدا زدریدود بدودی ازد  .وزدی قلمدرو آن دا
گانی بزرگ و گانی کوچک شدی ،ودی آن دا تدا زداد  1883مدیالدی حکومد خدود مختدار در شدغنان داشدته
اند.
قبال نام این اقوام و زبان شان ،بنام زبان لچه ای ثب شدی کده در مندابع پارزدی و انگلی دی مد ال در نوشدته
رابرت شاو این مردم و زبان شان به این نام شناخته شدی اند ،و بیدا روس نا بطور یر عمدی ،زبان نایی
که در حود و حوش پامیر بودندد ،ایدن زبدان ندا را در بدین زداد ندا  1960و  1970بندام «گدروی زبدان ندای
پامیری» یاد کردند .بیددا ایدن ندام در عرصده زبانشنازدی توزدیه پیددا کدرد ،و ایدن زبدان ندا بده عندوان گدروی
زبان نای ایرانی شرقی ،متیلق به زبان نای گروی پامیری یاد شدند .زپس ،در مورد اتنوگرافی ویمی نای
قومی) ،انتروپودوژی زیما شنازی)  ،تاریخ و جغرافیای ایدن منطدده تحدیددات گ دتردی ای از هدرف اکدادمی
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علوم روزیه در زن پترزبورگ رای اندازی گردید .تالش نا برای شناخ نوی اصلی ایدن قدوم ،از هدرف
شیرین شای شای تیمور ،و ح ف ملی نای کوچک از زر شماری نای نفوس اتحاد جمانیر شوروی ،بطدور
عمدی صورت گرف تا نوی نای کوچک در ملی نای بزرگ منحس و یا ازدتحاده شدوند .در آمدار گیدری
زر شماری) شوروی در زاد نای  1926و  ،1937روشانی ،شغنی و وخی ملی ندای جداگانده و متمدایز
در اتحاد شوروی بشمار میرفتند .ودی در زاد  ، 1937بید از اعدام شیرین شای شای تیمور ،دی ایدن ملید
نا ،از ف رز اقوام در زر شماری ح ف گردید ،و نمه بنام تاجیک م ما شدند .ودی این مردم ،ک انی کده
به زبان پارزی گپ میزد ،اورا بنام «پارزی گوی» و به زبان شدغنانی بندام «پارزد بدۈن» شدناخته میشددند
که بر گرفته از «فارزی وان» = پارزی زبان» از .
اگر این مردم خود را پامیری بگویند ،حق با این از چون آن ا در ایدن منطدده نفدوذ بدی چدون و چدرا داشدته
اند ،نمچنان رابرت شاو نوشته که لچه نا در دری نایی کده از زدطم مرتفدع پدامیر بطدرف شدرب و در
زرازیب می شوند ،زندگی می کنند .گروی زبان نای ایرانی شرقی ،که قبال بنام «زبان نای لچده ای» یداد
می شدند ،بیدا بنام توز روس نا بنام «گروی زبان نای پامیری» یاد شددند یدک انتخدا بجازد  .زیدرا کده
واژی لچه را ترا نای نم ایۀ شان باالی شان ماندی اندد کده میندای آن «حدرام زادی و مدادر بخطدا» ازد .
لچه از رچه گرفته شدی که در اینجا حرف /ر /به حرف /د /بدد شددی ازد  « .در» بده میندای «فاحشده»
از  .م ال در این بی خاقانی رجوع شود.
رزنان برزن اند و رچگان روزتا

من عزیزم مصر حرم را و این نامحرمان

به عوض اینکه با این نام و نشان ،این اقوام تحدیر و تونین شوند ،آیا «گروی زبان نای پدامیری» از «زبدان
نای لچه ای» و «اقوام پامیری» ن ب به «اقوام لچه ای» انتخا خوبتر نی ا اینکده گفتده اندد ،میندای
رچه« ،تاجیک کونی» از  ،این نم ترجمه تح ادلف ی روزی واژی « لچه» می باشد.
مینای تاجیک به شکس عام آن ش ر نشین و کشاورز و «دندان» از که قبال به تفصدیس در آن مدورد بحد
شد ،و شکس خا .آن ،ک ی که به زبان پارزی گپ بزند« ،تاجیک» از  .این رچده ندا ،اود شد ر نشدین
نی دتند و دوم بدده زبدان پارزددی نددم صدحب نمددی کننددد ،بلکده بدده زبدان منحصددر بخددود کده شددغنانی ،روشددانی،
اشکاشمی ،زیباکی زنگلیچی) ،وخی ،و منجانی از  ،صحب می کنند.
در اشکاشم و زیبداا در اثدر نمگدون شدوی ،بیشدتر زداکنین آن دا زبدان مدادری خدود را از دزد دادی اندد ،و
فیال به زبان پارزی صحب می کنند .این م ئله به دو چیز بر میگردد کده اود زیبداا و اشکاشدم از تبیید
و رعی میران فیض آباد بودی اند ،و ایدن م دئله بداالی آن دا از دیدر بداز زبدان آن دا تحد تدپثیر زبدان پارزدی
بدخشانی در آمدی از  .نمچنان ،شای زیباا بنام شای عبد ادرحیم خان که زبدان زیبداکی را کده ندان دته ازد
فیال تن ا در قریه نای فاروب ،ازکتود ،و زنگلی  ،و چندد قریدۀ دیگدر دور از مرکدز زیبداا بده ایدن زبدان
بنام زبان زنگلیچی صحب می کنند) ،مردمان را فرمودی از که دیگر در خانه ندای شدان بده پارزدی گدپ
بزنند .فرب بین زبان زیباکی و زبان اشکاشمی مانند فرب بین شغنانی و روشانی از  .ودی در اثر نمگدون
شوی ،بیشتر زاکنین آنجا زبان مادری شان را از دزد دادی اندد ،و فیدال کده بده پارزدی صدحب مدی کنندد و
خود را تاجیک می گویند .در اینجا الزم از که خاهر نشان زازم که قریه ای در ود دوادی خداش بندام «دِی
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نـ َو» ازد کده اندادی آن تدرا ن دتند و بده زبدان ازبکدی صدحب مدی کدردی اندد .زمدانی کده یدک ریدش زدفید
کالن قوم) آن ا هدرف فدیض آبداد آمددی و زمدانی کده بدا نمراندانش بده ازبکدی صدحب میکدردی ،دوکاندداران
فیض آباد با آن ا شوخی می کنند و هرز گپ زدن شان را به زخری می گیرند ،آن ا زمانی مه بده خانده ندای
شان بر می گردند ،جل ه قدومی مدی گیرندد ،و تصدمیم میگیرندد کده دیگدر بده ازبکدی صدحب نخوانندد کدرد.
فیال یکی از زاکنین آن قریه ،ازبکی نمی داند و خدود را تاجیدک مدی گویندد .وددی زدیما و ِعدرب خدون شدان
گوای بر ازبک بودن شان از .
اگر ک ی اعتراض کند که اصطالح قوم پامیری ،یک اصطالح تازی وارد از  ،این یک موضوع بدی بنیداد
از  .زیرا بیهی نا ازتدالد می کنند ،که پامیر نام کوی از  ،و نام کوی ،نام یک قوم شددی نمدی تواندد .ایدن
نم یا از بی اهالعی از و یا می خوانند از این موضوع به آزانی هفری بروند .زیدرا کده ،ندر قدوم ،یدا در
کوی ،در یک وادی ،یا در یک جزیری زندگی می کنند ،بنام نمان محس زدکون  ،نوید شدان بدر مدی گدردد.
م ال ،آزترادیادی نا ،بخاهری ازدترادیایی ن دتند کده در قداری ای بندام آزدترادیا زنددگی مدی کنندد .کدوی نشدینان
قفداز را بنام قفدازی می گویند که نام یک کوی از .
انادی و باشندگان واخان ،ش غنان ،درواز ،اشکاشم ،زیباا ،منجان ،و حتی بدخشدان بندام « رچده» یداد شددی
اند ،و مینای آن «کوی نشین» و یا «کون تانی» از  .از اینکه ایدن مدردم از مردمدان اَریدانی بدودی اندد ،آن دا
را بنام تاجیک آن م تاجیک کونی) گفته اند .رچه را گفته اند که مینای کون تانی میدند .پس اگر این ندام
را نم پ یریم تاجیک کونی ،زواد مطرح می شود که :تاجیک کدام کویا جوابش ادبتده کدوی پدامیر ازد .پس
بدین ترتیب اگر شغنانی نا را چی تاجیدک کدونی بگویندد و چده پدامیری در میندا ایدن ندر دو یدک مف دوم را
میرزانند.
ب ر ترتیبی که بودی باشد ،که رچه و یا لچه ،از زبان زغدی ،پارزی ،و یا ترکی مشتق شدی باشد ،مینای
آن جز تحدیر و تونین چیزی دیگری نمدی تواندد باشدد .روس ندا ،ایدن م دئله را درا کدردی بودندد ،و بجدای
اصطالح تحدیر آمیز «تاجیک کونی» اود این ندام را بده «مدردم پدامیر» پامیرزدکو ندرودا) تغییدر دادندد .و
این یک نام با م مایی از و گزینه ب تر از که جایگزین « لچه» و یدا «تاجیدک کدونی» شددی ازد  .در
اینجددا یددک زددواد مطددرح مددی شددود کدده آیددا اصددطالح «پددامیری» یددک اصددطالح بجازد کدده توزد روس نددا
مطرح گردیدی از ا جوا نگارندۀ این زطور ،م ب از  .بلی ،اود اینکه این ا را بنام «قدوم لچده» ثبد
نمودی اند ،و لچه را به مینای کون تانی آوردی اند و بدین منازب روس نا آن ا را «تاجیدک کدونی» گفتده
اند .در نر صورت این ا من و به کوی و باشندگان کون تان ن تند .ودی باشندی کدام کدوی و بدرزنا جدوا
جز کوی نای پامیر چیزی دیگری متصور نخواند بود .تاجیک کونی ،تاجیک کدام کوی پایها جدوا باشدندی
کوی نای پامیری .پس رچه و یدا لچده بده میندای «کون دتانی» ازد  ،و ندام آن کون دتان «پدامیر» ازد ،
بنابراین ،بطور اختصار تبدیس شدن «قوم لچه ای» به «قوم پامیری» یک ازم با م مایی از  .اگدر لچده
و یا رچه ،یک نام تحدیر آمیز از  ،نام «پامیری» از یک هرف در خود کدام تحدیدری جدای نددارد ،و از
هرف دیگر نام با افتخاری از که صی آوازی اش ج ان را در نوردیدی از  .اگر ک ی به این نام شک و
یا اعتراض داشته باشد و بگوید این یک نام جدید از  .این مربوه میگردد به مدودۀ تومداس زداس کده گفتده
از  :یا تیریف کن و یا تیریف شو .ما نام را خود ما بر خود می گ اریم و خود مان را تیریف می کنیم که
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کی ددتیم .نددام فددیض آبدداد در تاجیک ددتان «واشدد ِگرد» بددود و در بدخشددان نددام فددیض آبدداد اود « َجددوز گددون =
جوزون» بود.
اعتراض دیگر اینکه اگر ک ی بگوید که پامیری قر یز نا ن دتند ،ایدن ندم یدک زدخن ندا بجازد  .زیدرا کده
قر یز نا ناقلین ی ن تند که توز عبد ادرحمان خان در پامیر نای خورد و کالن برای شدان جدای دادی بدود.
کدرس و کُ َرند در فصدس تاب دتان مدی
این ق م نم قندناری رمه نای شان را در مراتع شیوی در دش نای َ
چرانند ،آیا ما بگوییم که شیوی از قندناری نا از ا
یک نکتۀ جادب را گورد ُن ) )162 .. ،1876 (Gordonمت کر شدی و گفته از  ،کده در بدخشدان جدایی
زمین نموار که بر بلندی قرار داشته باشد ،آنرا «پامیر» می گویند .وی چنین نوشته از  :اینن ننام امنامیره بنه
شننکی یننط ا ننمالت عننام تبننارز مینندا کننردا کننه بننه ننراا رنناا اننای مرترنند و امننوار ،و وادی اننا کنناربرد دارد ،تننا اینکننه از
رارااای کوای که فقم در ف ی تابستان قابی نشیمن استند ،متمایز رردند .وادی شیوا که بمرف شمای شرقی فنی ببناد،
2
پامیر شیوه » یاد می رردد.
بدخشان موقعیت دارد ،برای میله اای تابستانی مشهور است ،ام نان بنام «
ِ

ودی ما تا اکنون از ک ی نشنیدی ایم که شیوی را ندم پدامیر بگویندد .گدوردن ایدن مطلدب را از ک دی شدنیدی کده
اهددالع درزد نداشددته ،و یددا اینکدده ایددن برداشد شخصددی اش از واژۀ «پددامیر» بدده شددکس عددام مددی باشددد کدده
دگرواد گوردن  140زاد پیش آنرا مطرح کردی از .
اصطالح شغنی قدام بیشتر از اصطالح تاجیک دارد .اصطالح تاجیک بیشدتر از قدرن زدیزدنم بده ایدن هدرف ر دور کدردی
از  .زامانیان که در آزیای میانه حکوم کردی بودند ،ادعا نکردی بودند که ما تاجیک ن تیم و به زبان تاجیکی صحب می
کنیم .رودکی ،ناصر خ درو ،فردوزدی ،و دیگدران گفتده اندد کده مدا بده زبدان پارزدی و یدا پارزدی دری صدحب مدی کندیم .ایدن
اصطالح بیشتر بخاهر مصلح نای زیازی بوجود آمد .تا قرن بی تم تا زاد  )1924شداعری و یدا نوی دندی ای نگفتده ازد
که من به زبان تاجیکی شیر می زرایم و یا می نوی م .ناصر خ رو که از ناحیه قبادیان تاجیک تان از  ،زبان خود را دری
و پارزی گفته از  .این بر می گردد به نازیونادیزم و یا ملی گرایی قومی که آیا زاکنین بومی آزیای میانه تاجیکان بودی اندد
و یا ازبکان .بدین خاهر صدر اددین عینی اصطالح «زبدان تداجیکی» را ابدداع کدرد .اگدر میگفد مدن پارزدی گدوی پارزدی
زبان) ن تم ،برایش م ی گفتند که پس تو ایرانی ن تی و به ایران بر گدرد .روی مجبورید  ،در زداد  1924زبدان پارزدی در
آزیای میانه به «زبان تاجیکی» تغییر یافد و در زداد  ، 1929از بطدن ایدن مودفدۀ زیازدی ،یدک جغرافیدای واحدد زیازدی بندام
تاجیک تان تشکیس شد .در افغان تان نم زبان پارزی ،اود بنام زبان پارزی دری ،و بیدا بده شدکس اختصدار بندام «دری» پدیدد
آمد .در حادی که در کتا نای قدیمی« ،قرا فارزی» بود نه دری.

نددام ایددران نددم «پددارس» بددود کدده عددر نددا آنددرا «فددارس» خواندنددد ،یونددانی نددا پددارس را بدده شددکس «پ دـِرس»
خواندندد و بیددا انگلدیس ندا ،آندرا «پدـِرشیا» و زبدان آن دا را پدـرشَن/پرژن ) (Persianگفتده اندد کده از نمددان
پارس و پارزی اقتباس شدی از  .و این زبان بنام پارزی/فارزی در ج ان شناخته شدی بود .در زداد 1314

2
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نجری خورشیدی برابر با  )1935ن ر به ندای رضای شای پ لوی ،شای پارس ،نام آن کشور بده «ایدران»
تبدیس شد ،ودی زبان آن ننوز پارزی باقیماندی از .
تمام کشور نای آزیا که به پ وند مکان زاز « ـــ ِتان » مشخص شدی اند ،نمه بخاهر م دایس زیازدی بدودی
از – مانند افغان تان ،تاجیک تان ،ازبک دتان ،قر ززدتان ،قزاق دتان ،ترکمن دتان ،پاک دتان ،دا دتان ،و
ــ ِ تان نای دیگر.
حاال بح از نوی  ،نوی زازی ،و نوی زدایی از  ،و اقلی نای قومی و زبانی زخ تح تپثیر ایدن
پدیددی زیازدی آمددی اندد .آیدا پدیش از زداد  1947کددام مکددانی م دما بده «پداا» بدودی و یدا قدومی بندام «پدداا»
وجددود داشددته کدده محددس زددکون یددک قددوم باشددد و پ ددوند مکددان زدداز «زددتان» را بددا آن عددالوی نمودنددد تددا
«پاک تان» شودا نی قومی و نی محلی بدا ایدن نوید تدا زداد  1947در ندشده ج دان وجدود نداشدته ازد .
اکنون کشوری به این نام با حدود و ثغور مشخص در ندشه ج ان بوجود آمدی از .
در ق م مل و مل زازی ،در دوران شدوروی ،بوشدکوف ار دار میددارد دودد شدای اُف )97 .. ،کده پادی دی
ملی شوروی نم در مرکز و نم در اهراف ناشی از ن ریه ای شد که زاختار زوزیادیزم م بب اد ام ملی نا نمرای با ملی
نای تمامی خوای م تبد) خواند شد .بدین خاهر مامورین رزمی آمدارگیری نفدوس ) (demographyاینگونده ملید ندا را
شان بیرون کشیدند ،و اینگونه عمس در مدابس پامیری نا نم م جس بود .در زر شدماری زداد  ،1939شدمار اقدوام و
از دی
ندم شدامس نشددند .و
نمچنان تیداد زبان نای آن ا کم شد ،و در زر شماری نای زاد نای  1959و  1989آن ا حتی در دی
از آن زمان به بید پامیری نا با تاجیک نا نمگون ) (assimilationشدند و بنام تاجیک یاد شدند .و از ن ریده دانشدمندان در
این م ئله کامال بطور آشکارا چشم پوشی شد .م ال در زرشماری زاد  ،1959دانشمندان ذکر کردند که ح ف وخی ،شدغنی،
و روشانی از دادی اهالعات ) (dataزر شماری با روند نمگون زازی و ترکیب نمودن آن ا با تاجیک نا بطور واضدم نمدی
بیان کند؛ زیرا که آن ا یک زبان و یک فرنن متفاوت داشتند .آن ا نمچنان ادعا کردندد کده نمگدون زدازی ندم نمدی
توان
تواند در این مدت کوتای انکشداف بیابدد .نمگدون زدازی میمدوال در اثدر یدک تغییدر در زبدان بوجدود مدی آیدد ،وددی ملید ندای
پامیری حتی بید از زر شماری  ،1959زبان نای شان را حفظ نمودند .در زر شماری  1989دوبارۀ عین قصد تکرار شد و
3
از ملی نای پامیری دوباری چشم پوشی صورت گرف .
در اینجا ،دانشمندانی زبانشناس چون والدیمیر بارتودد چندین بدار اعتدراض کدردی کده «مدردم پدامیر» پامیرزدکو ندردودا) از
خود زبان متفاوت و فرنن متفاوت با تاجیکان دارند ،و با نوی آن ا حفظ گدردد و ایدن یدک رلدم زدریع ازد  ،وددی دزدتگای
حکومتی و ن امی کار خودش را پیش می برد تا به انداف زیازی شان برزند.

اینکه در اتحاد جمانیر شوروی چرا مل زازی شروع شد ،واب تگی به منطق و فل فۀ تکامدس بلشدویک ندا
داشد کدده گفتنددد :اندددال کددارگر نددا پرودتاریددا) زمددانی امکددان پیددروزی دارد کدده پددیش از آن اندددال ملددی و
دموکراتیک پی ریدزی شدود و بده شدکس گیدری یدک «ملد ِ واحدد» انجامدد .از اینکده ایدن پدیش شدره در زدر
زمین نای آزیای میانه وجود نداش  ،بناء ،شروع به ازاس گد اری ملدی نمودندد تدا ایدن کمبدودی را ندر چده
زود تر رفع نمودی به اندال پرودتاریایی دز یابند ،و این هرح در زاد  1924عملی شد ژناا)3.. ،
و از آن پس اقوام پامیری نم بنام تاجیک یاد شدند.
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بلی ،حاال که بخود آگانی رزیدی ایم ،و قانون ازازی جم وری ازالمی افغان تان این حدق را بده ملید ندای
دیگر دادی تا در شنازنامۀ نا ت کری تابیی ) نام قوم آن ا ذکر گردد ،با ازتفادی از ایدن فرصد  ،بدار نمگدون
شوی – چده جبدری و چده اختیداری – را از شدانه ندای خدود دور انددازیم و بخداهر مصدلح ندای گدرایش
حزبی نوی اصلی خود را قربانی نمگون شوی زازیم.
ایدن نوشددته یدک مپخد خددو بدرای ک ددانی ازد کده عالقمنددد اندد در زمیندده میلومددات ک دب کننددد و نمچنددان
ک انی که از این موضوع نم به نحوی از انحا هفری می روند ،ج ازدیاد میلومات شدان خیلدی مفیدد تمدام
خواند شد.
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