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Забон падидаи љамъиятї буда, метавонад аз як њолат ба њолати дигар
гузарад ва захираи луѓавии он дар њар давру замон дигаргун шавад. Аз ин рў,
вожаву истилоњоти мухталиф дар раванди тараќќиѐти замон ба вуљуд
меоянд, ѐ аз забонњои дигар иќтибос мешаванд, маънои нав пайдо мекунанд,
ѐ шакли нав мегиранд, аз нобудшавї рањо ѐфта, ранги тоза мегирад ва ѐ аз
ривољ афтода аз эътибор соќит мешаванд. Таркиби луѓавии њар забон, аз он
љумла забони вахонї низ аз ин гуна таѓйироту тањаввулот холї нест.
Чун забони вахонї дар ќатори дигар забонњои бадахшонии гурўњи
забонњои эронї ба оилаи бузурги забонњои њиндуаврупої шомил аст, дар
масири таърих дар баробари дигар забонњо ба тањаввулоти зиѐде дучор
гардидааст[5, 7]. Дар раванди тараќќиѐти замон, бо сабаби ин тањаввулоту
таѓйиротњо забони вахонї њам мисли забонњои дигари бехату алифбо хеле
коњиш ѐфтааст.
Чунин вазъияти ногувор дар он љойњое, ки вахонзабонон зиндагї
мекунанд, ба мушоњида мерасад.
Воридшавии вожањои нав дар забони вахонї ривољ ѐфта, боиси мањдуд
шудани мавќеи истифодабарии калимањои аслї ва вожањои иќтибосии
ќадимие, ки дар тўли таърих дар ин забон њазм шуда буданд, гардидааст.
Аксарияти вожањои бунѐдии забони вахонї аз истеъмол баромада,
калимањои иќтибосї пурра љойгузини онњо гардидаанд. Азбаски забони
вахонї дар минтаќањои гуногун, аз љумла дар водињои Вахон (аз болооби
дарѐи Панљ байни сарњади Тољикистон ва Афѓонистон), Сарњади Афѓонистон
(ќад-ќади Вахондарѐ), дар Читрол ва Канљут, дар водињои дарѐи Ярхун,
Ишкоман, Хунзо ва Шимшоли Покистон, инчунин дар вилояти мухтори
Синцзян, Сариќул ва водии дарѐи Килян (аз тарафи ѓарби Хутан)-и Хитой
муштамал мебошад, бинобар ин раванди тањаввули он низ як хел нест. Агар
ба забони вахонї дар Љумњурии Тољикистон таъсири забони тољикї зиѐдтар
бошад, дар Афѓонистон забони дарї, дар Покистон забони урду ва англисї
ва дар Љумњурии Мардумии Хитой забони уйѓурї бештар таъсир
мерасонад[3, 5].
Мо ба тањлили иќтибосшавии забони вахонї танњо дар минтаќаи Вахони
Љумњурии Тољикистон, ки ин мавзўъ дар шароити имрўза ќобили пажўњиш ва
тањќиќ аст, иктифоъ мекунем.
Бояд зикр намуд, ки сокинони водии Вахони Љумњурии Тољикистон њама
дузабона ва сезабона(билингв ва трилингвњо) њастанд, зеро забони давлатии
ин мардум забони тољикї буда, забони вахонї њамчун забони модарї хизмат
мекунад. Забони тољикї дар байни сокинони ин минтаќа ба унвони забони
дин ва адабиѐти хаттию шифоњї низ ривољ дорад [2, 62].

Азбаски забони вахонї ва забони тољикї аз нигоњи хешутаборї ба як
гурўњи оилаи забонњо ворид мегарданд, аз ин рў, ин ду забон пайванди
ќадимї дошта, аз забони тољикї ба забони вахонї иќтибосоти зиѐде дар
даврањои гуногуни таърихї ворид гардидааст.
Дар шароити муосир вахонињо бар ивази бархе аз вожањои аслї бештар аз
истилоњоти иќтибосии тољикї истифода мебаранд, ки аз мањдудшавии
вожањои забони вахонї дарак медињад.
Њамин тавр, як гурўњ калимањои аслии вахонї аз гуфтори ин мардум
берун монда, ба љойи онњо вожањои тољикї корбурд мешаванд. Тазаккур
бояд дод, ки забони вахонии Тољикистон дорои се лањља болої, марказї ва
поѐнї мебошад. Агар калимањои аслї дар лањљаи Вахони боло зиѐдтар њифз
шуда бошанд, дар лањљањои марказї ва поѐнї аллакай аз истифода
баромадаанд.
Иќтибосшавии вожањои забони тољикро дар забони вахонї ба ду гурўњ
метавон људо кард.
1. Иќтибосњои ќадимї
2. Иќтибосњои муосир
1. Вожањои тољикие, ки дар тўли асрњо ба забони вахонї ворид шуда, то
замони мо дар ин забон баробари вожањои аслии вахонї корбурд шудаанд,
лекин имрўз калимањои дигаре низ иќтибос шуда истодаанд, ки мавќеи
истифодабарии калимањои ќаблиро хеле мањдуд гардонидаанд.
Масалан, калимаи γǝrung њамчун сифати аслї дар забони вахонї маъмул
буд, вале имрўз дар њоли нобудшавї ќарор дорад. Агар аз нутќи калонсолон
шунида нашавад, дар нутќи насли љавон хеле кам ба мушоњида мерасад. Дар
асоси сарчашмањо маълум мегардад, ки вожаи γǝrung калимаи иќтибосии
таърихї буда, аз забони форсии «girān», ки дар забони тољикї дар шакли
«гарон» мављуд аст, иќтибос шудааст [5, 186]. Вожаи мавриди андеша дар
асоси меъѐри фонетикии забони вахонї сохта шуда, ба ќолаби овозии забони
вахонї мувофиќ карда шудааст. Ин аст, ки ин вожа дар тўли асрњо мавриди
истифода ќарор дошт. Њоло бошад, ба љойи вожаи мазкур, аз забони тољикї
муродифи вожаи “гарон”, яъне калимаи «вазнин» дар шакли wazmin дар
забони вахонї маъруфият пайдо кардааст. Барои намояндагони забони
вахонї истифода намудани вожањои иќтибосї нисбат ба вожањои таърихї
осонтар менамояд.
Калимаи loša дар “Ѓиѐс-ул-луѓот”-и Муњаммад Ѓиѐсуддин ба маънои
“забун ва лоѓар ва заифи мутлаќ, хоњ инсон, хоњ њайвон” омадааст [1, 206]. Ин
вожа дар забони вахонї низ мањфуз буд ва бо маънои дар луѓат омада корбурд
дошт. Њоло вожаи loša ба ѐди фаромўшї рафта, љойи онро вожаи тољикии
“хароб” бо таѓйиротњои овозї дар шакли xǝrob гирифтааст. Дар забони
вахонї аз калимаи “хароб” садоноки “а” бо табдили “ǝ”, ки яке аз меъѐрњои
иќтибосгирии забони вахонї мебошад, ворид гардидааст. Вожаи мавриди
андешаро имрўз танњо аз гуфтори куњансолон метавон шунид.
Дар забони вахонї калимаи куњаниќтибоси dǝma мављуд аст, ки то њол
дар нутќи соњибони ин забон ба кор меравад, аммо баробари ин вожа
калимаи “шамол” низ иќтибос шуда, бо каме фарќияти фонетикї дар шакли

šǝmol истифода бурда мешавад. Агар љараѐни истифодаи ин навъи вожањоро
аз нигоњи семантикї даќиќтар мушоњида кунем, маълум мегардад, ки
калимаи dǝma њамеша дар мавриди шамоли бошиддат истифода гардида,
калимаи “шамол” ба маънои “шамоли сабук ва шамоли форам” роиљ аст.
Калимаи loγ дар забони вахонї ба маънои “њазл, шўхї” маъмул аст, ки
дар “Ѓиѐс-ул-луѓот”-и Муњаммад Ѓиѐсуддин низ ба њамин маъно, яъне “њазл
ва зарофат ва хуштабъї” омадааст [1, 204]. Пас аз пажўњиши ин навъи вожањо
ба хулосае омадан мумкин аст, ки чунин вожањо дар забони вахонї хеле
барваќт иќтибос шудаанд ва њатто аз вожањои иќтибосї будани онњо пай
бурдан мушкил аст. Њоло мавќеи истифодашавии вожаи loγ дар забони
вахонї хеле мањдуд шудааст. Синоними вожаи мазкур калимаи тољикии
“шўхї” буда, ба љойи вожаи loγ бештар истифода мешавад ва дар забони
вахонї вожаи “шўхї” бе ягон таѓйироти фонетикї доираи васеи
истифодабарї дорад.
Ё ин ки бар ивази калимаи woskaṭ, ки худи ин вожа дар забони вахонї
ба воситаи забони дарии Афѓонистон аз забони англисии waist-coat, маънои
“калтача”-ро дорад, ворид шудааст. Калимаи мазкур дар баъзе лањљањои
тољикї (дар лањљаи кўлобї) дар шакли vaskat, дар забонњои дарї wāskat,
пашту waskǝt омадааст [5, 391]. Айни њол вожаи woskaṭ-ро калимаи
“калтача” дар шакли kǝltača//kǝltiča иваз намудааст ва мавќеи истеъмоли
вожаи иќтибосии авваларо дар забони вахонї мањдуд кардааст.
Вожаи čыrt дар забони вахонї ба калимаи “фикр” мубадал гаштааст.
Ин вожа дар нутќи намояндагони муосир, ќариб ки ба мушоњида намерасад.
Бар ивази вожаи čыrt калимаи тољикии “фикр” дар забони мазкур корбурди
бештар дорад. Лекин вожаи иќтибосшуда маънои ќаблии худро гум
накардааст ва дар забони вахонї њам бо маънои аслии худ корбурд мешавад.
Калимаи “гаранг” низ аз забони тољикї ба забони вахонї иќтибос
шудааст ва дар ин забон вожаи хеле серитеъмол аст. Калимаи “гаранг” дар
Фарњанги забони тољикї ба маънои “камњуш, сустфањм, кундзењн” дарљ
шудааст[6, 305]. Лекин дар забони вахонї вожаи kiyak, ки ин калима низ
иќтибосї буда, то њол дар забони вахонї ривољ дошт, имрўзњо мавќеи
истифодабарии он ќариб аз байн рафтааст ва ба љои он калимаи тољикии
“гаранг” дар шакли grang истеъмол мешавад. Вожаи kiyak -ро танњо аз
суханони пиронсолон дарѐфтан мумкин аст, зеро ки дар забони насли љавон
калимањои нав иќтибосшуда бештар ба назар мерасад.
Њамин гуна, вожаи qsa низ дар забони вахонї калимаи иќтибосист. Ин
вожа аз “ќисса кардан”-и забони тољикї иќтибос шуда, аммо аз нигоњи
семантикї таѓйир ѐфтааст. Имрўз калимаи “гап” љойи вожаи qsa-ро, ки дар
забони вахонї чун вожаи худї роиљ буд, иваз намудааст ва танњо вожаи
иќтибосии “гап” дар нутќи мардум корбурд мешавад.
Мавриди ќайд аст, ки баъзан калимањои иќтибосї на ба маънои аслї,
балки бо маъноњои дигар дар забони вахонї истифода мешаванд. Масалан,
калимаи xok дар забони вахонї аз забони тољикї ворид гардида бошад њам,
вале ин вожа маънои аслиашро дар забони вахонї аз даст додааст ва ба
маъноњои “ќабр, гўр; дафн кардан, гўрондан” ба кор меравад.

Ба њамин монанд дар забони вахонї вожаи ozody низ имрўз роиљ аст.
Калимаи “озодї” дар фарњанги забони тољикї ба маънои “халосї, рањої,
наљот” омадааст, [6,726] аммо дар забони вахонї бошад, калимаи ozody ба
маънои “аз касе розї будан, аз касе хурсанд шудан, аз касе хушнуд шудан”
корбурд мешавад. Ин вожа иќтибоси ќадимие аст, ки дар осори классикони
тољик ба њамин маъно низ кор фармуда шудааст.
2. Вожањои тољикие, ки дар солњои охир иќтибос шуда, ба љойи калимањои
аслии вахонї корбурд мешавад ва мавќеи истифодабарии вожањои аслии
забони вахониро мањдуд гардонидаанд.
Масалан, калимаи ṭor вожаи аслии забони вахонист, ки њоло ба љойи он
калимаи тољикии “чормаѓз” ќариб њамеша мавриди истифода ќарор дорад.
Калимаи аслии ṭor дар нутќи соњибони ин забон хеле кам ба мушоњида
мерасад. Ин навъи лексикањои аслї танњо дар зарбулмасалу маќолњои забони
вахонї боќї мондаанд.
“Замин” низ калимаи тољикї аст, вале вожаи њаммаънои он дар забони
вахонї wundr буда, ќариб аз истеъмол берун мондааст ва дар бисѐр њолатњо
калимаи “замин” мавќеи истифодаи вожаи wundr-ро мањдуд кардааст.
Калимаи “фанд” низ аз њамин ќабили иќтибосњост, ки љойгузини вожаи
аслии bыw гаштааст. Вожаи аслии bыw ќариб, ки аз байн рафтааст. маънои
луѓавии вожаи bыw “фанд, фиреб, дурўѓ” аст [4,168]. Аммо имрўз ин вожа ба
маънои “масхара кардан” низ истифода мешавад. Акнун вожаи иќтибосии
“фанд” љойи ин вожаи асилро гирифта, дар забони вахонї алакай њал ва њазм
шудааст.
Ё ин ки, бар ивази калимаи baj-и вахонї калимаи “фарбењ” бо таѓйироти
овозї, ки ба сурати fǝrbi ба ќолаби овоии забон мутобиќ кунонида шудааст,
истифода мешавад.
Калимаи ðin вожаи аслии забони вахонї аст, ки дар мавридњои гарм
намудани об ва хўрок ба кор меравад. Ин вожа то њол дар нутќи куњансолон
ва миѐнасоли вахонзабонон ба мушоњида мерасад. Аммо калимаи “гарм”ба
забони вахонї иќтибос шуда, серистеъмолтар гардидааст ва ба љойи вожаи
ðin кор фармуда мешавад.
Вожаи «гарм»-и тољикї нафаќат ба љойи калимаи ðin омада мавќеи
истифодабарии ин вожаро мањдуд кардааст, балки бар ивази калимаи
вахонии šundr низ истифода мешавад. Вожаи šundr њам маънои “гарм”-ро
дорад, вале дар забони вахонї дар мавридњои гарм будани њаво, хона,
умуман, гарм будани макони зист маъмул аст.
Žinda калимаи бунѐдии забони вахонї буда, онро танњо дар сарчашмањое,
ки имрўз дастраси мардум шуда истодаанд вохўрдан мумкин аст. Ин вожа
имрўзњо ба ѐди фаромўшї рафта, ба љойи он калимаи тољикии “афсона”
мавриди истифода ќарор дорад.
Kыk низ аз ќабили вожањи бунѐдии забони вахонї аст, ки дар раванди
иншкишофи замон вожаи тољикии “чашма” дар шакли ḉǝšma мавќеи
истифодабарии онро мањдуд намудааст. Лекин калимаи kыk дар лањљаи
болои Вахон њоло њам ривољ дорад. Дар лањљањои мобайн ва поѐни Вахон
хеле камистеъмол шудааст.

Хулоса, иќтибосшавии вожањои гуногун, агар аз як љињат ба забон
манфиат дошта бошад, яъне таркиби луѓавии забонро бой гардонад, аз
тарафи дигар ба забон зарари љиддие мерасонанд. Иктибосшавии пай дар
пай метавонад забонро аз байн барад. Дар чунин вазъиятњое, ки вожањои
аслии забон аз истеъмол баромада, љойи онњоро калимањои гуногуни
забонњои мухталиф фарогир мешаванд, ин ба косташавии забон оварда
мерасонад. Нигоњ доштани забон аз намояндагони њар як забон вобастагии
бузург дорад.
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Заимствованых таджикских слов в ваханском языке
В данной статье автор рассматривает вопросы, связанные
с
заимствовании таджикских слов в ваханском языке. Она утверждает, что
многие слова из таджикский язык освоили ваханского языка и стали
причины уменьшить этого языка. Автор статье сосредаточет внимание на
состояние названной языке в Таджикистане и дал объяснение в каком
состаянии они находятся.
Ключевые слова: ваханский язык, Вахан, заимствованных слов,
исконных слов, билингвизм, трилингвизм.

The borrowed words from Tajik into Wakhani language
In the article the author gives information about the borrowed words from Tajik
into Wakhani language. She emphasize that a great number of Tajik origin words
were borrowed into Wakhani language and became the reason of Wakhoni’s
pollution. The author pays attention to the condition of Wakhani language in
Republic of Tajikistan and talks about the situation of this language.
Keywords: Wakhani language, Wakhan, borrowing words, original words,
bilingual, trilingual.
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