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 بر اظهارات آقای نجیب سخی تبصره

ها «بگو مگو»ک هموطنانم را باز کنیم، انبوهی از اگر وبسایتهای انترنتی افغانان و صفحات فیسب  

 کسی در موردی مینویسد و دیگران بر آن ابراز نظر میکنند از بهر مثالرا می یابیم؛ بدین معنی که 

را  روزانه اماینجانب که وقت زیاد . پیدا میکند وامدشروع شده و الی ماشاءهللا د جنگ و دعوا و بع

به را این گونه مباحثات و مشاجرات  مینمایم،وطندارانم رنتی نتاصفحات  مقاالتصرف بررسی 

 پورتالمستثنی شمرده میشود، کامالً یگانه صفحه ای که از این امر . کنممشاهده می هاخروار

مستقل ازهم آن و مطالب موضوعات و حد اکثر  اً غالباست، که « نافغانستان آزاد ـ آزاد افغانستا»

 . شود می نگاشته

است، که « افغان جرمن آنالین»تش میروم، یکی هم پورتال راز جملۀ سایتهائی که هر روز به زیا

سدید و یا سید هاشم آقای مثالً  ،یک نفر. شده استبیشمار میدان مشاجرات و مناقشات  درین اواخر

، و بعد دیگران روی مقاله ای می نگارد ،و یا پوهاند صاحب هاشمیانواصل خانم صالحه وهاب 

 :مشخصاً بنویسمو  گفتهشف شف نی شفتالو اگر . همین مطالب منتشره به جنگ و جدل می پردازند

و سپس دیدیم، که داکتر « افغانستان و مسألۀ زبان»آقای نجیب سخی مقاله ای نگاشت تحت عنوان 

کسب فیض کرده ام، صاحب سید خلیل هللا هاشمیان، که زمانی از محضر ایشان در پوهنتون کابل 

مگر دیدیم که آقای . نوشته و از جناب سخی خواستند در زمینه روشنی بیندازد مطلبی استیضاحی

که استاد گرامی من  من شخصاً مطمئن استم. سخی برآشفت و جوابی تند به استاد هاشمیان نوشت

 ولید داد، نبدروانۀ جناب سخی را خواه و مغرورانهصاحب هاشمیان جواب اظهارات  دپوهان

 .تبصره هائی میکنم ،این آقا در زمینۀ جوابات ارائه شدۀخود منتظر جواب ایشان نمانده و 
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و « تغییر»ت کلمه با استادم به مناقشه پرداخته است، که عبارتند از کلما سر دوجناب سخی بر 

جناب سخی درین ادعای خود آن قدر . نوشته شوند« ولوع»و « تغیر»، که به زعم ایشان باید «ولو»

 .پافشاری میکند، که در چند جای مقالۀ به استادم اسائۀ ادب هم کرده است

 دو کلمۀ« تغییر و تغیر»تا جائی که من میدانم و در دروس عربی صنفوف هفتم و هشتم خوانده ام، ـ 

« تفعیل»نی متفاوت را ارائه میکنند و طوری که حدس میزنم، اولی از باب امختلف میباشند، که مع

این دو باب مفاهیم  مصادرم، که و نیز از همان صرف عربی میدان .شدمیبا «تفعل»ی از باب مو دو

بسازد، در « تدبیر و تذکیر و توجیه»ر آن هیچ الزم نبود، که کسی در غی. متفاوت را میرسانندکامالً 

و جالب اینکه جناب . قبالً وجود داشته باشد؛ و یا برعکس« تدبر و تذکر و توجه»حالی که کلمات 

، در حالی که شرح ساختمانی سخی از خاستگاه علم عروض بر ساخت کلمات به قضاوت برمیخیزد

 !!!!!!!ض و محض صرفی میباشدکلمات یک موضوع گرامری و مح

میباشد، « اگرچه»که کلمۀ عربی و در معنای ( ردو حرف اولبه فتح ه)«ولو»در قسمت کلمۀ ـ 

وی بدین بدعت خود، که یک بدعت . تماشائی و خواندنیست سخی سختاظهارات اختراعی جناب 

های غیر »بعد حدیث  نوشته شود و« ولوع»قبیحه شمرده میشود، اصرار می ورزد که این کلمه باید 

شرح استاد  .را به میدان میکشد و اظهاراتی میکند، که داللت به گمراهی ایشان میکند« ملفوظ

 .هم بیباکانه به دیدۀ اغماض مینگرد« ولوع»هاشمیان را در توضیح کلمۀ عربی 

ی در در/آقای سخی بر استاد بزرگوار، داکتر ناتل خانلری، که از استادان نامور ادبیات فارسی

ران شاگرد را در سطح داکتر ادبیات پرورش داده اهزطی عمر پربارش، ایران به حساب می آید و 

این نکته  ،برای داکتر خانلری« ترک نژاد»تنها ذکر صفت . ، نیز گستاخانه تاخت و تاز میکنداست

 دری/یک ترک نژاد حق و صالحیت ابراز نظر در موضوعات ادب فارسیگوئی را میرساند، که 

اگر این طور میبود، هزاران باستانشناس اروپائی . و این سخت مایۀ افسوس و تأسف استرا ندارد؛ 

و امریکائی که تاریخ قدیم مصر و بین النهرین و غیره را زنده ساخته اند، باید حد خود را میشناختند 

 !!!و پای از گلیم خود دراز نمیکردند

گرامر زبان اساسات بخود آمده و خود را اندکی با  ی،وطندار عزیزم، آقای نجیب سخکه  امیدوارم

از طرف  .خود آشنا سازد، ولی در هر حال از اظهارات بلندپروازنه در برابر بزرگان پرهیز نماید

د و آنچه را موازین امالی زبان دری آشنا بسازدیگر جداً تمنی دارم، که جناب سخی خود را کمی با 

 .به خورد شان داده اند، نادیده بگیرند رسول رهین "!!!پوهاند" مانندی ناوارد اشخاص

 یرنآقای انج ذیصالحی نظیرندارم، مگر از هموطنان و الزم من شخصاً درین عرصه اندوختۀ کافی 

فرازدست میباشند، خیلی دستور این زبان عرصۀ در معروفی که در ادب دری و بالخاصه خلیل هللا 

که  ؛ باشدبراز نظر نمایندموضوع حاضر ادر و  هجداً خواهش میکنم، که وارد بحث گردید
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برای من و هموطنان عزیزم، در هر کجای دنیا که بسر موجود را مسایل  نه  ک  عالمانۀ شان  تشریحات

غیر مسؤوالنه ای نظیر اظهارات آقای عجوالنه و در غیر آن اظهارات . روشن بسازدمیبرند، 

 !!!!خواهد کشاندسخی، جوانان ما را به بیراهه 

 


