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   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ جوالی ٠۴
  

  دیه ترکانی د بيزو کار ن
  

  :به جای مقدمه

شد، مگر به دو دليل اينکار را انجام فرستاده می " رمنج-جرمن" به "ھستی"ًاصوال اين مطلب می بايست به گفتۀ آقای 

  .ندادم

دون بين کمپنی زيمنس المان و پورتال مذکور أنخست از لحاظ امنيتی؛ زيرا با در نظرداشت روابط تنگاتنگ و آمر و م

ری با و با مالحظۀ آن که زيمنس دست دراز استخبارات المان در امور کنترول الکترونيک است، ھرنوع رابطه گي

  .شمرده می شود." د. ان. ب"بارات المان يعنی خبه مثابۀ رابطۀ مستقيم با است" آنالين- افغان جرمن"دريچۀ بحث 

  .دومين دليل، امتناع سايت مذکور از نشر نظرات مخالف می باشد

، اميد از من را بنگارم" داکتر"رتبۀ علمی " ھاشميان" در جريان نوشته اگر گاھی فراموش نمودم جلو اسم آقای -٢

آخر خود . موشی پای عمد ھم در ميان باشد، بر من انتقادی وارد نيستا فرايندر اگر نرنجند، زيرا خود می دانند که 

می دانند که پوھنتون کابل و پوھنځی ادبيات و علوم بشری ھمان زمان دکترای شان را نپذيرفته، به ھمان اساس از دادن 

  .ممانعت به عمل آمدبه ايشان " پوھندوی"رتبۀ علمی 

***  

  : و اما اصل مطلب

، پايش را به "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"با آن که خودم در نخستين روزھائی که بحث ھای فرعی از خارج پورتال 

داخل پورتال باز نمود، ھوشدار گونه از متصديان و ھمکاران قلمی پورتال تقاضا نمودم که متوجه دامی که سرراه شان 

عليه امپرياليزم، ارتجاع و دولت دست رده شده و می خواھند بدين وسيله از حجم افشاء گری ھای سياسی پورتال گست

بيشتر در حل مسايل حاشيه ئی بگيرند، باشند؛ مگر قسمی که می بينم آن ھوشدار نه تنھا را کاسته، وقت آنھا نشانده 

  ".خوده محکم بگيرند"اميد ديگران " وردارد"خودم را نيز ديگران را از افتادن در آن دام باز نداشت، قريب است 

کشور به شمار خارج از  و بی مانند در جمع نويسندگان برجستهًکه در صراحت لھجه واقعا يکی از افراد " نوری"آقای 

 دری از آن جائی که در اخير مطلب با ترجمۀ ثی که به ارتباط درست نويسی و تدوين فرھنگ داشتند،حدر بمی روند، 

عظمت آن کار و توانمندی و ھويت مدعيان تدوين آن را چنان به نيکوئی بيان داشتند که " دیه ترکانی د بيزو کار ن"

باقی نمی گذارند، به اجازۀ شان و در تکميل صحبت شان، می پردازم به نقل قولی که برآن ديگر ھيچ جای تبصره ای 

  .نموده بودند" *نگھت"از گرامی ياد پوھاند 
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بين شاگردان پوھنځی ادبيات و علوم بشری به خصوص محصالن ديپارتمت دری آنقدر " نگھت"ن جملۀ استاد اي

تا جائی که در ھمان . معروف بود، که اگر بنويسم بخشی از وجدان ھر يک از محصالن را می ساخت، گزافه نگفته ام

فتر رياست تأليف و ترجمۀ وزارت تعليم و  نقل می کردند، اين صحبت در د- دوران شاھی-زمان محصالن قبل از ما

" الھام" تربيه که در منزل چھارم ساختمان آن وزارت قرار داشت، در حضور و ھمسوئی مطلق با گرامی ياد پوھاند

حذف " ب"را از عقب غيرملفوظ " ه"استادان در جريان جلسه، وقتی برخی ھا خواستار آن بودند تا . گفته شده است

غير " ه"بيان داشته اند که حاضراند، خودشان را کسی از ھمان جای به پائين پرتاب نمايد، مگر آن ً، مشترکا نمايند

  .نه" ب"از عقب ملفوظ را 

" الھام"پوھاند "از آن جائی که ھر دو پوھاند در يک موضع قرار داشتند، عين مطلب ممکن است از طرف برخی ھا به 

ح می باشد و ما ھم اينک بعد از سالھا حق نداريم، با سنگر گيری در عقب نيز نسبت داده شود که به نظر من ھردو صحي

  .اين و يا آن يکی در اساس، ھدف شان را نفی نمائيم

تحت تأثير و ھمزبان با دو پوھاند نامبرده بودند، به ارتباط که  رشتۀ دری، به خصوص آنھائی تاستادان پوھنځی ادبيا

  :ان چنين بودغير ملفوظ نظرش" ه"آوردن و نياوردن 

غير ملفوظ حذف، و " ه"به منظور ساختن صفت از اسم، مورد استفاده قرار گيرد، در آن صورت بايد " به" ھرگاه -١

  ...ارزشمند و  به معنای بسزا به معنای مشھور، بنام: ا بعد خود بيايد، مانندمچسپيده با حرف " ب"حرف 

 بزن، بنويس، ،بخور، برو: سپيده می آيد، مانندچا فعل مابعد خود در ھمه حاالت و بدون استثناء ب" به" حرف ربط -٢

  ...بمير و 

 پسر، -بچه: می بايد جدا نوشته شود تا از ھرگونه اشتباھی جلوگيری صورت بگيرد، مانند" به" در بقيه موارد، - ٣

  ...و  بھمان - به ھمان، بھر -به ھر، پرسش - به چهطفل و 

ن و ا، در تمام دوران کارش به ھمين اصول وفادار مانده، ھمکار"نگھت"استاد تا جائی که من به خاطر دارم، 

  .شاگردانش را نيز به انجام آن توصيه می نمود

به مثابۀ پايۀ کار، دودسته " نگھت"انگليسی پوھاند - چرا آقای داکتر ھاشميان، به جای فرھنگ دری"به ارتباط اين که 

به اجازۀ شما خوانندگان، اندکی شما را با  آن، لغات آن دری است و نه ھم غياثکه نه " چسپيده اند" غياث اللغات"به 

شنا می سازم، شايد شما بتوانيد زود تر از من، علت را شناسائی آفضای ديپارتمت دری پوھنځی ادبيات و علوم بشری 

  .نمائيد

 در کجا بود، می ھاشت و پايه ھای آناضدادی وجود داپوھنځی ادبيات و علوم بشری کدام نوع در از اين که در مجموع 

چگونگی تدريس آن زبان، محدود می سازيم، ھر چند ھويت و گذريم، بحث خود را محدود به ديپارتمنت دری، آنھم 

  .تمرکز روی ساير اضداد و معرفی حامالن آن، نيز خالی از مفاد نمی باشد

 از يک جانب تماس خودم با استادان قطع شد و از جانب  بعد تر را نمی دانم چون-۵٠ الی اواخر دھۀ ۴٠از اوايل دھۀ 

 به وجود آورد اًديگر، حاکميت نوکران روس بر افغانستان و اشغال کشور به وسيلۀ ارتش سرخ ماھيتا سياه، تغييراتی ر

  . خط تقسيم شده بود۴ در کل شعبۀ دری پوھنځی ادبيات به -که من از آن اطالع ندارم

  رگذاشتن به حاکميت زبان عربی و ھمه چيز را با صرف و نحو عربی ھماھنگ ساختنس=  خط مجددی، انصاری-١

  سيطرۀ خانۀ فرھنگ ايران و فارسی بازی را تأمين نمودن=  خط جاويد، رازی، رضوانی، رھين-٢

زۀ دفاع قاطع از تاريخ زبان دری و افغانستان را مھد پيدايش آن دانستن در عين حال مبار=  خط نگھت ، الھام -٣

   انحرافی ديگرخطوطدرست عليه 
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طلبانه، در بھترين صورت، خواستار آن  کسانی ھم بودند که زبان دری را زبان بيگانه ھا دانسته، از موضع عظمت  -۴

چون طرفداران اين خط بين . را ايفاء نمايد" پشتو تولنه"م شعبۀ پشتو و ُبودند تا شعبۀ دری پوھنځی ادبيات حيثيت د

  .فاقد نقش و نفوذ خاصی بودند، زياد به نظر نمی خوردند" ھاشميان"دری تا آمدن آقای استادان زبان 

در چنين فضائی وقتی آقای ھاشميان به پوھنتون کابل مراجعه و خواستار ايفای وظيفه در آنجا شدند، به دو علت استادان 

  .و حتا ھيأت اداری پوھنځی نمی توانستند زياد روی خوش به وی نشان بدھند

اھی که در مورد ھمکاری ايشان با ضبط احواالت دوران ھاشم خان صدراعظم وجود داشت و می گفتند که وفنخست ا

 وظيفۀ نظارت بر مدت،ط احواالت در تمام  وزارت خارجه اما در اصل مأمور ضبايشان در ظاھر به مثابۀ کارمند

دی با چنان سابقه ای، آنھم در زمانی که جمھوريت را داشته است، در نتيجه آمدن فر" عبدالرحمان پژواک"گرامی ياد 

، نمی را ادامۀ حاکميت ھاشمخانی می دانستندوی داوود خان وجود داشت و مردم ادارۀ امنيت و سياستھای امنيتی 

  .توانست از طرف استادان و حتا ھيأت اداری و مقامات باالی پوھنتون مورد قبول قرار گيرد

 مستقيمی که استادان از ايشان داشتند و وی را انسان خود خواه، به ھم افگن و شوونيست علت دوم شناخت مستقيم و غير

ی ځبه ھمين اساس، پوھن. می دانستند، باعث می شد تا زياد ھوادار و خواھان جذب وی به کدر علمی پوھنتون نباشند

ن باز گشت، پوھنځی مجبور به جذب ايشان از طرف پوھنځی بورس تحصيلی نداشته اند تا حي"ادبيات به بھانۀ اين که 

سرگردان ساختند، بلکه در پذيرش رتبۀ علمی شان نيز شک و ترديد ھائی را به وجود را نه تنھا ايشان " وی باشد

  .آوردند

 با نوشيدن يک گيالس آب سرد حين مطالعه، راجع به اين بخش از زندگينامۀ شان معلومات "ھاشميان"اميدوارم آقای 

خواھشم از آقای . پذيرفته شدند" ديپارتمنت" بنويسند که سرانجام جناب شان به حيث عضو در کدامارائه داشته، 

و حواريون شان اين است که من را در دشنام گوئی به مسابقه نطلبند، زيرا اگر به مانند آنھا در زمينه رتبۀ " ھاشميان"

  .ارمعلمی دکترا و يا فوق ليسانس نداشته باشم، دست کمی از آنھا ند

خود به نيکوئی می دانند يکی از کسانی که مانع جذب آنھا در ديپارتمنت دری آن پوھنځی می گرديد، " ھاشميان"آقای 

، اين که امروز ادعای نزديکی با ايشان را دارند، ندبود" الھام"و " نگھت"دو شيفتۀ زبان دری مستقل يعنی گرامی يادان 

ی برای اثبات آن وجود ندارد، بلکه سکوت دو دھه در مورد شاھکار حيات گرامی با تأسف به غير از ادعا، نه تنھا دليل

ه ای موسوم به چلپسنامو و خوددداری از معرفی آن فرھنگ با وجود در اختيار داشتن اصل کتاب " نگھت" ياد پوھاند

 چيز ،جز انتقام از وی، به "نگھت"، گواه بر آن است، که علت سکوت در مورد فرھنگ گرامی ياد »آئينۀ افغانستان«

ديگری بوده نمی تواند؛ در غير آن می توان گفت که رابطه بين عقل سليم و بدن سالم  خود را به شکل معکوس آن 

  .نمايان ساخته است

   
" نکھت"به خود اجازه ندادم تا به جای آن کلمۀ به مثابۀ اسم خاص به کار رفته است، " نگھت"کلمۀ که  از آن جائی -*

  .ار گيرمرا به ک
  پ. خ
  
  


