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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ اگست ٠۴
  

  "امير اللغويون "در مقام "ھاشميان"
  
  

  28/07/2015  :تاريخ    کلفورنيا: محل سکونت  سيد خليل هللا ھاشميان: اسم(

  

  :ذيل را مطرح کرده اند) سؤاالت( سواالتنامدار افغان محترم پوھندوی شيما غفوری درايميلی ) شاعره( شاھرۀ

برای معياری ساختن بيشتر قاموس و ھمکاری دوستان شامل اين ) پيشنھادات( پيشتھاداتھا و ) سؤال( سوال""

  :پروژه 

  شخصامن ...  زبانی کلمات را نيز ذکر نمائيم؟ مثال عربی، فارسی آيا ما توانايی آنرا خواھيم داشت تا منشاء) ١

) تعيين( تعينبرای خود آنرا مشکل ميدانم، ولی ھرگاه يک نفر برای پيداکردن ھمين خصوصيت کلمات ) ًشخصا(

  .اگر بلی، پس بايد در جدول کلمات يک ستون جداگانه اضافه شود. شود، کار خوبی خواھد بود

کتگوری اسم، صفت، قيد، ) را در( رادرميتوانيم انواع کلمات ) صرف و نحو( سرف و نحو آيا از لحاظ) ٢

  بنويسيم؟ اگر بلی بايد پس يک ستون جداگانه اضافه شود، ولی تحت کدام عنوان ؟...فعل

نمائيم تااز ضياع وقت ھمه )  مراعات(  مرعاتبخش نظرات صائب پيشنھاد مينمايم که کوتاه نويسی را  در) ٣

پيشنھاد خويش را  نظر و) ًساأر( راساازينرو ھر گاه بدون تشريفات معمول . )آيد( ايد) به عمل( بعمللوگيری ج

  .نميشود، پروسۀ کار ما را آسان تر ميسازد) خفه( حفهبنويسم با اطمينان به اينکه طرف مقابل 

يل نوشتۀ يکديگر مشکل ميباشد، ولی اصالح و تکم )؟؟؟؟؟( جرنااگر چه ھر فرد اين پروژه قابل احترام است و ) ۴

 )نظر(  بظر حد اکثر به ھمديگر خويش )به طور (بطور نتيجۀ مثبت کار مشترک الزم است تا ما )به خاطر( بخاطر

بايد اين ھم واضح باشد که ھر پيشنھاد ھم درست بوده نميتواند، ولی . بدھيم و کار ھمديگر خويش را تکميل نمائيم

 وجکک ديگری را داشته باشد، تا در ھمين حلقۀ )به کار (بکارنظر دادن ) جرأت( جرئتد باي )کدام(  گدام ھر

 داننشمندانچون ھدف نھايی قضاوت مثبت خوانندگان و . در مورد ھرکلمه بيشترين تفکر صورت بگيرد) کوچک(

  ."" بود خواھد) دانشمندان(

مطروحۀ شما بدينوسيله انالين ميشود تا ھمه ) سؤال( سوالچھار ! خواھر دانشمند محترم پوھندوی شيماغفوری

 يک )به حيث(بحيثاعضای محترم پروژه وھموطنان آنرا خوانده وجواب و نظر خود را در زمينه بنويسند نظر من 

 )٢٠١۵ جوالی ٢٧ھاشميان - با عرض احترام - تقديم ميشود  )؟؟؟؟؟( فراعضو اين پروژه 
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  !خوانندگان نھايت عزيز

 تان تقديم گرديد، کاپی يادداشتی است که به وسيلۀ يک تن از دوستان گرانقدر در اختيارم قرار آنچه در فوق خدمت

ناگفته نماند که بيشترين . گرفت، تا اگر تبصره ای را در آن مورد الزم بدانم، با شما خوانندگان عزيز درميان گذارم

، در غياب از ايشان سپاسم را بيان می به وسيلۀ شخص مرسل انجام يافته که من بابت آن" غلطی گيری"قسمت 

در صورتی که خواسته باشيد می توانيد عين متن را در بخش نظرخواھی ھای باتالق پرچمی زادۀ رسوا يعنی . دارم

  . از نظر بگذرانيد" جرمن آنالين-افغان"

" قاموس دری"طالح مطالعۀ متن فوق در کنار ساير مطالب، به مثابۀ نخستين مسأله انگيزۀ تھيه کنندگان به اص

در ذھنم به وجود آورد که در عقب اين تالشھای مذبوحانه از را را برايم مھم ساخته، سؤالی " ھاشميان"پيشنھادی 

طرف مشتی بی فرھنگ که غلط نويسی و الابالی گری را به مثابۀ سبک خود تبليغ نموده، ترويج می دارند، 

  چيست؟

احمد "نخست آرزوی به گور بردۀ . ند ديگر ھمزمان برذھنم ھجوم آوردوقتی سؤال انگيزه مطرح گرديد، دو نکتۀ

 ادامه خواھم داد که وقتی دربی را لتا وقتی به اين تصفيۀ نژادی در صفحات شما«که زمانی گفته بود " شاه مسعود

 آموزندۀ  در پای مقالۀ ارزشمند وو نکتۀ دوم تذکر ادارۀ پورتال» ديگر به گوشم نخورد" څوک يی"بزنم، صدای 

 ٢٩مؤرخ » ًواقعا يک پورتال ملی است؟" آنالين-افغان جرمن"آيا «معنون به " سديد"نويسندۀ توانای کشور آقای 

اما در اساس کينه و " دری"اميدواريم آنھائی که در عقب نقاب حمايت از زبان  .....« که نوشته بود ٢٠١۵جوالی 
  .».....نفرت عليه آن زبان فرھنگ سازی پيشه نموده اند

چرا اين دو مطلب به ظاھر مجزا از ھم حين تفکر در مورد انگيزۀ قاموس نويسان در ذھنم خطور علت اين که 

ًنمود، کامال روشن است، چه ھمه می دانيم که راسيزم و ناسيوناليزم کور و تنگنظرانه در تمام ادوار تاريخ روی 

مانی که جوامع طبقاتی به مثابۀ آبشخور آن در جھان وجود  عظمت طلبانه بوده و تا ز شوونيزمديگر سکۀ فاشيزم و 

  .داشته باشد باقی نيز خواھد ماند

عليه گويندگان و متکلمين زبان پشتو، از متکلمين زبان " احمد شاه مسعود"به عبارت ديگر به ھمان سانی که نفرت 

که در چطور می توان به خود حق داد پای فرا تر گذاشته، با نابودی گوينده آرزوی مرگ زبان را نيز می نمايد، 

و اکثريت باند حلقه زده به دور وی که به صورت مستقيم و علنی به تبليغ نفرت نژادی و قومی " ھاشميان"مورد 

 فکر نموده، انگيزۀ آنھا را از به اصطالح قاموس سازی چيزی به غير از ضديت و اشتغال دارند، چيزديگری

که " ھاشميان"در غير آن چطور می شود باور نمود که فردی با عدم صالحيت مسلکی . تخريب اين زبان ندانست

سان مسؤوليت با بی مباالتی و بی پراوئی يک ان" سر تيم" غلطی امالئی می کند و از موضع ۴در نوشتن دو سطر 

، در معرض مطالعۀ ديگران قرار می دھد کرده استغلطی ١٧ سطر، ١٣ناشناس نوشتۀ ھمکار ديگرش را که در 

قبل از اين . را نشخوار کند» قاموس دری«و ھيچ خجالتی ھم نمی کشد که با وجود چنين افتضاحی ھنوز ھم، تدوين 

با ا بيتی را که سالھا قبل در مورد کسان ديگری گفته بودم، بحثم را به ھمين رابطه ادامه دھم، الزم می دانم تکه 

  .بار ديگر تکرار نمايم" ھاشمان"مخاطب ساختن 

  آنکس که نداند و نخواھد که بداند       حيف است چنان جانوری زنده بماند

  . »لغويون و امير آنھا«و اما به ارتباط اغالط امالئی 

ئی در نوشتۀ باال می توان مکث نمود و جھل مدعيان تدوين فرھنگ را در با آن که به ارتباط ھريک از اغالط امال

زمينۀ زبان دری به وضاحت نشان داد، به اجازۀ شما خوانندۀ عزيز، بحث در مورد ساير اغالط را برای دوستان 
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يشتر را مد نظر گرفته، وقت ب" امير کم سودان"ديگر گذاشته، صرف يک نکته از ھمان دوسطر اول نوشتۀ شخص 

  .تان را نمی گيرم

  ) ....شاھرۀ: (در ھمان اولين سطر و اولين کلمه می نويسد" ھاشميان"

دوست محترمی که آن نوشتۀ افتضاح آميز را برايم فرستاده است، خود آن را طبق روال عادی در گويش و نگارش 

  .داده استنشان را » امير اللغويون«اصالح نموده، غلطی امالئی ) شاعرۀ(مردم ما به شکل 

 وی و مرغھای يک لنگه اش داريم" ھاشميان"خدمت اين دوست گرانقدر بايد نگاشت، با شناختی که ھمۀ ما از 

 سال سابقۀ کار تايپستی، ٧٠در قبال اين اشتباھش تمکين پيشه نخواھد نمود، بلکه با ادعای بيش از که گذشته از اين 

تيجه به اجازۀ دوست فرستندۀ مطلب، خودم می پذيرم که منظور از چه بسا به توھين منتقد نيز اقدام بورزد، در ن

در کمپيوتر شان، ) ع(و ) ه(بوده که تايپست خطاناپذير، به نسبت ھمجواری حروف ) شاعرۀ(ھمان ) شاھرۀ(

  .مرتکب چنان اشتباھی شده و ديگران عاقل اند و نبايد پی نقطه بگردند

گاشت که مشکل من نوعی که زبان دری را به صورت مسلکی در صنف مگر به اجازۀ شما خوانندگان عزيز بايد ن

فرا گرفته ام، به صورت دقيق از ھمان جا آغاز  می يابد که بپذيريم، " نگھت سعيدی"استادانی ا ز سنخ گرامی ياد 

ر از عذر بد ت«مشکلی که می تواند ضرب المثل .  بنويسد) شاعرۀ(اشتباه تايپی نموده و می خواسته " ھاشميان"

نيز در زبان دری غلطی آشکاريست که اگر انسان ) شاعرۀ(و آنھم بدان دليل که کاربرد کلمۀ . را تداعی نمايد» گناه

نويسندۀ آن را از اساسات زبان دری نشان می دھد، بلکه جھل مرکب وی را از دم آن را بگيرد، نه تنھا کم سوادی 

 اقتصادی در کل و جامعۀ کھن - فرھنگی -اختار ھای اجتماعیرابطه بين ايجاد کلمات و رابطۀ متقابل آن با س

  :زيرا. به وضوح نشان می دھدبه صورت خاص کشور ما 

 بدانيم که در زبان دری خالف يد ھمه و بدون استثناء می دانيم و با-  آنھائی که سواد نوشتن و خواندن دارند- ما

 وجود ندارد تا حين  لفظیمان ساده تر، مؤنث و مذکراکثريت قريب به اتفاق زبانھای ديگر، تأنيث و تذکير و ھ

می خواھد از خود زبان دری باشد و يا ھم کلمات بيگانه ای که در زبان دری آمده و ما تنھا حق  - استفاده از کلمات 

ز ھم ، آنھا را بر مبنای جنسيت ا- داريم آنھا را با تابع ساختن شان به دستور زبان خود ما مورد استفاده قرار دھيم

اين مدعی دروغين استادی در پوھنځی ادبيات و علوم بشری ھنوز که ھنوز است نمی داند که وقتی . متمايز بسازيم

را به کار برد، ... شاعره، محترمه، رئيسه، مديره و : می خواھد مطلبی را به دری بنگارد حق ندارد کلماتی مانند

با جھل خود بر ود ندارد و استفاده کننده از چنين باژه ھائی وجلفظی زيرا در زبان دری در اساس تذکير و تأنيث 

 اجتماعی دوره -دستور زبان و حتا ساختار بدون تبعيض جنسی زبان دری که به يقين برخاسته از ساختار اقتصادی

ھای پيشين کشور و موقف مساوی زن و مرد در پيشبرد امور حياتی روزمره می باشد، ظلمی را روا می دارد که 

  . چ مناسبتی با زبان دری نداشته استھي

  "!ھاشميان"آقای 

» امير اللغويون«برايتان توصيه می دارم به جای تالش در قسمت " نگھت" يک تن از شاگردان استاد ۀبه مثاب

» امير المؤمنين«مقام شدن، حال که خدا برايتان داده و مال عمر ھم به درک واصل شده، بھتر است خود را جھت 

بدين سان ھم ًيقينا از تأئيد و حمايت باری جھانی و دستان عقب وی تيز برخوردار خواھيد شد،   کهديدارکانديد ب

فرو کش خواھد نمود و ھم بيچاره زبان دری از شر تان راحت خواھد شما عطش خود خواھی ھا و جاه طلبی ھای 

:  که پاسخ خود را از قبل دارد و آنھماز قماش شما چه خواھد آمد، پرسشی است» مؤمنينی«شد، و اما اين که بر 

  .زباله دان تاريخ
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