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 گفتگوی خود مانی با متفکرين و منورين ولسوالی شغنان

  

  نوروز علی ثابتی: نويسنده

   ٢٠١١/می/٠٦

 فيض آباد، بدخشان

  

و پربار نوشته ام را با سخن آموزنده  اين بار ی مدا و عرض ادب خدمت خوانندگان گرابياد خ
  .موالی متقيان، حضرت علی کرم اهللا وجهه آغاز می نمايم

مرد زير زبانش = ترجمه ( » َالَمرُء َمْخُبوٌء َتحَت ِلساِنِه «  :رموده اند کهف) ع(حضرت علی 
 )پنهان است

، چون سخن جاهل، ابله است يا عاقلتا مرد سخن نگويد مردمان ندانند که او عالم است يا يعنی، 
  .شودمی مقدار عقل و ميزان فضل او دانسته  ويدگ

بطور زير الذکر حضرت علی را در قالب شعر شاعران بزرگ فارسی زبان جملۀ قصار فوق 
  ) ١( :ريخته اندچنين 

  تا مرد سخن نگفته باشد                  عيب و هنرش نهفته باشد

  )سعدی(    

  مرد پنهان بود به زير زبان              چون بگويد سخن، بدانندش

            زشت گويد، سفيه خوانندش                   خوب گويد، لبيب گويندش

  )رشيد الدين وطواط(

  اين زبان پرده است بر درگاه جان                       آدمی مخفی است در زير زبان

  ) موالنای بلخ( 

                                                            
١ و معنای منظوم آن) ع(کلمات قصار حضرت علی(برای معلومات بيشتر به سايت زير مراجعه کنيد                                           )            
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  بتوان شناخت نيک و بد هرکس از کالم                       پرده گشای عقل هر آنکس بود سخن 

  )المع(

  چنانکه زير زبان است پايگاه رجال                        هنر بدست بيان است از اختيار سخن 

  )عنصری(

  حال متکلم از کالمش پيدا است            از کوزه همان برون تراود که در اوست

 ) شيخ بهايی(
   

  !انندگان محترمخو

  .را از تۀ قلب بی آاليشم برای تک تک تان نثار می نمايممملو از صميميت سالم  

را که از ) ولی جنجال بر انگيز(برای شما قصه پس منظر مقاله  پژوهشی بعد از عرض سالم، 
  . نمايممی طريق سايت سيمای شغنان به نشر رسيده بود، با شما عزيزان دقايقی چند راز دل 

پيش از اينکه در مورد مقاالتم چيزی بگويم، الزم ميدانم که اول تمام خوانندگان را مورد خطاب 
  :قرار دهم

هر يک از رشته های علمی که حيات انسان امروزی به آن وابسته است،  دانيدطوريکه می 
 (technician)  اصطالحات خاص خود را دارد، و از نقطه نظر تخنيکی همان شخص تکنيشن 

يا معضالت و راه حل های مربوط به همان فن مخصوص را می داند، چی آن عرصه طب باشد، 
اصطالحات همان رشته . ويا ديگر امورزراعت و مالداری و يا نظامی، مخابرات و ارتباطات، 

. عين فرآيند در رشته زبان و ادبيات نيز محقق است. را همان صنف و يا گروه خاص می داند
يکی می : تصور کنيد که در قسمت حمله بر مواضع دشمن سه فرمانده ارتش ابراز نظر می کنند

کی ميگويد که به نيروی دشمن شبيخون زد؛ ي از طريق دره سمت چپ بايدشب گويد که در نيمه 
د وغيره ت سنگين بر ارتش ما وارد می شوابا کمين دشمن مواجه شده وتلفشايد در عرض راه 

 در يک روز نزد سه و يا چهار داکتردر عرصه طبابت هم اگر يک مريض  ،همچنان. نظريات
کرد، يا با دوز دوايی مختلف، ، نسخه های داروی تجويزی مختلفی را دريافت خواهد مراجعه کند

و در مورد ادويه تجويز اگر اين دوکتوران را يکجا کنند، . و يا دارو ها از خاندان های مختلف
  ايشان سوال کنند، آنها چی جوابی خواهند داشت؟ شده هرکدام از
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يک  امروز ما نويسندگان زبان شغنانی، در تالش اين هستيم که زبان خود را توسعه دهيم، اما در
هم بزودی  تفاوتاميد وارم که اين  .معمل ميکني که همانا انتخاب نويسه ها است، متفاوتنقطه 

  .حل خواهد شد

محترم دوکتورانت نصرالدين شاه پيکار، محترم دوکتورانت نورعلی (هر کدام از عزيزان ما 
حيدری،  دوست، محترم دوکتور خوش نظر پامير زاد، محترم علی شاه صبار، محترم خير محمد

حترم انجينر اسرار، ن، ممحترم مذهب شاه ظهوری، محترم قوت نيرو، محترم منوربيک روش
عرصه زبان و ادبيات قلم فرسايی می که در) ديگران محترم حسنيار، محترم علی بيک سالک، و

 هر. تهيه و در خدمت هم دياران خود قرار داده اندکنند، هر کدام مقاالت پر ارزشی را در زمينه 
خدمت به زبان و ادبيات زبان مادری شان در راستای را اين ها اوقات گرانبهای شان کدام 

وقت در گذر است، هر کدام اينها می توانند که در اوقات فراغت به تفريح . صرف نموده اند
بپردازند، اما آنها تمام اوقات گرانبهای شان را بخاطر زنده نگهداشتن زبان مادری شان صرف و 

« آيا اين همه  .قرار می دهندشان های علمی و مسلکی شان را در خدمت هم وطنان  داشته
  است؟» شرارت 

اينکه ما جمالت را چگونه بيان می کنيم، مربوط ميشود به سبک نويسنده، که از کدام نوع نوشته 
بر و کلمات ريخته و آنرا قالب حروف در اژانر ادبی تراوش های فکری اش ر و در قالب کدام

  .صفحه کاغذ آذين می بندد

يکی طنز می آفريند، يکی داستان، يکی ؛ دصورت می گيرزبان و ادبيات بهمين منوال پشيرفت 
را طرح ريزی ) درامه(، و يکی هم سناريوی يک نمايش نامه هغزل، يکی مرثيه و يکی هجوي

  .می کند

نيم قرن اين نوشته های ما  آنچه که  ما  امروز می نويسيم، مال خود ما هستند، ولی بعد از گذشت
و اشعارش افتخار » عديم « حاال مرحوم زمان الدين . دنآينده بعدی به ميراث می مانهای به نسل 

ايران، (برای مردم شغنان چه که بلکه افتخاراتش مربوط به تمام کشور های پارسی گو 
  .است) افغانستان، و تاجيکستان

ترسی داشته باشم، با چقدر زحمت  و در کار انداختن دماغم من بدون از اينکه به کدام کتابخانۀ دس
دقيقه ها چه که ساعت ها می انديشم و پژوهشم را بر مبنای آموخته های زبان و ادبيات دری و 

. ی سنجيده و آنرا روی کاغذ درج می نمايمانانگليسی به تجربه گرفته و معادل آنرا در زبان شغن
الی ساعت پنج شروع کاری زياد دفتری که از ساعت هشت صبح با داشتن حجم و گذشته از اين، 

خاتمه می يابد، و بعد از ساعت پنج عصر چقدر کار و پژوهش برای انسان خسته کننده و  عصر
صرف پژوهش نموده و تا نيمه های شب در اين فصل بهار که را کسل کننده می باشد، اوقاتم 

آيا من و . آيا من دارم شور و شر می آفرينم. يمشب های بهاری چقدر کوتاه است، سپری می نما
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» شرير « آنهايی که مانند من بطور خستگی ناپذير در اين عرصه کار می کنند، سزاوار کلمۀ 
آقای پيکار، آقای دوست، آقای ظهوری، آقای صبار، آقای حسينی،  هستيم که بر ما اطالق گردد؟

آماده شده ايم، تا چيزی را و رضاکارانه آماتور آقای روشن، و ديگر آقا يان و منجمله من بقسم 
آيا در مقابل برای ما کسی مزدی می . خدمتی را برای اهل زبان کرده باشيمشغنانی و برای زبان 

اصًال اين کار آقای پاميرزاد، آقای حيدری و ديگر آقايانی که بشکل رسمی در اين . دهد؟ نه
امرار معاش می کنند، وجه معيشت و کفاف روز آنها از اين طريق . عرصه کار می کنند، است

ه در اوقات رسمی و روزاناين بدين معنی است که آنها . مره شانرا از اين طريق بدست می اورند
و نه مانند من . مايندمی نکار زبان شغنانی ساعت وقت دارند که باالی موضوعات مربوط به ) ٨(

حفظ و بقای زبان  در جهتجمعه خود را و روز های رخصتی که شب هنگام ديگر نويسندگان 
  .مينمايمی صرف شغنانی 

را ايجاد سيمای شغنان سايت انترنتی الح عموم شغنانی ها، فمحترم سرور ارکان، جهت خير و 
همۀ اين برای خير . دباشبرای تمام شغنانی ها باز نموده نمودند، تا از اين طريق باب گفتمان را 

  .است نه شر

من به اين باور هستم که اين مالمتی در فرجام به  « : کار صاحب فرموده اندجناب پيکه قسمی 
  ».سالمتی نه تنها من بلکه همۀ شغنانی ها، تبديل خواهد شد

نشر نموده، که » چرا ست ؟ « در اين اواخر، آقای داکتر دولت بيک، سروده ای را تحت عنوان 
  :طوريکه سروده اند. قابل تأمل است

  مروز در سيما چرا است؟         سايت ارکان مرکز غوغا چراست؟اين شور و شر ا

يک . که همان سان ان واقعيت ها وجود دارند بازتاب دهنده واقعيت هايی است ،يک نشريه واقعی
دارد، همه خير آنچه که امروز جريان . ها را باز تاب می دهدرويداد نشريه بدون جانب گرفتن، 

از هزار تر ست متوجه شده باشيد که در مدت بسيار کم شايد اضافه اگر شما در. در او نهفته است
دست آورد های علمی هنگفتی را  ،که در مدت کمين بيانگر آنست ا. صفحه را نوشته کرده باشيم

  .ببار آورده ايم

وغا نسبت به آيا اين غ. يک کار خوب و هدفمند است» غوغا « از نظر من، بر پا نمودن 
همانگونه ...  «: ه خوش گفته استآقای صبار در يک مقاله اش چ؟ تخاموشی محض خوب نيس

، بلکه را اعالن کرديم، می بينيم که اين جنبش نه تنها آغاز شده" آغاز جنبش جديد"ايکه 
خلق ها زندگی اجتماعی ميان انسانها معنايش همين است که انديشه . خوب آغاز شده است

ستعداد ها می شگفند، توانمندی های ذهنی قوت می د، انمی شوند، افکار جديد تبارز می کن
، نظريات انسانها يکديگر را به کنکاش وا "گپ، گپ می خيزد" گيرند، و مهمتر از همه از 
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می دارد، از نوشته های يکديگر متأثر می شوند، افکار يکديگر را زيب نوشته های خويش 
ا و واژه های يکديگر بازی می م می گيرند، و حتی با سوژه هاميکنند، و از همديگر اله

  ».کنند که اين خود تعميم فرهنگ و زبان است

  .ببينيد که اين گفته آقای صبار چقدر پيوند وريشه فلسفی عميق در رشد زبان و ادبيات دارند

برادر . اکتر صاحب دولت بيک از اين گفته هايم نرنجيده باشدداميد وارم که برادر محترم ما 
انجام می دهد، به نقص نفس خود او منجر را هر کسی که عمل فجيع ! بيکمحترم داکتر دولت 

کسی که از نفرين ودشنام کار می گيرد، بجانب مقابل کدام ضرری وارد نمی گردد؛ . می گردد
ما نوشته . ».دشنام به خود دشنام دهنده بر می گردد« : بلکه ضرب المثل عام است که ميگويند

انديشه های شان را مورد مداقه  ،العه می کنيم، با فن نقد معاصرهای همۀ دوستان را دقيق مط
  . می دهيم، و با ميزان خرد نوشته های شان را به سنجش می گيريمقرار 

  . به دو دسته تقسيم می نمايمکه تا حال نوشته کرده اند، من تمام نوشته های اين عزيزان را 

و حسودانه از واقعيت ها گريز می نمايند، و با بينش تنگ نظرانه  نظريات غرض آلود: دسته اول
اين قسم نوشته ها جزء شخصيت و . حتی در مقابل ديگران از کلمات رکيک استفاده می کنند

  .همان نويسنده است و برای ديگران اندک ترين سودی نخواهد بخشيد طرز تلقی

. آن مستفيد می شوندنظريات استوار با براهين علمی و مسلکی که کافۀ مردم ما از  :دسته دوم
مورد مطالعه قرار گيرد، نه اينکه نوشته های  ه کرات و مراتم که بنيپس ما نوشته ای بيافري

بطور . يکبار مصرف را بيافرينيم که خوانندگان با يکبار خواندن آنها از نويسنده نفور کنند
جويدن تف می گردد  خالصه بايد نوشته های يکبار مصرف را مانند ساجق نيافرينيم که با يکبار

  .دهدا از دست و بهايش ر

  .دهم فرانسوی آشنا بسازمنوزبا نويسنده بزرگ قرن در اينجا می خواهم شما را 

کی ي  (Gustave Flaubert) :فرانسویبه ) ١٨٨٠ یم  ٨  - ١٨٢١ دسامبر ١٢(گوستاو فلوبر
  .است فرانسهم ترين نويسندگان قرن نوزدهاز بزرگ

فلوبر فرانسوی از نقطه نظر اخالقی يک شخص قمار باز، عياش، لواط و زن باره بوده است که 
  .حتی در بعضی نوشته های خودش آنرا بطور آشکار بيان نموده است

بلکه سبک  ،ادبيات فرانسه را نهنويسنده مدبر بوده اند که چهره و سبک  ايشان يکدر عين حال، 
و  Madame Bovary)مادام بوواری (او با دو اثر ادبی خود  .داد ادبيات جهان را تغيير و قالب

 =(تربيت احساسات را سبک ادبيات جهان را بويژه فرانسه را از قالب رومانتيسيزم 
Romanticism (قالب ادبيات رياليزم  به) ادبيات تخيلیRealism  = تغيير داد و ) واقع گرايانه

  .او يک شهکار ادبی تاثير گذار بر ادبيات جهان است" مادام بوواری"کتاب 
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شناختی عميق او از جمله  های روان فلوبر، ادبيات بسيار غنی و تحليل گرايانٔه واقعنوع نگارش 
 هآلفونس دوِدو  اميل زوال، موپسانبخش نويسندگانی چون   باشد که الهام خصوصيات آثار وی می

  ٢.بوده است

. کمبودی های اخالقی ايکه فلوبر داشت، مربوط بخود او و شخصيت فردی اش می گردد! ببينيد
  .آفريده های علمی و ادبی او مربوط به ملت فرانسه است

نقصان خود اوست، کسی که  ، بهاز نويسندگان ما هم کسی که بطور اعتصاب آميز می نويسد
  .نکات کليدی علمی را برای ديگران روشن می سازد، اين آثار به نفع عموم مردم است

حاال من با دوستان و عزيزان خود، مسئله الفبای زبان شغنانی را مطرح نمودم و کمبودی های 
الفبای آنها را بر شمرده و پيشنهاد تجديد نظر در خط نوشتاری شان شدم، چرا اين قدر مورد 

تحمل انتقادات مثبت را  هنوز انديشمندان ما به آن سطح نرسيده اند که. رفته اممالمت قرار گ
  :گفته چقدر جفا ديده» قد دلبرش را سرو « که ايحافظ شيرازی از راستی . داشته باشند

  قامتش را سرو گفتم سر کشيد از من بخشم

  )حافظ(گارم چون کنم  ن از راست می رنجد ندوستا                                          

  م ز خلقـفتـُاز الفبا نقد کردم طعنه بشن

  )ثابتی(    ؟چون کنم ،تاب نقادی ندارند اين عزيزان

خطاب نموده ضمنًا، دوستان و عزيزان من، مرا به بی تجربگی، احساساتی، خونگرم و جوان 
  .اند

                                                            
٢  . ی ويکی پيديا مراجعه کنيدبرای معلومات بيشتر به سايت فارسی و يا انگليس   

www.wikipedia.org 

به تلفظ (گستاو فلوبر  
)فلو بـِهغ: فرانسوی  
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اينست که از اينگونه ژاژ و آن . در اين باره من يک پيام برای تمام جوانان تحصيل کرده دارم
تفکرات تازه شان با ديد مثبت ، هميشه بايد بقسم استوار و پيگير خايی ها بايد جوانان ما نهراسند

. تبلور می يابددر آن اين دوره جوانی است که شخصيت شما  .وارد اين مباحثات گردندآميخته، 
چنانچه خواجه . نا توان خواهيد بود حاال که چيزی را که انجام داده نتوانيد، در ايام پيری حتمًا

در طفلی پستی، در جوانی مستی، در پيری سستی، خدا را کی : عبد اهللا انصاری فرموده است
در اين مورد !! شما برای اين مام وطن کی خدمت می کنيد؟ حاال وقتش است! ای جوانان پرستی؟

  :يک ظنز در ذهنم خطور کرد که برای شما پيشکش می نمايم

، از ی در راه روان بود که ناگاه در عرض راه به يک جوی مقابل شديد يک روز روباهميگو
اين سو و آنسو نگاه ! ای لعنت بر پيری: روباه گفت. باالی جوی خيز زد و بادی از او صادر شد

  .ودممن در جوانی هم چيزی نب: تبسمی کرد و گفت. کرد، و کسی را نديد

اما، نبايد . ست و گاه گاهی اشتباهاتی از انسان سر می زنددرست است که انسان جايز الخطا ا
اشتباهات خود نا ديده گرفته و با آنکه بعضی می دانند که اشتباه کرده اند، اما با وجود آنهم دارند 

  .بر گفته خود اصرار می ورزند

  اندآنکس که بداند و بداند که بداند                        اسپ خرد از گنبد گردون بجه

  آنکس که بداند و نداند که بداند                       بيدار کنيدش که بسی خفته نماند

  آنکس که نداند و بداند که نداند                     لنگان خرک خويش به منزل برساند

  آنکس که نداند و نداند که نداند                      در جهل مرکب ابد الدهر بماند

  )ابن يمين(                                                                   

  .در عصر حاضر هر کسی هر چيزی که می نويسد با دقت تام بايد نوشته کند

ها يک نوشته يک شخص را سند گرفته و حتی بر اخالقيات يک شخص می تازند، در بعضی 
  :حالی که سعدی شيرازی در اين خصوص چنين گفته است

  توان شناخت به يک روز در شمايل مرد            که تا کجاش رسيد است پايگاه علوم

  ولی ز باطنش ايمن مباش و غـّره مشو              که خـُبث نفس نگردد به سالها معلوم

نتقادانه مورد تحليل و در اين زمان نوشته های همه کس به ميزان خرد سنجيده می شوند، بقسم ا
می گيرند، و نظريات نويسندگان موشگافی می شوند، پس نبايد بدون اساس سخن  تجزيه قرار

اگر دوستان ما سخنی بگويند که اشتباه باشد، ما در گوش آنها نجوا می کنيم که هشدار باش . گفت
به رخ اگر بار دوم همان اشتباه را تکرار کنند، ما سخن اشتباه را  .آنچه که ميگويی اشتباه است
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اگر دفعه سوم اشتباه کردند، ديگر اشتباه شان بخشيده نمی شود و لو که در هر . شيمآنها می ک
  .باشندداشته مقام، سطح زندگی، و سن و سالی که 

  :عالمه اقبال الهوری می گويد

  است            سخن را سالی و ماهی نباشدسخنگو طفلک و برنا و پير 

گيرم که استادی برای شاگردان خود اسپ . ی کنمدر اينجا يک مثال عاميانه را برای شما ذکر م
در اثر تحقيقات . م ندارداسپ حيوانی است که دارای چهار شاخ بوده و ُد: را چنين تعريف کند

اسپ را تعريف کرده کامًال غلط آنچه که استاد برای شان : وپژوهش شاگردان معلوم می گردد که
که حتی يک شاخ هم ندارد و بر عکس گفته  ، و آنها در می يابند که اسپ چهار شاخ چهبوده
  .م هم داردُد ،استاد

  :ممن اين گفته را با زبان رياضی بيان ميکن

  ٥=  ٣+  ١:            اگر استادی بگويد که

به اين تکافو نکند، که استادش گفته و در تمام محافل هم . شاگردش بايد اين را به بررسی بگيرد
  .را پيشکش کند بقسم جزم انديشانه اين مسئله

  :بايد شاگرد در مقابل استادش با داليل و براهين قاطع بگويد که

  )يعنی يک جمع سه مساوی به پنج نمی شود(   ٥ ≠ ٣+  ١

  )يعنی يک جمع سه مساوی به چهار است( ٤=  ٣+  ١بلکه، 

د ستايش در حاليکه او را باي. ن استاد با همين شاگرد کاوشگر و پر تالش بد بين می شودهماچرا 
  .ده استشيقرار می دهد، که چرا استاد دروغ گو کاورا مورد مالمت برعکس کند، 

اين نقيصه نه تنها در کشور های آسيايی وجود دارد، ولی حتی در کشور های توسعه يافته هم 
« يک نويسنده جوان امريکايی مقاله کوچکی را تحت عنوان  (٣)پوتنام، . رابرت د. وجود دارد
که در آن تنزل سرمايه اجتماعی  در  (Bowling Alone)» بولينگ به تنهايین بازی نمود

مورد بحث قرار داده ١٩٩٥را در سال   (America’s Declining Social Capital)امريکا
 Bowling Alone: The Collapse and)ميالی دوباره آنرا تحت نام  ٢٠٠٠و در سال . بود

Revival of American Community (»  انحطاط و احيای : بولينگ به تنهايینمودن بازی
حتی استادان . که خيلی سرو صدا ها را در آمريکا بر انگيختنشر نمود  »مجدد جامعه امريکايی

ولی، سر انجام پوتنام به دفاع بر خاست، . فقيد دانشگاها بر نوشته ها نظريات او اعتراض نمودند
اين اثر بر نحوه کار های اجتماعی و جمعی را در { . و تمام استادان دانشگا ها را منکوب کرد

"  جمعی و اشتراکی را بنام مثًال در افغانستان کار های دسته. اجتماع مورد بحث قرار می دهد
                                                            
٣ Robert D. Putnam 
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اثر پوتنام مبين . گفته می شود» هرکـِريـَ« به شغنانی به کار دسته جمعی . ياد می کنند" حـَشـَر
از نگاه ساختار اجتماعی گسسته شده است که حتی دو نفر بشکل اينست که جامعه امريکايی آنقدر 

  }جمعی نمی توانند بازی بولينگ را انجام دهند

بايد سکوت جوانان  .مطالبی شگفت انگيزی را مانند پوتنام آمريکايی بيافرينندبايد همۀ جوانان ما 
  .شکستانده شود

هايی  ش را به چالش گرفت، حتی بتين پدرجوان بود، و نحوه انديشيدن و د) ع(حضرت ابراهيم 
تا حاال . پدرش برای مدت های زيادی در ساختن آنها زحمت کشيده بود، همه را شکستاندکه را 

چون اوجواب  کسی نمی گويد که ابراهيم چرا در مقابل کارکرد های پدرش بی حرمتی کرد؟
آنرا به بررسی  قاطع، واضع و روشن می خواست و هر دليلی که پدرش برای وی می گفت او

من غروب شوندگان را دوست : ترجمه(» ال ُاحـِبُ اآلفـِلـِين« گرفت و بعد از ثبوت باز گفت 
هم از حقيقت آگاه را حقيقت را دانسته بود و می خواست که پدرش ) ع(حضرت ابراهيم . )ندارم
  .می در مقابل پدرش پنداشته نشده استاين بی احتراو تا حاال  .سازد

الفبای دست داشته نظريه پردازان خود مانرا به چالش گرفتم، برای آنها بی حرمتی  آيا من هم
من خالهايی که موجود بود، آنها را شناسايی و برای  .نموده ام؟ هرگز چنين نبوده و نخواهد بود

  آيا من کار بس خرابی را انجام دادم؟. همگان ارائه نمودم

  

بزرگان نهايت عزيز در مورد الفبای  من با دوستان و پس منظر تاريخی مباحثات
  زبان شغنانی

  :حيدریگفتگو با محترم خير محمد 

بود که بقسم تصادفی با جناب خير محمد حيدری در چهار راهی زنبق در  ٢٠٠٧در پاييز سال 
بعد از سالم و احوال پرسی جناب ايشان مرا در دفتر کارش در اکادمی علوم . کابل مالقی شدم
بيات پشتو کار می کردند، معرفی و مرا با ساير همکارانش که در بخش زبان و ادافغانستان برد 

که با وی در اکادمی علوم ف و احسان نمود و از من خواست جناب ايشان بسيار لط. دنمو
نموده و به يک نفر ديگر ايشان در بخش زبان های پاميری به تنهايی کار . افغانستان کار نمايم

پيشنهاد نمود که با او در  مث همکار با ايشان کار نمايد، و ضمنًا برايد که بحيضرورت داشتن
در آن زمان من بحيث مدير بيت العلم ها در اداره طريقه و . اکادمی علوم افغانستان بپيوندم

در آن وقت هيچ خبری و . تعلميات مذهبی شيعه امامی اسماعيلی در کابل ايفای وظيفه می نمودم
نگام ه. ف افغانستان نبوداردر مربوطات وزارت معپاميری بان و ادبيات اثری از ديپارتمنت ز

نموديم همراهی نموده و تا رستورانت هرات پياده راه پيمايی  چاشت، جناب حيدری صاحب مرا
بعد از صرف نان چاشت من با حيدری   .و جهت صرف نان چاشت داخل رستورانت گرديديم

جناب ايشان فی الفور قفل ديپلوماتش را باز . ن گذاشتمصاحب مسئله الفبای شغنانی را در ميا
. را ديده باشمآنکه اين اولين بار نيست که من من برايش گفتم .نمود، و الفبايش را برايم نشان داد
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برای در شغنان با خود برده و را خريداری و آن جزوه چندين جلد از اين پيش از اين هم من حتی 
من برايش ! وف گفت که واه واه عجب کار نيکی را انجام داده ایموص. توزيع نمودمعالقمندان 

که ايشان بايد . و در همانجا داليلم را برايش گفتم. گفتم که استاد محترم الفبای تو نا تکميل است
چاپ » نیتجديد نظر در مورد الفبای شغنا« الفبايش را تجديد نظر کند و کتاب ديگری را بنام  

م هم ندانستم که در ميان و الز ر نظريات و سخنان خودپا فشاری می کنندديدم که ايشان ب. کند
  . الجرم با ايشان خدا حافظی نمودم. مبحث نشينمردم با ايشان به 

قبول کنم و آن اين بود که من به من روی يک مشکل نتوانستم که پيشنهاد حيدری صاحب را 
نی بود افغا ٣٠٠٠يم می پرداخت مبلغ معاشی که اکادمی علوم برا. مشکل اقتصادی مواجه بودم

که با اين مقدار معاش من کرايه اتاقم را می دادم و . دالر آمريکايی بود ٦٠که در آن زمان معادل 
  .يا نان روزمره خود را می خريدم و يا فاميل خود را اکمال ميکردم

ظر پاميرزاد آمدم به دفتر طريقه و تعلميات مذهبی و مسئله را برای محترم دوکتور خوش ن
ضمنًا . مطرح نمودم که در آن ايام مشار اليه رئيس طريقه و تعليمات مذهبی و آمر مستقيم من بود

نظريه آقای پامير زاد با نظريه آقای حيدری تقريبًا . گاه گاهی روی الفبای شغنانی بحث می کرديم
اد و آقای پاميرز» أ  «يکی بود، صرف در يک مورد و آن اينکه آقای حيدری واکه کشيده  را با 

و من ) پاميرزاد= تهت، نهن (؛ )حيدری= تأت، نأن (به اينطور . می نوشت» هـ + ــَ « آنرا با 
  .آنچه که اکنون می نويسم و سفارش می کنم همان زمان هم با ايشان در ميان گذاشتم

   .در بنياد آقا خان پيوستمو ، من به بدخشان آمدم  ٢٠٠٧بعد از ختم سال 

نوشته و آنرا از طريق » پودر کشی « در ولسوالی شغنان شعری را در مورد  ٢٠٠٨ال در س
نفر از جمله داکتر صاحب پامير زاد، محترم داروغه بيک ) ١٧(برای ) ايميل(پست الکترونيکی 

من در کمپيوتر بزبان شغنانی جنبش، محترم مظفر جوان و ديگران فرستادم، که اولين نوشتار 
  .بود ٠٦/١٠/٢٠٠٨  آن رسالتاريخ ابود که 

وقت نيافتم که . شدم) خاروق(دو سه سال سپری گرديد، و منهم مصروف تحصيل در تاجيکستان 
آنچه که نوشته بودم در يک ديسک در نزد محترم محمد . ديگر اشعارم را در کمپيوتر بنويسم

  .ماند و ديگر به نوشته هايم دسترسی پيدا نکرده ام" عارف"عارف 

 من خواست که  تيليفونی را از آقای پاميرزاد دريافت نمودم که ازکه بود  ٢٠١٠/ ٢٠/١١بتاريخ 
پيامش اين بود که برايش بگويم که اشعار مرحوم . برسانم" هادی"پيامش را به آقای سيد فرخ شاه 

نوشته فتح علی شاه  را برايش بفرستد، و ضمنًا تذکر داد که  الفبای من ناقص بوده و ديگر بايد 
: معياری کدام است؟ گفتکه نوشته من پرسان نمودم . به شکل معياری بنويسمهای شغنانی ام را 

با که من ارادتی . چيزی نگفتم. می نويسيمپاميری آنچه که اکنون ما در ديپارتمنت زبان وادبيات 
فرخ سيد . هادی رساندمسيد فرخ شاه جناب پاميرزاد داشتم پيامش را از طريق ايميل برای آقای 

باالمقابل از من آدرس پست الکترونيکی جناب پامير زاد را خواستند و به تاريخ  شاه 
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ايميل  (outbox)آدرس ايميلش را برايش فرستادم که هنوز در جعبه خروجی  ٢٧/١١/٢٠١٠
  .شخصی من موجود است

ی کند، الفبای با خود انديشيدم که آقای پاميرزاد دست نويس مرا از کجا پيدا نموده است، که ادعا م
باشد که برايش ارسال نموده » پودر کشی« شايد همان شعر بعدًا يادم آمد که . من ناقص است

  .بودم

باز از جناب پاميرزاد برايم زنگ آمد که سه نفر استاد زبان و ادبيات  ٠٨/٠٢/٢٠١١بتاريخ 
 field)ر محل شغنانی با چند کارتن کتابی که به زبان شغنانی چاپ  شده اند، جهت آزمايش د

test) اين . و در قسمت انتقاالت با ايشان همکاری نمايم از کابل بطرف بدخشان سفر خواهند کرد
محترم خوشپايقدم ميهن دوست، محترم قاضی اثر، و محترم حفيظ : سه شخص عبارت بودند از

ی ام، و در تفاهم من با مشوره با تيم کار. ، کمپيوتر کار اداره زبان و ادبيات پاميریميهن يار اهللا
با بخش اداری و لوژستيکی دفتر بنياد آقا خان، مسئله انتقال اين سه شخص را تدارک ديده و از 

با ايشان همکاری نموديم؛ که جناب پاميرزاد هم در جريان قرار فيض آباد  –شغنان  –فيض آباد 
کتب درسی بزبان  بعد از دريافت .من از هيچ خدمتی در اين زمينه نکول نورزيده ام. دارند

. غلطی های بسيار فاحشی را در آنها مالحظه نمودم. شغنانی، تمام متن کتاب ها را مرور نمودم
 صحبت هايی داشتم و اوگفت که من يک کمپيوتر کار هستم و آنچه محترم حفيظ اهللابعدًا با جناب 

رايش گفتم تمام ب. که عالی جنابان می فرمايند، من همان سان آنرا درج کمپيوتر می نمايم
ضمنًا، مقاله ای . و برای ديپارتمنت زبان شغنانی خواهم فرستاد اشتباهات را بيرون نويس می کنم

. ت ندادفرصت دس. را ترتيب دادم و در نظر داشتم که آنرا هم با جناب پامير زاد شريک سازم
  .ل می کردمگسيد شده بود که بدست کسی آنرا مسدوراه مواصالتی سالنگ هم 

اگر چه محترم سلطن سيد آغا، و . مطلع نبودم ٢٠١١ز تار نمای سيمای شغنان تا ماه فبروری ا
ضيقی وقت نتوانستم اين سايت به محترم ميرزا محمد عربزاد مرا مطلع کرده بودند، اما من بنا 

يری مرا مطلع بود که محترم داکتر صاحب سيد شاه فقير پام ١٠/٠٢/٢٠١١تاريخ . را مرور کنم
ضمنًا ايشان ياد آور شدند که مقاله ای را پيرامون . که  بايد سايت شغنان را مرور کنم ساخت

  .به نشر سپرده است تاريخچه صحت در ولسوالی شغنان از طريق اين وب سايت

نوشته های زيادی را . بود که به سايت زيبای سيمای شغنان سری زدم ١٣٨٩حوت  ٢تاريخ  
اين دو شخص بر . محترم ظهوری رانوشته های ترم صبار و از جمله نوشته های مح. خواندم

همان لحظه بود که مقاله . مگفتگو های آنرا را از نظر گذرانديکديگر تاخته اند، و من مقاالت و 
، از فرستادن آن منصرف شدم و نظريات  مبودقای پاميرازد و حيدری نوشته کرده ای را برای آ

يات اين چهار کس را در يک مقاله تلفيق نمودم و به نشر دو شخص ديگر را خوانده و تمام نظر
نظرياتم را با محترم ميهن دوست، محترم قاضی اثر، محترم خيراهللا خان،  ،من در شغنان .سپردم

 تنوچند  ، محترم غازی بيک مدير معارف شغنانلمعلمين شغنانااستاد زبان و ادبيات در دار
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اختم، آنهايی که در سيمينار علمی زبان پاميری که در شريک سز استادان زبان و ادبيات ديگر ا
شرکت دعوت و  وزارت معارف از طرف اشخاص دست اندر کار زبان و ادبيات شغنانی

آنها نظريات مرا پذيرفتند، و اظهار نمودندکه تصورات و طرح من . ورزيده بودند، مالقات نمودم
اين بود که من بعد از نظر خواهی . نسبت به طرح آقای پاميرزاد و همکارانش جامع تر است

  .شخص آگاه در مسئله زبان و ادبيات مقاله ام را به نشر سپردم ١٥از تر اضافه 

من اول مقاله ام را می خواستم با جناب پاميرزاد شريک سازم، اما نوشته های زير از آقايان 
  .مدر مقاله خود دخيل سازهم نها را آر و ظهوری مرا وادار نمودند که صبا

برای فعًال من صاحب « : صبار در يک نوشته اش در خطاب به آقای پيکار گفته بود کهآقای 
شغنانی [های زنده  در زبان. نظری را سراغ ندارم که در زبان شغنانی تخصص داشته باشد

، در اين شکی نيست که فالن و بهمان فلولوژيست وجود خواهد داشت ]گويا مرده است
  ».اتکا ورزيم ]او[کيست که به آن "  من وتو" شغنی بهتر از  ، ولی در زبان]دارد[

اين گفتۀ آقای صبار يک مقدار زننده بود، زيراکه ايشان اول خود را مطرح کرده بودند و بعد 
برايم مالحظۀ وجود } بهتر از تو و من{اگر می گفت که . }و تو  منبهتر از {آقای پيکار را 

در ميان آورد، گفتۀ حضرت ناصر خسرو بيادم آمد که در  را) من(نمی داشت، اما چون کلمۀ 
  ....) روزی ز سری سنگ عقابی به هوا خواست (يک شعرش به مطلع 

   :و در ادامه ميگويد که

  را " منی"ناصر تو برون کن ز سر اين کبر و 

  و خاستکرد چه بر ا" منی"ديدی که عقابی که                                                  

  :آقای صبار بيخبر از اين مقوله که

  هر بيشه گمان مبر که خاليست             شايد که پلنگ خفته باشد

خود را در زمره بهترين ها جا داده و بی محابا در بيشه سخن با اين کلمات پلنگان خفته را بيدار 
  . ساخت

 ...« : ظهوری تاخته و گفته است برعالوۀ اين، جناب ايشان به نوشته های آقای پامير زاد، آقای
بنده با ساير دوستان دست اندر کار نيز در همين قسمت است که بعضی از ايشان  اختالفات

را در بين می اندازند تا کشاله دار شدن صدا ) هـ( حرف  بدون کدام مورد علمی و منطقی
هم يک حرف " یکشال"و يا بعباره ديگر برای . روشن سازند» هـ  « را با استعمال حرف 
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خيلی است وضع کرده اند که دربسی موارد » هـ « جداگانه را که عبارت از همين 
  ».می کشد مسخرگیاز آب در می آيد، حتی گاهی کار به  مضحک

ايد که جناب می چه که از نوشته های آقای پيکار بر . آقای پيکار هم مستثنی از گفته فوق نيست
 .استفاده نموده است)هـ ( از نويسه ت نشان دادن آوای کشيده ايشان هم در واژه های شغنانی جه

آقای (چهار مورد حمله و ضربات خطرناک بر نظريات اين دانشمند ما  در پاراگراف باال،
جهت نشان » هـ « و بشمول خودم که من هم از حرف ) پاميرزاد، آقای پيکار و آقای ظهوری

مورد بدون « چون واژه هايی رکيک . کرده استوارد  ،استفاده ميکنمدادن واکه های کشيده 
  .بکار برده استعليه کارکرد ديگران را  » يا منطقی، مضحک، و در آخر مسخرگیعلمی و 

جمالتی ! محترم صبار صاحب « : باالمقابل، ظهوری عکس العمل نشان داده و فرموده است
قابل قبول نبوده اينگونه  نزد خودمرا ساقط نموده ايد، » هـ « را که شما جمع بندی و حرف 

  .»رد می کنم شخصًانوشتار شما را 

کدام دليلی را که قابل قبول آقای صبار باشد، نگفته و مانند اشخاص  آقای ظهوری در اين مورد 
واژه های " شخصا"و " در نزد خودم" مثًال عباره هايی مانند . زور گو سخن گفته است

پايه مبنای کدام برهان اکادميک و بر بر د که آقای ظهوری سوالی برايم پيدا ش. زورگويانه هستند
ال های را با براهين قاطع و مث بايد داليل خود. نظريات صبار را نمی پذيردکدام صالحيت علمی 

  .زنده با آقای صبار استدالل می کرد

ار يک ديگر اين قسم نوشته می کنند، از نقطه نظر معينمودم که اين دو نفر که برای  مالحظه
آقای ظهوری به شغنی می  ،چه که به تعقيب. های زبان شناسی معاصر هر دو بر باطل بودند

  :نگارد که

  .خڎای رحم کښتـِده مـُه نڤشچنهن تـِه تو نهځ څهښ مـه سـُهد

نظر . ديدم که نوشته های خود ظهوری هم درست نمی باشد، پس چرا او باالی ديگران می تازد
  .ه شودبه طرح من بايد چنين نوشت

  .خڎای رحم کـِښت ِادے مـو نڤشچنېن تـِے تو نـِهځ څـَهښ مـه سـۈد

  

پس او چرا به صالحيت خود نوشته های ظهوری هم خطا های اماليی دارند؛  ديده می شود که
زبان شغنانی را بما بمعرفی گرفت که  دضمنًا، جناب ايشان کيبور .گفته های صبار را رد می کند

من در نوشته های شغنانی  .که با کيبورد های عادی زبان شغنانی را بنويسدگويا کسی قادر نيست 
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و هيچ نيازی به کيبورد شغنانی  می گرفتم و حاال هم کار می گيرم عادی فارسی کار دام از کيبور
  .من تمام سمبول ها را در کيبورد فارسی وارد نمودم و به آسانی تايپ می کنم. هم ندارم

ظهوری، صبار، قوت نيرو، و عبدالکريم نوجو تبادله می شدند، من  انقاينوشته هايی که بين آ
همۀ انها را خوانده و نظريات اينها را هم ضم نظريات آقايان پامير زاد و حيدری نمودم و اين 

طرف در نوشته هايم، . زبان شغنانی می باشد ی ه ام در امور الفبا و الفبا سازنقطۀ آغازين مداخل
تيوری های زبان شناسی ازين چهار نويسنده را ننمودم، و طبق آگاهی کمی که از هيچ کدام  داری

داشتم بدون کم وکاست نظريات شان را نقد و با داليل نظريات خود را درج همان مقالۀ اولی ام 
 .نمودم

  

  بعد از مدت سه ماه های نويسندگان دريافت واکنش

ان را با هم تلفيق نموده و بحيث يک الفبای من در تالش اين بودم که نظريات اين نظريه پرداز
من در صدد  .واحد در آميخته، و آنرا برای تمام اين دوستان بفرستم تا اختالفات اينها رفع شود

را توليد می کنند،  اين برآمدم که چطور از انگبين اين زنبور های عسل که عسل علم و معرفت
  :دل عليه الرحمهبه حکم اين بيت از حضرت بي. بهره گيری نماييم

  از فلک بی ناله کام دل نمی آيد بدست            شهد خواهی آتشی زن خانۀ زنبور را

بوده، صرف کشانيدن آنها به ميز  انپس مطلب من از کلماتی که مايه انگيزش احساسات ديگر
ها  بعضی. های موجوده الفبای خود را پر نماييمی يکديگر خالمذاکره بود تا با ياری و همکار

اگرچه احساسات آنها بر انگيخته شد، با وجود آنهم انعطاف پذيری را نشان دادند و با کمال ميل 
  .پيشنهادات اصالحی را پذيرفتند، و نکاتی چندی را درفشانی نمودند، که همانا عسل دهی آنها بود

ا به ژاژ ان ربعضی ها از جواب قناعت بخش اکادميک عاجز مانده، و در مقابل زب ،اينبرخالف 
من نداستم که زنبور در مقابل عسلی که از او ميطلبی نيش هم می . شودندخايی و هرزه درايی گ

نظر به قول پزشکان، نيش زدن زنبور عسل هم فايده دارد که درد های روماتيزمی را مداوا . زند
با نيش  مردم رابر عکس اما زنبورهايی هستند که هنر توليد کردن انگبين را نداشته و . است

  :طعنه می گزند

  زنبور درشت بی مروت را گوی            باری چو عسل نمی دهی نيش مزن

و نحوۀ بر خورد اين نويسندگان با يکديگر و با مردم به انتقاد م صرف طرز نوشتار من در مقاالت
انستم که من می د. آنرا خودم انتخاب نمودم (tone)من اين مقاله را آگاهانه نوشتم و لحن . گرفتم
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خيلی انديشيدم و چارۀ جز اين نداشتم که اين نويسندگان را  .واکنش برادران من چگونه خواهد بود
  .به وحدت نظر دعوت نمايم

  من، از آن حسن روز افزون که يوسف داشت دانستم     

  اکه عشق از پردۀ عصمت برون آرد زليخا ر                                                 

  .غوغايی را بر پا خواهند کردمن می دانستم که اين مقاالتم چه 

در پيشروی خود نشسته پنداشته و با ايشان راز دل فرو بسته و اين عزيزان را اکنون ديده خود را 
  .می نمايم

  :نظر کلی در قسمت جواب مقاالتم

خيلی وقت منتظر . به استثای آقای حيدری از سه شخص مورد نظر مقاله ام جواب دريافت نمودم
ماندم، تا آقای حيدری هم چيزی بنويسد، اما اگر سه ماه ديگر اگر منتظر بمانم شايد جواب مثبت 

  .ناگزير برای نوشته های دوستانم می خواهم ابراز نظری داشته باشم. و يا منفی ايرا دريافت نکنم

تصور . زيابی نمودمبصورت کل نوشته های آقايان صبار، ظهوری و پاميرزاد را اينطور ار
برای تحفه داده } منظور من از همان سه مقاله است { کردم که اين سه شخص سه عدد سيب را 

  .من هم ذايقه سيب های شما را چشيدم، و حاال اينگونه مزۀ آنها را توصيف می نمايم. اند

اندوده } ارسخنان نيش د{ با مرچ تند } مقاله اش را { آقای صبار سيبش را  :تحفه آقای صبار
پوستش را آن طرف انداختم، و . پوست نمودم} انديشه { اما من سيبش را با چاقوی تيز . بود

  .اش استفاده نمايمفرستاده شده توانستم که از تحفه 

. آقای ظهوری بر عکس آقای صبار و از تدبير ديگری کار گرفته است :تحفۀ آقای ظهوری
ايشان محلول مرچ را در . کار برده اما به نحوه ديگرجناب ايشان همان تکتيک آقای صبار را ب

ظاهرًا، اگر ببينی سيب بسيار تازه و سرخ، اما . داخل سيب تزريق نموده و برايم ارسال نمودند
سوزاند، و نتوانستم از تحفۀ مانند شرنگ و حنظل مزه آن را چشيدم زبان و حلق مرا زمانی که 

آقای ظهوری چون شاعر هستند ظاهرًا جمالت را آب و  يعنی، .فرستاده شده اش استفاده نمايم
تاب داده اند، و اگر اين نوشته ها از ديدگاه نقد گرايانه به بررسی گرفته شوند، بشکل واهی بروز 

  .می کنند

اما در مقابل . آقای پامير زاد برايم سيب خوبی بدون آاليش را ارسال نمود :تحفۀ آقای پاميرزاد
منت شما را می . خير است منت دوستان به چشم. برای من فرستاده استمنت نمود که سيب را 

  .پذيرم
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  حاال می پردازم به پاسخ بعضی از نظريات اين دوستان

با جناب ايشان آغاز می را از آقای صبار گرفتم، گفتگو  ،چون جواب مقاالتم را پيش از همه
  .نمايم

آنسان که تذکر کرده ايد، الفبای اين چهار ثابتی عزيز  ...« : شما فرموده ايد که! آقای صبار
  »يار را مذکور را نمی پسنديد، پس آفريده های زبانی شان را چطور می توانيد بخوانيد؟

يک عبارت بسيار خوب را ! من در کدام جای از مقاالتم اين را ذکر نموده ام؟ آقای صبارخوب، 
ياد می " خوانندۀ خوب" را بنام يک از جناب پيکار آموختم و آن اينست که ايشان هميشه خود 

يعنی جناب پيکار تمام مقاالت را دقيق می . ببينيد که چقدر يک سخن جاندار و با معنی است. کنند
 .دبه نقد و بررسی می گيرتحليل و تجزيه می کند و آنرا خواند، هر واژه و جمله نوشته ها را 

و از نوشته هايم دقيق . ر نموده ايدخودتان از يک طرف می گوييد که مقاله مرا سرسری مرو
من در هيچ جا نگفته ام که الفبای اين چهار کس را نمی پذيرم، ولی بار بار گفته ام . نخوانده ايد

آيا اين رد . که من نظريات شان را تلفيق نمودم و يا اينکه از نظريات اينها شير و شکر ساخته ام
ر سفره ای غذای مخصوص خود را می هرکس از اين چهار شخص در کنج تنهايی ب است؟
من صال در دادم و همۀ اين ها را بر يک ) يعنی از الفبايش به تنهايی استفاده ميکرد(خورد 

دسترخوان دعوت نمودم تا همۀ اينها بگرد همين يک سفره بنشينند، و از طعام های گوناکون 
ادۀ شخصی اش از هر نوع بخاطری که تا حال هرکس برای استف آيا چنين نبود؟. مستفيد شوند

حاال می خواهيم که بايد مردم شغنان بصورت همگانی از يک . کار گرفته است) گرافيم(نويسه 
بخاطريکه تا حاال هرکس چيزی را نوشته است، با آن شعر و يا نوشته . الفبای واحد کار گيرند

  .اش را از گم بودگی نجات داده است

را مطمئن هستم که شما آقای ثابتی شعر های شغنی خود من ... «: باز آقای صبار می فرمايد
وط آن بخوبی بيرون نخواهيد بر آمد، تا وقتی که تمرين در حضور من بخوانيد، از الی خط

  ».دوامدار خواندن را نداشته باشيد

من با افتخار ميگويم که به استثنای نوشته های شغنی خودت،  از چه فهميدی که مطمئن هستی؟
ی خود را چه که نوشته های ساير نويسندگان را مانند زبان دری بطور سليس و من نوشته ها

نوشته های آقای پاميرزاد و آقای حيدری  .روان می خوانم چه متن آنرا قبًال ديده باشم و يا نباشم
و و آقای منور بيک روشن ی، آقای پيکار، اما نوشته های آقای ظهور. هم مشکل خود را دارند

  .سليس می خوانم ورديگران را بط
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کار نمی گيريد، آيا مشکل  واکه های کشيده از عالمه های تفکيک دهندهدر نوشته های تان شما 
را ) ميرويم(» سـَهـَوهـم« و  ) ميروم( »سـَهـُوم « مثًال شما واژه های  .بزرگتر از اين خواهد بود

علت اين  خوانده می تواند؟ کهديگر بدون از خودت می نويسيد، اين را » سوم « هر دو به شکل 
اگر در يکجای نوشته شود  .بوده که به آقای حسن يار گفته ايد که خط تان را خوانده نمی توانيد

  .تـَر صنف سوم: که

  :از اين جمله سه معنی برداشت می شود

  ٣در صنف = م در صنف سّو .١
 در صنف ميروم .٢
 در صنف ميرويم .٣

چنين ابراز  ، در مقابل شان)که خود خلق کرده ای(ند و کسانی که جهت رفع اين نقيصه بر آمده ا
بنده با ساير دوستان دست اندر کار نيز در همين قسمت است  اختالفات....«: نظر نموده ای

را در بين می اندازند تا ) هـ( حرف  بدون کدام مورد علمی و منطقیکه بعضی از ايشان 
و يا بعباره ديگر برای . شن سازندرو» هـ  « کشاله دار شدن صدا را با استعمال حرف 

است وضع کرده اند که » هـ « هم يک حرف جداگانه را که عبارت از همين " کشالی"
  ».می کشد مسخرگی از آب در می آيد، حتی گاهی کار به خيلی مضحکدربسی موارد 

ورد علمی بدون کدام م« را بکار بسته ای، بعدًا واژه هايی چون » اختالفات« اول واژه نا مناسب 
آيا  .را استعمال کرده ای» مسخرگی « و در آخر واژه » مضحک« و بعدًا واژه  ،» و منطقی

پارتمنت کار يک شخصی که الف از دانستگی ميزند چنين الفاظ را در مقابل کسانی که در يک دي
 .دصرف در يک پاراگراف شما چقدر الفاظ رکيک وجود دار !دينيبب. دمی کنند، استعمال می نماي

شته شده شما را اصالح نموده به نظر من استاد خوش نظر پاميرزاد کار خوبی کرده که کتاب نو
نوشته خودت را با اماليی که داری من صد . فيصد امالی او خوانده می شود) ٩٠(حد اقل . است

» خط « و باز اظهار نموده ای که آنها واژه  .فيصد باور دارم که بدون خودت خواندن نمی توانی
خانۀ اين . می نويسند، که مضحک است» خهط « را در شغنی که کشيده تلفظ می شود به شکل 

» ط « کورد ها حتی نويسه . را تا هنوز حفظ نموده اند» ط « آقايان آباد که در اين واژه نويسه 
اع آقای صبار اين کدم ابد .می نويسند» خهت « تبديل نموده، و آنرا به شکل » ت « را به نويسه 

جهت نمايش دادن فتحه استفاده » هـ « سال متواتر از نويسه  ١٢٠تازه ای نيست بلکه کورد ها 
  .اگر باور تان نمی آيد يکبار متون زبان کوردی را مرور کنيد. نموده اند

من در نوشته باال گفته ام که بسيار مشکل است تا انسان نزاکت های ... «: باز فرموده ايد که
را در نظر بگيرد و اين تجربه سالها و عمرها را کار دارد، نه جستجو  ها نوشتن در رسانه

  ».در سايت های مفت و رايگان
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. آيا شما همين اصل را مراعات نموده ايد. آقای صبار هميشه در گفته هايت تناقض وجود دارد
انه ها را رساگر پاسخ شما بلی باشد، پس پاراگراف باال را مالحظه کنيد، آيا نزاکت نوشتن در 

  بايد از تو ياد گرفت؟

 –بی ادبی معاف  –ولی من هيچ جايی بلند بااليی نکرده ام و اين ...  «: باز فرموده ايد که
  ».جز طبيعتم می باشد و حتی از ادعای بلند پروازانه شرم دارم

شته آقای صبار، جملۀ زير ادعای فوق را نقض می کند، يعنی شما هميشه ادعای باالی بلند را دا
  :ببينيد. ايد

. برای فعًال من صاحب نظری را سراغ ندارم که در زبان شغنانی تخصص داشته باشد... «
، در اين شکی نيست که فالن و بهمان ]شغنانی گويا مرده است[در زبان های زنده 

کيست که " من وتو " ، ولی در زبان شغنی بهتر از ]دارد[فلولوژيست وجود خواهد داشت 
  ».اتکا ورزيم ]او[به آن 

اولين گناهی که بعد از آفرينش عالم سر زد چه بود و انجام دهنده اش که بود؟ معلوم است که 
اولين خطا بعد از بنای دهر را ابليس کرد و خطايش کبر بود که بر آدم سجده نکرد و خود را از 

د يا نصيحت می کنو باز مر ؛ببيند، اين خود فروشی، کبر، نخوت، عـُجب را. او بر تر می دانست
  :که

  خود ستايی پيشۀ شيطان بود         هرکه خود را کم زند، مرد آن بود

  آفرين} و تو ديگر کيست؟ منمانند { راستی خود را کم زده ای . بيشک آقای صبار

 ش، شايسته اصالح اخالق، دارای خصيصه غيرباز آقای صبار مرا فخر فروش، فضل فرو
= خود بزرگ پنداری ( که گويا من به مرض پارانويا  می کندو ديگر الفاظ متصف  انسانی

Paranoia (مصاب شده باشم.  

ت، و ابوعلی ابن ويه به پيش ابو علی ابن سينا انداخاول آقای صبار، کتاب اخالقی را که ابن مسک
تو بمن چه تحفه دادی؟ . استاد اخالق خود قرار داد ا متأثر شد و تا آخر عمر ابن مسکويه راسين

دشنام از اين چه بد تر . فرستیب نيافته حد اقل چند تا دشنام بآيا در مقابل مقاله ام جوا!!!! طعنه
اين چه معنی دهد؟ آيا من خدای نا خواسته قمار باز، دزد و يا . که اخالق خود را اصالح نمايم

شايد مطلب شما اين بوده باشد، که من  .باشممی د های اخالقی ديگر توبه نعوذ باهللا آلوده به فسا
  را می دانيد؟ آدابو  اخالقآيا شما فرق بين . آداب نويسندگی را مراعات ننموده ام

شما خود می دانيد که در زبان شغنانی هيچ يک ما ...  « :و بد تر از همه اظهار نموده ايد که
و  ، و يک حرف هم بدين زبان آموزش نديده ايمتيمبه شمول خود شما ثابتی مسلکی نيس
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ولی، از مادر . رده، نداريمتحصيالت اکادميک در اين و يا آن نهادی که شغنی تدريس ميک
  ».در زبان مادری می دانيد" پدری"اده ايم، پس چگونه خود را مستحق شغنی ز

اين زبان را آموزش نداده  مان چطور به اين زبان آموزش نديده ايم؟ آيا مادران ما، برای: اول
انکار  واقعيت اند؟ بلی، اولين معلمی که برای ما شغنانی را آموخت مادران ما هستند، آيا از اين

  می نمايی؟

. خود ما نهاد را تشکيل می دهيم. برای فعًال ما به کدام نهادی ضرورت نداريم: مسلکیواژه دوم 
ای پيکار و ديگر استادان اگر مسلکی مکمل نيستم، مانند آقبو به جرأت هم گفته می توانم که اگر 

چندين زبان ملی و بين المللی را فرا گرفته باشد، مانند آقای پيکار شخصی که  .نيمه مسلکی هستم
م بر مبنای دستورهای زبان های يچطور او دستور زبان مادری خود را نمی داند؟ آيا من نمی توان

اگر باور تان نمی آيد، مقالۀ ای را که . ميود را تدوين نمايدری، پشتو، و انگليسی، دستور زبان خ
از طريق تارنمای را ترتيب دادم که  "يی زبان شغنانینظام واژک شناسی ابتدا" تحت عنوان 

يک شخص مسلکی ايکه غير شغنی زبان باشد، ولو که . سيمای شغنان به نشر رسيد، مطالعه کنيد
ببينيد، من آنرا بنام واژک شناسی . در آن نمی تواند بيافريندبه هر سويه علمی ايکه رسيده باشد، ق

بعدی و يا طی کاوش های عميق تر شکل های ابتدايی نام نهاده ام، شکل پيش رفتۀ آنها را نسل 
ها تا سويه ليسانس تحصيالت را برای هموطنان عرضه می ه در افغانستان دانشگا .خواهد گرفت

بر  ن بر شهادت نامه های محصلين فارغ التحصيل دانشگاه ها ند، و مهر تائيد بر مسلکی بودکن
کسی که يک زبان را بداند، می توانند اصول زبان  زنند، پس ما چگونه مسلکی نيستيم؟ چسپ می

  .مادری خود را هم بر مبنای آن طرح ريزی کند

 اه رفتن و داشتنروز در دانشگدو مسلکی بودن صرف يک روز ويا آيا و از طرف ديگر، 
انسان در هر کاری که با ذوق و  .در اينجا ابتکار و پشتکار ضرورت استگواهی نامه است؟ 

، باآلخره در همان کار از طريق، مشق، تمرين و ممارست مسلکی خوب دنماييمی جديت عمل 
  .بار می آيد

د، در عرصه عرضه نماي PhDآيا احمد شاه مسعود در کدام دانشگاهی که مافوق ليسانس و يا 
امی آموزش ديده بود؟ پس چطور او قهرمان ملی افغانستان شناخته می شود و تکتيک های نظ

  نظامی اش در دانشگاهای نظامی غرب تدريس می گردد؟

آيا مرحوم زمان الدين عديم و مال ملک حسين حسينی در کدام دانشگاه ملی و بين المللی درس 
  .پيموده اندار آبدار شان با اشعرا دری خوانده اند که قله های شامخ ادبيات 

آيا يک آشپز، از مادر آشپز می زايد و يا فن آشپزی را ياد می گيرد؟ دقيقًا در اثر تمرين ياد می 
ما هم اگرچه نيمه مسلکی هم باشيم، چيزی که ميدانيم از هموطنان خود دريغ نمی ورزيم و . گيرد

  .به گپ های مفت اشخاص و افراد اعتنايی نمی کنيم
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م که نيش چنين طعنه ها در من برسانعرض بمت شما دخ» پدر الفبای شغنانی« مسئله  در قسمت
اينکه کی پدر الفبا است، کی پدر غزل شعر شغنانی خواهد شد، که پدر ژورناليزم . اثر نمی کند

زبان شغنانی خواهد شد، و کی اولين دفعه بزبان شغنانی رمان می نويسد و پدر رمان نويسی در 
ضمنًا، شما . گذشت زمان و نسل های آينده قضاوت خواهند کردرا انی خواهد شد، اينشغنادبيات 

  مقصد مقاله ام را و کاربرد اين واژه را درست نفهميده ايد

تحقيقات ما . ه امگفت Reformists)ريفورميست ( من خودم را در نوشته هايم اصالح طلب 
نج، دولت شاهی، روشان، غند، شاخ دره، جريان دارد و اگر موفق شديم که شاعری در شيوه، خي

، تقدم زمانی در کدام قرن زندگی کرده استخاروغ به زبان شغنانی شعر گفته است، و از نگاه 
  .اين لقب را برای همان بزرگوار اعطا می نماييم

اگر دقيق متوجه شده باشيد که من در عناوين مقاله اول مشکالت را برجسته ساخته و بعد از آن 
  "و پيشنهادات مورد نظر.... اختالفات در قسمت " که  نوشتم

، هميشه در هيچ جا نگفته ام که هست و يا نيست الفبای من بايد مورد تأييد همگانی قرار گيرد
  .به قسم پيشنهاد مطرح نموده امرا نظريات خود 

و مرا از الفبای شما است، » ال« و آخرين سخن، اما نيش دار ترين آن عبارت از حذف واژه 
مورد خطاب قرار داده ايد که آيا قاعده بغدادی را مرور کرده ام يا خير که اين حرف در آنجا 

اول اين سخن به کسی گفته می شود، که گويا او کامًال بی سواد است و حتی از الفبا  .وجود دارد
اشند، چه که يک اصطالح عام است، که مال هايی که خوب درس دينی نخوانده ب. هم خبر ندارد

ی که از قاعده و خودت مرا مورد خطاب قرار می ده. خوان می گويند" ابجد " آنها را مالهای 
  .به الفبا و قاعده بغدادی داشته باشم یمرور، ر می باشم و بايد از سربغدادی بی خب

برای تان می گويم که در سيستم آموزشی معاصر، نحوۀ تدريس با ميتود قاعده بغدادی قابل قبول 
« کا، و باآلخره ... آ، با، تا؛ قا : مانند. قاعده بغدای بخاطر ترکيب سازی حروف است. ستني
اميد وارم که آقای صبار به  ست که شما در الفبای تان پيشنهاد نموده ايد؟آيا اين يک حرف ا. »ال

  .نوشته هايم از ديد مثبت بنگرد

 

  آغاز می کنمبا آقای ظهوری را خود گفتگو حاال 

: ن اصرار ورزيده و عباره های چونوری شما بدون کدام دليل موجه بر ايراد نظريات تاآقای ظه
وغيره در نوشته های تان استعمال  خودم، شخصًا، هرگز، صد فيصد، با اطمينان، قبول ندارم

. را نشان نمی دهد" جزميت"آيا اين . چرا قبول نمی کنی؟ کدام ثبوت اکادميک نداری. ديمی کن
جمالتی را که ! محترم صبار صاحب...  «: ر خطاب به آقای صبار چی فرموده ايدببينيد که د
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قابل قبول نبوده اينگونه  نزد خودمرا ساقط نموده ايد، » هـ « شما جمع بندی و حرف 
  » .رد می کنم شخصًانوشتار شما را 

بلکه اول، شما از کدام صالحيت اکادميک حرف می زنيد، و نظريات صبار به شکل علمی نی 
  :باز در ادامه نوشته کرده ای که .بشکل شخصی رد می کنی

  »خڎای کښتـِده مـُه نڤشچنهن تـِه تو نهځ څهښ مـه سـُهد ... « 

پس تو . نبوده است گندم اشتباه شما کم از اشتباه صبارچون من به نوشته شغنانی شما نظر اف
همين » ُسهد« آيا واژه . ی کنیاشتباهات خود را نديده و نظريات ديگر اشخاص را شخصًا رد م

که نوشته می کند، از نوشته شما ) ˚و« آيا آقای پاميرزاد اين آوا را به شکل . قسم نوشته ميشود
  :من نوشته باالی شما را اينطور می نويسم.خوبتر نيست

  » خڎای کښت ِادے مـو نـڤشچنېن تـِے تو نهځ څهښ مـه سـۈد... « 

  جاببين تفاوت ره از کجاست تا بک

من تا حاال، هر کاری که انجام دادم در حد پيشنهاد بود، و برای شما پيشنهادات خود را مطرح 
زمانی که شما بدون از اينکه مسئله . نمودم که اگر از اين تخنيک کار بگيريد، خوبتر خواهد بود

يد، فونيتيک را بدانيد، و يا حد اقل اصطالحات زبانشناسی و يا دستوری را با من مطرح بکن
اين دفعه حکم قطعی می نمايم که نظريات شما پس چنين که است . ود تان هستيدعاشق سخنان خ

يک ضرب ! آقای ظهوری. غلط است، و من صد بار ديگر قلم سرخ بر نوشته های شما می کشم
نظريات شما مطابق . »نمی آيد راستسودای خانه با سودای بازار «  المثل عام است که ميگويند

   .ين فونولوژی نبوده و صرف در سطح برداشت قشالقی هستندبه قوان

  فهم سخن چون نکند مستمع     قوت طبع از متکلم مجوی

  فصحت ميدان ارادت بيار        تا بزند مرد سخنگوی، گوی

  .ه بيان می کنمباز هم برای شما اين بار با زبان ساد

  :ی دوست تذکر دادم کهآقای ظهوری، من در قسمت آواهای کشيده برای آقای نورعل

 )اې ( آوای دفتانگ  )يی(آوای کشيده 
 )هـ + ـــِ ( آوای کشيده زيرين 

فضله يا /   (δi:d/ڎيد 
 )پاروی حيوانات

 )جنگ/  ( δε:d/ِڎهـد  )باريدن/  (δeid/ڎېد 

خشو، / (χi:x/خـيښ 
مادر زن، مادر شوهر؛ 

خويش؛ / (χeix/خېښ 
 )و قوم خويش

، )شاخ درخت/ ( χε:x/ِخـهښ 
" خمير کن، وجه امری فعل (
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لهجه دری "خوشدامن 
 ")بدخشانی

خمير کردن، " = خـهښتاو
 )عجين کردن

زين / (zi:n/زين 
بکش، وجه (؛ )اسپ

= زيداو " امری فعل 
 ")گشتن

می گيرند، / (zein/زېن 
بر گرفته شده از مصدر 

= ِزهـښتاو " فعل 
؛ صيغه جمع "گرفتن

شخص سوم در زمان 
 )حال

 ) قوۀ ادراک/  (zε:n/ِذهـن 

تير کمان، /   (ti:r/تير 
 ")چوب"تير خانه 

تير شدن، /     ( teir/تېر 
 )گذشتن

 )سياه/  (/tε:rتـِهر

 )فسخ، لغو/ (χeir/خېر  )آفتاب/  (χi:r/خير 
برادر زاده، /   (χε:r/خـِهر 

 )مصرف کردن

نام سبزی /  (si:r/سير 
شبيه به پياز؛ توده 
ای برف که باالی بام ه

 )خانه می اندازند

 )سير شدن/ (seir/سېر 
، "سير"واحد وزن /  /sε:rسـِهر

 ")سهرتاو"و يا تعقيب کردن 

  

قطع کن / (teib/تـېب  
، وجه "شاخ درخت"

= امری فعل تېپتاو 
 )بريدن، قطع کردن

تاب بده، وجه / (tε:b/تـِهب 
تابيدن، = تـِهپتاو " امری فعل 

 )تاب دادن،  دور دادن

/  zi:dâw/ ِزيداو
 )کـُشتن(

می زايد، / (zeid/زېد 
وجه اخباری، صيغه 
مفرد شخص دوم در 

 زمان حال

 )زاييدن/ (zε:dâw/ِزهـداو  

  

، واکه کسره کشده را نشان می دهد، در رديف دوم در رديف اول. جدول باال را مالحظه کنيد
رديف سوم واکه کشيده که همان يای مجهول است، نشان داده شده است، در ) اې(واکه دفتانگ 

: ببينيد. گمان ميکنم که شما اين اصطالحات را درک نمی کنيد. يا همان يای معروف است) يی(
فسخ و (، خېر )برادر زاده(و يا ِخهر ) زين و اسباب اسپ(، و زين )می گيرند(، زېن )فکر(ذهن 
ماده گاو ( ژاوېن، )ندمی خور( خېن، )می گيرند( ېنزواژ های شما که ). آفتاب(، و خير )يا لغو
صد فيصد چه که هزار . کامًال غلط است) زهن، خين، و ژاوهن(را که اينطور می نويسيد ) ها
  .صد غلط استفي

  آيا از آقای حيدری، پامير زاد و پيکار خودت بهتر می دانی؟ 
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 ،(يرون( چارکهين و يا چارکيين   (ظهوری( چارکهن  ....« : آقای پيکار در جوابت نوشته بود که
بهتر و  ،(يين )نوشته شود و يا با  ،(هين )بايد نوشت که صورت جمع واژه ها بهتر است با 

اين جواب  .»به تنهايی صورت جمع واژه ها را نشان دهنده نخواهد بود  (هن )مأنوس تر است و 
  .يک شخص اکادميسن برای شما بود

ی دانند که واژه هايی چون دير، سير، همه م. يد می نمايممن نظريات داکتر صاحب پيکار را تأي 
می سيل، بيل، وغيره دارای آوای يای مجهول است، آيا آقای ظهوری بيل را بهل، سيل را سهل 

در واژه چارکين برابر با همان آوايی است که در کلمات ) ای(او نمی داند که آوای . نويسد
  .فارسی دير، بيل و بيد شنيده می شود

آيا : ببينيد ؟نيست) گم شد( بيدشغنی برابر با اوای واژه  )درخت بيد (بيد  در واژه) ی(آوای آيا 
را بهد، بهن و سهن نوشته می ) باال کن(و سين ) کف دست(، بين )گم شد(هنوز هم ظهوری، بيد 

پاميرزاد، و آقای بخاطر اينکه، نويسه های يای معروف و يای مجهول از هم تفکيک گردند،  .کند
 ېنس: هم يار اين دو کس شده و يای مجهول را به شکل يای پشتو می نويسيم آقای حيدری و من

  .تميز گردد) حرف سين( سين ازکه ) باال کن(

نشان می دهی؟ در زبان محاوره ای دری ) هـ ( آيا باز هم شما اين آوا را با حرف ! آقای ظهوری
را » بريزين« و » نمانين« های  آيا شما واژه. اورا داخل نمانين. آب را در کاسه بريزين: ميگويد

مهروهد و (به شکل ) ميرويم(و ) ميرويد( آيا شما . می نويسی) برهزهن(و ) نمانهن(به شکل 
اگر شما درست متوجه باشيد، و در واژه های . ببيند که اين عين آوا است. می نگاری) مهروهم

فارسی » بيد « ی کنيد؟ آيا واژه چه تفاوت آوايی را مالحظه م) گم شد(د ې، ب)بيد، درخت بيد(د ېو
و . می نويسند) بهد(شغنانی نيست؟ پس آيا فارسی زبانان آنرا به شکل » بيد« دری بر وزن واژه 

  )کف دست(ن ېهمچنان واژه ب

  اگر ما اين واژه ها را به حروف تجزيه کنيم

  د        ېب        ) =       گم شد(د ېب

  ن      ېب         )     کف دست(ن ېب

  ن      ېز          )    می گيرند( ن ېز

  .واکه وجود دارد که همان يای مجهول است ن آوا های هم خوان صرف يک در بي

امالی ترتيب شده خودت نوشته کنی برای با آيا هنوز هم اصرار داری که همان ! آقای ظهوری 
  .بر می آيدز آب که خيلی مزخرف اکار بگيری ) هـ(آوای يای مجهول از نويسه همخوان 
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) هـ(حرف را را از آخر واژه ها حذف مينمايی و جايگزين آن ) ی(حرف  باز خودت با کدام دليل
   .تنبلی، خوشی، عربی را تنبله، خوشه و عربه می نويسی: مانند. می نمايی

می کنيد که نظريات شما بايد بر شما از عواقب اين قسم نوشتن اماليی خبر نداريد، و اصرار 
، »پکول، عرقچين= تاقے « ، »خالی= خالے « مثًال شما واژه ها . شانده شوندنی عمل سرک
می ) خالـه، تاقـه، نرمـه و رباب چـه(را بصورت » رباب چی= و رباب چے » نرمی= نرمے «

و رباب ) ريزه، ريزه کردن= نرمه ) (تنها= تاقه (، )خواهر مادر= خاله (نويسيد که با واژه های 
  .اه گرفته می شوندچه به اشتب

  نرمے، رباب چه، رباب چے= تاقے، نرمه = خالے، تاقه = خاله 

اين اصول را ) آقای پامير زاد، آقای حيدری، من، و اخيرًا آقای نورعلی دوست(به اين خاطر، ما 
کرسی برای واکه زبر » هـ « ) برای شما بزبان ساده تر بگويم که حرف(پذيرفته ايم که نويسه 

  .ار گرفته می شودخر واژه ها ککرسی برای واکه زير در آ» ی«ژه ها، و نويسه در آخر وا

اينکه صورت نوشتاری اين واژه ها بايد حفظ شود ولی تلفظ آنها بصورت شغنی ادا گردد، خاطر ب
تنبلے، : بدين ترتيب. برای اين اصل بايد از يای کج عربی کار گيريممن پيشنهاد نمودم که 
  . خوشے، و عربے

ايشان گفتند که . ای عبدالکريم نوجو يک قصۀ کرد که ايجاب می نمايد آنرا در اينجا ذکر نمايمآق
در واليت بغالن با مردی از برادران پشتون ما که کهنسال بوده، صحبت داشته و در ميان 

طور (مرد در جواب می گويد که چهل و پنج آن . صحبت از ايشان می پرسد که چند ساله است
آقای نوجو از قضا با آن مرد مالقات می کند و تصادفًا همان سوال د از گذشت چند سال بع). مثال

آن مرد پاسخ می دهد که چهل و پنج سال عمر . را دوباره از ايشان می پرسد که چند ساله است
کاکا چند سال پيش هم که از شما پرسان نمودم شما گفتيد که چهل و پنج : نوجو می پرسد که. دارد

« : آن مرد پاسخ می دهد. چطور است که سن شما از چهل وپنج باال نرفته است. مر داريدسال ع
  و از شما هم مرغ شما يک لـِنگ دارد. »!! افغان يک گپ دارد

خود (سيسيزم نار کسانی که محصور در نظريات خود باشند به آنها گفته می شود که ابتال به
  :يدظه کنزير مالحنقاشی  تابلویبه . هستند) شيفتگی
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است  دوری کرده »کوِا« زنی بنام ای بوده که از عشق  نارسيس يا نرگس، مرد جوان خوب چهره
. شود آب می ن به انعکاس چهره خود در يک حوضو برای همين محکوم به عشق ورزيد

رسد، آنقدر حزن آلود و  نمی) در آب چهره انعکاس يافته خود(خود نارسيس وقتی به عشق 
ايتاليايی نقاشی » کارا واژيو« را  تابلواين  .شود نشيند تا تبديل به گل می غمگين بر لب چشمه می

  . موجود استدر روم  نموده است که در موزيم آثار قديمه ملی ايتاليا

  :است در اين مورد خاقانی شروانی چه خوش سراييده

  فهميديم" فقط"در مدرسه ها درس غلط فهميديم                از معنی ها لفظ 

  بر دعوی غبن ما که خواهد خنديد              هر سطری را ز يک نقط فهديم

مشکالت خود را بکار می بريد،  (th)که شما آنرا برای نشان دادن آوای ، )ټ(در قسمت نويسه 
لی را که ارائه کردم، آنرا دقيقًا متوجه شديد يا خير؟ من دوباره آنرا در من نمی دانم شما دلي. دارد
 یمن راب ار لکشم نيرت یئزج هسيون نيا دينک یم اعدا هک امش !یروهظ یاقآ .مهد یم رکذت اجناي
 نيا .دناوت یمن هدرک کرد ار تالکشم نيا دشابن یراگزومآ وا هشيپ هک یسک تسا تسرد .دروآ
 هدش داتسا نادرگاش یوريشپ رد هک یراگزومآ اي و دهد صيخشت دناوت یم راگناوآ کي ار لکشم
 یم شالت ام .دهد یم خر مهافت ءوس نادرگاش یارب ،هسيون نيا ربراک اب .دنک یم کرد ،دشاب
 هننک جيگ هسيون کي ،امش یداهنشيپ هسيون نيا ،دننک رورم تلوهس هب ار نوتم نادرگاش مينک
 سيردت بتاکم رد مه ار وتشپ تايبدا و نابز ناتسناغفا رد ام ،اريز .تسا (Confusing) تسا
 وتشپ رد هک دوش یم یفرعم توافتم ًالماک یاوآ ود یاراد هسيون نيا نادرگاش یارب .ددرگ یم
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 دراوم نينچ نيا ام .دهد یم ار (th) ناوخمه نامه یادص ینغش رد و یا هريب )ت( یاوآ یادص
 ام هک دوب دهاوخ اجب ینامز امش رظن .دوشن راچد یمگ رد رس هب هدنناوخ هک ،هتفرگ رظن رد ار
 ،ميدرک یم هدافتسا ینانغش نابز رد ار هسيون نيا فرص و ،ميدناوخ یمن ار وتشپ اتبيادو ن ابز
ديگر نيازی نه . من فعًال نويسه پيشنهادی آقای نور علی دوست را تأييد نموده ام .دوب یم تسرد

  .است) بگفته خودت(من دمبک دار شما و نه ث کوله بار ) ت(به 

در جواب مقاالت پژوهشی ام عاجز  "غريق به برگ آويزد" آقای ظهوری، بنا به ضرالمثل سابق 
آقای ظهوری آيا شما از طرف کدام نهادی انتخاب . مانده، و شروع به احصائيه گيری می کند

خوب است در مقاله تان نام پانزده . را دريافت کنيد »دريف« شده ايد، تا آمار و ارقام نفوس قريه 
ت شما باز مانده، اگر آنرا هم اگر کار فقط چند نفر ديگر از ليس. تن از همسايگان مرا گرفته ای
 مت همسايگانم برايهوری در جواب مقاله تحقيقی ام ليسآقای ظ. داشته باشی برايت تهيه می کنم

و گويد که اگر ابعدًا به پدرم چه که به پدر کالنم تاخته و مي. اينست روش تحقيق نوين. می فرستد
آيا اگر کسی را که ظهوری نامش را نشنيده . تعالم و شاعر می بود، بايد ظهوری اورا می شناخ

  باشد، او ديگر شاعر و يا عالم نيست؟

  آقای ظهوری، من در مقاالتم در کدام جايی بر پدرت و يا پدر کالنت چيزی گفته ام؟

مهاجر می شود، و در آنجا ) پل زريبان(پيش از تولد شما به ديار شيوه  ١٣٢٢پدر کالنم در سال 
شما چی قسم اورا می ديديد؟  .در آنجا وفات می نمايد ١٣٣٥گند، و در سال رحل اقامت  می اف

چگونه . هم انکار می کنيد که ميگوييد اورا نمی شناسيدواقفی شما حتی از وجود گل محمد خان 
معلمين و طاليه داران اول معارف شغنان را چون، مرحوم عبدالعزيز خان، مرحوم بای محمد 

، محترم محمد يوسف قاسم يار، و گل محمد خان هم در زمره اين عالی خان، مرحوم موالداد خان
جنابان قرار دارد، اورا نمی شناسيد؟ اگر من در اين گفتمان الفبا سازی شغنانی خود را بگفته عام 

د از مردن تو و من،  نسل های بع .پشه در دوغ نمی کردم، مرا می شناختی؟ حتمًا که نیخود را 
حاال ده !! بايد ظهوری اورا می شناختبگويند که اگر ثابتی نويسنده ميبود،  و بعدی ما شک کنند

شاعر  ها شاعر جوان در شغنان زمين پيدا شده اند که سنين آنها در حدود بيست سال است، آيا آنها
  !؟یبشناسد که تو آنها را نيستند و زمانی شاعر خواهند ش

ی، و از طرف ديگر ه اغنانی را انتخاب نموداز يک طرف می گويی که بطور سليقه ای الفبای ش
زمانی که گفتند . من اشترم: گفت. شتر مرغ را گفتند که پرواز کن. نيستیالفبا ميگويی که مخترع 

از الفبای خودت استفاده می  مپس چگونه ادعا می کنی که من وپدر. گفته که پرنده ام. بار بکش
ميگويی که به  ١٣٤٩سال خودت در . الفبای خودتآيا الفبا هم شخصی شده می تواند، از . کنيم

 .آشنا بوده و نوشته کرده استاين نويسه ها  با ١٣٣٦م در سال با آشنا شده ای، ولی پدراين الف
من از ايشان خواهم پرسيد که اين نويسه ها را از که ياد گرفته و چطور آنها را . مل استأجای ت



٢٧ 
 

نرا صورت ن در نزدم موجود نمی باشد تا آنويس ايشافعًال دست . بکار برده است ١٣٣٦در سال 
  .برداری و برای شما می فرستادم

شما خو توبه نعوذ باهللا پيغمبر نيستيد که اين حروف برای شما " خودم"خودت که ميگويی الفبای 
سال پيش در زبان های کوردی و سندی  ١٢٠در صورتی که اين نويسه ها  .وحی آمده باشند
اين از نقطه نظر پژوهش های نوين ، بلکه ی ساخته توينطور نمی توان گفته که الفباسابقه دارند، ا

(Plagiarism) اينکه ميگويی انتخاب کرده ای، از کدام زبان انتخاب کرده ای؟ در سال  .است
  شما با کدام زبان بين المللی آشنايی داشتيد، با سندی، کوردی، اويغوری يا با هيچ کدام؟ ١٣٥٢

  گر، آيا شما شاعری را با عالمی برابر می دانيد؟از سوی دي

صدا می کردند و نام اصلی اش را نمی دانم، ) شکفـَ(در قريه ما يک زنی بود که مردم اورا 
يک روز هم دروازه مکتب را نديده بود، و بسيار شعر های . موصوفه همسر مرحوم آصفی بود

بيت می شدند،  ٢٠٠٠د، شايد در حدود تخيلی می آفريد، اگر کسی شعر های اورا نوشته ميکر
تا يک شعر را نوشته کنيم،  و ساعت ها نشسته و فکر نموده اگر من وت. کسی اورا عالم نمی گويد

ولی . می نماييمآنها واژه های ديگر را جايگزين  بعضی واژه را خط زده و باز آنرا بازخوانی و
ک مطلع شعرش بياد من مانده است، که فقط ي. آن زن فی البداهه تا بيست مصراع را می سرود

  :گفته بود

  م تے سـَت ڎهد هد، کـۈرېن نېن َوـِد قرغزی چـَڎست ڤم  مـَِو 

  شچ نغۈږ مو شاعرے آصفے زاښت پـِگــَل سهد،                                                

بودند، پس با وصفی  شاعر) ص(بعثت رسول اهللا  عالم می بود، تمام عرب ها پيش از اگر شاعر
  .که  آنها شاعر بودند، چرا آن دوره را دورۀ جاهليت می گويند

  :آيات قرانی در مورد شعر و شاعری

ِإلَّا الَِّذيَن . َوَأنَُّهْم َيُقوُلوَن َما َلا َيْفَعُلوَن . َأَلْم َتَر َأنَُّهْم ِفي ُآلِّ َواٍد َيِهيُموَن .َوالشَُّعَراء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن 
ُموا َأيَّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَذَآُروا اللََّه َآِثيًرا َوانَتَصُروا ِمن َبْعِد َما ُظِلُموا َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَل

  ) ٢٢٧ – ٢٢٤سوره شعراء، آيات (    ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن 
بينى آنها  آيا نمى .آنند ه گمراهان از آنان پيروى مىشعرا آسانى هستند آ. »پيامبر شاعر نيست« 

اند  آنند، مگر آسانى آه ايمان آورده گويند آه خود عمل نمى در هر وادى سرگردانند و سخنانى مى
آنند و به هنگامى آه مورد ستم واقع ميشوند به  دهند و خدا را بسيار ياد مى و عمل صالح انجام مى

و به زودى ) گيرند و از ذوق شعرى خود آمك مى(خيزند  بر مى »مؤمنان«دفاع از خويشتن و 
  .شان به آجاست دانند آه بازگشت آنها آه ستم آردند مى
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 )٦٩/  ˜سـٰيسوره (  مُِّبيٌن َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْآٌر َوُقْرآٌن
شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه ) آله  و عليه اهللا يعنى محمد صلى(نه ما او را 

  .اين آتاب ذآر الهى و قرآن روشن بيان خداست

  )٣٦/ صافات سوره (  اِرُآوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر مَّْجُنوٍن َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَت
اى دست از خدايان خود  گفتند آيا ما براى خاطر شاعر ديوانه مى» با آمال تكبر و بى شرمى« 

  .برداريم

  )٤٢ -  ٤١/ حاقه سوره ال(  َوَلا ِبَقْوِل َآاِهٍن َقِليًلا َما َتَذآَُّروَن. َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِليًلا َما ُتْؤِمُنوَن 
و گفتار خيالى و  «نه شخص شاعرى . قرآن به حقيقت وحى خدا و آالم رسول بزرگوار است

  ) ٤( .آورند است گرچه اندآى مردم هوشيار به آن ايمان مى» موهومى

  .آيد که هر شاعر را عالم گفته نمی توانيماز آيات فوق بر می 

د که من نمونه ياد داشت های پدرم فعًال در نزدم موجود نمی باشن بخاطر نمونه کالم پدر کالنم،
  .را با شما شريک می ساختم، تا آنجايی که ياد دارم در اينجا ذکر می کنم اشعار او

  مخمس

  رخ ماه تابان وصف دل داريم ماای پري

  عل نگينت در ازل داريم مام لــاتـــخ

  با قدی سروی بلندی تو نظر داريم ما

  ای که اندری حلقه زلفت گرفتاريم ما

  لعل سيراب ترا با جان خريداريم ما                                            

  قسمتی ما از ازل اين بود ور روز الست

  عشق تو چون آب تيز آمد گذر ها را شکست

  دری جبار عالم گشت مستمن ضعيفان بر 

  تا دمی مردن ز دامانت نمی دارم دست

  روز محشر در غمت ديوانگی داريم ما                                         

                                                            
٤  آيات فوق و ترجمه شان برگرفته از سايت زير هستند   
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=١٨٣٩٣&pn=&sr=٥٢-٦٨&ay=٤١&jz=٠&hz=٠&rbn=s 
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  حافظ شيراز شيرين عاشق شاخ نبات

  تا سکندر رفت در ظلمات پی آب حيات

  من بفرمودم بياوردند قلم را  با دوات

  "مال قبات"طی اين سخن بنوشته شد باد دستخ

  عاقبت از شوق حسنت بر سری داريم ما                                                

يک نمونه شعرش که پدرم زمزمه نمود اينست که زمانی که پدرکالنم در شيوه رحل اقامت افگنده 
  :شعر ذيل را سروده بودافتاده و بود، بياد شغنان 

  باال بلند و پست نمايان چو در نظر          جنت فردوس در نظر   درېڤ ملِک

يک کتاب مثنوی دارد که فعًال در دسترس ما قرار ندارد شايد در شيوه پيدا شود، در ان خدمات 
  .در آورده است ه را به رشته نظمعسکری و سفر راه شيو

  :ها مطلعش بيادم مانده است، سروده اوستنشعر ذيل شغنانی که ت

  وے چهپ څېم چاست پےآسمۈن ارمـۈن،  رـُپ يو امان بيک ڤد

  يم َدور اس آخر زمـۈنن، د وے آخـۈـُآصفی ڤ                                                    

مان بيک باالی يک دختری عاشق از و هجو گونه است که مردی بنام اکه اين هم سروده در
رد تا ميان او و معشوقه اش وساطت ميشود، و مرد ديگری را بنام آصفی به خود ميانجی می گي

تولد  ١٣١٤پدرم در سال { . داشته است) ويا بگفته ما چـِقـِر( اين امان بيک چشمان احول . کند
بعدًا به اسرار دوستان پدرکالنم،  }.شده است، و اين شعر پيش از تولد پدرم سروده شده است

رم قصه می کند که هنوز شعر تا پد. می خواند) دف ساز(ايشان اين شعر شغنانی را با دف  
و  و خويشان پدرکالنم صورت گرفتشديد ميان هواداران امان بيک  صف نرسيده بود که جنگن

   .برای چندين سال ارتباطات آنها به تيرگی گرداييده بود

استادی او فقط در همين يک بيت هم آشکار است که نگريستن شخص اول را چقدر زيبا به 
  . گفته است) آخـۈن(، و رهنمايش را )وے چهپ څېم چاست پےآسمۈن(تصوير کشيده است 

  ت؟ه پدر کالنم چيسنمی داند، گنااورا اينکه آقای ظهوری 

مراد از مرحوم مال [ بدون اين دو شاعر برجسته ... « : باز آقای ظهوری گفته است که
از هم  معلومات دارم کسی تا جايی که ]الچين و مرحوم سيد زمان الدين عديم است 

  ». عصران آنها بزبان شغنانی، اشعاری نسروده و نوشته هايی بجا نگذاشته است
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زمانی که زبان بوجود آمده است، شعر هم بوجود  .نه استکه چقدر يک قضاوت بی انصافا ببينيد
، و ديگر آفريده های )گينۈسـ(ما که شامل داستان ها ) عاميانه (تمام ادبيات فولکلوريک  .می آيد
که در زبان ) فردهايی(مثًال تک بيتی هايی . دارند شايد بيشتر از هزار سال قدامت تاريخی ادبی

ا که می داند که اين تک بيت ه.وجود دارد اضافه تر از هزار سال قدامت تاريخی دارند شغنانی
 مانند تک بيتی. اما از نسل به نسل ديگر تا کنون سينه به سينه نقل شده اند را که سروده است؟

َدر گيـل « هايی که آواز خوانان در هنگام خواندن آهنگ های محلی شغنان می خوانند مثل 
  »لــَلـَهی نـَهنـِک« و » َنهنـِک

  چـَک پـِبير سايه کنهم                سايه پبير ناله کنهمَږ

  جږج        به خوارت زار مو مه لهک چوږنقره چّله مـُرد مـَه دهک چو

. شعر نيستند، که شاعر اينها معلوم نيست و صد ها سال قدامت تاريخی دارندآيا اين سروده ها 
نبايد از فرهنگ، رسوم و عنعنات مردم خود انکار کرد که پيش از مرحوم الچين و يا مرحوم 

شغنان زمانی مرکز شاهان و ميران شغنان بوده که تا  .عديم در شغنان شاعری موجود نبوده است
بزبان شغنانی، . ه اند، و ادبيات بسيار گسترده را در آن زمان آفريده اندقطغن زمين سلطنت نمود

ميان آن يکی از  .شغنانی زبانان چه که حتی فارسی زبانان هم به زبان شغنی شعر سروده اند
مال ميرزای دروازی بوده نام اصلی اش مال مير خواجه و نام پدرش  .مرحوم ناجی دروازی است

قمری در قريه آرخود در دره جـََوی مربوط ولسوالی نسی فعلی در هجری ) ١٢٨٨(و در سنه 
امسال برابر است با  .هجری قمری وفات نمود) ١٣٢٢(و در سال . درواز تولد گرديده است

پيش سال  ) ١٠٠(که موصوف ) ميالدی ٢٠١١هجری شمسی و  ١٣٩٠(هجری قمری  ١٤٢٢
سال پيش از تولد تو اين واقعه صورت  )٣٣(سالگی دار فانی را وداع گفته است که  ٣٤در سن 

شعر زير که به شکل شير و شکر بزبان دری و شغنانی سروده در اينجا درج می  .گرفته است
   .نمايم

  با من به لعل شکر بار ےدۈلـگلرخسار                  لپ بشهند مهوشی 

  ــار  بگـفتــمــش بسي يـَد ۈتـَر                 غېتو ابروانش  خيرعارضش 

  به پهلوی من نشست آن گل              روی گل ها بگوشۀ دستار يـَت

  از لبان دو سه بار بـَه مـُرد َدهـکنازنين لب شکر                     ایُدم ۈلـ

  نموده فگار ڎمو زار ناوکچ ـْٿپوشش به صد عشوه              آهو َو ِمڅې

  )٥(    شير و شکرين اشعار» اجيان« لفظ شغنی و حرف دروازی               

                                                            
  بر گرفته از کتاب صنف هفتم زبان و ادبيات شغنانی   ٥
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فرزند همچنان شاعر با استعداد، دارای قريحه سرشار و دل نا آرام مرحوم سيد فتح علی شاه 
تولد ايشان در سال  .هم زبان های فارسی و دری شعر ميسرودمرحوم سيد محمد علی شاه 

صورت گرفته در زندان در فيض آباد ) ١٣٣٧(هجری شمسی و وفات ايشان در سال ) ١٣١٣(
شعر زير . تخلص نموده است" گلزار اسيری"مرحوم سيد فتح علی شاه در اشعارش بنام  .است

  :که بقسم شير و شکر بزبان شغنانی و دری سروده است، طور نمونه در اينجا ذکر می نمايم

  ادرـــڤد ـويــردم يار را گـــم ښـېــپ                    !اين چنين دلبر مرا هرگز مباد 

  داد ےَوی مـُو در بسته مـُو چار وينت يا ِو  ــويد بمن            ر شبی پيشش روم گـــگ

  نـَت تو ياد  ېمـڎسر زور مـُو خو ېُدم اۈگفت هر شب خواب در چشم تو نيست         لـ

  ر تو دادــُدم بۈرتو، لـــت بـعنــل ےدۈـگفتم از لعل تو خواهم بوسه ای                 لـ

  ادڎمحکم مـُو  ےخـُب لـَپ، مـُت قـَت ےشينت      فتم هر شب در برم خواهم ترا         گ

  ج هر نواد ـَهب يـَه مـُو چار توْيښنـُر   ےدۈلـ     ــرت؟          م در بــاز گفتم کی بيايــب

  ــــراد           ــــــڤه مـُرِدکـَت دادت ـه يـَــَم ےدۈلـ"         اسير" گفت نامت چيست؟ تا گفتم 

  

استفاده ) ڤ(از ياد داشت های فتح علی شاه هويدا است که ايشان در اشعار شغنانی شان از نويسه 
اين نويسه ها را برای شغنانی  ١٣٥٢چطور آقای ظهوری اظهار می کند که در سال . نموده است

اگر سروده فوق ( سال پيش از شما) ١٥(پس چطور مرحوم فتح علی شاه . ها معرفی نموده است
هايی وجود گمانه زنی  ، از اين نويسه ها استفاده نموده است؟)سروده باشد ١٣٣٧را در سال 

امام سلطان محمد شاه در قرن بيستم رفت و آمد هايی داشته اند، دربار  دارد که مردم بدخشان به
ها را پيش از آقای و ميشود که در سند با الفبای سندی بلديت حاصل نموده باشند، و اين نويسه 

اين نظريه پژوهش دقيق تر و گسترده تر را می . ظهوری برای شغنانی های معرفی کرده باشند
  .خواهد

همچنان بايد تذکر بدهم که اشخاص دانسته همچون مال، پير و يا خليفه در شغنان غربی صد سال 
خدره، برتنگ و روشان ند، شاـُپيش به ندرت بوده اند، و اکثر دانشمدان شغنان در پارشنيو غ

بعد از تهاجم روسيه تزاری بر خاک بدخشان تاجيکستان، اين دانشمندان به . سکنه گزين بوده اند
که سيد محمد علی شاه پدر فتح علی شاه و آقای زمان الدين  طرف شغنان افغانستان پناهنده شدند

، و شغنان بدخشان را با آفريده عديم هم از جملۀ کسانی هستند که از پار دريا به ديار ما آمده اند
اگر در اين زمينه تحقيقات صورت گيرد، شاعرانی که . های شعری خود افتخار بخشيده اند



٣٢ 
 

ما نبايد گفته آقای . پنجصد سال پيش هم به زبان شغنانی شعر گفته اند، عيان خواهند گرديد
   .سی شعر نگفته استظهوری را سند بگيريم و بگوييم که پيش از مال الچين بزبان شغنانی ک

  اگر نخواهی تا خيره و خجل مانی                مگوی خيره سخن، تا که بر اساس بنی

  )ناصر خسرو(                                                                  

  

  حاال می پردازم به پاسخ نظريات محترم پاميرزاد صاحب

برادران و عزيزان ومتفکرين، شما که باآلخره در گفتمان تشکر از آقای دوکتور پامير زاد 
در  .منورين و نظريه پردازان شغنانی اشتراک نموده ايد، و من اين را يک فال نيک می پندارم

اينجا بايد ذکر نمايم که من با آقای پاميرزاد موانست دارم و محبت جناب ايشان در دل من بوده، 
اين يک مشکل . ز عزيزان ما کدام مشکل شخصی ندارممن با هيچ يک ا .هست وخواهد بود

اگر من  .که فعًال دارند با اين مشکل دست و پنجه نرم می کنندشغنان جمعی است که تمام مردم 
بخاطر ارادتی که با شما و آقای حيدری دارم، از اصل قضيه چشم پوشی ميکردم، و يا به 

اوًال از تاخت و تاز های  ؟عه رخ می دادن چپ می زدم، چه واقاصطالح عام خود را بکوچه حس
به اين  .آقای صبار بر نمی آمديد، اگر بر می آمديد، او را در آوان طرح کتب قناعت می داديد

مثًال در بين . را وضاحت داده ام مااری از مواقع نظريات شخاطر من مداخله نمودم، و در بسي
توضيحات الزم را ارائه  ه های کشيدهن دادن مصوت و يا واکبخاطر نشا) هـ (انداختن حرف 

  .مه انمود

، و بر عکس در شما اظهار نموده ايد که من در مقابل کارکرد شما غمض نموده ام! آقای پاميرزاد
ن الفبا، اصرار نظريات جزمانه، نا مأنوس بود «مقابل کارکرد شما برای شما تحفه هايی چون 

  .هدا نموده امبرای شما ا» ...علمی، و  مدرکورزيدن، بدون 

تلفيق نمودن الفبای چهار شخص بود، شما هم در اين جمع باره آقای پامير زاد، چون مقاله ام در 
بعضی از اين اصطالحات شايد متوجه خودت نباشند، بعضی از اين اصطالحات . شريک شديد

اين واژه ها  تحفه های خالص من .د، نه بر تمام آنهانن چهار نويسنده داللت کنشايد بر يکی از اي
تگی شما را نا مأنوس خمن واژه های سا{ جزميت، نامأنوس بودن بعضی از واژه ها : (بوده اند

و در اين قسمت من داليلی را ، )، تحميل و اصرار نمودن بر نظريات خويش}گفته ام نه الفبا را
دوکتورانت مرور اجمالی بر نظريات محترم پوهندوی « دارم که در يک مقالۀ ديگر تحت عنوان 

عباره . اگر مايل هستيد، آن مقاله ام را هم بخوانيد. آنرا توضيح داده ام» ن شاه پيکارنصرالدي
اگر چه از طريق مقالۀ من باز  »نظريات غير مسلکی« و » بدون ثبوت علمی و منطقی« های 

م علی شاه صبار، اين واژه ها را محتر .تاب يافتند، اما اين واژه ها را من برای شما تحفه نداده ام
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اختالفات بنده با ساير دوستان دست اندر کار ....«: ايشان فرموده اند که .تحفه داده استبرای شما 
را در ) هـ( حرف  بدون کدام مورد علمی و منطقینيز در همين قسمت است که بعضی از ايشان 

و يا بعباره . سازند روشن» هـ  « بين می اندازند تا کشاله دار شدن صدا را با استعمال حرف 
است وضع کرده اند » هـ « هم يک حرف جداگانه را که عبارت از همين " کشالی"ديگر برای 

  ».می کشد مسخرگیاز آب در می آيد، حتی گاهی کار به  مضحککه دربسی موارد خيلی 

قدر با  اينو من دو باره در نوشته های خودم بخاطری آنرا باز تاب داده بودم که، جناب ايشان که 
، آيا نظريات او چقدر علمی و )بدون کدام مورد علمی و منطقی(اطمينان خاطر که می گويد، 

خوب، در نوشته های خودم، مورد علمی را نوشتم، ولی از مورد منطقی صرف . منطقی هستند
با اين وجود جناب ايشان بنده را مورد انتقاد قرار داده و ميگويد که من آداب . نظر نمودم

در حاليکه آقای .سندگی در رسانه ها را مراعات ننموده ام و اخالق و آدمگری را ياد ندارمنوي
  .صبار نمی داند که خودش چطور می نويسند

آقای پاميرزاد اظهار نظر نموده است که اگر از نوشته های خود واژه های احساساتی را حذف 
  .نمايم، تمام نظريات من قابل قبول است

زمانی که مقاله هايم را دو گونه يافته ايد که آميخته از واقعيت های علمی و آقای پاميرزاد، 
نظريات احساساتی است، پس تمام مقاله هايم را مرور نموده و با ميزان پااليشگاه علمی و 

و يا بشهند گهپېن ات هالک گهپېن { مسلکی همان واقعيت های علمی را يک طرفه نموده 
و يا بعبارۀ ديگر؛ من همين قدر توانستم که کنجد را کاشتم، آنرا  ريدو از آنها کار گي} سِرْهـو

ونه اکنون، نوبت از شما است که چگ. دمآبياری نمودم، و باآلخره دانۀ آنرا در خدمت شما قرار دا
که بقول خودت همان واژه های {  را روغن می کشيد، و تفالۀ آن ،از اين دانه های کنجد

  .بيندازيد ، آن طرف}احساساتی هستند

در قسمت مثال شما در مورد اظهار نظريات پيرامون الفبای شغنانی و به تمثيل کشيدن چاپ انداز 
با کار کرد ما و شما ، هيچ همخوانی کره بگيردکه خواسته است از يک اسپ اصيل  شيوه چی

  .ندارد

  .من اين مثال شما را بقسم ديگر تمثيل می نمايم

رد، خانوادۀ چاپ انداز بخاطر زاييدن ماديان برای ـُب د اسپ اصيلچاپ انداز ماديانش را به نز
مدت سه سال چشم براه بودند، اما با تأسف می توان گفت که کره اين ماديان زمانی که تولد شد، 

که همانا اعضای خانوادۀ چاپ (، و نظريه پردازان )يک پايش لنگ بود(سوء شکل والدی داشت 
بدين خاطر، آنها . اين کره معيوب نمی تواند اسپ راهوار بار بيايد نگران شدند که) انداز بودند

ماديان  (insemination)در صدد چاره بر آمدند و حاال می خواهند که از طريق القاح مصنوعی 
بار دار بسازند، به اميد اينکه شايد ) که همانا ديپارتمنت زبان و ادبيات پاميری است(متذکره را 
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در (در زمان حمل اين ماديان  .کره سالمتری را در بطن خود پرورش دهد اين بار اين ماديان
  .کسی چيزی نگفت همه سر و صدا ها بعد از تولد کره بر خاست) مدت سه سال

. در قسمت اينکه شما می گوييد که من شما را به محاکمه کشيده ام، شما مقاله مرا دقيق نخوانده ايد
صورت ناکامی اين پروژه، اين در « . : جا نقل قول می کنممن همان نوشته خودم را باز در اين

 .استفاد نموده ام»  ناکامی در صورت« ببينيد، من در اينجا از واژه . » ن بايد غرامت آن را بپردازنداآقاي
شما نواقص زدايی  بايعنی شما تا حاال به محکمه کشانيده نشده ايد، و ما کوشش می نماييم که در همکاری 

در صورتی که اين پروژه ناکام شود، نه من، نه . رد، و اين پروژه را از منجالب ناکامی نجات دهيمصورت گي
جوابگوی شما همرای تيم کاری  است که واضح. د بودنآقای پيکار، نه آقای نور علی دوست جوابگوی آن خواه

احسن و با کاميابی های بيشتر ما هنوز هم چقدر کوشش می نماييم که اين پروژه بايد بصورت . تان خواهيد بود
يابی شما را هميشه آرزو می نماييم و اين موفقيت نه تنها از شما دو و ما کام. مثمر ثمر واقع گرددجلو برود و 

پيروزی شما پيروزی . سه شخص دست اندر کار است، بلکه اين موفقيت برای تمام مردم شغنان خواهد بود
البته زحماتی که کشيده ايد، به ديده قدر نگريسته می شوند، و قابل . انشاء اهللا. قاطبه خلق شغنان می باشد

  .اغماض نيستند

  

  نظر در مورد الفبای زبان شغنانی آخرين

دوستان و عزيزان ما نظريات شان ) ١٣٩٠تا ماه ثور  ١٣٨٩از ماه جدی سال (طی مدت پنج ماه 
استماع گرديدند، و بعد از مشاهده  نظريات همۀ دوستان  .را پيرامون الفبای شغنانی طرح نمودند

يافتم، و اين دو نظر جامع را در تر دقيق و نقد عميق تمام نظريات، من دو نظر را از همه جامع 
نويسندگان ما  وشود  بخشيدهمه بحران الفبا و الفبا سازی خاتبه جا تلفيق می نمايم، می شود که اين

  .ندمصروف ديگر کار های ادبی گرد

« ديگر کار نمی گيرم، و در عوض، واژه » اختالف نظريات « هايم، از واژه من در نوشته 
  .جايگزين اين واژه می نمايمرا » تفاوت م

در اين اواخر، محترم دوکتورانت نور علی دوست، الفبای پژوهشی شان را نشر نمودند، من 
   .مقالۀ پژوهشی مشار اليه را خواندم که خيلی جامع به نظر رسيد

  .ش نظر پاميرزاد هم نسبت به طرح ديگر دوستان جامع استومحترم دوکتور خروحه الفبای مط

برجسته ساخته، و با  اييم، تفاوت های اين دو شخص رابخاطر اينکه، الفبای خود را تکميل نم
را جامع گفتم  هابخاطری که من الفبای اين. ارائه نظريات اينجانب، الفبای خود را تکميل نماييم

  .فته امولی کامل نگ
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را در الفبای خود وارد می کرد، بهترين ) ې، ۈ، ے(اگر آقای نور علی دوست، نويسه های 
با وجود آنهم، الفبای شان معقول به . ی می بود، که ديگر هيچ چالشی در آن راه نمی يافتيالفبا

   . نظر می رسد

  .آقای پامير زاد هم در الفبای شان سه مشکل دارند

نويسه های معينی را انتخاب نکرده است، و از همان نويسه  (th) و (dh)برای آوا های  .١
پيشنهاد می نمايم که از همان . را می دهند (s)و  (z)کار می گيرد که صدای ) ث(و ) ذ(

( و نويسه ) (ورانت نورعلی دوست که عبارت بودند از نويسه نويسه های آقای دوکت

 .، کار گرفته شود)ڎ
 
اين هم . و يای مجهول تفاوت قايل نگرديده است) هـ+ ـــِ (ه برای آوا های کسره کشيد .٢

من اين معضله را بار ها با مثال های روشن توضيح . چندان مشکل به نظر نمی رسد
مثًال آقای پاميرزاد واژه . ن می نمايمانمودم، و اين بار جهت مثال در اينجا يک مورد را بي

 .می نويسد» مېست « را » مهتاب = مـِهست « 
يای مجهول می نويسد، را هر دو با ) لغو، فسخ(» خېر « و ) برادر زاده(» خـِهر« و يا 

  )خېر: (بدين ترتيب مانند
  
می نويسند، اگر اين نويسه را به ) ی(واژه های مختوم به آوای کسره کوتاه را با نويسه  .٣

 .يای کج بنويسند، مشکل خواندن تا حدی مرفوع می گردد
 
من در مقاالت قبلی هم اظهار نظر نمودم، که اقای ) ů(کشيده  در قسمت نوشتن آوای .٤

پيشنهاد نموده ) ˜و(می نويسد، و آقای دوست آنرا به شکل ) ْو(پاميرزاد آنرا به شکل 
که هر ) ۏ(و يا ) ۈ(اگر از يک نويسه ساده مانند .اين هر دو نويسه ترکيبی هستند. است

  .، خوبتر خواهد بودهستند، انتخاب شونديستم يونيکود کدام دارای يک کود واحد در س
 
در قسمت نوشتن نويسه هايی که برای واکه کشيده بکار می روند، آقای دوست از نماد  .٥

پس . اين کار برد در بعضی حاالت مشکالت خود را دارد. کار می گيرد) ˜ ( کمکی مد 
 .درست است) هـ + ــِ (و ) هـ + ــَ (همان نويسه انتخابی پامير زاد 

 
در اين . ، همان نويسه آقای پاميرزاد را تغيير نمی دهيم(v)در قسمت نويسه برای آوای  .٦

 .قسمت شايد آقای دوست هم موافقت داشته باشد
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  نتيجه گيری کلی

اگر آقای پامير زاد سه اصل فوق الذکر را بپذيرد، ديگر کدام مشکلی در قسمت الفبا نخواهيم 
ن دو نويسه از نويسه های پيشنهادی محترم نورعلی دوست و آنها عبارتند از قبول نمود .داشت

و فرق گذاشتن ميان آوای کسره کشيده و يای مجهول، و چاره جويی  (th)و  (dh)برای اوا های 
ديگر . که من حرف يای کج را برايش پيشنهاد نمودم (e)برای واژه های مختوم به واکه کوتاه 

  .کار را چرا به درازا بکشانيم

با جناب در حاليکه . پامير زاد تمام بار را بر دوش استاد خير محمد حيدری می اندازند اما آقای
واهللا و باهللا در گردن « : يک ضرب المثل عام است که می گويند. ايشان تفاوت نظری داشته است

  .، حاال تمام مسئوليت را بر گردن حيدری می اندازند»مال 

. د تمام نظريات دوستان را با جناب حيدری در ميان بگذاردپيشنهاد من اين است که آقای پامير زا
، و فردا ادعا نکند که از اين مسايل و يستاز اين جر وبحث ها مطلع ن ميشود که جناب ايشان

من شخصًا شماره تيليفون شان را ندارم، وگر نه با ايشان در تماس  .گفتمان ها خبر نداشته است
نموده است، که بايد به وزارت معارف بروم و اين مشکل را آقای ظهوری بمن پيشنهاد . می شدم

تمام کار و بار و رسميات من در بدخشان است،  نظريه خوبست، اما . ن بگذارمبا ايشان در ميا
اما چرا آقايان صبار، پاميرزاد و ديگر دوستان مقيم کابل که . اگر وقت يافتم همين کار را می کنم

ی شغنان سر ميزنند، چرا جناب حيدری صاحب را آگاه نمی گاه و بيگاه به تارنمای سيما
  !!!سازند؟

  اميد وارم که با در نظر داشت سه اصل فوق الذکر به اعتصابات الفبا سازی پايان بخشيم

  ام عزيزان و مرور گران اين مقالهبا تقديم احترامات فايقه برای تم

ای تان را در خواندن اين مقاله جسته حتی از شما هم سپاسگذارم که وقت گرانبه !جناب خواننده 
و گاهی با مسايل شخصی با دوستان  قلم فرسايی نموده امگاهی به مسايل اکادميک (و گريخته ام 
 نيدلا ريهظ زا یعابر کي اب ار دوخ ۀلاقم .صرف نموديد، سپاس گذارم) پرداخته امنظريه پرداز 

  مشخب یم همتاخ یبايراف

  تسا یکي دورمن و ليلخ ناهج مشچ رد           تسا یکي دوع و مزيه یاهب زورما

  تسا یکي دوواد ۀـمغن و رــخ زاوآ          دنا رازاب نيا رد هک یناسک شوگ رد

  .دنشاب علطم مرتحم ناگدنناوخ ،ما هدومنن هدافتسا یسک چيه لباقم رد ار یعابر نيا

  .برای شما وعده می دهم که در مقاالت بعدی ام کوشش می نمايم که خوبتر بنويسم
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