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 محترم نوجو صاحب سالم بر شما: 

سروده شما در مورد آن) قوم پراگنده( واقعآ خيلی ها زيبا است .زيباهی آن تنهاا در 

سب نهفته نيست ، بلکه در بيان و کار برد استعارات ،تشبيهات وکلمات موزون ومنا

انعکاااو واقعياات هااا) تلااد )پراگناادگی ،بي انااه پاارور) وتناادهی بااه  لاات وخااوار)( 

نهفتااه در ميااان ان قااوم  از يکااارا و اختوااار کااالم وپيااام دوياا  و ااري  کااه در  

 هن دي ران جريان وغليان ميکرد،با بيان صريح   وروشن در قالب نظم از دارا 

 بيشتر افزوده است.دي ر بر زيباهی آن 

 

واقعااااااآ آن قااااااوم پراگنااااااده نااااااه تنهااااااا در حاااااا  شااااااما، بلکااااااه در حاااااا  ايل اااااای 

بيک)حرکت(،شاهک) ومتی( ،محمادجان)پامير)(، للی ماه)پاامير)( و دي اران 

 و دي ران  نيز جفا نموده و شما جفا ديده گان نيز بح  يکدي ر تان جفا نموديد.

 

هم ناان بار ک : مان وتاو، ماا وشاما، همااه ماا ودي اران نياز در حا  ايان قاوم جفااا 

نموديم و اين قوم را پراگنده و يا پراگندده تر ساختيم ، کاه مماره آن يناين اسات. اماا 

پيام شعر )قوم پراگنده( ييست يا کدام است؟  آياا نظااره  وياتماشاا کارد تاا ببينايم کاه 

ميکند وخود اين قوم ي ونه  لات و جفاا مينرناد.يا فردا اين قوم در ح  کی باز جفا 

اينکه دست بدست هم  )حرکت نو(،)جنبش نو(و جبهه نو به حرکت به اندازيم تاا از 

پراگندگی اين قوم بکاهيم.  از فرماوده شاما )افشاا) حلااي  هماه را وراد دگار دگار 

ه ساااخت( ، گفتااه )حرکاات( ) از گزشاات روزه گااار بايااد درو هااا آموخاات( و از گفتاا

دي ران ) رض ما ومن يه باشد جاز باه رو) هام زدن( يناين اساتنتار مي اردد کاه 

حلاي  و درو ها) تازه آموختيم. من يلين دارم اگر شما و مث  شاما ايان حرکات را 

آغاز نماهيد تنها ننواهياد ماناد و نيارو)  ظيمای بارا) يکیااري ی آن قاوم پراگناده 

ر )قوم پراگنده(.در اختتاام ميناواهم جملاه خواهيد شد.اينست يا اين بايد باشد پيام شع
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زاد( محتاارم  ليشاه)صاابار( و محتاارم محتاارم داکتاار خااوپ نظر)پااامير نامااه ا) بااه

 خيرمحمد )حيدر)(.

 

با  رض احترام و ادب به شما بزرگواران. کار پرزحمت وبا مشلت شما را در      

 رصااه ادامااه تاادوين و ترتيااب رساامی الفبااا) زبااان يااا لهقااه شاا نانی درخورتلاادير 

گفتاه وتحسين دانسته به نسبت موفلتيات هاا) بدسات آماده، شاما را تبرياک و تهنيات 

وبرا) پيروزي ها) بيشتر شما د ا مينماهيم، شما با اين کار و زحمات خود تهداب 

هاا ا ماار خواهناد شاد.  ينان بنا) راخواهيد گزاشت که کاخ ها بر بنيااد آن در آيناده

ميدانيم اين کار شما ناه صارفآ از رو) اجارا) وهيفاه باوده بلکاه باا درس واحسااو 

و همواره بناادر تکميا   صورت گرفته است مسؤليت درقبال فرهنگ مردم ش نان

و غنا ساز) آن جدو جهد مينماهيد. بياد داريم که قب  از برسميت شناخته شدن زبان 

ها) پاامير) و آغااز کاار رسامی تادوين و ترتياب الفباا) زباان شا نانی در يوکاات 

ر الفبا) ش نانی را نزد خود پزيرفته اشاعا ادارات دولتی، شما و دي ر دوستان، نوع

الفباااااا واشاااااعار مااااازهب شااااااه)ههور)(،  وامرهاااااا افرياااااده اياااااد کاااااه بااااااور مثاااااال

اشعار بدالکريم)نوجو(، معظام شااه )روساتاپور(، منوربياگ )روشان( و ل ات ناماه 

محمدناصر را ياد آور شد، اما شنوآ نميادانم کاه آغاازگراين امار بازرب کای باوده 

ليلت بوده است؟ تادقي  والفبا) ترتيب نموده کدام شنص بيشتر جوابده و قرين به ح

و نلااد در اياان مااورد را بااه صااالحيت داران  رصااه زبااان و ادبيااات واگزارميشااويم 

وامياادوارم اياان نامااه ان ياازه باارا) تحلياا  اياان اماار گردد.امااا جااا) دارد بااه همااه ا) 

که در  آغازگران، ادامه دهنده گان و تکمي  کننده گان دوستان ش نانی وغير ش نانی

ت و فرهنگ مردم ش نان تحليلات انقام و آماار انتشاار داده اناد  رصه زبان و ادبيا

 سیاو وارر وحرمت گزاريم.

 

بايد ا تراا کرد که ترتياب و تادوين الفباا، قا اده ياا دساتور گرامار) و ل ات         

در ياک مادت کوتااه نباوده، بلکاه  نامه ا) يک زبان سه  وکاار ياک ياا يناد نفارآنهم

ه داوننی اسات تاا تکميا  وغنای گاردد ايان امار در کار افراد وحتی نس  ها وپروس

 مورد زبان و ادبيات ش نان دشوارتر است زيرا:

 



يون زبان يا لهقه ش نانی جزء از خاانواده زباان هاا) پاامير) اسات وشاايد -9      

الفبا) زباان شا نانی خميرماياه بارا) سااير زباان هاا) پاامير) گاردد، بناآ توجاه باه 

 .ملحوهات آنها نيز ررور است

سياساات اسااتعمار) وقاات ساابب جاادايی جباار) وتحميلاای شاا نانی هااا و حتاای -2     

سايرپامير) ها گرديد که باا وجاود ج رافياا) سياسای جداگاناه، ج رافياا) فرهن ای 

نزم است از تقارب آنها نيز بهره باردار) کارد. بناو توفيا  باه  مشترس وجود دارد

ها ،مباحثاات و جماد آور)  ينين کار ب  بزرب ايقاب تدويرو برگزار) کنفران 

نلاه نظرها را مينمايد، که ممکان اسات يناين قادم هاا) برداشاته شاده باشاد، اماا باه 

نساابت نداشاااتن وساايله ارتبااااد هم اااانی مشاانص و معاااين ماننااد روزناماااه، جرياااده 

وتلويزيون درساحه محدود اجراء شده وهم ان باه آن دسترسای نياا فتناد وايان خاالء 

) الفبايی و نوشاتار) باين الفباا) تادوين شاده فعلای وقبلای سبب گرديده که تفاوت ها

بوجود بيايد. اکنون که سايت سيما) ش نان به ابتکار دوست محتارم) سارور ارکاان 

(شااروع بااه نشاارات نمااوده اساات، فعااخ اياان وساايله خااوبی باارا) انعکاااو معلومااات، 

 تبادل تقارب وجمد آور) نظريات است.

 

نست که : اگردروازه ها) پيشنهادات و نظريات بنآ حاص  آن ه  رض شد اي        

مثبت در مورد الفبا، گرامرول ت نامه زبان ش نانی بسته نشاده باشاد وقا اده تکاما  

الفباا) تادوين وترتياب شاده ودي ار  در مورد آن هم صاد  کناد ؟ خاواهش ميشاود تاا

ا مواد مربود به آن به آدرو سيما) ش نان ارسال تا نشرگردد. اين امار از يکاار

معلومات به  القه مندان و از جانب دي رزمينه انعکاو پيشنهادات ونظرياات  سبب

 دي ران خواهد شد.

 

دسترسی به کمیيوتر وانترنيت وامکانات تايا  الفباا) شا نانی حتای  ميدانيم که       

فارسااای بااارا) هماااه وجاااود نااادارد اماااا کساااانيکه ايااان امکاناااات را دارناااد از ناااور و 

يما) ش نان( تا حد امکان استفاده نموده در پرتو روشاناهی روشناهی اين دري ه )س

آن يکدي ر خود را بياافيم ، گمشاده هاا) مشاترس خاود راجساتقو) نمااهيم و داشاته 

    ها) خود را در ميان ب زاريم.

                 

 نيرو                                        

 


