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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۴۱/۱۰/۲۰۲۱              وڼما  احمدجان

  
 
 

 کالسیک 
 

(Classic) 
 

 که، ایا میتوان اظهار نظر نمود 
 

 واژه یې باستان Classicزائیده  
 

 ؟ کدام زبان باستان است 
 
 

زدنی  (( ، به معنی چیزی مثال  classis" departament، مشتق شده از "   Classicusکالسیک ، )از الت.  
 رومی استفاده می شد.-است ، که معموالً در دوران باستان یونانی

 
در حال حاضر ، اصطالح کالسیک دیگر به دوران باستان گره نمی خورد ، اما همچنان به این مفهوم است که یک  

 اثر ممکن است دارای اعتبار باشد که ارزش آن را برای آیندگان حفظ می کند.
 

خوانندگان نهایت محترم تعریف واژه بسا تاریخی ومشهور به اصطالح باستان وتاریخی یونانی ـ رومی ، راکه در  
کالسیک   واژه  اصلی  تعریف  با  است،  شده  ګرفته  یا  یکلوپید  انسا  از  مینمائید  مشاهده  باال   ,Classicسطور 

Classicus  باالی ان ، که درستور  با  به اصطالح التینی وتعریف وتوضیح  نبشته ،توضیح وتشریح شده است  ې 
 تعریف پشایې همسان نیست. 

 
آریک (    / ادبیات زبان کالسیک ) پشایې  با  تاریخی  ،ازلحاظ  ! تعریف ،توضیح و تشریح فوق  خوانندګان محترم 

 مادرزبانهای هند و اروپایې مطابقت علمي ،ادبی ، لغوی ومنطقی نداشته و ندارد ! 
 

دارنده ریشه ومفاهیم خاص با ارزش ومورد استعمال زمان تاریخې   Clasicسک )  درزبان پشایې واژه ) کالسی
،که    Classicخودش بوده است و درادبیات اینده بشری نیز مورد استعمال خواهد بود ،به خاطر اینکه این واژه  

میاید که، سوراخ ( بدست  Ic(,و )    S) Gala, ( که یک واژه ترکیبی ))  Glasicدرزبان باستان پشایې به ګونه یې )  
س (ان حرف نسبتی زبان وادبیات پشایې واکثریت زباهای هند و اروپایې در    s، وحرف )  Gala، سمچ ،غار =  

= ایک ( باشد یک مصدر زنده زبان پشایې بوده ومعنی ان  Icمطابقت میباشد وقسمت اخرین واژه ،که عبارت از )
مصدری )ایک = امدن( درزبان پشایې منحیث فعل مفردغایب )امدن ( است . ناګفته نباید ګذشت که ، همین واژه  

 برای ماضی )ایک = امد( نیز معنی داشته وبکار ګرفته میشود.
 

) به اصطالح یونانی ـ رومی را ازلحاظ    Glassik= Classicدراین جا به ګونه یې فورمول واژه یې ترکیبی )
وبدست اوردن انرا در ادبیات زبان باستان ) پشایې   ګرامر زبان پشایې تحت غور قرار میدهیم وچګونګی موجودیت
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اریک( مشاهده مینمائم . قبل ازان باید ګفت که ،حرف ) ګ( به حرف )ک( وبرعکس یکی بردیګر عوض میشوند  /
 میشوند ! K=Gوبرعکس  G=kیعنی 

 
Gala=Kala ; kala=Gala سوراخ ، سومچ ،غار: 

 
S )س، =حرف نسبتی )از 
 
Ic ایک = امد ، رسید = 
 

از   تبدیل حرف ) ک( به) ګ (  به  ـ رومی درزبان پشایې را  به اصطالح یونانی  دانستیم که واژه کالسیک  حاال 
کالسیک به )ګالسیک / ګال س ایک( تبدیل نمودیم ،که چنین تغیرات درزبانها به مرور زمان مشاهده میشوند وحرف  

به حرف مشابه هم مخرج دیګر وهمسان تبدیل میشوند ،طوریکه   های دارنده مخرج مشترک از یک حرف مشابه
 درباال مشاهده نمودیم .

 
 حاال معادله زبان پشایې را ایجاد وانرا با یک جا کردن واژه های پشایې درنظرمی ګیریم : 

 
Gala  + سوراخ ، غار ، سومچ / سمچ =s   + = ازIc = امدن . 

 
Gala +s +Ic = Glasic 

 
+ از + امد ،امده = سوراخ ،سمچ ، غار از امد ،امده = از سوراخ ،سمچ ، غار امده . )ازسمچ   سوراخ ،سمچ ،غار

امده ( زبان پشایې بدست میاید ، حاال که ، واژه ترکیبی کالسیک به واژه اصیل ګالسیک ، ګالس ایک پشایې تغیر  
 یافت !

 
کالسیک ،یعنی مردمانیکه از) سمچ ،غار ،سوراخ ( امده حاال معنی درست واژه زبان پشایې به اصطالح ګالسیک /  

 اند ، معنی دارد . 
 

نتیجه : به معنی ومفهوم این که، همه نظریات واعمال عملی انسانهای بدوی زمان باستان )سمچی،غاری ،سوراخی(  
سمان خراش تکامل که تا امروز به عمل پیوسته وبه تمدن امروزین خانه ،قریه ،شهر، فابریکه ها ......و قصرهای ا

نموده اند ،بنیاد واساس همه پیشرفت ها ی بشری عمالاز) سمچ ،غار ،سوراخ ( سرچشمه ګرفته ، اهسته اهسته با 
ګذشت زمان ګاهی بطی ، سست وګاهی هم سریع ، برق اسا و الماسک وارتا به عصر مدرن کیهانی امروزین تکامل 

یت ( امروزین وفردای بشر مربوط ومنوط به همان زندګی )سمچی  نموده است وهمه یې ترقیات وپیشرفت های )انترن 
 ، سوراخ ها، غارها ( زندګی بدوی بشر خسته ودرمانده دیروزین میباشد .

 
درزبان پشایې واژه های اغازین ګالسیک / کالسیک /قالسیک ) ګوو ،ګال ،کال ،قال ،قلعه ( همه وهمه تا امروز  

، درنتیجه بشر امروزین کره یې خاکی را به سیارات دور افتاده کهکشان ما  درادبیات زبان پشایې موجوداست. که  
وبدون شک وتردید ، دراینده نه چندان دور، این اشرف المخلوقات که، به عقل وعلم خدا داده تجهیز شده است، به  

 سیارات و کهکشان های کائینات دور افتاده مرتبط خواهد شد . 
 

ی بشری کائینات بی نهایت کوچولو و فعال دریک )چیپ( الکترونیکی درتلیفون درنتیجه یې عقل وعلم ودانش واال
های مدرن امروزین جا بجا ودر جیب اوالدهای انسانهای بدوی زحمتکش دینه روزه جا ګرفته وهرلحظه ازچګونګی  

 وضع جهان وجهانیان خودرا اګاه ساخته میتواند . 
 

سیک / ګال س ایک ( اینسیکلوپیدیایې ، به اصطالح )یونانی/ رومی (  بنابراین باید اذعان نمود که، واژه یې) کال  
هند  وبه زبانهای  ودرز کرده  نشئت   ، اروپایې  و  هند  مادرزبانهای  /اریک(  )پشایې  باستان  از زبان  وبنیادا  اساسا 

ا تا اکنون واروپای نفوذ نموده است و به ګونه میراث با ارزش تاریخ باستان باقیمانده است وارزش تاریخی خود ر
 حفظ واین ارزش واژه یې)کالسیک / ګالسیک( را از دست نخواهد داد . 

 
 به امید جهان با صلح وصفا ! 
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 دانشمندان وپژوهشګران محترم !

 
 لطفا نظریات وانتقادات خویش را درجهت اصالح ودقیق شدن نبشته یې بنده دریغ نفرمائید.

 
 .  ۲۰۲۱اکتوبر  ۱۳دنمارک 

 
 با احترام . 

 
 ما ڼو« جان »احمد
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