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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۱۶/۰۶/۲۰۲۱          یکاس یزمر

 ناقص است  یعرب یکه الفبا  شیبا ادعا یمعروف لی به خل

تان شده است،  بینصدرد سر « یجان معروف لیخل» از دست من و  کهیدوستان هبا عرض سالم و احترامات به هم
 . خواهمیجداً معذرت م

ابالغ   گرمیمحترم د  تیو دوستان نها  ریجان کب سیام ق  یگرفتم و به گرام میماه جون تصم ۱۵ خیتار روزیبا انکه د
ت، چه جنگ و جدال  خواهم نوش یزیو نه هرگز چ توانم ی کرده م یرنه در قاموس همکا گریبه بعد د نیکه ازنمودم 

  به جایی رسیده که مزاحم کننده ونفرت آور گردیده است. 

بر  بشیو در غ داشتماحترام  یبه و فانهیکه شر یمعروف لینوشتهٔ »هشت صفحهٔ اول« خل یتأسف که امروز رو با
گفته ام که عقده   نقدریا  ینگفته ام. بل یهر گز سخن بد شانیا ابیمن در غ ،علیه من  شانیخود ا یها ییگوبد خالف 

 شیخو ی آزارد. در نوشتهٔ هشت صفحه ا یرا سخت م لیاست که خل ینظام یکیتخن  یدور مکتب و اکادم یها
 :سندینویم نیدر ضمن چن لیخل

" یعرب یاست، که "الفبا خاطر نیست و از هم یعرب  هٔ ما آغشته با هزاران کلم یخاطر است، که زبانها نیاز هم}*
  جهینت نیعالم، بد  گرید یزبانها هٔ عالمانه و زبانشناسانه و با مطالع دیشده است. امروز با د لیما تحم یبر زبانها

 :میابیتا در م،یا دهیرس

د یالفبا کی ،یعرب ی]]که الفبا ــ  {کوتاه" وجود ندارد!!![[ ی"هجاها ی"ناقص" است، چون در آن حروف مؤ ِّ

ص و به   یکلمات عرب اندنیرف کردن و نما یدارند، که تنها برا  یجا یبعض حروف یعرب یــ که در الفبا َ 
حروف در   نیچون "مخارج" ا خورند،یبه درد م ،ی" زبان عربیمصرف داخل ی"برا انیرانیا  نیریش اصطالح
 !!!*.هرگز و ابداً وجود ندارد و چیما ه یزبانها

زبان در جهان  هیچ ی هیچ ومطابقش الفبا چی؛ هجهالت و خودخواهی هم حدودی دارند یمعروف لیخدا، خل یبرا از
ها   ییکه وجود اروپا نمودندیم یعلم  یادعا ۱۹۹۹اکتوبر  ۲۰ها تا روز  ییکه اروپا ماندیبه آن م نیا ست،یناقص ن
 با دالیل طفالنه. !ها ناقص ییقایها و افر ییایوجود است و وجود آس نیکاملتر

 قهیساعت و چهل و هفت دق کیکه  سیدر سو خیوریدر فاکولتهٔ طب ز یناری میدر س ۹۹اکتوبر  ۲۰  خیآن تار در
نام دادم و خصوصا ساختمان   یحرک لهٔ یوس کیرا  روحیوجود ز قاتی سال مطالعات و تحق ۳۷دوام کرد، من بعد از 

  کینمیو دا کی خانیم کیکه از نظر فزو خصوصاً اشکال عضالت بدن  یعضالت را در ارتباط استخوان ها
عضالت وجود دارد، و بر اساس آن انتقاد ناقص بودن  یباال راتیو حرکات چه تأث طی مح طیو شرا نمودم حیتشر

خوک ها انداختم و بر نظر دون   لهٔ یافغانستان و طو ی الخال ها تیبه ب ییاروپا نیرا از نظر متخصص گرانیوجود د
  !دمیشان خط بطالن کش

 سند دعوت من برای سیمینار دادن در یونیورستی زیوریخ در درذیل ضمیمهٔ این نوشته.

 .را دانستند تیبار واقع نیاول تطباب خیبودند و در تار دهیسابقه را ند یب یناری میس نیبعد خود گفته بودند که چن که

  !مناسبت معذرت بخواه نیو از اعراب فقد به ا ریناقص است پس بگ  یعربکه الفبای نظرت را  نیامعروفی  لیخل

نظر به ساختمان و اشکال االشه و حلقوم و دندان ها و عضالت تمام درون دهان    هاآواز ها در لسان ایزبان ها  چه
تکامل   ،مناطق تی در مجموع طبع  ایو آب و هوا   ستیز طیمح طیو عضالت زبان تا حلقوم نظر به شرا رونیو ب
را    نیاست. ا نیتا حال چنالفبایی شده و و  دهاند که بعد نوشته ش دهیآواز ها کش  گری کدیفهماندن  یو برا کنندیم
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ان درون و  مبه علت ساخت گرید یمثالً خطهٔ ما با خطه ها واناتیلهجهٔ گنجشکان و مرغان و ححتی که  ؟یدانیم
وقت خودت و  فیح  س،یننو ادیز گری، لطفاً د یدانیدر مجموع فرق دارد؟ و اگر نم  رهیدهن شان با نول و غ رونیب

 ..گرانیهم از د

اش  فهیو وظ یک ی فزداخلی از نظررا کوتاه از نظر ساختمان   ««یکه من »»بطر گردمیآور م  ادیباز ضمن  در
 نکیدو ل یخیو تار یقاتیبا سند تحق  اتیدر نظر  بعداً  ،دیم کشکردم، چون د   حیداخل کردن به قاموس تشر یبرا
ها را حذف کرده اند که به من   نکیآن ل میچرا از نوشته ها دانمیداخل کرده ام که نم گریسه بار د ایرا دو  یک یوا

 .و مٔوثق تر نسبت به نوشتهٔ هشت صفحهٔ خودت بودند یمعلومات شتریها ب نکی! چه آن لدیسوال خلق گرد

به  گریخو د ،یتر از من بود قیو از اول تا آخر ال یدانیاز من م شتریکه تو ب  میبگو دیبا همان خلیل گریبار د کی
 ! ما بته یالیلحاظ خدا ا

ما   زیعز یجان معروف لیکه ؛»خل مییکه بگو دییایو ب دیو مرا ببخش میو محترمات باز هم احترامات تقد نیمحترم به
ې نه  گلمر جان ی*برای اینکه  یم و نزد من معاف است.!آزاد افغانستان اند، دوستش دار ایاند چون از افغانستان آزاد 
 مني* هر چیزی که بنویسیم.

 سره گلوونه ویدرناو
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