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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/1۲/۰۷

انجینر وحید

ملک الشعراعبدالحق ببیتاب
هیچ شکی وجود ندارد که نام مبارک مرحوم عبدالحق بیتاب در اسمان ادب و فرهنګ ما چون
ستاره ی تابناک میدرخشد وخواهد درخشید ،اما القاب ،رتبه ها ،اعزاز وتکریم هرکدام طرق و جای
خود را دارند .شادروان بیتاب بلند ترین جایګاه ولقب یعنی ملک الشعرا را دریافت نموده بود و مورد
منظوری و الطاف اعلیحضرت محمد ظاهرشاه نیز قرار ګرفته بود .احترامی را که مردم ما به این
شخصیت دارند بینظیر است.
اما نویسنده بیوګرافی یک چیزی اضافی را در بیو ګرافی شان بی مورد اضافه فرموده اند و
آن رتبه علمی پوهاند است .نیل به این رتبه قانون پیچیده ی را دارد و از طرف دیګر باید از
طرف شاه توشیح میشد چنانچه بعد از 1۳۵۲توسط روسای جمهور وندرتا ً بعضا ً توسط معاون
رییس جمهور توشیح و منظور شده است .از طرف دیګر یک رتبه رسمی است .با نوشتن
پوهاند در پهلوی اسم شخصیت بلند مقام و معزز برایشان کدام افتخار اضافی حاصل نمیګردد
ولی باعث تعجب اشخاصی خواهد شد که با اصول و قوانین اکادیمیک کشور اشنایی دارند.
احتراما ً پیشنهاد میګردد ازین احساسات و جوش جوانی بګذرید ،قاموس را بهتر بسازید ،نه
اینکه مورد شک قرار دهید.
همین اکنون در قاموس شما چند تن از اشخاص خانواده اکادمیک کشور مصروف اند ،ایا انها
چه قضاوت خواهند نمود ،لطفا ً با ایشان مشوره فرموده بعد نشر نمایید.
القاب مانند؛ عالمه ،سید ،اخندزاده ،قاری ،حافظ ،ملک الشعرا ،بابا ،نیکه ...ارزش معنوی،
محل نوشتن ،و اینکه برای که بکار رود ،جای خودش را دارند ،ولی رتب علمی مانند اکادمیسن،
سرمحقق ،پوهاند ،پوهنوال وغیره جای خود را دارند .چنانچه درجات تحصیلی مانند داکتر،
ماستر ،لسانس ،بکلوریا وغیره جای خود را دارند ،اما دیپلوم انجنیر ،فارمسست ،جیولوجست،
پتالوجیست ...نیز جاهای خود را دراند اګر هدایت تان باشد درین مورد برای قاموس خواهم
نوشت وهرکدام را تشریح نموده در قاموس جابجا خواهند فرمود .بااحترام
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