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 27/80/2813                      ولی احمد نوری

 

 استاد خلیل هللا هاشمیان( کمیساریت ملی) ۀثی بر مقالکم
 دیدگاه ها ۀجناب صالح الدین سعیدی در پنجر ۀو تبصر

 

پیرامون نوشته آقای )جناب خلیل هللا هاشمیان را تحت عنوان  ۀانی که نوشتگسعیدی و همه خوانندبه توجه جناب صالح الدین 
 .رسانم می در صفحه تحلیالت سایت افغان جرمن آنالین مطالعه کرده اند احتراما  ( فرید افغانیار

پورتال افغان جرمن آنالین در خدمت وطن و  "سبیل هللا فی" سال به این طرف، عضو افتخاری، و 15 حقیر از تقریبا   ۀمن بند
 ۀکه با تمام ناتوانی علمی در حدود توان خود وظیف نشراتی پورتال را هم دارا میباشم ۀعضویت کمیت ،ستم  و بر عالوهاهموطنانم 

 .رفته امگتصحیح و نشر مقاالت وارده را نیز بر عهده 
 ،شکایت نموده اند( کمیساریت ملی)شان تحت عنوان  ۀدو جایی از نوشت باال از باصطالح دستکاری در ۀجناب هاشمیان در نوشت

جناب هاشمیان را در  ۀکه من منحیث مصحح پورتال مجبورم نکاتی را برای روشن شدن ذهن خوانندگان پورتال و آنانیکه نوشت
 .ایمیل های شان دریافت داشته اند، بنویسم

نشر شده  2813آگست  15ریخ أکه در پورتال افغان جرمن آنالین به ت( کمیساریت ملی)هاشمیان زیر عنوان  جناب ۀنوشت -1
اینجانب  و توسطغلطی امالیی فاحش بوده که  15دارای  که یدیاست و شما میتوانید به کمک لینک آتی آنرا مالحظه فرما

 :اصالح شده است، مثال  

)گراییده()گرائیده  -)کرزی(  کرری -)پښتو( پختو -)نوشته(  نوئشته
1

 ذیال -)برآیند(  برآید -)انتخابات(  ااتنخابات -)اصال (  اصال -( 

و )اعلیحضرت( اعلحضرت  -)آقای( اقای   - )تأمین( تامین -)می رسند(  میرسد -)متأثر(  متاثر -)واقعا (  واقعا -)تأسیس(  تاسیس -)ذیال ( 
  .)آزاد( ازاد
 

منحیث ناشر، مرتکب شده ایم یا اینکه یک خدمت است که برای حفظ آیا این یک گناه است؟ که من منحیث مصحح و پورتال 
 نام و پرستیژ یک استاد زبان و ادبیات دری انجام داده ایم؟

 

( نارسایی نقطه گذاری و کامه گذاری داشت که همه از 14( نارسایی فاصله ها و )0مقاله کمیساریت ملی جناب هاشمیان  ) -2
 است  مثال  :طرف افغان جرمن آنالین تصحیح شده 

 

)کمیسا  ر یت   ملی** 
2
 دونفرازاستادان -)شاید امریکا(    شایدامریکا -)و در انتخابات(  ودرانتخابات –( 12) 1 2 -( کمیساریت ملی) (

 ( 38) 3 8)جوان نو ظهور متخلص به(   جوان نوظهورمتخلص به -)زیرا(   ز یرا -)پوهنتون های(  پوهنتونها ی -)دو نفر از استادان( 

 -که ،تباه کن،  -کمیساریت ملی ،بوده،   -من .باشد.  -البته جوان . -شاید،نگیرد،  -از  ،سلطنتی،  -پس .است.   – .** است. 

 .ومن هللا التوفیق.   -نه ،کنند،  -و ،نگردد،  -تعداد  .آسترالیا. 

 ء هللا !!!!کارکنان افغان جرمن آنالین. ماشا ازو اینست تشکر و تشویق آقای هاشمیان 

                                                           

 اول در تنها و تنها( الف) شکل به آنهم ،یفارس و یدر ،یعرب زبان در( مزهه) که است معلوم بهتر کابل ونپوهنت اتیادبی ځنهپو استاد ثیمنح شما، به! انیهاشم استاد جناب -1
 ،(است) ،(اره) از عبارتی در مثال باشد شده نوشته غلط ای و باشدی عرب ای دیبا مذکورۀ کلم شود،ی م دهید کلمه ریاخ ای و وسط در همزه رفحی وقت. تواندی م هآمد کلمه

 . رهیغ و( مطمئن) ،(متأثر) ،( ءیش) ،(مؤقر) ،(مؤثر) ،( مسؤول) آنی عربی ها مثال و بوده رهیغ و( ارژنگ)

2-  
 در« commissariat» است یفرانسو اصال  . است مطلق غلطی عرب صرف اهگن از ساختمان ونهنگیا که است رانیا انګیفرهن( یدرآورد من) کلمات از( تیساریکم) کلمه

 آمده آنی سیلګان کلمه ازی دوم که مییوی ګمی( کمشنر ای یساریکم) آنرای در زبان در افغانستان در ما و شودی م تلفظ( هیساریکم) شودینم تلفظ آن آخر( تی )فرانسو زبان

من فقط کلمات اصیل زبان خودما یا کلمات عربی  زبان دری خود ما کمی عجیب به نظر میرسد، به گماندر قالب ترکیبات گرامری « کمیساریت» ترکیب گرامری لفظ.است

بی نیز با قواعد گرامری زبان گاهی حتی همان کلمات عر با ترکیبات گرامری زبان ما مطابقت کرده اند و که در زمانه های نامعلوم در زبان ما بطور نهادی جا گرفته اند

یا  )از ملیتاریزم( یتو...اما اینکه ما بتوانیم ملیتار تمدیونی رضایت، مرکزیت، گیرند، مانند ملکیت، جمع، حالت زمانی و مکانی به خود می ما مفرد ودر زبان ی عرب

متجانس به نظر  نا نظر من کمی نا موجه و م بهخوانده یا نوشته بتوانی یتکمیسار . و به همین ترتیب از کمیساریا، . . و  (قوماندان)از  قوماندانیت یا (منجمنت)از  منجمنیت

 ؟...باشد چه صائب و معتبر زبانشناسان نظر تا رسد می

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_commissariat_mili_sk_hashemiyan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_commissariat_mili_sk_hashemiyan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_commissariat_mili_sk_hashemiyan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_commissariat_mili_sk_hashemiyan.pdf
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مبرهن است که مطالعۀ نکات باال برای خواننده خیلی خسته کن میباشد اما این قلم برای اثبات حقانیت ادعای خود 
 ناگزیر بود به چنین مدارکی متوسل شود.

 جناب استاد هاشمیان:و مهمترین نقاط قابل بحث در مقاله  سوم -3
 

 :در پراگراف دوم نوشته شان چنین می نویسند: الف 
گذشتۀ افغانستان مزیت  )رهبران( رهبرهایمقایسۀ بسیاری از ه من با نظرجناب مایارصاحب موافقم که آقای حامد کرزی ب»

، انگلیسی و اردو( )پښتو(پختوداشته و در یک مورد بخاطری بسیارچربی میکند که این شخص به چهارزبان زندۀ دنیا )دری، 
 «" بوده اند.بیزبانمسلط و تقریرگرمیباشد، درحالیکه زعمای گذشتۀ ما " 

 

در اینجا در مورد همه زعمای سابق افغانستان آنهم از طرف یک آدم محترمی چون استاد « بیزبان»راستی استعمال کلمه 
 زبان در( زبانیب)ۀ کلم که دانندیم خوب انیهاشم جنابهاشمیان کارکنان پورتال افغان جرمن آنالین را شدیدا  تکان داد. چه 

 سگ،: یعنی رودی م بکار( وانیح)ی برا ادتریز افغانستان در و است نیذومعنۀ کلم کی رانیای فارس و افغانستانی دری ها
 ریکبی بابا شاه احمد از افغانستانی زعمای برا را کلمه نیا تواندیم انیهاشم جناب دانش بهی کس چگونه. رهیغ و گاو خر،
 .دینما استعمال شده رحمت شاه ظاهر محمد حضرتیاعل ملتی بابا تا گرفته

 

خدمت استاد هاشمیان باید عرض کرد که دانستن لسان های مختلف هرگز مالک صداقت و وطنپرستی و درایت یک شخص و 
شناسی مانند شما جناب  هاشمیان باید  یک زعیم شده نمیتواند، و دوم اگر هم این ادعا درست باشد پس یک پروفیسور زبان

مادام العمر رئیس دولت افغانستان یا اقال  صدراعظم آن می بودید. پس کارکنان پورتال افغان جرمن آنالین مجبور و مکلف 
بودند تا از شدت این جمله طوری کاسته شود که از یکطرف از توهین زعمای کشور جلوگیری گردد و از جانب دیگر به 

 و پرستیژ نویسنده ناموری مثل جناب هاشمیان صدمه وارد نیاید.شخصیت 
 

 :ب : در جای دیگری جناب استاد هاشمیان بسیار بی باکانه می نویسند 
 

اکنون بر میگردیم به مقالۀ "تغییرموقف" آقای وحید مژده که از طالب گرایی به سلطنت گرایی گرائیده اند. از اعلحضرت ». . . 
 «صدق می کند."از آهن فضله می ماند"  مرحوم محمد ظاهرشاه، درمورد میراث مردانۀ آن مرحوم، مقولۀ 

 

از روان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مرحوم و ارواح نیاکان شان و از نزد قبل از همه من در اینجا منحیث ادیتور این مقاله 
هر یک از اخالف شان طلب معذرت می کنم که مجبورم جهت دفاع از خود و دفاع از پورتال ملی و معظم افغان جرمن 

 ه است.از این جمله ناپاک و متعفن نقل قول میکنم چه بیرون دادن دوباره این جمله به نظر من گنا آنالین
اعمال و نوشته  کهی آدم کی و دانشمند آدم کی کرده، لیتحص آدم کی  ثیمنح انیهاشم استاد چونو می شرمم که  شخصی 

 شاه ظاهر محمد حضرتیاعل خانوادهی عنی افغانستانگ بزری ها خانواده ازی کۀ یبار در باشد، گرانید سرمشق دیهایش با
حاال خوانندگان محترم و گرانقدر فهمیدند  ؟آهن فضله می ماند"( را بکار برده است"از ) اصطالح ای المثل ضرب ملت،ی بابا

شرم آور به شکل دیگری تعویض شده است. و من منحیث مصحح و ادیتور آن هرگز پشیمان نیستم و بر  لۀکه چرا این جم
 خالف به این کار خویش افتخار هم می کنم.

 

 اشمیان می خوانیم:ج : در جای دیگری از نوشتۀجناب استاد ه 
 

 بیترک از:  کرده حذف زین مراۀ گردرمقالیدی جا سه پورتال نیا (محترم) محتری متصد که استی مند گله و تذکر قابل». . . 
 .«شده حذف" چلر" ۀکلم" چلری رستورانج"

با نظر مایار  )کرزی( کرریاما در یک مورد دیگر به ارتباط حامد  : »منظور جناب هاشمیان از این پراگراف نوشتۀ شان است
سال قبل در  12صاحب که او را درطریق معامله اش با برادرانش فقط مقصر می شناسد موافق نیستم، زیرا دو برادر او محمود و قیوم که 

فغان مقام خوجه با عایدی ماهانه درحدود سه هزاردالر بودند، و اکنون نه تنها درجمله ده نفرملیاردر درجه اول ا رستورانچی چلرامریکا 
آیا حامدجان کرزی ازچنین  –اینی دارند، بلکه از تقلب و اختالس و غصب امالک و دارائیهای دولت و بانکها و افراد نیز دریغ نکرده اند 
ای( )آق اقایپس درین مورد،  .اعمال و افعال آنها درظرف دوازده سال خبرنداشته ؟؟؟ بلکه خبرداشته، حتی حمایت واغماض کرده است  

 «حامد کرزی مجرم وقابل محاکمه میباشد.
 

خوانندۀ محترم! از حذف کلمۀ مستهجن )ُچلر( برای برادر شاغلی کرزی به نسبت رستورانت داشتن در نوشتۀ جناب هاشمیان 
فه ها و نباید هیچ نوع ندامت داشت. نمیدانم چرا جناب استاد هاشمیان با این دانش خود، با این بزرگواری شان به یکی از حر

شغل های جامعه اهانت روا داشته اند. آیا در یک رستورانت کارکردن یا یک رستورانت را اداره کردن یا آشپز یک 
رستورانت بودن یا پیشخدمت یک قهوه خانه بودن یا موتر ران تکسی بودن و غیره برای دریافت روزی حالل و پیدا نمودن 

قابل تحقیر است؟ برای شخص اینجانب همه حرفه ها و شغل ها در یک جامعه  محایتاج معشیت اوالد و خانواده کار پست و
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وقتی شخصی را مورد اتهام قرارمیدهیم باید دالیل اصلی اثبات اتهامات او را جستجو نماییم نه آنکه خالف ، قابل احترام است
 .متمام اصول مروج به موقعیت شغلی ومسلک کامال  مشروع وقابل احترام وی تعرض نمایی

در جهان و در جوامع بشری هر انسان بنا بر امکانات و استعداد خود، آنچه را می آموزد، که بکمک آن، در اجتماع و در 
مناسبات اقتصادی و اجتماعی راه دریافت مشغولیت با مزد بخاطر امرار حیات را در پیش گیرد.  به نظر این حقیر به موقف 

 دیده شود بناء  برای زنده ماندن به هر کار، در بدل مزد عملی است شریفانه.انسان باید بر اساس کرامت و حرمت، 
خود خواهی ها، جاه طلبی ها و غیره را باید کنار گذاشت. فرض کنیم اگر یک زن و یا مرد، محروم از سواد خواندن و 

اب ها را پاک نگه نکنند، آقای نوشتن، که در هوتل ها و یا دیگر مراکز عبور و مرور انسان ها، در بدل مزد پائین، تشن
معتبر، عالم، ماهر، ثروتمند، قدرتمند با کالر سفید و نکتائی در محل کثیف، در وقت رفع حاجت چه حال خواهد داشت؟  داشتن 
صالحیت، قدرت، ثروت و دپلوم داکتری یا پروفیسوری با کرامت و عزت انسان ربطی ندارد. عزتمند کسی است، که خود در 

ط و امکانات دست داشته، در بدل کار، امرار حیات می کند. هیچ شغل و هیچ کار در جامعۀ انسانی نسبت به تحت شرای
دیگری برتری ندارد. بدینترتیب هر کار ضروری در زنجیرۀ وظایف اجتماعی دارای اهمیت است. اگر یکی از حلقات این 

 .فعال نباشد، تمام نظم جامعه برهم می خورد هزنجیر
 
 

 پایان
 

 

 
 


