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 15/03/2015                            ولی احمد نوری

 

 ناب پوهاند استاد هاشمیانمکثی بر مطلب اعتراضی ج
 

 محترم جناب پوهاند صاحب هاشمیان،
باید اظهار نمایم که من از آوانیکه شما را می شناسم به روشنگری های  شما، به زحمات رسانه یی شما، به تالش 
های فرهنگی شما و به نوشته های سیاسی شما در راه نجات افغانستان احترام داشته ام و همیش برخ زیادی از گفته 

طرف تأئید من بوده و از آنها همواره ستایش و حمایت  های شما و بخشی از شیوه های نگارش و روش رسانه یی شما
کرده ام که برای اثبات آن،  همه نوشته هایم که در مجلۀ "آئینۀ افغانستان" که در آن ایام اندوه بار و مشکل زای افغان 

 ها در مهاجرت و مقاومت، نشر شده  شاهد اند. 
 ی کنم که این کار از طرف منب شما رخ داده و اعتراف مولی اجازه دهید حاال که این تغییر در عنوان نوشتۀ جنا

صورت گرفته است می خواهم نکاتی چند را محترمانه به اطالع جناب شما برسانم تا اگر خدا بخواهد و از مقدار 
 مسؤولیت من کاسته شود.

 اول:
« لعنت به فردوسی - آنالینافغان جرمن وبسایت  در گرم روز جهانی زن انعکاس پر»وقتی مقالۀ شما تحت عنوان 

 با پیام ذیل جناب شما در متن ایمیل تان به دفتر پورتال افغان جرمن آنالین رسید:
 

 و قیس کبیر( ولی احمد نوری)نوری  احمدولیدوستان محترم آقایان  »»
 لخیضت همۀ آنها را خواندم و باین فکر شدم که من -و متنوع بود  پرگرمهای دوستان پورتال شما برای استقبال از روز جهانی زن امسال  پیام

کنم که  خدمت شما تقدیم میه تهیه کنم. اینک این مرور را ب( jOURNALISTIC REVIEW) قسم یک مرور ژورنالستیه ها را ب این پیام
 ««هاشمیان (با احترام)احتارم نه، اختیار بدست شماست. با  دانید یا اگر الزم نشر

 

چون این پیام شما با مطلب تان در ایمیل مقاالت پورتال در خالل روز مواصلت نمود و جناب انجنیر قیس کبیر در 
روز های هفته به کار رسمی خویش مصروف می باشند و من هم با داشتن امکانات باز کردن ایمیل مقاالت پورتال 

 که اقالً هنوز هم دسترس دارم، ایمیل شما را باز نمودم.
 

 لبته نخست به مطالعۀ پیام مختصر شما پرداختم که در باال به رنگ آبی نقل شده است. ا
 

عکس العمل نخستین من از دیدن همین ابتکار جدید شما اصطالح )پرگرم( بود که وجود فاصله بین )پر( و )گرم( 
 مرا به بیراهه کشید. یعنی:

 خوانده بودم.  الح )پر گرم( را در هیچ جا نه شنیده بودم و نهطاول اص 
  شدم و غیره )احتارم( و( )تلخیضمتوجه اشتباهات تایپی جناب شما در نوشتن. 
  و اسم خود را دیدم که به عوض )ولی احمد(، )احمد ولی( نوشته شده است. یقین کنید که من هرگز نام جناب

شما هم تقاضا دارم نام مرا سرچپه  ( نخواهم نوشت و از"خلیل هللا"( به عوض )سید "هللا خلیل"شما را )سید 
 ننویسید!

 

با مالحظۀ این همه اشتباهات در دو سطر فکر کردم که حتماً )پر گرم( هم باید )پروگرام( باشد و اشتباهاً پر گرم 
ی آن یقین داشتم ولی در (عنوان سازگاری داشت و باالcontexteتایپ شده است مخصوصاً که در کانتکست )

ف به خطا رفته ام و از جانب دیگر به خطا نرفته ام، زیرا از دروس مضمون دری که در ز یک طراصل من ا
صنوف باالیی لیسۀ عالی استقالل از استادان بزرگوار خود جنابان )خلیل هللا پیمان( و ) حسین نهضت( که یاد 

  شان گرامی باد، شنیده و آموخته بودم که:

 «و « پر»هر دو کلمه یعنی است.  کلمۀ عربی «خالی»کلمۀ دری است و نقطۀ مقابلش « پر
متیقن بودم ولی به )قید( بودن آن کامالً صفت می باشند. در )صفت( بودن آن در اینجا « خالی»
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بودنش یقین نداشتم که ممکن اشتباه کرده « قید»به عنوان ( contexteشرایط ) طبق فرمودۀ شما با
 باشم. 

 ترکیب« معنی»باشد یا « ذات»)صفت( با )اسم( خواه  از طرف دیگر چون آموخته بودم که همیشه 
را می توان به حیث صفت با اسم « ُپر»می گردد و از آن )صفت مرکب( بدست می آید. یعنی 

هم صفت است پس نمی توان صفت را با صفت ترکیب « گرم»ترکیب نمود نه با صفت. و چون 
با اسمای مختلف، « ُپر»تلف از صفت نموده )پرگرم( بسازیم. مثالً می توانیم در دو حالت مخ

 صفات مرکب مختلف بسازیم:
)پرگـُل(، )پرگـِل(، )پرخار(، )پردل( میتوان « دل»و « خار»، «گـِل»، «گـُل» با اسم ذات --

 ساخت
)پرکار(  و)پرغم(، )پردرد(، )پربار(  میتوان «کار» و« بار»، «درد»، «غم»با اسم معنی  --

 ساخت
 

بسیار معذرت می خواهم. من اصالً حدس هم زده نمی توانم که شما از تشریحات )پـُر و خالی( از شما استاد بزرگوار! 
که آنهم صفت است گره بزنید، باز « گرم»را که صفت است با « پـُر»بزرگوار استاد و پوهاند ادبیات دری بتوانید 

معنی و غلط می پندارم بلکه بسیار نامأنوس و  را نه تنها بی« پرگرم»بسیار معذرت می خواهم، از اینکه این ترکیب 
غیر معمول می یابم. و عجب این که خود جناب شما در مثال های ارائه کردۀ تان متوجه این باریکی نشده اید. شما 

و  دیرا به حیث مثال و حجت ذکر کرده ا "پربهاو    پرکیف  پرآوازه و"ترکیبات وصفی جناب استاد هاشمیان گرامی 
 !"صفت"باشند ــ اسم معنی ــ و نه  می "اسم"هرسه  "آوازه  و  کیف  و بها"د، که کلمات یدقت نکرده ا

 دوم:

که با لینک آتی قابل دریافت است. چنین می « سامیه اصیل»شما جناب استاد هاشمیان دربارۀ نوشتۀ محترمه میرمن 
 نویسید:

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/A_samia_defaeia_az_jense_zan.pdf 

 

شعرای  صنف سوم، اشعار و افکار فاکولته، در دورۀ تحصیل در وقتی مقالۀ محترمه )سامیه اصیل( راخواندم یک تداعی رخ داد: در»» 
بخواند، نمونه  را خود یک محصل موظف شده بود مقالۀ و روزیکه نوبت فردوسی رسید –گرفت  می نقد و تبصره قرار زبان دری مورد

ل فردوسی با این غزه لعنت بگفت " محصل دیگر برخاست و - به توصیف او شروع کرد خواند و رادیوان فردوسی بخش  چند های خوب از
این غزل خواست  نمی استاد بودند و ها صنف دختر در متوقف ساخت، زیرا را او که استاد نخوانده بود راآن غزل  ازبیت  دو هنور ..." واو
فردوسی  ، زیراکنم می فردوسی حواله کرده بود، بار دوم من تکراره که یک همصنفم ب دوم همان لعنت را اینک بارخوانده شود.  آخر تا

حقیرتر از "سگ" شمرده که جفا  را او "بدنژاد" خوانده و باب عبرت اقتباس شده، زن را ه  اصیل ازخانم سامی مقالۀ که درغزل خود درین 
 یتنها م تک و عمر آخر گریختند که تا نزد او از دو هر کتابی خوانده بودم که فردوسی دو زن گرفت و مقام واالی زن است. دره اهانت ب و

 ««.چنین عکس العملی مبدل شده استه همین عقدۀ تنهایی بوده که ب زیست. شاید
 

زیاد و خطرناک است که در آینده به تفصیل عرض حد بی  ،درین بخش نوشتۀ جناب شما گفتنی ها و اعتراضات
 ارم:ذچند نکتۀ مهم آن انگشت می گ رصرف ب در حال حاضر،خواهم نمود ولی 

 کدام دیوان؟؟ فردوسی تنها صاحب شهنامه است که اول: در سطر سوم از )دیوان فردوسی( گپ می زنید !!
 بیدل( و یا )دیوانو کلیات مقام شهنامه از دیوان و کلیات و غیره بسیار بلند تر است!! امیدوارم با )دیوان 

 حافظ( عوضی نگرفته باشید!!

 ر من از دوم: در سطر چهارم شما جناب داکتر هاشمیان به فردوسی بزرگ )لعنت فرستاده اید که به نظ
بسیار تعجب کردم که چطور جانب شما انسان بزرگ و استاد ادب دری کار شایسته ای نبوده و نیست!! 

هنځی ادبیات همصنفی شما را که مرتکب چنین بد زبانی و بی عزتی به یک استاد شما در صنف سوم پو
 بزرگمرد شعر و ادب شده بود، تنبیه نکرده و از صنف خارج ننموده است؟؟ 

در دل « نه غزل»که شست هزار بیت را به شکل )مثنوی(  به احترام )شهنامۀ( فردوسیهاشمیان!   جناب
، تاریخ آن، شهر های آن و کارنامۀ «افغانستان»خود جا داده است و تقریباً یک اکثریت عظیم آن در بارۀ 

 ه آن حضرت فحش دادامروز، نباید ب« فارس یا ایران»نه ، سروده شده آنو قهرمانان اسطوره یی مردان 
، مخصوصاً که خود محترمه میرمن سامیه اصیل در نوشتۀ شان از فردوسی به بسیار اعزاز و و لعنت گفت
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ه کاحترام یاد نموده اند یکبار او را )حضرت فردوسی( و یک بار هم ایشان را )بزرگمرد شعر( خوانده اند 
 سر تعظیم فرود می آورم.   میرمن سامیه اصیلعالی و دانش فرهنگی  من به این تربیۀ

  سوم: در سطر پنجم و ششم، جناب شما از غزل فردوسی می نویسید! اجازه می دهید از شما استاد محترم
سؤال نمایم که از کدام غزل فردوسی گپ می زنید چون حضرت فردوسی بزرگ در شست هزار بیت 

 ا از کدام غزل ایشان می نویسید؟؟شهنامه که همه اش )مثنوی( می باشد اصالً غزلی نسروده است! شم

  :که یک  دوم همان لعنت را اینک بار »»چهارم: در سطر پنجم نوشتۀ شما این جملۀ تان مریض است
استاد محترم )بار دوم( را دو مرتبه «« کنم می فردوسی حواله کرده بود، بار دوم من تکراره همصنفم ب

تکرار نموده اید در حالیکه خود کلمۀ )تکرار( همین معنی را می دهد یعنی اصالً ضرورت نوشتن )بار 
 دوم( نبود. 

 
این بود قطره ای از دریای مقالۀ شما. اگر خواسته باشید در آینده باالی هر نکتۀ باال می توان به صورت مشرح بحث 

 درستامیدوارم به بزرگی تان ما را مخصوصاً نسل جوان را که از زبان و صرف زبان دور مانده اند رهنمایی  نمود.
 کنید.

 

 

 پایان

 

 

 

 ** یادداشت مهم:

حضرت فردوسی یک هزار سال قبل زیسته و شهنامه را که شهرت جهانی یافته است و در جملۀ معظم ترین آثار  -1
 آن زمان جا گرفته است از خود یادگار مانده است.  ادبی

محققان شعر، ابیات زیر سرودۀ  الزم به تذکر می دانم که به باور اکثر» محترمه سامیه اصیل در نوشتۀ شان ذکر نموده اند که: -2

  «.فردوسی نبوده و بعد ها توسط نسخه نویسان و کاتبان به اشعار وی الحاق شده است
رمن اصیل بسیار احتمال دارد که این ابیات از فردوسی نبوده باشد ما چرا به خود اجازه دهیم به قرار نوشتۀ می -3

آن بزرگمرد را دشنام داده تعجیز نمائیم.  ولو خدای نخواسته درست باشد آیا فراموش  ،بدون هیچگونه ثبوت جرم
شرق زمین و اروپا بیچاره جنس زن از کرده ایم که هزار سال قبل در قرن دهم نه تنها در افغانستان بل در تمام م

احترام الزم برخوردار نبوده است. فراموش کرده ایم که در عربستان در گهوارۀ اسالم بر زن مظلوم چه میگذشت 
حاال اگر هم فردوسی در آن زمان و در آن احوال چنین شعری نوشته باشد آیا بهتر نیست از طرف آن بزرگوار 

 خواهیم و تقاضا نمائیم بر آن انسان بزرگ ببخشایند.از تمام زنان جهان معذرت ب
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