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 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  6112سپتمبر  7برلین ــ     
 

 

 

 ؟؟؟گوید می دروغ "هاشمیان"چرا  

 "ملک الشعرائی"به  "اسیر"انتخاب استاد پروسۀ 

 دار مزه نافذ ویکی از گپهای . ندفراوان ساخته ا ظریف کابل سخنان پران ُقلیگوی و َکرباریکبین، مردم 

 :است، که گوید "دروغگوی"شان در مورد 

 «اگه دروغ نیافت، راس میگهدروغگوی »

 !!!(دروغگوی اگر دروغ نیافت، راست می گوید)

 زه مانند کابلیان چیست؟؟؟معنای این سخن وجی

و به آن قدر نفوذ دارد، " دروغگوی"یک  ذات و طبیعتدر " دروغگوئیدروغ و "جواب اینست، که 

بنابران باید دروغ . دگرد میوی و کرکتر کۀ ذاتی لَ که جزء خصلت و مَ شده، " نهادینه"گفتۀ ایرانیان 

 ورنه معذوبگریزد؛  می "هللا بسم"از  "دجن"که بگریزد، قدر از حقایق  چشم بپوشد و آنبگوید و از حقایق 

 . گیرد خود قرار می "ِدروغ نشان"و  "دروغ شعار"و وجدان دروغگوی و معّذب 

 .باالتر است هرِ یک گِ  ازین هم "هاشمیان"، بلکه کار داردق ادصم نه تنها "هاشمیان"خن در مورد این س

 هم یا دروغ  او "ِراست" همان سخنبگوید،  "راست"مجبور شد شمیان اگر احیاناً کدام وقت اه چون

 ، در ذات خود"هاشمیان"چون  یئدروغگو "ِراست"به عبارت دیگر سخن . یا آگنده با دروغمطلق است 

 ."راست" از" یشمور"کابلیان  ۀذره ای و به گفتاست، منتها با  "دروغ"

با پورتال  و این که چرا "اسیر"جناب ملک الشعراء استاد  انتقاد ازمبنی بر ، "هاشمیان"نوشتۀ اخیر 

پروسۀ  ضمناً از "هاشمیان" .است "مانند راست"، از همین سنِخ دروغ دنکن نمیهمکاری  "ن جرمنافغا"
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 نائل، "ملک الشعرائی"م ر و مفخّ فاخِ  َمقامِ که چطور ایشان به  ،گوید و این سخن می "اسیر" ستادا انتخاب

رضه شده است، که ع "اسیر اءاعتراض قانونی باالی ملک الشعر"مضمون هاشمیان زیر عنوان . شده اند

 :خوانیم آن چنین میدوم پراگراف  در

، افغانها  وفات یافت مهاجرت،، ملک الشعرای افغانها درحدود سه سال قبل که مرحوم محمدطاهر هاتف»

امریکا واروپا ضرورت انتخاب ملک الشعرای جدید را احساس کردند و مقدمات اینکار دراثر پیشنهاد در

ن جناب استاد نتیجۀ آآنالین براه افتاد که در همین پورتال وزین افغان ـــ جرمنافغانستان  در همجلۀ آئین

همه افغانا ازین نتخاب گردیدند وا مهاجرتافغانها درمحمدنسیم اسیربا اکثریت قاطع  بحیث ملک الشعرای 

رآنکو که راضی وشادمان بودند ـــ درآنوقت بالی نفاق و خود خواهیها هنوز تبارز نکرده بود و ه انتخاب

ر عقدۀ خودنمایی بدامن تجزیه متوسل گردید، خداوند تاثیآن بال را باخود درین پورتال آورد ودرتحت 

 پورتالهمان که در  ،و همان قسمی مو به مورا  "هاشمیان" نوشتۀ)«.بهزار بال مبتال بسازداو را متعال 

 (!!!زیاد مرا تلف کردبسیار است، نقل کردم، که وقت دروغگویان منتشر گشته 

و ناصیۀ نحس  جبین این پراگرف را، که نمونۀ بارزی از غلطنویسی ست، کسی می نویسد که بر تاالق

سر غلط راس این نوشـته. را حک کرده است "پوهنتون کابل و زبانشناسیاستاد ادبیات " مطنطنِ  خود لقب

. جی خواهم کرد، چون تفصیل موضوع با این نوشته سازگار نیستو بی منطق را در فرصت مناسب حالّ 

  :کند و آن اینست لت میدال "هاشمیان"منطقی  سازم، که بر بی متبارز میاز متن باال فقط یک نکته را 

 "وفات یافت... مرحوم محمد طاهر " 

!!! کند، زنده نیست، که بمیرد را با خود حمل می "مرحوم"که کلمۀ  ،، چون کسیست منطقی اوج بیکه 

 :ت دیگر بگوئیم، چنین خواهد شدااین جمله را اگر به عبار

 !!!"مردبآن، که مرده بود، 

 یا 

 !!!مرده، مرد"

 !بی منطق خانه خرابِ  ووواُ 

 یرد؟؟؟تواند بم میکی ، "است مرده"میرد و کسی که  است، که می "زنده"تنها و تنها  

خود قلم گویا  ایشان .را ندارم "تاد اسیراس" جنابهرگز و به هیچ صورت قصد دفاع از ین نوشته ضمن ا

و پروسۀ انتخاب خویش را  خواهند نوشت "هاشمیان"جوابی به قد و اندام ایراِد  یقیناً  و دارندو ناقد و نافذ 

 !!!خواهند فرموداز قلم خود بیان  "ملک الشعراء"به حیث 

تکیه  "ملک الشعراء"به حیث  "اسیراستاد "من در این نوشته، بر روشن ساختن پروسۀ انتخاب مکث 

انعکاس داده و سخنانی را در زمینه غلط کامالً  این پروسه را "هاشمیان" چون .آخربه ، از اول تا دارد

 !!!این رویداد یو پوشندۀ واقعیتها، اوستدنباله رو ها و حواریان  گفته است، که محض باب دندان چوکره

گذارم، تا خود  میشنو  و حقیقتجوی تاریخ وار پیش نظر خوانندۀ حق اینک رویداد اصلی و حقیقی را

 :قضاوت کند، که موضوع از چه قرار بوده است
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 "ملک الشعرائی افغانان دور از وطن"مسند ، «الشعراء ــ ملک" هاتف"د طاهر استاد محم»بعد از فوت 

مکار دو نفر از شعرای ه. شد ، پر میو کامالً سزاوار د، که باید با انتخاب شاعری شایستهخالی بو

 جانب و این "هللا ناظم باختری الحاج خلیل"، هریک جناب "زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"پورتال 

دید را به حیث کان "استاد اسیر"و بدین نظر رسیده بودیم، که جناب  مذاکره کرده، باهم "هللا معروفی خلیل"

مثلی که بوی  ،"هاشمیان"پیش از نشر پیشنهاد ما، مگر روز یک  .پیشنهاد کنیم این مصطبۀ باشکوه

به میدان " افغان جرمن"سایت را در انتخاب ملک الشعرای جدید موضوع پیشگیرک کرده و کشیده باشد، 

 :پیش کشید، که عبارت بودند از، سیجهت احراز این ُکررا افغان و چار شاعر مهجور  کشیده

 ــ جناب اسحاق نگارگر 1

 واصف باختری قایــ آ 2

 ــ جناب استاد اسیر 3

 "جاهد"سید عبدالقادر  جنابــ  4

رشیف آرو به  ازین. من نیستبود، ولی مطمئ "جاهد" همین جناب، نفر چارمی ماندهبه یادم که  ،تا جائی

با یک همه  "هاشمیان"ائب روزگار، که مقاالت دیگر جع از .رجوع کردم "افغان جرمن"در " هاشمیان"

 .ه راهی می کندشود و آدم را پشت نخود سیا ز نمی، که همین یک باخدا د، ولی قدرتینشو میکلیک باز 

 .نمفت  چکوره و این سایت دیگر از توطئه های یکی این هم 

 خود ،"شورملک الشعراء در خارج ک انتخاب"عنوان و تحت  "هاشمیان"آرشیف  33نمبر در ذیل  بلی؛

آید، که خود به اصطالح  می هصفحروی  "هاشمیان"دیگر ه چرند و پرند ، بلکدشو ظاهر نمی مقاله

و آماده ساختن زمینۀ دلغشی و  اصل موضوع ت کردنِ ل پُ و نشانۀ پَ  است "برانگیز سؤال"ایرانیان 

     !!!"هاشمیان"دروغگپراگنی 

باشد،  سترس میقابل دملک الشعراء، که در آرشیف همان وقت پورتال انتخاب واقعی پروسۀ 

 :ازین قرار است

هللا ناظم  للحاج خلیا"جناب  هریک و همکار دائمی پورتال،دو شاعر  2012دسمبر  22به تأریخ 

 "ملک الشعرائی" دید مسندِ کانبه حیث را  "استاد اسیر"جناب  "هللا معروفی خلیل"و  "باختری

دو سه روز . نهاد کردندپیش "زاد افغانستانآزاد ــ فغانستان آا"در پورتال افغانان دور از وطن، 

 "افغان جرمن آنالین" موضوع را دراز پورتال ما، نیز به تأسی  "ولی احمد نوری"بعد جناب 

حذف نشده باشد ــ  هی همان وقت ــ اگرپیش کشیده و به نظرخواهی گذاشتند، که صفحات نظرخوا

، که در آن زمان صالحیتدار پورتال خود بودند، بعداً زرگوارب بنوری صاح. شاهد مدعا ست

خواهان شدند، که از طرف فرهنگی  خاصپیشنهاد همکاری هردو پورتال را در همین زمینۀ 

فغانستان آزاد ــ ا"پورتال فرهنگیان دو نفر از  بر اثر همین پیشنهاد .دیده گرفته شداپورتال ما ن

اه از خو ــ آمده رفتما از تمام قاره ها به آدرس پورتال  یل نظریات، که سبود "د افغانستانازآ
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رسیده  ۀناممقاله و پورتال در همان زمان سی و سه . یا پیام تلفونی و یا نامه و مقاله یلطریق ایم

. می باشندپورتال قابل دریافت  رشیفهایگزیده و منتشر ساخت، که همه در آرا به حیث نمونه بر

ی رأ یک یحتآنها مثبت بود و در بین  یأرنظرات رسیده به پورتال ما،  تماماز قضاء که در 

تعدادی از نامه ها نه تنها رأی موافق خود، ضمن یدهنده أراز بخت نکو که . دیده نشدهم مخالف 

ابراز و فخیم کرسی منیع  ننسبت احراز ای "اسیر"بلکه از همان دم تبریکات خود را به جناب 

 "انافغانستان آزاد ــ آزاد افغانست" صدها رأی موافق، و مواصلت بعد از یک ماه رأیگیری. کردند

ملک الشعرای "حیث به  2013جنوری  22ریخ تأرا به  "ستاد اسیرا"به استنتاج پرداخته و جناب 

را  "تاداس"ن شد، تا این موفقیت آقرار بر  آن بعد از. اعالن کرد "خارج از وطنافغانان جدید 

لوح "، تجلیل نماید و رۀ امریکااقاروپا یا قارۀ ر یکی از شهرهای دباشکوه ضمن یک محفل 

این محفل ماهها بعد  .خدمت ایشان تقدیم نمایدو شأن و شکوِه هرچه تمامتر به بارنامه را " تفخیم

. دیدلمان دائر گرا "ویزبادن"ت در شهر نکفورافربالفصل در جوار  2013آگست  11ریخ به تأ

، ته با کانفرانس ادبی و ساز و سرود و تقدیم غذای مفصل افغانیاسو آر محفل مجلل ضمن همین

استاد به  ــ ــ به حیث بزرگوار پورتال "تیمورشاه تیموری"مبارک جناب  به دست "لوح تفخیم"

 .ورتال انعکاس یافتارش این مراسم در پزگردید، که گ تقدیم "ریاس"

ک نلعنوان و ، فقط شمار نها بیتعداد آطویل است و این اسناد در آرشیفهای پورتال چون لست 

 :مگذار می در اختیارچند مقاله و اعالمیه را درینجا 

 :شایستۀ مقام ملک الشعرائی هستند "اسیر"ــ تنها استاد سخن و فخرالشعراء 

-e-Maqaam-ye-Shaayesta-Aseer-Ostaad-Tanhaa-KM-12/122612-http://www.afgazad.com/Adaby

Hastand.pdf-Shoaraayee-o-Malek 

 :ــ قابل توجِه شعردوستان

Sheardoostaan.pdf-e-Tawajjoh-e-Qaabel-KM-12/123012-http://www.afgazad.com/Adaby 

 :بدین مناسبت رتالوپ 26و اعلالمیۀ  به حیث ملک الشعرای جدید "اسیر"د انتخاب استاــ 

-o-Malek-ba-Aseer-Ostaad-e-Entekhaab-AA-AA-http://www.afgazad.com/Elaamyahhaa/012613

Baad.pdf-Mobaarak-Shoaraayee 

 :ــ مبارکباد به حضور استاد

Ostaad.pdf-e-Hozoor-ba-Mobaarakbaad-KM-13/012713-http://www.afgazad.com/Adaby 

لنکها را پیش نظر و  "متقبل شدم"نویسندگان وج به اصطالح مر و مت را تقبل کرداحماین همه ز

که  ،بالخاصه کسانی وارجمندان همه اول به دسترس دست حقایق از عزیز گذاشتم، تا  گانخوانند

 . از موضوع اطالع ندارند، قرار گیرد

http://www.afgazad.com/Adaby-12/122612-KM-Tanhaa-Ostaad-Aseer-Shaayesta-ye-Maqaam-e-Malek-o-Shoaraayee-Hastand.pdf
http://www.afgazad.com/Adaby-12/122612-KM-Tanhaa-Ostaad-Aseer-Shaayesta-ye-Maqaam-e-Malek-o-Shoaraayee-Hastand.pdf
http://www.afgazad.com/Adaby-12/123012-KM-Qaabel-e-Tawajjoh-e-Sheardoostaan.pdf
http://www.afgazad.com/Elaamyahhaa/012613-AA-AA-Entekhaab-e-Ostaad-Aseer-ba-Malek-o-Shoaraayee-Mobaarak-Baad.pdf
http://www.afgazad.com/Elaamyahhaa/012613-AA-AA-Entekhaab-e-Ostaad-Aseer-ba-Malek-o-Shoaraayee-Mobaarak-Baad.pdf
http://www.afgazad.com/Adaby-13/012713-KM-Mobaarakbaad-ba-Hozoor-e-Ostaad.pdf
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 حافظ"ین شمس الدبه فرمودۀ حضرت  این بود، تاو تفصیل شرح و بیان  هدف دوم ازین مگر

 :"شیرازی

 !!!!سیهروی شود، هرکه درو َغش باشد


