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 Literary-Social  ادبی ــ اجتماعی

    
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶  فبروری ۵برلين ــ     
  
  

  

  !!! شرم نيست"انّھاشمي" ِدر نھاد

ِفاعالتن فاعالتن فاعال ِ ُِ   !!!تُ
، بی آب و بی پرده نگرديده است؛ نی در عرب و "ّھاشميان"زمين چون روی ھيچ کس از مخلوق 

  اما چرا؟؟؟!!! لکو غير ذ ُنی در عجم؛ و نه در ترک و تتار و يھود و گبر و ترسا
کابليان نازنين مثلھای گويا و سخنگوی بسيار دارند، از حد برون و باالتر از افزون، که زبانزد 

  :و عام اند و از جمله يکی ھم اينستخاص 
  !!!دست خودش) در(آب ھرکس ده 

  :کابليان در مقام تھديد طرف مقابل گويندو 
  !!!ت است خودس؛ آبت به دستنابش) ت راّحد(حدته 

 از زمانه ھای قديم در زبان دری تداول داشته، که در دری "ّعزت و آبرو و وقار"  در معنای"آب"
َّابلی و باالخص در زبان عاميانه و گفتار ما، کامال مروج و معمول مانده ًما و خصوصا در دری ک ً

 مايع و مادۀ ِ"آب"شود، که آن  ازين خاطر ھم در زبان گفتار متبارز می" آب"شاخص لغت . است
 در زبان گفتار و در زبان کوچه و بازار "آبرو" تلفظ ھمچنين است،. کنيم  تلفظ می"َاو"حياتی را 

 ی ست ترکيب است، که"ِآب روی"ِ مخفف "آبرو". گيرد ن صورت، صورت میبه ھمينيز که 
"يای آخر" و "کسرۀ اضافت" نسبت کثرت استعمال، اضافی، که  حذف گرديده و کلمه در "روی" ِ

  .ھم مدغم شده است  در"آبرو"ھيئت 
ًران کال ، در حالی که در دری ما زنده و پای برجای مانده است، از فارسی اي"آب"ِکلمۀ کھن دری 
 را الاقل می توان "آب"ِرد و پل پای استعمال کلمۀ .  به جايش نشسته است"آبرو"رخت بربسته و 

َسرگی و ديرپائی لغات و اصطالحات در زبان "ضمن مقالۀ . در يک ھزار سال پيش گرفت َ
ا با ، که بعدھ)٢٠٠٠ نومبر ٢٧ِمؤرخ ("اميد" جريدۀ ۴۴٩ ــ بار اول منتشرۀ شمارۀ "عاميانۀ دری
، منتشر " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد" در صفحات انترنتی، به شمول پورتال پيشتاز تجديد نظر

  :گشت ــ نوشته بودم
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  :که گويند  ِاز لغات بسيار رايج گفتاری ماست؛ چنان.  تّ  آبرو، عز =آب

  ».آب خود را خريد«

  و يا

 . » است خودتدسته آبت ب«

 :  گويدــ خواند   می»طوسی«غلط  ه باو را   "جواد شريعت"  که داکتر ـ ـدقيقی بلخی

  ت بشوذآب که ،ن آيفتـــناسزا را مک
  که ارجت دارذ،به سزاوار کن آيفت

 )١٣٧٣ت، انتشارات اساطير، چاپ دوم، جواد شريعداکتر اھتمام ه ب ديوان دقيقی، ،٩٧ص  (

، به کسی ن، استمداد کردنددست حاجت پيش کسی دراز کردن،  تقاضای کمک کر =  َآيفت کردن
  :معنای بيت. روی آوردن

انديش خيرو  شخص شايسته به. رود  که آبرويت می دست حاجت دراز مکن،هپيش آدم ناشايست
  .،  که ارجت نھد و قدرت  بداندآورروی 

  :، که  بودِن بر سر اينخس
  !!!ھرکس به دست خود اوست" آب"

"آب"توانست   ھم می"ھاشميان"   :دارد خود را نگه ِ
ِپای از گليم خود دراز نمی کرد، کاه  زد،  نمینيشحق و ناحق اگر چرند نمی گفت، ھرکس را 

، بر کسی تھمت نمی بست، اسالم و مسلمانی را آلۀ ، دروغ نمی گفتخود را کوه جلوه نمی داد
  ....قرار نمی گرفت،   و نيرنگبازاندست خود قرار نمی داد، خود آلۀ دست مفتنان

 که بايد چنين عاقبتی را ،ئی مشحون است از کارھا،"ھاشميان" کارنامۀ زندگانی اما سوانح و
 ،"خالقداد پغمانی" به گفتۀ طنزنويس موشگاف، جناب دند؛ از زمانۀ تدويربرايش بار می آور

زند و خود   قلم می"جرمن جرمن" پورتال، که اينک در  تا به امروز"آئينۀ افغانستان" "نامۀچلپس"
  . آن وبسايت ساخته است"غند ضربۀ"را 

ِارروائی آخر عمرتمام ک  و "سادوگری"چرخد؛  ، دور دو محور می در آن وبسايت"ھاشميان" ِ
  !!!"کوفتن"

 باال باال ھمی برند ــ "معبود"کنند و وی را چون   به کسانی، که از وی پيروی می"سادوگری"ــ 
زه زير بغل ماندن ھم بوده باشد و به ولو به روی زمانه و از روی چال و فريب و گپ دادن و خربو

  !!!ھستچنين ھم تحقيق و ھرآئينه ھم، که 
ًدھند و برايش جدا گوشزد ھمی کنند، تا   را نشان می"ھاشميان"ّحد کسانی که  ِ"کوفتن"ــ و 

  !!!بردارددست  کارھاسرانجام از چنين 

و درست  از سواد ،"ادبياتاستاد "تراشد، و آن ھم   می"داکتر و استاد"، که خود را "ھاشميان"
ھر اگر کسی نوشته ھای وی را از نظر بگذراند، از !!!  برخوردار نيست"سواد امالئی"بالخاصه 

 را به وضاحت در نوشتن اين امر آخرين نمونۀ . به مشامش خواھد رسيد"بيسوادی"ِ آن بوی سطر
 "مسلمان دوآتشه"که خود را  ــ "ّاستاد ادبيات"  اينــ" ھاشميان"ببينيد، که .  ديديم"کلمۀ شھادت"

  نويسد؟؟؟ کند، کلمۀ شھادت را چه طور  می قلمداد میھم 
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  :نويسد می
 »2016 جنوری 29 - ھاشميان هللا سيدخليل - هللا رسول محمدآ وان واشھد هللا الی هللا ا ال ان اشھد«

  !!!ست تا چه اندازه بيسواد ا" دریتر زبانشناسی و استاد ادبياتداک"ببينيد که اين 
ھم " جرمن جرمن"او الاقل در ھمين يک نکته، بعض کسان در ھمان سايت آشکارۀ ِاشتباه اين بر 

  :از کابل نوشت"  سمندر"خرده گرفتند، و آقای 
  29.01.2016 :تاريخ    کابل :محل سکونت    سمندر  :سم ا«
 

وری  جن٢٩ - سيدخليل هللا ھاشميان - )رسول هللا (ان محمدآ )و(هللا واشھد ) الی)(ا هللا (شھد ان ال ا
  )غلط مطلق و نه اشتباه (٢٠١۶
    رسوله  عبده وًاشھد ان محمدا اشھد ان ال اله اال هللا و: ( درست

 »صادر نکنيدھيچگاه حکم مرتد و کافر بر ديگران 

ش قرار گرفته بود، ضمن نظر بعدی کلمۀ شھادت را اين نمورد ايراد اطرافياًحتما ، که "ھاشميان"
  :طور تصحيح کرد

  » 2016 جنوری 29 ھاشميان هللا سيدخليل- هللا ا رسول محمدا اشھدان و اهللا اال اله ال اشھدان « 
  !!!يعنی باز ھم غلط

کنم، که در  ِولی بر سبيل آمد گپ، قصه ای را از زمانی نقل میخودنمائی کنم، خواھم  ھرگز نمی
  :صنف سوم مکتب حبيبيه بودم

ۀ عقب تعمير اصلی مکتب قرار بلی؛ در صنف سوم مکتب حبيبيه بودم و صنف ما در الحاقي
اروالی کابل و وزارت صحيه، که ښ، پشت سر فراوان اکاسی درختان با در ساحۀ وسيعی داشت؛

 .اشت و مقبرۀ عظيم تيمورشاه درانی قرار د"مولوی صاحب سرای زرداد"رت در آن طرف زيا
 نام داشت، که "ايوب خان"معلم ما . تعمير يکمنزله بود و متشکل بود از چندين صنف پھلوی ھم

ھمان يک معلم تمام مضامين ما را درس . انسانی بود با خلق نکو و چھرۀ دوست داشتنی و گوارا
ِدر آن زمان امتحانات ماھانه . گرفته تا دينيات و حساب و غيرھم) دری(سیداد، از قرائت فار می

خوب يادم می . گرفتند؛ از ماه حمل گرفته تا ماه عقرب بود؛ يعنی که در آخر ھر ماه امتحان می
شد؛ بدين ترتيب، که معلم در روز آخر ھر ماه در ساعت  آيد، که امتحانات تقريری گرفته می

زد و ايشان از جای خود برخاسته به جواب سؤاالت معلم  ن را صدا میدرسی، ھريک از شاگردا
ً و معموال تمام امتحان يک ؛مصنفی ھاپرداختند؛ در ھمان صنف و در پيش روی ھمه ھ می

  .پسانھا امتحانات سه ماھه شد و بعد چار و نيم ماھه. شد  در ھمان يک ساعت تمام میمضمون
ِتابستان، برونشيت شديدی به سراغم آمده و ميخکوب از قضاء در روز امتحان يکی از ماھھای 

، گپ زده و مريضيم را به "ايوب خان"ِپدر بزرگوارم به مکتب رفته و ھمراه استادم . بسترم کرد
، به پدرم ه بودرا از جملۀ شاگردان اليق قلمداد کردن  که م،ايوب خان در حالی. اطالعش رسانيد

القصه که چند . حتياب گشت، ازش امتحان خواھد گرفت ص"خليل"اطمينان داده بود، که ھر وقت 
ن داد، م  حالی که تدريس را ادامه می صنف حاضر گشتم، معلم صاحب ما درروز بعد، وقتی در

  :گفت. را در گوشه ای نشاند، تا سؤاالتش را تحريری جواب بگويم

  !!!را نوشته کو" اتّالتحي"

  :نين نوشته بودمچ ماز را برايش درست وّو من ھم اين دعای مطول ن
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ه السالمُ و برکاتِهللاُ ة ايھا النبی و رحمَ السالم عليکُ و الطيباتُ  والصلواتُالتحيات«  
» عبده و رسولهًان ال اله اال هللا و اشھد ان محمد هللا الصالحين،اشھدِعلينا و علی عباد  

 سؤال را به عينامروز ھمين  ،"ايوب خان"استادم، حاال سؤالی که پيدا می شود اينست، که اگر 
، "استاد ادبيات"  چون وقتی اين!!!!!!ِ را جند خواھد گرفت"ھاشميان" راجع بسازد، "ھاشميان"

چل روز نان بی نمک ھم اگر "، نتواند، به فرمودۀ کابليانرا نوشته " شھادت"کلمۀ صاف و سادۀ 
  :را؟؟؟ چاما!!! نخواھد گشتقادر  "اتالتحي"ِدرست  ِ، ھرگز به نوشتن"بخورد

 "صرف عربی"از ، "عدم آگاھی از اسالم " و "بيسوادی" در پھلوی عيب "ھاشميان" برای اين که
اندرز داده خود ان ّتأکيد کرده و به حوارياعالم و بلکه باربار بھره ای ندارد و از ھمين سبب ھم 

انستن د ــ "قاموس دری"ــ و بالخاصه جھت تدوين است، که برای زبان دری و دری زبانان 
!!!  ــ ھيچ و ھرگز الزم نيست)"سرف عربی " ــ"ھاشميان "خود و به گفتۀ("صرف عربی"
دھد، در  نمیقد  گذر نکرده و در علم لغت ھم عقلش "امالء"ی، که از اولين پسکوچۀ "ھاشميان"

داند، کجا خواھد توانست،   را نمی"الی" و "اِّلا" و  ؛""  و "اله" و "هللا"حدی که فرق بين 
   و سورۀ قرآن را درست بنويسد؟؟؟ت و يا کدام آي"دعای قنوت" و "التحيات"

اينک مگر، که کلمۀ .  دارد، در سطح صنف ششمسوادی "ھاشميان"ًقبال بدين عقيده بودم، که 
  !!! از صنف سوم مکتب ھم پائين تر است"ھاشميان"شھادتش را خواندم، مطمئن گشتم، که سواد 

ر، جنايتکاران رنگارنگ در وطن آمدند و دود از دماغ مردم ما ًدر مدت حدودا چھل سال آخ
 می آيد و برای "ھاشميان"ی به نام د، که حاال شخص بيسواداين جنايات مگر کم نبو!!! کشيدند

ِنويسد، تا سطح سواد مردم ما را به   می" لغاتفرھنگ"مردم مظلوم، منتظر و ھردم شھيد ما 
  ت عظيم فرھنگی بيافريند؟؟؟قھقرائی در تحت صفر رسانده و جناي

"ھاشميان"از   بيسواد و تيم بيسوادتر زير نظرش، ھيچ اميدی نمی رود، که کار سالم ادبی تحويل ِ
  !!!!!!مردم بدھندجامعه و 

  : خواندم؛ بلی"ھاشميان" ِ خود و بلکه بيسوادتر از"بيسواد" را "ھاشميان"زير اثر " تيم کار"
 دارم ــ و نوشته ھای عضو عضو اين تيم، که در ميدان افتيده "متي"از شناختی، که از اعضای اين 

 اين تيم متشکل سطر ادعايم را ثابت می کنند ــو در دسترس مطالعۀ خلق خدا قرار دارند، سطر به 
ِعناصر بيسواد"از  ِ را مشخص می سازم و آن را در ھمين زمينۀ خاص"بيسواد"البته کلمۀ .  است"ِ ّ 

، چون نظر به برداشتی که من کنمّ، مقيد می "لغتنامه" و "فرھنگ لغات" ِنو نوشت" قاموسنگاری"
ت اين کار ّ ــ شايستگی و صالحي"ھيچ کدام از اعضای اين تيم"دارم، ھيچ کدام ــ باز قيد می کنم، 

  !!!!!! ایرا ندارد؛ بالجزم و بدون ھيچ شک و شبھه
رود،  ، ھيچ انتظاری دگر نمی"اشميانھ"ت و زير سرپرستی ّبا چنين تيم ناشايسته و بی صالحي
ِمعادل بايد ،  کنيم، که ماحصل کارشان در زمينهمگر اين که از ھمين حاال حکم  " فرھنگیِجنايت"ُ

  !!!قلمداد گردد

  :گردم َاگر نخواھم ديندار خوانندۀ ارجمند بمانم، باری به عنوان برمی
ن آمد، ھمان قسمی که خود در نوک قلم  ــ موزو!!!" شرم نيست"انّھاشمي"در نھاد "عنوان مقاله ــ 

  : چرا برگشت به عنوان؟؟؟و. آمد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 گشت، اگر ذره ای از ننگ و "ھاشميان" که نصيب ،تیحين ھمه رسوائی و بی آبی و فضيابعد از
اقل قلم ِّحد  يا ؛رفت شد و در زمين فرومی داشت، از شرم آب می  وجود میدر وجود اوغيرت 

  : کو شرم و حياء، چون اما،کرد  می"خدای په امانی"شکست و با نوشتن  خود را می

  !!!!!!شرم نيست" ّھاشميان "ِدر نھاد
  
  
   
 


