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 Social  اجتماعی

   

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
   ٢٠١۵ سپتمبر ٢٢برلين ــ  
  
  
  

  

  !!!ِو لعنة هللا علی الکاذبين: خطاب به ھاشميان

!!!و لعنت خدا باد بر دروغگويان  
  )قسمت پنجم(

  !!!توطئۀ سکوت ھاشميان
  :خداوندگار بلخ، حضرت موالنا جالل الدين محمد رومی فرمود

  مدتــــی  اين  مثنوی تأخير شد
  مھلتی بايست، تا خون شير شد

در زمان قديم ــ وقتی . دکه بايد صبر ميکرد، تا خون شير گردموالنا تأخير در کار مثنوی را چنين توجيه فرمود، 
ت اعتقاد داشتند، فکر ميکردند، او رواياثری نبود و مردم دنيا به افسانه ھا آن ِامروزی  ِبه معنای علوم طبيعی ازکه 

ِکه شير مادر از خون او به وجود می آيد ِ.  
ّ تجلی دارد و در بين ی ميکنم، که در بيت موالنای بلخ"بايست" کلمۀ آن که به مطلب اصلی بروم، مکثی برپيش از 
 ماضی مطلق برای مفرد "بايست"اما .  نوشته ميشود"بائيست"ن و اھل قلم ما افغانان به غلط به شکل چيزنويسا

  !!! غلط محض، ولو که غلط مشھور ھم خوانده شود"بائيست" است، و نوشتن آن در ھيئت "بايستن"غائب از فعل 
م زمانھا ــ و ان ميگرديد و آن ھم در تما گرد١ِ دری قديم برای تمام اشخاص در"شايستن" و "بايستن"ِعاون ُدو فعل م

صر مانده و منحذيل صورت وز مگر تصريف اين دو مصدر فقط به امر.  مطلق و ماضی مضارعبرایالاقل 
  :گر ھمه متروک گشته اندتصاريف يا گردانھای د

  بايد ــ بايست، بايستی: ــ بايستن

                                                 
 ــ ھم مفرد و ھم جمع ــ است، که در فارسی ايران و "متکلم و مخاطب و غائب" ميم، مراد ــ درينجا وقتی تمام اشخاص ميگو1

اول شخص و دوم شخص و "در زبان دستورنگاران ايرانی به تقليد محض از زبانھای فرنگی و باالخص زبان فرانسوی، 
دوم " است؛ و "متکلم" ميگويند و مراد از "اول شخص"وژی گرامری فارسی ايران در ترمينول. ميگويند" سوم شخص

اين که کدام .  را از آن ميگيرند"غائب" و معنای ميگويند "سوم شخص" است و "مخاطب"منظورشان و  ميگويند "شخص
متکلم و مخاطب " که ھمان من ميگويم،. نامگذاری بھتر و سھلتر و اقتصادی تر است، خود خوانندۀ عزيز به قضاوت برخيزد

ت خود باقی ست، با حفظ ّفارسی رائج گشته بود، و در زبان دری ما به قو/ که به تقليد از دستور عربی در زبان دری"و غائب
درين زمينه چند سال پيش مقاله ای مستقل . سه خاصۀ اول، به مراتب منطقی تر ھم ھست، نسبت به ترتيب فرنگی مآبانۀ آن

 را نوشتم، که در آرشيف معروفی و آرشيفھای ادبی ــ فرھنگی و آرشيف عمومی و "تکلم و متکلم مع الغيرم"تحت عنوان 
  . موجود است ــ فقط بايد اندکی پاليده شود"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"روزمرۀ ھمان ماه و سال پورتال 
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  شايد: ــ شايستن
 ِگارانوز و ھمر"سرو بلخیُناصر خ" و "فرخی سيستانی" و "ی بلخیُعنصر"ِ را در زبان "بايستن"گردان فعل 

  : بدين صورت مييابيمايشاناندکی پيش و يا حتی دو سه قرن پستر از 
    بايم ــ بائيم؛ بائی ــ بائيد؛ بايد ــ بايند: ــ فعل مضارع١
   بايستم ــ بايستيم؛ بايستی ــ بايستيد؛ بايست ـ بايستند  : ــ ماضی مطلق ٢
  :در زبان بزرگان متقدم" شايستن" گردان فعل و
  شايم ــ شائيم؛ شائی ــ شائيد؛ شايد ــ شايند:  ــ فعل مضارع١
  شايستم ــ شايستيم؛ شايستی ــ شايستيد؛ شايست ـ شايستند:  ــ ماضی مطلق٢

  :سته اندھم صفاتی اند، که از ريشه ھای ماضی اين دو فعل بدين ترتيب برخا" بايسته و شايسته"کلمات 
  يعنی طوری که بايد باشد" بايسته"ــ بايست ــ بايسته؛ و 

  يعنی طوری که سزاوار است باشد") ی"ِدر تلفظ کابلی به کسر "(َشايسته"َــ شايست ــ شايسته؛ و 
 "بودنيا اليق سزاوار " در معنای "شايستن"و  "بودنيا الزم  ضرور" در معنای "بايستن"طوری که ميدانيم، 

 ضرورت درين معناست، که مدتی " شير شدمھلتی بايست تا خون" مصراع حضرت موالنا که فرمود پس .است
ھيئت  به کثرت استفاده ميشود، ولی در "بايد و شايد"فارسی امروز از /در دری. دبود، تا خون به شير مبدل شو

  :ًکامال متفاوت، بدين ترتيب
 ــ که به ند است"ِمفرد غائب" برای " و شايستنبايستن"ع از ل مضارافعا در اصل خود " و شايدبايد"در حالی که 

نگه به صورت واحد، ثابت  را " و شايدبايد" امروز ؛ گردان ميشده اند" اصلیِافعال"  برای"ُل معاونافعا"حيث 
  .ً ــ کامال عکس قديم ميکنيمگردان تمام اشخاص و زمانه ھا داشته و افعال اصلی را برای

  :شده باشد قعوابگذريم، ولو که شايد مفيد ھم ،  و گسترده تر شودرود پيشتر توانستمي  حاشيه روی کهيناز

خود را به ميدان  ِ"تفننیشوقی و غير اختصاصی و "ُ کردکی و به گفتۀ ھاشميان  و٢ کم و کسيرمن ھمين معلومات
د را پيش کشد؛ اين گز است و خو" اکادميک"انداختم، اگر ھاشميان بھتر ازين ميداند، بفرمايد و دانش به اصطالح 
  !!!ِاين ميدان؛ ورنه دندان سر دندان بگيرد و درد خود را به قراری بخورد

"کلوخ و تيکر" من به فرمودۀ بزرگان   خود را عرضه کردم ــ و ميدانم که ھيچ کار بدون عيب نيست ــ ھاشميان ِ
ّدر و گوھر"مگر بفرمايد و  "عاری از عيب" ِ و کار"ُ   !!! ميدان اندازد خود را بهِ

روزی چند را در دنيای معصومان و بی آاليشان و صادقان و بی ريايان به سر بردم، تا از دنيا و کش و کوکش و 
بودم و دنيا و مافيھا را از در کنار نواسه ھای نازنينم . حافظ از دنيا و شر و شورش، بياسايمحضرت به فرمودۀ 

ِکاريھا و جنايتباريھای سايت دسيسه علُخاطر برده؛ نه از دروغ و بھتان و توطئۀ ھاشميان خبری بود و نه از ج
کاش که انسانھا صداقت و صفای باطن و صدھا سرشت نيک را از اطفال . ُپرور و خدعه گستر افغان جرمن، اثری

دعه و نيرنگ ُ و می آموختند و کاش که اطفال معصوم را مثل خود آلوده با ھزار خُخرد و نيالودۀ خود بياموزند
  !!!نپرورند و نميپروريدند

ِحضرت مبارک اما چرا  به  بخورد، آھی از جگر رخونُ پِھاشميان سکوت مطلق اختيار کرده است و اگر ھزار تيرِ
  :بدھد، کهعملی يخواھد مصداق ا را م نشود که ھمان مثل معروف برادران ھزارۀ مدر نمی آرد؟؟؟

  !!!منکری نری، قايلی خری"

  !!! اگر منکر شدی، نر ھستی و اگر اقرار کردی، خر

 را با اسناد و مدارک "سيد خليل هللا ھاشميان"با وجودی، که دروغھا و افتراآت بيشرمانه و رذيالنۀ موجودی به نام 
ُوريزھای قوی و محکم، ثابت ساختم، کهانکار ناپذير رد کردم و با وجودی که با منطق و دستا ّ:  

                                                 
کبير و صغير و فطير و وزير و بر وزن ("کسير". ميشود اصطالح عاميانۀ کابلی ست و ھمين قسم نوشته "کم و کسير"ــ  2

اندک و " گوئيم، مراد از متاع "کم و کسير"چون معنائی دارد و  ھمنوائی "کم" را ميدھد و با "شکسته و ناقص" معنای )نظير
 را "ستهشک"در لغت معنای  است، "کسر" که از نگاه صرف عربی صفت مشبھه از مصدر ثالثی "کسير"کلمۀ .  است"ناچيز
مغالطه کرد، چون اين است، " کثرت"که ھمچنان صفت مشبھۀ عربی و برخاسته از ريشۀ  "کثير" را نبايد با "کسير". ميدھد

 را ميدھد، که با اصطالح "کم و زياد" يا "کم و بيش"بگوئيم، مفھوم " کم و کثير"اگر . دو کلمه تا حدی متضاد ھم ميباشند
 !!!ابلی ھمتراز و ھمسنگ نيست کِ"کم و کسير" زيبای عاميانۀ
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 در المان بوده ام و درين مدت سی ٢٠٠٢اکتوبر اوائل  تا ١٩٧٢ جوالی ٢٧ِمن درويش، خليل هللا معروفی، از «
سالۀ تخت، که کودتای داوود خان صورت گرفت و بعد کوتای خلق و پرجم و باز حکومت تنظيمی مجاھدان و 

ِۀ اشغال وطن عزيزم، افغانستان، را برای جھانبان عالمتاز ــ اتازونی ــ ميسر ساختند، سرانجام طالبان آمدند و زمين
، بر سر مشھور اصطالح اما ھاشميان خود را نخاريد و به فحوای ھمان ،»ی در خواب ھم روی وطنم، را نديدمحت

  !!!ايت خيانتگستر افغان جرمن ھمچنينخر جھل خود سوار باقی ماند؛ و س
ً نويسندگان بزرگِ حقخواه و حقجوی و حقيقتگوی از ھاشميان طالب جواب گشتند و جدا تقاضاء با وجودی که

  :کردند، تا در برابر جوابھای خليل هللا معروفی چيزی بگويد، اما

  !!! ھاشميان ھمان يک بلست که بود، ھستِ خرِدنب

غان جرمن ــ که غلبۀ صريح نوری جناب ولی احمد نوری ضمن مناقشۀ گرامری سه ماھه با ھاشميان در سايت اف
  : ثابت ساخت ــ به صراحت فرمود، که"استاد ادبيات و زبانشناسی"صاحب را بر اين به اصطالح 

ِمرغ ھاشميان نه تنھا يک لنگ دارد، بلکه ھيچ لنگ ندارد ِ!!!  

  :يعنی چه؟؟؟ يعنی که
  گليم بخت کسی را، که کرده اند سياه
  ردبه آب زمزم و کوثر سفيد نتوان ک

"گلستان"شيرازی ھشت صد سال پيش در و حضرت سعدی    : فرمودد بدسرشتان، در مور خودِ ھميشه بھارِ

ِچون بود اصل گوھـری، قابل      تـــــــربيت  را  درو اثر باشد َ ُ  
  ُ کرد      آھنی را که بدگــــــــــھر باشد٣ھيچ  صيقل نکـــو نيارد

  ــــــو تر شد پليدتر باشدسگ به دريای ھفتگانه مشوی      که چـ
  ِخر عيسی گرش به مکه برند
  چـــــــون بيايد ھنوز خر باشد

ِ ذاتی  و اثبات و تقاضاء، از سر خودخواھی و خودپرستی و حق ناپذيری و توضيحھاشميان با وجود اين ھمه تشريح
  :ً، مثلی که فحوای ھمان مثل معروف کابلی را عمال به اثبات رسانيد، کهخود

  !!!خر باال شدن يک عيب، و پايان شدنش عيب ديگرِسر 

ھاشميان پنبه در گوش زده و مانند کسی که خونش خشک شده باشد، اگر ھزار تيغ بخورد، چکله ای از خونش نخواھد 
  :ِريخت؛ و اينست، عاقبت دروغگويان و بھتانزنان تبھکار که

  !!!شرمسار دنيا ھستند و شرمسار آخرت نيز
                                                 

ّ آمده است، مگر در کليات سعدی چاپ محمد علی فروغی آن را "ھيچ صيقل نکو نداند کرد" ــ مصراع دوم در انترنت 3
 "يارد"است و " يارد"صورت منفی " نيارد".  را دارد"نتواند کرد" معنای "نيارد کرد"و . طوری مييابيم که در باال آورده شد

 قديم ِ که در دری"يارستن"فعل . "نتواند"؛ يعنی "نيارد" است؛ پس "توانستن" که در معنای "يارستن" فعل صيغۀ مضارع
که در زبان عاميانۀ ــ باقی مانده است  "يارا"کلمۀ و فقط فراوان استعمال ميشده، امروز متروک گشته و از مشتقاتش فقط 

در و اگر مثالی . ً، کامال عامدر زبان نوشته و محاورهاست و استعمالش  "توان"در معنای  "يارا".  تلفظ ميگردد"آرا"کابلی 
   :بزنيمزبان عوام کابلی زمينه از 

  )گپ زدن را ندارديارای  ھيچ( گپ زدنه ندارهِرایھيچ آ

. امروزیگفته شود، ھم به مفھوم قديم ميشود و ھم به مفھوم " نتاند کرد" ، "نيارد کرد"به جای اما اگر در مصراع مورد نظر 
 است، ھم در دری شفاھی افغانستان و ھم در محاورۀ فارسی ايران به کثرت ديده ميشود؛ "توانستن" که مخفف "تانستن"فعل 

  :ًمثال ميگويئم
  )نميتاند(ُنتانست، نميتانم، نميتانی، نميتانه

 خود ميگيرد، چون در فارسی گفتاری  را به)"نميتوند(نتونست، نميتونم، نميتونی، نميتونه"اين مثالھا در فارسی ايران شکل 
  . تلفظ ميکنند"تونستن" را "تانستن"ايران 

 بياريم، دنيا گل و گلزار ميشود، چون "ھيچ صيقل نکو نتاند کرد"گر مصراع باالی شيخ شيراز را در ھيئت اطوری که گفتم، 
ِّھم مفھوم و مروج دری قديم بوده ميتواند و ھم مفھوم و مروج دری روزی؛ و از کجا معلوم که در اصل خود ھم فارسی ام/ِّ

  امروزی به ما رسيده است؟؟؟" دستلوت شدۀ"ھمين طور نبوده باشد، که بعدھا دستکاری شده رفته و به ھيئت 
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ه نوشتۀ يکی از پيشتازان خلق ــ  روزی نيست، ک، در دامن خلق و پرچم غلتيده استيکدمکه سايت افغان جرمن و 
ھاشميان ھم که از زمان سابق در خدمت خلق پرچم بوده است، حتی حاال ھم که روزی چند در . رچم را نشر نکندپ

 ١۶ سکونت گزيد و آقای جواد طوفان به تأريخ "محمد جواد طوفان اکرمی"ھالند بوده است، در خانۀ شخصی به نام 
"ُفيس بک" در صفحۀ ٢٠١۵سپتمبر    : خود اين عکسھا را انداختِ

  

  
  

  :بر طاق جبين اين پنج عکس به المانی اين عبارت نوشته شده است
  . ــ با شادروان رفيق ببرک کارمل را ضميمه ساختقطعه عکس جديدمحمد جواد طوفان اکرمی، پنج «

  » سپتمبر١۶ روز ٢٣:۴۵ساعت 

  !!!!!!را تعبير و تفسير فرمايندِميزبان ھاشميان، آقای جواد طوفان، خوانندگان عزيز خود اين جملۀ 
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"باشکوه"مراسم  ٤"اکرمیآقای جواد طوفان "ًقبال ھم  خود نشر کرده ک ُفيس ب ھاشميان را در صفحۀ ٥ِستادکاریُ اِ
کوئی ديده به ن" پانزده نفرهتا ده "ِ آن محفل ِ"ال ھم و جالل بی شکوهعظمت و "آن   که ازیبا عکسھای وافربود، 
"باشکوه"آن محفل ِمعھود  عکسھای افغان جرمن خالف وعده،دروغپرداز و دسيسه ساز وبسايت اين که . ميشود ِ 
  !!! را منتشر نساخت، خود به خود قابل درک استخود

  
  
  

  !!!مطالعۀ پاورقی اين صفحه فراموش نگردد
  

  
  

  !!!)سمت بعدیتا ق(
 

                                                 
؛ فرزندی که از زن انگريزی او به دنيا ميباشدھاشميان سيد خليل هللا  ِ انگريزیِ باجۀ فرزند"محمد جواد طوفان اکرمی"آقای ــ  4
 .ده استآم
 ساخته شده "وکار و گندمکار و خربوزه کار و تربوزکار و گندنه کارَج" ترکيب جديدی ست، که به حساب "استادکار" ــ 5

؛ و "کسی که گندم ميکارد" يعنی "گندمکار" و.  است"کاشتن"از فعل ) امر( درين ترکيبات ريشۀ مضارع "کار"است؛ و 
حات دھقانی وطن ، که ھمه اصطال"خربوزه کار و تربوزکار و گندنه کار"ن قسم  و ھمي"جو بکارد" يعنی کسی که "جوکار"

 ؛ يعنی" پوھنتون کابلادبيات و زبانشناسیو يگانۀ نامدار  ِاستاد" را برای "استادکار" ھمين سياق ترکيب من بر. عزيز مايند
جو و گندم و گندنه و تره و پالک و «به مانند را  "استاد"  دانۀ به کار بردم، چون او با کاری که کرده است، در واقع،ھاشميان

است ــ ِو کشت کرده کاشته  »"گربالی ديبد و "و گلھا به رويتان ) شبدر(و رشقه و شفتلبادنجان رومی و تربوز و خربوزه 
  !!!ادبیبی  ِآن ھم در زمين خشک

واند در زمرۀ لغات ترکيبی زبان دری شايد اين ترکيب روزی عام گردد و ورد زبان مردم ما، در آن صورت است که ميت
ِزنند و گزند" زننده و گزنده ــ و به زبان نيشدار کابليان ِ"مسخرگی و طنز" گنجانيده شود ــ البته به حساب  بسيار "؛ يعنی "ِ

  "!!!زننده و بسيار گزنده
تبھکار و و جنايتکار و خيانتکار و کار مجفاکار و ست"ی از قبيل مشھورمعروفی، با کلمات خليل  ِ ساختِ"استادکار"پس کلمۀ 

  !!! نداردی زبان عاميانۀ کابلی ھم سر و کارِ"ُاستاکار" از عين سياق نيست؛ و با کلمۀ ..."گناھکار و 
فظی حتی در زبان موالنای بلخی رومی ھم زياد ديده شده ل تلفظ ميکنند، که چنين ت"ُاستا" را "استاد"در زبان عوام کابلی 

ِو گلکاری معماری در اصطالح . است ستعمال ميکنند، که بحثش باشد به ا" ُمزدورکار" را در مقابل "ُاستاکار"افغانستان کلمۀ ِ
  .  ی ديگرجای و فرصت


