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 Social  اجتماعی

    
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۵ چارم اکتوبر ــ برلين   
  
  
  

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

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

  !!!درختی که ھاشميان زير سايه اش نشسته است

ِضرب المثل مشھور کابلی، مشعر بر   و سايۀ آن درخت، نزد ھمه افغانان معلوم است و "بی ننگ"ُ
 کدام است و چرا ھاشميان در "درخت"سؤال فقط درينست، که آن . حاجت به شرح و بيان ندارد

  ه و جلوس فرموده است؟؟؟ُزير سايه اش خوش خوشان پناه جست
ِھاشميان ــ رند اپن افغان جرمن" چارم اين سلسله، که معنون به قسمتاگر   است، به نظر خوانندۀ "ِ

مگر ھيچ نقص ندارد، اگر اشارتی !!! ًارجمند رسيده باشد، جواب سؤال را فورا کشف خواھد کرد
  :مختصر در زمينه بکنم

"رندی و اپنی" در آن قسمت از    : حديث رفته بود؛ بدين معنی"افغان جرمن" و "ھاشميان" ِ متقابلِ
، به زعم خويش توانسته است، تعدادی از اعضای ١"استادسازی و استادکاری"ــ ھاشميان با سالح 

ُسست عنصر افغان جرمن را زير فرمان و ودۀ خود درآورد ُ!!!  
بی حياء را در دل ميپروراند، ِ اپن دھانپاره و ِــ افغان جرمن که از خدا آرزوی داشتن يک انسان
ِچون چنين شخص لودۀ ايدآلی الابالی را در وجود  ً کشف کرده بود، عمدا خواست خود "ھاشميان"ِ

ِ اندازد و با ظاھرداريھا و ظاھرسازيھای ماھرانه و تملقات سالوسانه دور ھاشميان را "اپن"را 
ِوب، راه گريز خود را گم کند و چنان خط بکشد، که آن بيچارۀ محصور و مجبور و مقھور و مغل ِ

ّبليات از تمام ّبری راه دگری نداشته باشد، مگر اين که زير سايۀ درخت افغان جرمن نشسته بماند؛ 
حمالت و تقاضاھا و انتظارات و توقعات و ابتالآت و مشالفات، و از فارغ البال ارضی و سماوی و 

  !!! نيارداگر ھزاران تير پرخون ھم بخورد، آه از جگر به در
                                                 

ًم مفصال ِبايدش ناميد، در پاورقی صفحۀ آخر قسمت پنج "استادکاری" و خاصيتش، که "استادکار" ِ جديد ــ در مورد ترکيب1
  !!!بدان مراجعه گرددً لطفا . شدگپ زده
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در قسمتھای اول و دوم اين سلسله دالئل روشن ارائه کردم و تمام اتھامات بيشرمانه و رذيالنۀ 
، ديديم که ھاشميان ٢ِّاما با وجود عرضۀ اين آيات بينات.  را رد کردم"ھاشميان"موجودی به نام 

ِھنوز بر سر خر جھل خودخواھی و سرتنبگی خود سوار است؛ نه از کردۀ خود پش يمان گشته ِ
ِشبه انسان"ِقل به حيث ا الو يا " انسان"است، و نه در فکر اين آمده است، که به حيث  ، اتھامات "ِ

، بلکه "خليل هللا معروفی"ۀ خود را پس گرفته و عذر بخواھد ــ نه تنھا از درويشی به نام بيشرمان
ترين کاری بود، که ھاشميان  خوانندگانی که آن اتھامنامه اش را خوانده اند ــ و اين کوچکۀاز ھم

  : کهًاين که چرا چنين نکرده است، جوابی دارد، و جواب را قبال پيش کشيدم!!! ميتوانست بکند
ھاشميان چنان در اختيار و زير سيطرۀ افغان جرمن درآمده، که راه گريزی برايش نمانده است، و 

 اختياری ندارد و قيزه اش را او ديگر از خود. مجبور است، به دھل مفتنان افغان جرمن برقصد
 ــ اين "ھاشميان"اما خليل معروفی، !!! ُمفتنان افغان جرمن روز به روز محکمتر کش ميکنند

موجود عجيب الخلقۀ بی اراده ــ را چنان سبق بدھد، که افسوس بخورد ازين که چرا از مادر زاده 
  . خود را بچشد٣ا ثمرۀ حرامکاريھای ــ ت"صبر ايوب"فقط صبر بايد بکند ــ البته نه !!! شده است

ی که ميخواست، برای ديگران چاه بکند، خود را چنان در ميان ھمان "چاھکن"ھاشميان به مانند 
و مردم کابلجان . چاه خودکنده، گم کرده است، که راه خروجش ديگر از اختيار چاھکن خارج است

  :ھميشه گفته اند، که

ِسر بد، ده بالی بد" ِ"!!!  
  !!!)در بالی بدسر بد، (

"اپن بودن"ُھاشميان با حمق ذاتی و  ِ خانه زاد خود، مجال خروج ازين مشالفت خودساخته را از ِ
ِ افغان جرمن وی فرمان ميدھند، ھمان را ِ"استادان ازل"کف داده است، و مجبور است ھر آنچه را 

دسيسه ساز، که در آخر و اينست عاقبت انسانھای کورمغز و لجباز و !!! از دل و جان اطاعت بکند
آبرو و بی پرده و بی پت و بی ، اين طور بی  استتی که پايشان به لب گور رسيدهعمر و در وق
  !!!عزت گردند

  !صاحبھاشميان 
  !!! آمداھی، که به زودی باز زير آتش خوًفعال دم بگير

  :جان کاسی) زمری(ځمری و به رسم انبساط، سخنی ھم با آقای 
 بدين طرف، گاھگاھی در وبسايت افغان ھشت نه ماهيزی که از مدت ځمری کاسی، عزآقای 

 صف بسته و به وی به مانند "ھاشميان "ِجرمن سطوری را نشر ميکند، اينک در رستۀ طرفداران
در سايت افغان جرمن،  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٨وی ضمن نوشتۀ مؤرخ .  اقتداء کرده است" حاضرِامام"

                                                 
 ھم از "ِّبينه"  مؤنث با صفت. را ميدھد"عالمت"و  "نشانه" قرآن ھمه شنيده ايم و ميدانيم، که معنای در را "آيه" ــ کلمۀ 2

 حاال. ميشود" آية بينه"وقتی از ھردو ترکيب صفت و موصوف ساختيم، کلمۀ .  را ميدھد"روشن"قرآن آشنا ھستيم، که معنای 
 را برايش استعمال کنيم، مطابق "بينه"ميشود و چون بخواھيم صفت " آيات"را به عربی جمع بنديم، " آيه"  کلمۀ مؤنثاگر

، به  خوانده ايم را که در قرآن باربار"ّآيات بينات" ِازين رو ترکيب وصفی. را ھم جمع بسازيم "صفت" بايد ،صرف عربی
بی، برای کسانی نظير ھاشميان ناممکن است و اگر ھاشميان شش سال ھم البته درک موضوعات صرف عر. دست می آريم

ازين رو . نان بی نمک بخورد و پيش ھزاران مالی کور ــ نظير مال عمر ــ زانوی تلمذ بزند، شمه اش را در نخواھد يافت
!!! ی يکسره نفی کند را برای زبان در"صرف عربی"ِ بگويد، و ضرورت دانستن "يک نی و صد آسان"بايد از ھمان اول 

ت نشان ميدھد، قصه ای دارد، ّنه تنھا بيعالقه است، بلکه نسبت به آن حساسي "عربیصرف "درين که چرا ھاشميان نسبت به 
در يکی از قسمتھا از آن . ًکه باری خود ھاشميان حدودا نه سال پيش ضمن مکتوبی برايم نوشت و آن نامه را در اختيار دارم

  !!!بيشتر خواھم گفت
ِ به کسی اطالق ميگردد، که کشت حرام بکند"حرامکار" ــ ترکيب  3 را چنان که ميدانيم، " حرامکار" يک ِخصلتو . ِ
  !!! ست"حرامکاری"
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 چيزھائی را پيش کشيده است، که "ر افغان در بيرون از وطنلقب استادی به دو شاع"زير عنوان 
ًذاتا الزم نبود به حساب آورده شود، اما چون اين عزيز من درويش، خليل هللا معروفی، را غير 
مستقيم مخاطب ساخته است، مجبور ھستم نکات ذيل را از نظر خودش و از نظر کسانی که نوشته 

  :اش را خوانده اند، بگذرانم
  :نويسدوی مي

ولی می رسيم به اينکه آن دوستانی که مسلک ايشان ادبيات است، اگر از نقاط نظر مختلف ... «
ًانتقاد مينمايند، قابل درک و تعمق است، ولی حيرت ميروم به کسانی که اصال مسلک شان مثل من 

  :ًادبيات نيست و يکی دوتا را شخصا با تمام احترام ميشناسم بايد بگويم که

  ـــواف کعبه رفتم به حرم رھم ندادندبه طـــ
  ِکه بيرون در چه کردی که درون خانه آيی

ًنقل کامال مطابق به (».که سخن نگفته باشی به سخن رسيده باشد: ........ فکر ميکنم کافيست که
  !!!)اصل

اين نظر در ذات خود نادرست و عاميانه است، که ھرکه در رشتۀ ادبيات تحصيل کرده است، حق 
ًچون در جھان بسا کسان در رشته ھای کامال دگری . دادن در موضوعات ادبی را داردنظر 

ِتحصيل کرده اند، ولی برازندگی خود را در جاھای ديگر و خارج از رشتۀ تحصيلی و تخصصی 
ًخانم انگال مرکل ــ صدر اعظم المان ــ اصال در رشتۀ فزيک درس خوانده است . خود نشان ميدھند
ه دکتورا دارد، مگر خود را چنان با سياست عيار و آغشته ساخت، که يکی از و اندرين رشت

  .المان گرديدموفقترين صدراعظمان در تأريخ 
استادان طيف اول پوھنتون کابل، مثل استاد عبدالحق بيتاب و استاد خليل هللا خليلی، ھيچ کدام در 

ه ھزاران فارغ التحصيل ادبيات را رشتۀ ادبيات تحصيل اکادميک نکرده اند، ولی ھمينھا بودند ک
ِدانشگاه  (ھمين قسم استادان بنام پوھنتون تھران.  تقديم کردنددر سطوح مختلف به جامعۀ افغانی

نه  نيز ھيچ کدام م از قبيل بديع الزمان فروزانفر و سعيد نفيسی و رشيد ياسمی و غيرھ)تھران
، مع ھذا ھزاران دانشمند قب اکادميک دارندکرده اند و نه کدام لتحصيل اکادميک در رشتۀ ادبيات 

  .و دانشور ادبيات را تقديم جامعۀ ايران کردند
مگر مردمی که در ممالک به اصطالح دموکراسی در انتخابات رأی ميدھند، ھمه سياست و 

تحصيل کرده اند، که اجازۀ ورود در انتخابات را پيدا ... اقتصاد و جامعه شناسی و حقوق و 
  کنند؟؟؟ 

ر اين حق مسلم ھر فرد کشورھا نيست، که بدون در نظر داشتن درجۀ سواد و تحصيل، در مگ
  ُانتخابات شرکت جسته و رأی خود را بدھند؟؟؟ 

  چرا آقای کاسی حق مسلم و دموکراتيک انسانھا را از ايشان ميگيرد؟؟؟ 
  چرا آقای کاسی ھنر را از روی ھنرمند نمره ميدھد؟؟؟

  رمند ارزيابی کرده نميتواند؟؟؟چرا ھنر را مستقل از ھن
اگر اين نظر زمری جان کاسی درست باشد، که تنھا تحصلکردگان رشتۀ ادبيات حق اظھار نظر را 
ًدر موضوعات ادبی دارند، چرا خود آقای کاسی درين موضوع، که موضوعی کامال  ادبی ست، 

  نظر ميدھد؟؟؟ 
 کسانی که درين زمينۀ خاص نظر داده اند، ِنظر به تيز آقای کاسی اکثريت مطلق قريب به اتفاق

و يا نظر منفی ــ چون نظردھندگان ھيچ کدام در داده اند نظرشان باطل است ــ خواه نظر مثبت 
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"استاد بزرگوار"اگر . رشتۀ ادبيات تحصيل نکرده اند، به جز استاد باوقار محمد اسحاق نگارگر ِ 
و از  تحصيل کرده "زبانشناسی"رم، در رشتۀ  را مد نظر بگي"ھاشميان"زمری جان کاسی؛ يعنی 

 معلوماتش در ادبيات بسيار لیوگرفته است،  PhDکدام پوھنتون پس قولۀ امريکا به اصطالح 
ضمن ًدرين باره بعدا . بسيار ناقص و در حصصی از موضوعات ادبی، در سرحد صفر است

ھشم از زمری جان کاسی  خوا.به تفصيل سخن خواھم گفتقسمتھای مختلف جداگانه جداگانه و 
  !!!اينست، که تمام قسمتھای اين سلسله را به ديدۀ ھوش از نظر بگذراند

اما؛ کسانی که در موضوع نظرخواھی رأی مثبت داده اند، ھيچ يک و بالاستثناء، رأی مثبت خود 
ً در حالی که مخالفان ھرکدام به رستۀ خود در زمينه بحث کرده و بعضا. را مستدل نساخته است
ِاين که آقای زمری جان کاسی درين زمينه توجه نکرده است، گناه!!! بحث اکادميک کرده اند من و  ِ

  .می انگارمھم کافی را ًالبته ميتوان موضوع را منطقا بيشتر شگافت، ولی ھمين اندازه . ما نيست
  :فرمايدمی زمری جان کاسی در جای ديگر 

ما که در زمانش از استادان برجسته بودند و از آيا الزم است که به استاد پوھنتون وطن خود « 
نظر سن و سال برادر بزرگ ما اند چنين کلمات توھين آميز راجع ساخته شود، صفت مرد و 
مردانگی نيست و اين کلمات را به صراحت ياد آوری ميکنم، که نه در رسم و رواج انسانی، 

  !!!)بق به اصلًنقل کامال مطا(».... افغانی و دينی ما و شما جايز است
اولين سؤالی که در زمينه از زمری جان کاسی ميکنم، اينست، که آيا مقالۀ ھاشميان زير عنوان 

ِ ھاشميان را خوانده است، که ضمن آن اتھامات بيشرمانه ای را بر من ِ"ِحسادت توأم با زن ستيزی"
  درويش، خليل هللا معروفی، بسته است؟؟؟

امنامه و دروغنامۀ وقيحانۀ ھاشميان را نخوانده است، چه طور به ــ اگر آقای زمری کاسی اين اتھ
  خود حق ميدھد، در موضوعی که از ھمه جوانبش معلومات ندارد، تبصره بکند؟؟؟

 و بھتان را خوانده است، ولی با وجود آن افتراءتا پای دروغ و اتھام و  ــ ولی اگر آن نوشتۀ سر
 را اختيار ميکند، جای بسيار تأسف است و به حالش بايد ، چنين موقف يکجانبه و غير منصفانهھم

  !!!زارزار گريستھزار بار و 
زمری جان کاسی چيزھای ديگری را نيز پيش کشيده و نويسندگان را اندرز پدرانه ميدھد، که به 

، ميگويد، که "ھاشميان"او با اين کار خود در واقع به مجرم و ظالمی به نام !!! کسی توھين نکنند
چرا . م و ظلم بکند، ولی حق دفاع را از کسی ميگيرد، که در حقش ظلم صورت گرفته استجر

ھاشميان را سرزنش نميکند، که با وارد کردن دروغھای شاخدار و اتھامات رذيالنۀ خود، با حيثيت 
زمری جان کاسی شباھت " حکيمانۀ"ِکسی بازی ميکند، که دامنش کوچکترين لکه ای ندارد؟؟؟ پند 

  :به اين کهدارد 

  !!!دزد را بگويد، دزدی بکند و صاحبخانه را بگويد، بخواب
  يا

  !!!به ظالم بگويد، که ظلم بکند و دست مظلوم را بسته کند، و ھيچ امکان دفاع را برايش نگذارد

  مگر؛
 از دروغ گفتن و اتھام وارد کردن بر خلق خدا و ارتکاب جرم و گناه "سيد خليل ھاشميان"اگر 

 حق نداشته باشد، که به ھاشميان جواب دندانشکن "معروفیهللا خليل " نداشته باشد، چرا کبيره، عار
  ؟؟؟در ھيئت و کسوت دو و دشنام باشدولو ، بدھد

  !ھيھات و ھيھی آقای زمری جان کاسی
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" زمری کاسی"و " خليل هللا معروفی" گوشزد نميکنيد، که "استاد بزرگوار تان ھاشميان"چرا به 
 عازم چکوسلوواکيا گرديده و 1961ھشتاد نفرۀ محصالن افغان در ابتدای جون ضمن يک گروپ 

 1964بعد از اتمام دورۀ سه سالۀ تحصيل در رشته ھای مختلف تخنيک عسکری در اواسط جون 
به وطن عودت کردند؛ و اين مقارن زمامداری اعليحضرت ظاھرشاه بود، نه دورۀ جمھوريت 

  داوود خان؟؟؟
و مطلع ًـ و يا الاقل بعد از خواندن قسمتھای مستدل اول و دوم اين سلسله حتما آگاه اگر خبر داشتيد ـ

ُ در المان غرب رحل اقامت گزيده و از آن پس 1972 جوالی 27ه ايد ــ  که من درويش، در گشت
 در "خليل هللا معروفی"نميگوئيد، که " استاد برگوارتان ھاشميان"روی وطن را نديده ام، چرا به 

ً ھای داوودخانی و خلق پرچم و بال و بتر ديگر، ھرگز در وطن نبوده است و منطقا نميتواند دوره
در خدمت خلق پرچم درآمده باشد، چه رسد به آن که در اردوی خلق ــ پرچم خدمت کرده و به 

ريختن خون ھموطنان خود دست خيانات نھمار خلق ــ پرچم، به شمول رتبۀ جګړنی رسيده و در 
  ده باشد؟؟؟داشته بو

  معروفی؟؟؟ د ــ نه از خليلاين شھامت را نداشت و ندارد، تا از حق دفاع کنکاسی چرا زمری جان 
ِچه شد آن مردانگی و انسانيت و افغانيت ادعائی زمری جان کاسی، که در برابر ظلم خاموشی 

  فاع نکند؟؟؟اختيار ميکند، و بعد به مظلوم نصيحت پدرانه ميکند که خاموش بنشيند و از خود د
  مگر از منسوب دانستن کسی به خلق ــ پرچم، توھين بزرگتری وجود دارد؟؟؟

چرا زمری جان اين نکته را درک نميکند، که انتساب به خلق ــ پرچم برابر است با ھزاران جنايت 
  و خيانت و وطنفروشی؟؟؟

و ملياردھا ن و مليونھا ئينه سزاوار ھزارارذيالنه ای را به کسی ميبندد، ھرآ اتھامکسی که چنين 
  !!!توھين و دو دشنام است

ِزمری جان کاسی لطفا در اصل و کنه موضوع داخل شود و ديگر از دلک ِ ُ   !!! گرم خود گپ نزندً
  
  
 
  
  
  
 

 


