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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
   ٢٠١۵ دسمبر ٧      برلين ــ 

  

  
  

  ١!!!ِسر تاس از پاکی خالص
ِ، عنصر ٢"ولی احمد نوری"ره گيری جناب  که با کنا،"افغان جرمن"پورتال  ُ  از آن "افغان"ُ

آنان که . "ِکری بقهُت"ًرخت بربسته است، عجيب يک سايت بی سر و بی پای است، عينا به مانند 
 را خوب ميدانند و می دانند، که ازين ترکيب "تکری بقه"زبان عوام کابلی را دريافته اند، معنای 

ھر قدر !!!  متصور است و بس"رج و مرجھ" و "ی پرنسيپیب" و "بی انضباطی"کنائی فقط 
  :باشم کهن معترف نميتوانمفکر ميکنم، 

  !!!شود؛ بالجزم و بالتمامنميدر اين وبسايت ديده دام نقطه و نکتۀ درست و مثبت ھيچ ک

ّ را حک "ردِه گُ نِخَھشت ر"لمآل و  متحداسايت اين جملۀوبمطالب منتشرۀ اين اکثر در تاالق 
  : اندکرده

  »مسؤوليت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درين نوشته بدوش نويسندۀ مطلب ميباشد«

 ختم ميشود و اين به اصطالح "نقطه"ًاين جمله که اصال جمله اش ھم نبايد خواند ــ چون جمله با 
  :ــ سرتاپای غلط است و غلط اندر غلط!!  را نميشناسد"نقطه"، "جمله"

  !!!ــ غلطو منطق يپ ــ از نگاه اصول و پرنس
  !!!ــ غلط و امالء  ٣"صرف و نحو"نگاه لغت و ــ از 

                                                 
دری زبانان مگر نبايد اين کلمۀ دری .  ی نويسند م"طاس"ب ساخته و َّرَعُ کلمه ای ست دری، که اعراب آن را م"تاس" ـ  1

  !!! بنويسند"ط" به باشد،متصور که از آن ی نائ معھردر برخاسته است، " پھلوی"که از اصل را 
ماه جون  ۴ و خصلت و صالبت بود، بعد ديديم، که در نام و نشان صاحب "افغان جرمن آنالين" ــ يک وقتی پورتال  2

اين بود و  فته و آن را دچار سردرگمی ساختند؛ی پيشتاز و مترقی آن، اين وبسايت را ترک گ چھار نفر از اعضا٢٠٠٨
 "افغان جرمن آنالين" ِپدراينک ديديم، که آخرين عضو قابل اعتبار اين وبسايت ــ که در واقع . "اولين تجزيۀ افغان جرمن"

 را تآسيس کرد؛ و اين دومين ضربه "ا افغانستان آنالينآريان"بود، نيز ازين وبسايت خارج گرديده و وبسايت جديد و متين 
  !!!ای ست، که به اين وبسايت رسيده و در واقع آن را دو شق ساخته است

در ھيئت ــ " غفوریجان شيما "  پوھندویخانمــ يعنی  "استاد ادب دری"  يکی از دو را باری"صرف و نحو" ــ کلمۀ  3
نقل در نوشتۀ خود ا ر" وفادارش"ِ شاگرد ً نيز عينا ھمان غلط "ھاشميان"شش؛  نوشته بود و استاد بدما"سرف و نحو"

  ": ُمه ميگم!!! يارا. کرده بود
  !!!!ُبی سرَبی سر و  ِ"استادساز"و اين " استاد"آفرين بدين 
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  مگر؛ !!!ــ از نگاه ذوق و سليقه ــ ھم غلط

  »م راست است، که گردنم کج باشد؟؟؟کجاي: ر را گفتند، که گردنت کج است؛ گفتُتُش«

ُکت و مت"و  "تک و پتره"اين ضرب المثل کابلی  ميخواند، که  "افغان جرمن "در شأن سايت "ُ
ِمنکرش را بايد کافر و زنديق  ِو ملحد ِ َاوبازک ِھاشميان" ــ البته نه به حساب خواندُ در ، که "َ

" آرسن لوپن"ھزاران ِسر  ، " و خباثت ديگرخرگریچتاقی و داره ماری و نرادی و ھزاران "
  !!!را خاريده است

ِو بيائيد که سر ھمين يک جمله کمکی مسقرگی
از  بھای مختلفنگاھله را از ن جماگر اي. کنيم ٤

ازش درست ميگردد، مگر اندک انصاف ھم خوب شیء است؛ ازين  "اوسانۀ سرمنگسک"، کنيم
  :رو فقط از نگاه لغت و گرامر و امالء بدان نظر می اندازيم

  :يک بار ديگر آن به اصطالح جمله

  »مطلب ميباشدمسؤوليت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درين نوشته بدوش نويسندۀ «

 را مييابيم، که درست نوشته شده است، از خيرات سر "مسؤوليت"اگر درين جمله کلمۀ نيرنگی 
 ھم "افغان جرمن"ميدانيم که .  و سيستم امالئی آن است"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ودھای داھيانۀ از شاگردان اين سيستم است و سخت تالش دارد، که الاقل کلمات را طبق رھنم
اما کاش بيايند و زانوی تلمذ بزنند، و قند و .  بنويسد"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
در ھر صورت، ھمين !!!  برايشان ياد بدھيم راُرموز امالء و انشاءدر قدم اول ، تا بماننددستمال 

  !!!نميکنندھرگز م نکنند و که بعض نکات را از ما ياد ميگيرند، غنيمت است، ولو که اقرار ھ

  را نميداند؟؟؟" محتوا "و" محتوی"فرق " افغان جرمن"چرا 

  !!!!! مينوشتند"ُمسؤوليت محتوا" يک مبتدای غلط است و بايد "ِمسؤوليت محتوی"

.  برخاسته اند"احتواء" از مصدر "محتوا"و " محتوی" به ما می آموزاند، که "صرف عربی"
ِاحتواء"کلمۀ   يا "دربرگيرنده" ــ "محتوی" عربی ست، که فاعلش "افتعال"  مصدر باب"ِ

اما .  ــ ميباشد"احتواء کرده شده" يا "دربرگرفته شده" ــ "ُمحتوا" ــ و مفعولش "احتواء کننده"
 يعی به درد دری زبانان نميخورد؛" صرف عربی"، که تبليغ ميکند ھميشه "ھاشميان بيسواد"
اگر !!! الزم است ياد ندارد، فکر ميکند بيھوده و غير "ھاشميان"؟؟؟ يعنی که آنچه را خود چه
ُ اندک بوئی ميبرد، ھرگز چنين بدی را نميکرد و نميگفت، که "صرف عربی" از "ھاشميان"
" صرف عربی"بلی؛ اين باريکی را !!! فارسی فائده ای ندارد/برای زبان دری" صرف عربی"

  !!! از آن بوئی نبرده اند"ھاشميان و ماشميان"به ما ياد ميدھد، که 
ازين رو .  گفتيم، تمام نکاتی را در بر ميگيرد، که در متن گنجانيده شده است"محتوا"وقتی و 

 "به دوش"ترکيب !!! ًکامال اضافی و زائد است" استعمال کلمات و جمالت درين نوشته"آوردن 

                                                 
. ميکنند تلفظ "مسقره"ًره و خصوصا زبان عوام کابلی َحاوُ  را که کلمه ای ست عربی، در زبان م"مسخره" ــ کلمۀ  4

ھوم مطلوب را افاده کرده ميتواند، نه ير شکلی که در کالم اھل زبان خورده است، معنی و مفًبعضا مگر کلمات فقط با تغي
، که اگر اصلش را استعمال کنيم، مفھوم مراد را بالتمام افاده کرده "مسقره" از ھمين قبيل است کلمۀ .خود اصل لغت

َملعقه" و "مزاح" که اگر اصل آنھا را مد نظ را بگيرم و "مالق" و "مالقه" و "مزاق" از ھمين سنخ اند کلمات.  نميتواند ِ" 
َّمعلق"و  َ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "در درين مورد در مقاالت نھمارم !!! ً بگوئيم، مفھوم کامال ديگرگون می شود"ُ

  .زياد و مبسوط بحث کرده ام
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 ميشود، "دوشيدن"مر به  بنويسيم، ا"بدوش"بايد نوشته شود، زيرا اگر ھمين طور و جدا ازھم 
  !!!که درينجا مفھومی ندارد

  :بدين صورت ميتوان کوتاه کردرا از بھر مثال  "افغان جرمن"تمام جملۀ بدقواره و کشال 

  »!!!مسؤوليت محتوا، به دوش نويسنده است«

  يا

  »!!!نويسنده مسؤول نوشتۀ خود است«

  و يا

  »!!!ھر نويسنده مسؤول نوشتۀ خود است«

 پس وظيفۀ تو ًه طبعا و بدون گفتن ھم چنين است ــ کشتۀ خود است ــيسنده مسؤول نواگر نواما؛ 
  .... و تو؛ چيست؟؟؟

   و چيستی؟؟؟تو کيستی

  !!!ستی، يا که کدام رسالت ديگر ھم داری "سته چیوپ" فقط و فقط تو مگر
  !!!و اتمام حجت کردن، کسی را به جائی نميبرد" سر تاس و از پاکی خالص" ِگفتن

  کجا باشه؟؟؟ ما عقلا
  :د، کهادنريز ميد نازنين چه خوب طوطيان کابلو 

  »!!!عقل نباشه، جان ده عذاب اس«
  »!!!عقل نباشه، جان ده عذاب اس«
  »!!!عقل نباشه، جان ده عذاب اس«

 !!!)عقل نباشد، جان در عذاب است(
 


