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 2018 دسمبر سومبرلین ــ                                             هللا معروفی                               خلیل

   
  

ِّ "افغان جرمن"  "أدب  دری" در برابر  لشکرکشی   

 )قسمت اول(

 
دی از مقاالتم را از آرشیف پورتال نوشتم، که تعدا افغانستان آنالین" نا"آریاحدوداً شش ماه پیش ضمن مقاله ای در 

رار ق ریانا افغانستان آنالین"آ"بیرون آورده و در دسترس مطالعۀ خوانندگان عزیز  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

رده درک ک چون ناممکن است!!!تذکر رفته بود، که اقتباس تمام مقاالتم از پورتال بدینجا  ان نوشتهخواهم داد. در هم

ازگار س "آریانا افغانستان آنالین"مزاج و جهاز هاضمۀ  ، که بابسازمدرینجا منتشر میتوانم تنها مقاالتی را  که بودم،

مالً اکنشراتی، نشر مطالب منوال باز   پالیسی   نظر به خط مشی و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  د. درنباش

ده است؛ هم به زبان دری و هم به زبان ک شح "آزاد"بار کلمۀ  ل دوگری دارد. بر طاق جبین و سرلوحۀ پورتادی

حدودۀ نشراتی م "افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان"بدین معنی، که پورتال  میرساند. راپشتو. و این یک نکتۀ سمبولیک 

نین آزادی یی وجود ای دگر چنگاه رعایت میگردد. در وبسایتههر بیان در آن به تمام معنی و از  ندارد و آزادی   

مطالب و انتخاب و اشاعۀ در نشر نظر گرفت و  را باید مد    "آریانا افغانستان آنالین"ازین خاطر زبان نشر  ندارد!!!

این نکته را ازین سبب نوشتم، تا خوانندگان  خورد. "پُف پُف کرده"باید به اصطالح کابلی آب خود را ، اُسلوب بیان

و یم، زبان گوبسخن  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خود؛ یعنی از پورتال   ز پایگاه  اصلی   گرانقدر بدانند، که اگر ا

از  ق داد""نسکه  میداند،و به نکوئی خوب کبیر" جان "دپلوم انجنیر قیس ؛ و گری را انتخاب خواهم کرددیشیوۀ بیان 

 ؟؟؟!!!و چه معنی دارد چه طور است "خلیل معروفی"قلم 

 اصالً موقف بگیرم یا نی؟؟؟  "افغان جرمن آنالین" های ناهنجارالعمل ، که در برابر عکسو دودلی د ماندمد  دیر در تر

 جوابی بگویم، چون ایشان"افغان جرمن آنالین" های بی سر و پای  نوشته الزم نیست به یک دل میگفت، که اصالً ــ 

را نمایان ساخته  "مس  خود"، عدر واق ،"دهای بیدانۀ خوکاه"کردن  باد با ع ودور از موضومعنی و  بیهای  با تبصره

 بلی؛ میگفت، که: اند.

توانند بخود را جلوه داده اند، بدون این، که اصلی   ت ماهی   ،"بی سر و ته"به اصطالح ایرانیان با پراگندن سخنان  انایش

 چون: !!!برسانندآسیبی  مقالۀ معروفی تبه شأن و حیثی  
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گری نداشت، جز ادای َدین فرهنگی و دفاع از حیثیت ادب و ادبی ات و فرهنگ مردم ظیفۀ دمقالۀ معروفی، وچون 

ز و آبرومند افغ  "خصومت با احمد و محمود و کلبی و مقصود"و  "دشمنی با اشخاص" معروفیمقالۀ انستان. معز 

ـ فو  ""ادب و فرهنگ هباست،  "شق سرشارعدوستی و "نیست، بلکه عین    !!!تاننسمردم افغا رهنگی""ارزشهای ادبی ـ

 "  بازارشور"در مگر  نیست، "باریکتر از موی"، که به هیچ صورت غامض و به اصطالح حضرت حافظ، این نکته

اصل و ُکنه  درک سهواً یا به عمدا، از  داشت. تبصره کنندگان مقاله، کهخریداری ن"افغان جرمن آنالین" نظرخواهی   

 ۀ حافظ شیرازی:به گفت موضوع عاجز آمده بودند،

 «چون ندیدند حقیقت، ره  افسانه زدند!!!»

ایستاد جداً بموقف گرفت و باید  "افغان جرمن آنالین"بدسگالیهای نظردهندگان  به مقابل میگفت، که رگید آن دل  و ــ 

نگیزۀ ا خت، تاسارا قادر بصیرت  نصف و باافراد مُ  و طیف عام   گان م، خوانندتبیین نکات الزم و متم   پیشکش و و با 

، میبینم !!!را درک نمایند مرا و مقاالت نظیر این سنخ   "ادب ــ ادب دری ــ استاد ادب دری"مقالۀ تدوین و نشر  اصلی   

 :است، تا مصلحت آن حافظ،حضرت ۀ فرمود به رغمکه 

 "!!!"از پرده برون افتد راز

 را شنیده و مینگارم: دوم" "دل   اینک گپ  

 15ۀ در صفح دب دری"ــ استاد أ دب دریأدب ــ "أتحقیقی یی را معنون به تحلیلی ــ مقالۀ فن ی و  هللا معروفی" "خلیل

ود، نبود، بلکه مقاله ای ب "کاغذپیچ". این مقاله، مطلب تازه و انداخت "آریانا افغانستان آنالین"وبسایت  2018نومبر 

ین ه بود. بلی؛ اار یافتشتنا ن آزاد ــ آزاد افغانستان""افغانستانوشته شده و در پورتال  2015آگست  30که به تأریخ 

استاد "ده بود، تا لقب فاخر و عالمانه از هاشمیان تقاضاء شو با دالئل فنی  شتهله در زمان حیات داکتر هاشمیان نگامقا

 ری ت  امدر واقع نبخشد. این مقالۀ ا یقاظی و هشداردهنده، مستحق" "غیر  و به اشخاص   را به شاخی باد نکند ادب دری"

یندیشانه ن عاقبتبه باد استهزاء نگیرد و با اقدام مردم افغانستان را  "ادب و فرهنگ"گوشزدی بود به استاد هاشمیان، که 

ن  و عجوالنۀ خود با حیثی ت فرهنگی مردم افغانستان بازی نکند!!! این هوشدار در بطن خود این نکته را نیز تضمُّ

نگرانۀ خود، آبروی ما را پیش ایرانیان و چیزفهمان کشور  و سطحی با چنین اقدام بدون تأمل هاشمیانداکتر  میکرد، تا

 نریزاند!!! "ایران"همزبان ما 

داشت. از نگ هاشمیان آدم خودخواه و سرتنبه ای بود، که مرغش فقط یک ل  صاحب اما چنان، که همه میدانیم، داکتر 

داکتر را و کالنکاریها  هاتوار سوار ماند!!! چنین کارروائیخود اس " باطل مرکب  " همان سر  بر همین خاطر هم تا آخر 

 "لکباربار به آزمون گذاشت و با  "آئینه افغانستان"هاشمیان در طول بیست و چند سالۀ مجلۀ َچلپَس  خود به نام 

 م کرد!!!را در هر سر بازار و در پای هر دیوار شکسته لیال "استاد"، لقب واالشان ی بی تأملبخشیها"

 کنم:قل دو نکته و سؤال مهم را مطرح الاتا  جذری   موضوع الزم میبینم،تبیینی و جهت بررسی   

ت و ظرفی   "هاشمیان"صاحب استاد سؤال بحق و برحقی، که عرض اندام میکند، این خواهد بود، که آیا داکتر اولین ــ 

خود به صورت ضمنی و سرپوشیده چنین  2018ومبر ن 15در مقالۀ مؤرخ  را داشت؟؟؟ ت چنین کالنکاریهاصالحی  

 نوشته بودم:

عطای من، که هیچ یک از شاعران و ادیبان زنده و موجود ما را سزاوار چنین یک لقب فاخر و باعظمت نمیدانم، و ا  »

ی و حتعزازی را هم داشته باشد ــ باالتر از صالحی ت اشخاص چنین یک ُعنوان مطنطن را ــ ولو شکل سمبولیک و ا  
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مؤسَّسات علمی و خالف تعامالت و مناشیر مرسوم میدانم، میخواهم در زمینۀ "ادب دری" روشنی بیندازم. ای کاش 

 صالحی ت  ت و استاد بزرگوار داکتر صاحب هاشمیان درعوض این لقب فخیم و به مراتب بلندتر از ظرفی  

هموطنم اکتفاء میکردند و مثالً القابی نظیر "شاعر  "اعزازکنندگان" و "اعزازشوندگان"، به القاب درخور آن دو عزیز

برازنده" و "شاعر نمونه" و "شاعر ممتاز" و "شاعر پیشتاز" و ... را نثارشان میکردند، تا از یک طرف حق به 

حقدار میرسید ــ و نه سیخ میسوخت و نه کباب ــ و از طرف دیگر زبان انتقاد و ایراد  اشخاص بی پروا و خداناترسی 

 «هللا معروفی" هم کوتاه میگردید!!! ثل  "خلیلم

 تبه داکتر هاشمیان گوشزد شده بود، که چنین کاری باالتر از صالحی  ضمن سطور باال تلویحاً و به صورت کنایه 

 داکتر هاشمیان است. اینک موضوع را کمی تفصیل میدهم:خود 

 داکتر هاشمیان: علمی ــ ادبیِّ   ت  صالحیِّ 
ک  تعیین عیار  ترازو و نویسنده ای، در واقع هر قیمانده از ها و آثار با نوشته حَّ رشیف آ علمی   او بوده میتواند. ظرفیت   م 

 هاییجادر گرچه عنوان مقاله است.  238حاوی    من آنالین"ر"افغان جموجود داکتر صاحب هاشمیان در پورتال 

یفهای نیز آرش ریانا افغانستان آنالین""آوبسایت  و "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"دیگر و بالخاصه در پورتال 

داکتر  "افغان جرمن آنالین" در زمینه به آرشیف که مقاالت داکتر هاشمیان موجود است، من مگر ترجیح میدهم، 

 تکیه کنم. دلیلش را هم برایتان شرح میدهم:هاشمیان صاحب 

ح اصالست، که مطالب و مقاالت وارده بعد از  رات نشراتی طوریمقر   "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال 

، که ئیجا ه چنان است، که تانیز مر   "آریانا افغانستان آنالین"الزم امالئی نشر میگردند. در  و تصحیح و ویرایش

. اما راعات میشوداین پروسه مُ د، نآنالین شو "ولی احمد نوری"س وبسایت؛ یعنی جناب مطالب از طرف خود مؤس   

درانجا چون است،  "سوتۀ حافظ"و مانند  "چوت انداز"کامالً  پروسۀ انداختن مطالب "افغان جرمن آنالین"در پورتال 

همان طالب وارده ازین خاطر م .را داشته باشد ت تصحیح و ویرایش مطالب و مقاالت، که صالحی  کسی وجود ندارد

میرسند، به نشر سپرده میشوند. پس آنچه از  "آنالین غان جرمن"افآدرس به و نویسنده فرستنده  از جانب قسمی، که

 به صورتبالخاصه مقاالت سه سال اخیر ایشان، وجود دارد،  ین""افغان جرمن آنالمقاالت داکتر هاشمیان در آرشیف 

خوب است، و چه ؛ نه زیاد و نه کم!!! هاشمیان تراو ش کرده استداکتر صاحب د، که از قلم همان شکلی را دار "تق ه"

، مقاالت ُمتقن و مطمئندر اختیار ما میگذارد، تا به رؤیت  "افغان جرمن آنالین"خود پورتال نقد تیاری را  ک  ح   که م  

رمن "افغان جهاشمیان در داکتر آرشیف مقاالت  .، قضاوت کرده بتوانیمداکتر هاشمیان علمی   و ظرفی ت  بر صالحیت 

 "علمی تصالحی  "سلب هاشمیان،  قادر میسازد، تا از داکتر را به نکوئی تصالحی  با جوینده و پوینده و پژوهندۀ آنالین"

 :مچلنج میده به همهدر همین جا  نماید!!!

 "دا گز و دا میدان!!!"

 رسانم، که:بخوانندگان  گرامی بد نیست به عرض به صورت معترضه 

دانم، که میو بالفاصل مستقیماً د ــ آزاد افغانستان" "افغانستان آزادر مورد مقاالت منتشرۀ داکتر هاشمیان در پورتال 

حان و   کتر هاشمیان به اصطالح،اغالط امالئی و تایپی مطالب  ارسالی   داکثرت ویراستاران پورتال از دست  مصح  

رد نیز از تجربۀ طوالنی   خود در مو "ولی احمد نوری"!!! و تا جائی، که خبر دارم، جناب "به بینی رسیده بودند"
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ناحیه  ازین ،"آریانا افغانستان آنالین"و چه اینک در  من آنالین"ر"افغان جپورتال در قبالً چه  مقاالت داکتر هاشمیان،

میان هاشداکتر بار مقاالت مالئی و تایپی داکتر هاشمیان، هراغالط ااز ، که جهت جلوگیری ندشده بود آن قدر به عذاب

 هدر نوشتعین اغالط از ارتکاب  مگر ، تاندمیفرستادصاحب ه خود هاشمیان کرده و واپس ب "و سبزسرخ و زرد "را 

گیرد. این تدبیر و زحمتکشی جانب نوری صاحب، مگر هرگز در گوش استاد هاشمیان بهایش جلوگیری صورت 

    !کارگر نیفتاد، که نیفتاد!!

 ییر  اد، بدون این، که معلب صالحیت میکناز او س ،ی""معیار  عمل، به حیث تنها مطالعۀ مقاالت داکتر هاشمیانبلی؛ 

به صورت کافی و وافی بیان شده است، در مورد  ستاد ادب دری""ادب ــ ادب دری ــ اُ که در مقالۀ  ،ادبی را نظری   

ه دکتورا و ب خودش، عاهایاد هاشمیان نظر به داکتر که ،ازین بگذریم ادبی   داکتر هاشمیان تطبیق کنیم. ت  رفی  ظ

اضالع  ولۀ""پس قُ  کدام پوهنتون  از را دارد ــ  "قوالۀ روباه"ــ که حکم خود را  ( PhD" )"پی اچ دیگریزی اصطالح ان

 حاصل کرده است."زبانشناسی" در رشتۀ ، تازونی""ا  و به لفظ  شیرین فرانسوی، متحدۀ امریکا 

رد مردگان؛ یعنی کسانی، که در میان اجازه داریم در مو مطرح میشود، این است، که آیامعموالً ی، که سؤال دیگرــ 

 وئیم و بنویسیم؟؟؟ما نیستند، چیزی بگ

 :افغانستان معموالً گفته میشودمردم  در عرف عام   

 !!!"مرده گپ نزنین "پشت

بلی؛ اعتبار دارد، ولی به  ود گرفته است، اعتبار محدود دارد.را به خمثل ال ضربو حتی این نکته، که حکم وجیزه 

تا جائی، که همه به وضاحت میدانیم، این وجیزه تنها در روابط ذات  و در یک حد  و محدودۀ معیَّن!!!دود صورت مح

ر و د ها از اعتبار برخوردار است و بس!!! بدین معنی، که این نکته در پروسۀ اجتماعی البینی و شخصی   خانواده

 دلیلش را هم ذیالً تذکر میدهم:قطعاً اعتبار ندارد و  و ... ــ علمی سیاسی ــ تأریخی موضوعات  

 به چه معنی و مفهوم است؟؟؟ "پشت مرده گپ نزنید!!!"میگویند، که وقتی 

ت، . و آن هم ازین خاطر اسفامیلی ست و بسشخصی و  گفته میشود، فقط در ارتباط با روابط عوام چنین اگر در افواه  

له در ارتباط با مسائل علمی و اجتماعی و سیاسی و ... تا روابط دات البینی افراد فامیل برهم نخورد. اما این مسأ

 و اعتبار ندارد، نه در نظر و نه در عمل!!!ارزش  و کوچکترین چلش

وارد  نظر پیشینیان ایرادی داشت بر کار ومیکس حق نهیچ ، چون تشگمی اگر چنین میبود، تمام پیشرفت بشر سد  ــ 

 آن برآید!!!یح و تکمیل و انکشاف و تصحاصالح  چه رسد بدین، که در پی    بسازد؛

چرا تمام روز جنایتکاران تأریخ را میکوبیم؟؟؟ــ   

... را محکوم میکنیم؟؟؟وزگران و اشغالگران و تجا چرا کارستان چنگیز و هالکو و تیمور لنگ و استعمار و ــ   

را مورد لعن و طعن قرار میدهیم؟؟؟ "ترکی و امین و کارمل و نجیب"چرا یکرنگ ــ   

 ، باید محکوم کرد!!!سر زند و سر زده باشد نابخردانه را از هرکسیغلط و کارهای  گر اینها همه نمرده اند؟؟؟م

روزگار در مسیر قرون و اعصار نیست؟؟؟ شرح خوب و بد   بشر" تأریخ"مگر کل   

 از قبیل یبی معنائو  فتم های ها و تبصره که گپبدین نتیجه میرسیم، و روشنتر از آفتاب،  با این استدالل بدیهی

ین اشخصی    خارج از تعلق  ود، چون همه شاندرین نکته و مسأله و مشغله، از نطفه خنثی می "پشت مرده گپ نزنید!!!"

ح  دو نکته، موضوع بحث خود را دنبال میکنم: است!!! و افراد و آن  بعد از شرح نسبتاً مشر 



  
 

 

 5از 5

 ی  مو و ُسنبُل   روی گل  به خاطر و تنها احتماالً تنها دبی، داکتر هاشمیان بدون داشتن صالحیت و ظرفیت علمی ــ ا

 و ازین غلطکاری ؛اقدام کردو بدفرجام به چنین کار غلط  ،دلخوشی ایشانمحض جهت و  جان" "شیماو  "صالحه جان"

پهنه و در تمام مگر  خود، بسیار و باربار به یادگار ماند.سالۀ  94هاشمیان در طول طومار عمر دراز داکتر را ها 

 لک"هاشمیان بود، که خود را واجد صاحب عرصۀ علمی و ادبی افغانستان، تنها همین داکتر مصطبه و ه و صَّ نَم  

صدها  ودهها و دهاء و ذکاوت، ت میدانست؟؟؟ چرا از بین صدها دانشمند و عالم برجستۀ وطن، که در علمی   "ها بخشی

 رت نورزیدند؟؟؟بادَ د، به چنین کاری مُ ودنب "هاشمیان "داکترو بهتر و باالتر از بار برتر 

لکه و بخود بخود واضح  ،و این مسألهموضوع نکته و این این  اصل  ی   دلیل ستم،  هللا معروفی" "خلیلاز نظر من، که 

با چنین کاری، بود،  "خود بزرگ بین"، که شخص خودخواه و شمیانهاصاحب چون داکتر  است.الشمس  اظهر من

به ا رت خود و حیثی   تراشیدب ت علمی"شخصی  "و  "تشخصی  "، شخویشتن خویبرای برای خود و  میخواستدر واقع 

 !!!درَ ب بَ "باال باال" اصطالح عوام کابلی 

هات دکات ن  همه در قسمتهای بعدی به   گفته اند:نازنین همیشه  کابلیان؛ که گر پرداخته خواهد شدو ج 

 اللهم یکه یکه!!!

 

 

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)قسمت اول(دری" دبا" من" در برابر"افغان جر لشکرکشی    
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