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   2019جنوری  25برلین ــ                                         هللا معروفی                               خلیل

   
 

 لشکرکشِیِّ "افغان جرمن" در برابِر "أدِب دری"

 م()قسمت پنج

 

 .؛ نی هرگزخون شیر شود""؛ اما نه طبق تعلیِل خداوندگار بلخ، حضرت موالنا، تا "مدتی این مثنوی تأخیر شد"

حیح صهایم را  گفته "آنالین "افغان جرمن پورتال "ِچشماننور" تاتار تنها این بوده است، علت تأخیر در کار این گف

 له خوشالی!!!""دا ب  ولی شان خداناکرده برهم بخورد.  تر از مویِ باریک هضم کنند؛ نشود، که مزاج مبارک و

طاس و از " در تاالق سرِ "بالخره اعتراف واقیبینانه ..."  ا خواندن عنوان کلیپِ ب 2019جنوری  14 به تأریخوقتی 

رحمت فرستادم. آخر بیسوادی  "بیسوادان تأریخ"، بر همه گشتچشمانم روشن  "افغان جرمن" پورتالپاکی خالص"ِ 

گویا ، که "ن آنالینجرم "افغان تیماندازه دارد. مگر در تمام حّد و هم از خود  انضباطی" "بی وو باری  و بی بند

 مِ خ  ف  م  فاخر و  برای افغانستان است و عالوه بر آن، جهت دفاع از لقبِ  "زبان دری"به  "قاموس کبیر" مشغول کشیدنِ 

نج و ِمرف ق دست و آستین خود را  "استاد أدب دری" و د پیدا نمیشود، کههم باسواد یک نفر حتی ، بر زده استتا آر 

که متشکل  ،ئی این پورتال بارنامهدر یک عبارت  را درست نوشته بتواند؟؟؟ اقعبینانه""وو  آلخره""با لغت ساده و پیادۀ

 چه راــ شما چنین وبسایت  "هفتاد درصد غلط"ــ یعنی حدوداً  اندغلط نوشته شده دوتای آن  وقتیاز سه کلمه است، 

ی اهحتی جوالی گشت ومینوشتند، تا نصاب پوره میط را هم غل "اعتراف"کلمۀ  ، کهکاش و من میگویم ؟؟نام میدهید؟

 ه"ی  م   "پک شی نسوارِ  میگفتند:هم ما  عزیز

ک  مبارِک با امالِی بی وقارش این کلیپ  ود و ب "تأللؤ و پرتوافشانی"در  "افغان جرمن آنالین"چار روز تمام بر تار 

را  و بافرهنگ سربلندآبروی افغانان  قیامت" روزِ  "افتوِ ی صدائی بلند نشد، که از برای خدا و از برای ئاز هیچ جا

  گر:اما سخنی د پیش همزبانان ایرانی ما نریزانید!!!

 ه ایافتد، که خوانند اتفاق می به ندرتارد و خود را دخاّصِ خوانندگان  که هر وبسایت م و همه خوب میدانیم،یمیدان

 ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" زیاد در اندازه یمن مقاالت ب از نوک خامۀ .عیادت کندچندین صفحۀ انترنتی  از

مرا  یاه نوشتهمقاالت و  وطندارم گرامیانِ حِدّ اکثر ست، که و ه هبودمن فقط این آنّیِ آرزوی  به یادگار مانده است.
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اد ستان آزاد ــ آز"افغان از تا تعدادی از مقاالتم را مبر آن شد خاطرهمین از  .و از خوب و بدش انتباه بگیرند بخوانند

 بکشانم. اقتباساً  "آریانا افغانستان آنالین"به صفحات  افغانستان"

 وبسایت در از مقاالت سابقم راومبر پارسال مقاله ای ن 15د، به تأریخ دانمی مطلع از موضوع ، که خوانندۀقسمی

مقاله  یول . این مقاله"پوست کردم"و به اصطالح فیشنی مأخوذ از فرنگی،  منتشر ساخته "آریانا افغانستان آنالین"

نندگان ارجمند ا. گرچه مقاله را در دسترس خوگشت"افغان جرمن"  و باعث بلوای بود "آسمانی بالیِ "نبود، بلکه 

ابلی ، ولی دیدیم، که آن مثل قدیم کمبود هگذاشتو آگاه از مسائل ادبی و اشخاص بافهم و دّراک  "آریانا افغانستان آنالین"

 ، که:خود را تسجیل کردق باز مصدا

 (م، کدو هم آب خورد.)از خیرات کر   "و خورد.م، کدوام ا  "از خیرات کر  

که)معرکه( برپا نمیکردند،  "سراپا گوش"ِو مقتدیاِن  "افغان جرمن آنالین"اگر پورتال   ت""خیر خیریّ آن، بلوا و مار 

یک  هممیبینم، که باز را سر دست گیرد. ار"زیانه د"تااِر و ، که این گفتار سلسلهجبور نمیگشتم "معروفی"میبود و 

 :لی مصداق خود را  ثابت میسازدکاب دیگر و قدیمیِّ مثل 

ردی ب  دست انضباط بی زِ رد. ازین میان کدام ب  را ب  و رمه اش را به چ   دنانی را به کمر زچوپانان،  معمولِ  به رسمِ چوپانی 

انه به گفتۀ شیرین عامی و کردو کوب لت به قرار واقعه ز را ب   گشت، لو وقتی چوپان متوجِه این تطاوبه همان نان زد 

را در مقابل آن میبینم، از دل و جان  "افغان جرمن" العملِ  عکس اً بعدآن مقاله و  داستان وقتی .اختاند "هللا و وای"از 

 گر:ّیِ دعبارات و الفاظ و فارمولبندبه و عین قضیه میشوم.  "بز و چوپان" معتقد به همین مثلِ 

زیر  افغانستان آنالین" "آریاناخود در وبسایت  2019جنوری  11اسحاق نگارگر ضمن مقالۀ مؤرخ  استاد محمد

این طور نقل  بیدل""یشأنی را از حضرت ابوالمعانی لشعِر عا "در افغانستان دیگر شاهد عادل وجود ندارد"عنوان 

 :کرده است

ت و بر    ان و دلیلـههیچ سودی نکند، حج 

 گردن باقی ست عمائم" رگِ  تا ز "اربابِ 

 هم کامالً صدق میکند؛ بدین ترتیب: "افغان جرمن" و پورتال نواز در قضیۀ مقالۀ من این بیت سخنگوی و شالق

 "أدب ــ أدب دری ــ استاد أدب دری"، در برابِر مقالۀ "افغان جرمن" پورتال و باانصاف"ِ شناس"سخن  نسوباناگر م

ا مار ر "خلیل معروفی" پرداختند، سرِ  نمایان نمی یِّ پ نداندند و به جفنگ گوئی و یاوه سرائ را نمی رگهای گردن خود

 علقاناگر مت :بار تکرار میکنمو شاید آخرین تازیانه وار را پیش بکشد. و برای چندمین  که بیاید و این گفتارنکنده بود، 

و  آدم دستور کردهبرخوردی  هآن مقال یداشتند و در مقابلم و انصاف در بردر سر  ذّره ای از عقل "افغان جرمن"

و  دهرریتی نداشتم، که دست به قلم ب  میکردند، هیچ مجبو ردّ و استدالل منطقی  تِ را با دلیل و برهان و حج   مهای گفته

 !!«ِو گرم!قروت، ا   سزایِ » :گفته اند کابلیان ؛ کهرا بنویسمنواز  قمچین شان، این مقاالتجهت تأدیب ای

 های این و آن را پیش پناه بردند و گفته "نقل"، به "عقل"به عوض توسل به  "آنالین "افغان جرمنمنسوبان پورتال 

، که مدار اعتبار استاستوار و تنها وقتی  "نقل"چون  یبودند؛کشیدند. و کاش چنین پیشکشها با عقل و منطق همنوا م

 اد میبرد.قصه اش را بسازگار باشد؛ در غیر آن  "عقل"با 

ند؛ و تشگزدند و اینک به لگدی گرفتار مشتی  "افغان جرمن"پورتال ناعاقبت اندیش مجریان و منسوبان میبینم، که 

 وعود:برویم به نکتۀ مجام نسراو  .... برودپیش  شختلبسیار این سلسله تا نهایت  شایدو  معلوم نیستهیچ کار  آخر
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ی را سر دست گرفته و اندک "آنالین "افغان جرمن پورتال "ِاعالمیه مانند"نوشتۀ  ت چارم تبصره برقسم ۀ آخردر صفح

 :نوشتمش نوشتم. مورد در

در قسمت بعدی بر نوشتۀ بیحد س ست و بی پایۀ پورتاِل "افغان جرمن" زیر عنوان "آیا جناب مرحوم هاشمیان در »

گفته شود، که این مقاله، که از طرف خود  بخشیدن القاب ..." به تفصیل تبصره خواهم کرد. دِم نقد همین قدر باید

"إدارۀ" پورتال "افغان جرمن آنالین" پوست شده، آن قدر بیقدر و س ست بنیاد است، که بر فرق و طاق جبین خود این 

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ » جملۀ مغلوط و مبتذل و بی لزوم و معمول "افغان جرمن" را حّک کرده است:

سخن  ...در قسمت پنجم این سلسله گفتاِر  «، عقیدۀ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدمضمون میباشد

 :اینک دنبالۀ موضوع «را از همین نقطۀ نیرنگی آغاز خواهم کرد ....

ر خر کام به آرا میگذار .«...،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد»تبصره بر جملۀ مبتذل و مغلوط 

 شروع میکنم: ها را از خود نوشته این قسمت و گفته

، اسیر""ملک الشعراء استاد محمد نسیم جناب و نوشتۀ حقبینانۀ  سلسلۀ حاضر هیبتِ ، که از "افغان جرمن" ه چیانِ ادار

اشمیان "آیا جناب مرحوم هزیر عنوان  مانند خود را اعالمیه مقالۀ 2018نومبر  29 روز، ندگم کرده بود سر را از پای

ۀ واد مندرجۀ این نوشتم از تبصره برپیش  نشر کرد. «؟ندبخشی" کرده بود در بخشیدن القاب به هموطنان خود "لک

 م، که:یکنم مثل گویای کابلی را عرضهسراپا غلط، 

 گفتن گردنت کج اس؛ گفت: کجایم راست اس؟؟؟" ه"شتر

 )شتر را گفتند، گردنت کج است؛ گفت: کجایم راست است؟؟؟(

 همه است، مگر میکوشم بر پاره ای ازینو غلط ج و نادرست پای کج و معو   ات ، سر"مانندترش"چه این نوشتۀ گر

از طرف خالف منطق، از عنوان شروع میکنم؛ که کار و عملی را کنم. کوتاهتی ااشار، و اغالط و إعوجاجهاکجیها 

 نشان میدهد: رده""م  یک 

اما  .نیست و در بستر خاک آرمیده است زنده "هاشمیان"یش این است، که ، معناگوئیم هاشمیان""مرحوم ــ وقتی 

ــ صد آفرین و احسنت  و  نسبت میدهند "مرده"الیتی را به یک عملی و کاری و فعّ  "افغان جرمن"هوشمنِد  متصدیانِ 

 "!!!دست "آمنا و پشتِ  :کابلی و به فرمودۀ عوامِّ  مرحبا و حب ذا بدین منطق درخشان

 و ارتباط منطقی کلمات برقرار میشد راستید، تا الاقلآ می "مرحوم" تشریفاتیِّ  ان را بدون ذکر کلمۀکه عنو چه میشد،

 مثالً مینوشتید:  ؟منطق سخن زیِر پای نمیگشت

 ؟"...... "لک بخشی" هاشمیان صاحب داکتر  بزرگوار"آیا استاد 

 توضیح کلمۀ "مرحوم":

یا  "رحمت کرده شده"ی از نگاِه صرفی به معنا و "رحم و رحمت"در کلمۀ عربی و اسم مفعول از مص "مرحوم"

است. این لغت از نگاِه صرف عربی برای زنده و مرده یکسان استعمال شده میتواند، ولی  قرار گرفته" مورد رحم"

کار آن را محض برای مردگان و رفتگان به و تداول استعمال،  "معنی شناسی"از نظر لغوی و بالخاصه از رهگذر 

یست و که او دیگر زنده ن متصف میسازیم، معنای بالفصلش این است، "مرحوم"میبندیم. پس وقتی کسی را با صفت 

  "خدابیامرز".و  "فقید"و  "شهید"در زیر زمین آرمیده است؛ عیناً به مانند القاب 

 ، که بگذریم:"افغان جرمن"اداره چیان  ازین اشتباِه منطقیِ 
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 د:آرای را این طور میاولین جملۀ این اعالمیه  "آنالین "افغان جرمنــ ادارۀ 

 «طرزالعمل یا به عبارت دیگر اعمال نامۀ هرکس معرف شخصیت اوست.»

ساوی با "طرزالعمل" ضمن این جمله ترکیب  "افغان جرمن"ادارۀ  عادل و م   ما شاء هللا قرار میدهد. "اعمالنامه"را م 

 را این طور تشریح میکند: متفاوت کامالً  لیو بل درکمفهوم و قا بدین فهم لغوی، که دو لغت

 استاضافۀ مقلوب  "اعمالنامه"ندارد.  طارتبااز هیچ نگاه  "اعمالنامه"است و با  "شیوۀ کار"در معنای  طرزالعمل""ــ 

کسی، که دو لغت  میشود، که از طرف کسی سر زده است.و به جمیع اعمال و کارهائی اطالق  ال""نامۀ اعماز 

 "قاموِس  نوشتنِ  المفهوم و اظهر من الشمس را این طور غلط معنی کند، چه گونه به خود صالحیتِ  ل و معلومالحا لوممع

اگر این توجیِه لغوی  ؛"قاموس کبیر دری برای افغانستان"و باالتر از آن ــ "قاموس کبیر" را میدهد؛ آن هم  دری"

افظ به گفتۀ شیرین حضرت حکفرآمیز و سراسر این نوشتۀ  درصریح را این گونه اغالط  کفر نیست، پس چیست؟؟؟

دِن شمرهرگز نمیتوان انکار کرد. اغالط ذهنی و امالئی در این نوشته آن قدر زیاد است، که  ــ"ست بنیادس  "سخت ــ 

 میکنم و به همین چند نمونه اکتفاء نوشته . درینداد هدخوارا به یاد  "کاغذ "مثنوی هفتاد و دو من حدیث مشهورِ همه 

ست، که گویا ن ا. بارزترین ادعای غلط درین اعالمیه ای"افغان جرمن آنالین"اعالمیۀ  میروم به رّدِ ادعاهای غلط

ده اعطاء کر "اسیر" محمد نسیم را به استاد "ملک الشعرائی"بودند، که لقب  افغان جرمن""استاد هاشمیان و پورتال 

ط و ادعای غل مات میدادنددر زمینه معلوو شخصاً خود  "استاد اسیر"جناب  اند. گرچه بسیار شایسته و الزم بود، اگر

اند، من در زمینه  مطلق اختیار فرموده اما حاال، که ایشان در زمینه خاموشیِ  را باطل میساختند. "افغان جرمن"

یتای فکتها و واقع نیست، بلکه مبتنی ست، برو ذهنی  آنچه را پیش میکشم، هرگز هوائی و خیالیاندازم.  روشنی می

قرار دارد. جویندۀ حقایق محض زحمتی را  اّمهعهمه و در دسترس همین اکنون هم عینی و ثبت شدۀ همان زمان، که 

"افغانستان آزاد ــ پورتال  در را 2013آگست  و بعد ماهِ  2013و اوائل  2012به خود بدهد و صفحات ماه دسمبر 

هائی ازین رویداد ادبی ــ  . ضمن این نوشته میکوشم بر زوایا و گوشهرانداز نظر مبارک خود بگذ آزاد افغانستان"

 :روشنی بیندازم ، اندکیفرهنگی

خود  2012دسمبر  19مؤرخ  «نسیم "اسیر" الهی در قیامت در جنت "آزاد" و آسوده باشی»استاد هاشمیان طّیِ مقالۀ 

 استاد اسیر، چنین نوشت: ضمن تعریف و توصیف فراوان از اشعار "افغان جرمن آنالین"در 

دب دری چهار شاعر عالیجناب را به اساس آثار و کبر سن شان مستحق منصب فخیم این شاگرد موسپید زبان و ا... »

 ئی در مهاجرت می شناسم:راملک الشع

حمد اسحق نگارگر مقیم انگلستان ــ جناب استاد عبدالصمد وهابزاده)فریار( مقیم آلمان ــ جناب جناب محترم استاد م

 ....«محترم استاد محمد نسیم اسیر مقیم آلمان ــ جناب محترم استاد واصف باختری مقیم کلیفورنیا 

 و بعداً مینویسد:

لۀ چهار شاعر عالیمقام فوق الذکر یک نفر را بحیث پیشنهاد من اینست که شعراء، ادبا، نویسندگان و اهل خبره از جم»

ملک الشعراء زبان و ادب دری در مهاجرت انتخاب فرمایند. البته هموطنان محترم میتوانند یک یا چند کاندید دیگر 

  (31شمارۀ ــ مقالۀ  هاشمیان در "افغان جرمن آنالین" مقاالت استاد)آرشیف «را نیز پیشنهاد کنند....

ۀ شایست "اسیر" د سخن و فخرالشعراء استاد محمد نسیمتنها استا»به  معنون خود 2012سمبر د 26مؤرخ ضمن مقالۀ 

 خلیل الحاج"؛ یعنی جناب افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، دو نفر از شاعران پورتال "«ائی هستندرمقام ملک الشع
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را به حیث ملک الشعرای جدید افغانان  استاد اسیرناب مشترکاً ج هللا معروفی" "خلیلو این جانب  "هللا ناظم باختری

 :در هجرت، بدین مضمون به حیث کاندید پیشنهاد کردیم

که  ،که امیر شاعران افغان در غربت شناخته شده بود، رخ در نقاب خاک کشید؛ چنان "،هاتف"چندی قبل استاد ... »

فغانستان" بدین مناسبت اشعار رثائیه سروده و در پورتال تعدادی از شعرای گرامی پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد ا

الحیت که شاعر باص ،که در بین شعرای افغان کرسی "ملک الشعرائی" خالی ست، شایسته است ،منتشر کردند. اینک

 .شود و سزاواری بدین سّمت گماشته و برافراشته

، با جناب الحاج خلیل هللا ناظم باختری (2012)اواخر نومبر که خبر درگذشت استاد هاتف شایع گشت ،همان روزی

در تماّسِ تلفونی آمده و باهم در زمینه مشورت کردیم. خوشبختانه که هردو بدون اینکه یکی از دیگری تأثیر پذیرفته 

راء، عت ملک الشعرائی تنها و تنها زیبندۀ مقام استاد سخن و فخرالشکه بعد از استاد هاتف، سمّ  ،باشد، متفقاً ابراز داشتیم

استاد محمد نسیم "اسیر" است. میخواستیم بالفاصله موضوع را به میدان اندازیم ــ چنان که ناظم صاحب باختری 

فی ــ هللا معرو ضمن نشیدۀ رثائیۀ شان از استاد "هاتف"، دو بیت را به منظور همین پیشنهاد سروده بودند. من ــ خلیل

مردم کابل، به جناب شان اظهار کردم تا آن دو بیت را از رثائیه بردارند مگر بنا بر وقوف بر آداب و باریک بینیهای 

و موضوع را همین حاال بمیدان نیندازند. ایشان این خواهشم را پذیرفتند و قرار را بدان نهادیم تا ضمن معروضه ای 

اء" حیث "ملک الشعررکاً بمحمد نسیم "اسیر" را مشت ــ  که اینک در وجود معروضۀ حاضر تجلّی مییابد ــ جناب استاد

 پیشنهاد نمائیم.

روضی به این پیشنهاِد کامالً آگاهانه، از طرف دو فردی صورت میگیرد، که از شعر اصیل دری و شعر کهن و ع  

که این پیشنهاد مورِد حمایت دیگر شعرای گرانقدِر همکار پورتال  ،اندازۀ کافی بهره و مایه دارند. ما هردو یقین داریم

 تان آزاد ــ آزاد افغانستان" و بسا شاعران و ادبدوستان عزیز افغان نیز میباشد!!!"افغانس

"فریاد  خدنگی از»استاد "اسیر" بی نیاز از تعریف است. البته این مسکین ضمن سلسلۀ  شوکت و عظمت مقام شعریِّ 

 دازۀ کافی سخن گفته است)اینکه در واقع قسمت اول دیوان استاد است، به ان ،بر کتاب قطور "فریاد اسیر"« اسیر"

هللا معروفی و آرشیف ادبی ــ فرهنگی پورتال قابل دسترس است(. بازهم  مقالۀ هفت بخشۀ مفصل در آرشیف خلیل

 اگر الزم افتد در زمینه به تشریح بیشتر خواهم پرداخت. 

عر دیگر افغان شایستگی مقام که غیر از استاد "اسیر" هیچ شا ،ناظم صاحب باختری و این قلم جداً بدین عقیده ایم

که استاد "اسیر" مطرح گردند، همه شاعران دیگر افغان را صبر است. این  ،الشعرائی" را ندارد و جائی "ملک

که در  ،ت کردیم. امیدواریممعروضه را به پیشگاِه شاعران و اشخاص باصالحیت افغان عرضه نموده و اتمام حجّ 

و خود ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  بحیث یک مرجع استوار رستۀ اول، شاعران گرانقدر پورتال 

 «ادبی، در زمینه موقف بگیرند.

موضوع را به پیشگاِه هموطنان عزیزی، که در عالم  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ،بعد ازین پیشنهاد

ز ا هاری مستقیم به جریان انداخت. همان بود، که سیل پیغامهجرت از کران تا کران جهان بسر میبرند، جهت رأگی

و پورتال از زمره در حدود سی پیام را، که حیثیت نامه را داشتند منتشر  شدر جهان به آدرس پورتال سرازیر سراس

نیز  "ننالیآ "افغان جرمن، پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"" ازساخت. ناگفته نماند، که به تأسی و پیروی 
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موضوع را در سراچۀ نظرگیری خود به جریان انداخت. در آن زمان جناب ولی احمد نوری، که یکی از متصدیان 

 چنین پیشنهاد کرده بود: "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بود، به پورتال  "افغان جرمن آنالین"باصالحیت 

طلب )م«، بهتر است، که در زمینه تشریک مساعی نمایند....حاال، که هردو پورتال عین موضوع را تعقیب میکنند»

 در همین مفهوم پیش کشیده شده بود، ولو با فارمولبندی دیگر(ایشان 

ان لنک هم !!!بود، این تشریک مساعی را رد کرد سأله، که خود مبتکر م"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

خود قضاوت کرده بتوانند. از و بی اطالع از سوابق مسأله، ا خوانندگان عزیز مقاله را ذیالً در اختیار میگذارم، ت

منعکس میگشت و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال طرف دیگر تمام کوائف موضوع روزمره در صفحات

بر رؤیت لنک  حقیقت خواهانحقجویان و . قرار دارندو در اختیار همگان آرشیفهای همان وقت همه موجود و حاضر 

 :آتّیِ مقاله، از تمام کوائف باخبر خواهند گشت

-aqaamM-ye-Shaayesta-Aseer-Ostaad-Tanhaa-KM-12/122612-http://afgazad.com/Adaby

Hastand.pdf-Shoaraayee-o-Malek-e 

همان پروسۀ رأگیری یکماهه را ممثل  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گیری سرانجام ادارۀ نظر هبعد از یک ما

    اعالن کرد!!! "ملک الشعرای افغانان در هجرت"را به حیث  "اسیر"و نظر به آن استاد  هدانست

گاه آ نیز پیش بکشیم، تا همهرا  "استاد اسیر"به  "ملک الشعرائی"ه صحنۀ اهدای لقب حاال وقت آن رسیده است، ک

و  را پیش کشیده "سه احتفال فرخنده"گردند و ذره ای از شک و شبهه هم از میان برداشته شود. بدین مناسبت مقالۀ 

نک ذیل کنند. از خالل این ل ار لنکلنک آن را در اختیار خوانندگان عزیز میگذارم. عالقه مندان فقط دکه و کلیکی نث

ن و و اعوا "افغان جرمن" گردد؛ و مجسم میگردد، که ادعاهای پورتالهمه چیز و تمام صحنه به نکوئی مجسم می

 ، که"سه احتفال فرخنده"مقالۀ  نکبی اساس است و دروغ محض. ل ن تا چه حدّ انصار بی خبر و غرضی و مرضی آ

در شهر ویزبادن ــ در زیر بناگوش متروپول فرانکفورت المان دائر  2013 سال آگست 17شب  ن، درصحنۀ تمثیل آ

 :گشته بود

Farkhonda.pdf-e-Ehtefaal-Sse-MK-13/081813-http://afgazad.com/Adaby 

از ، "اسیر"به استاد  "ملک الشعرائی"مبنی بر اعطای لقب  "افغان جرمن"عاهای غلط بعد از باطل ساختن تمام اد

تاالِق ن جملۀ مبتذل و مغلوط اینک وقت آن رسیده است، تا بر هما، "افغان جرمن"طرف داکتر هاشمیان و پورتال 

 مکثی صورت بگیرد. جمله ازین قرار است: "آنالین "افغان جرمنهر مقالۀ  سرِ 

 «متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد، عقیدۀ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد مسئوولیت»

 خواندم. اینک شرح هرکدام: مسؤوالنه جمله را مغلوط و مبتذل و غیرِ  این

 است، زیرا در آن دو کلمۀ اساسی غلط نوشته شده است؛ بدین ترتیب: "مغلوط"ــ این جمله 

. بدین است و بس "مسؤولیت"این کلمه فقط و فقط مکتوب ید زبانشناسانۀ اعراب، هیئت درست جد اتنظر به تحقیق

 ، که علم االصواتنوشته شود. در قدیم"ؤ" و به شکل  "واو"باید بر کرسی یک  "واو"معنی، که همزۀ ماقبل حرف 

 ،آن از محض شتند و به پیرویِ مینو "مسئول"حتی خود اعراب آن را به صورت و فونتیک جدید به میان نیامده بود، 

اینک، که تحقیقات جدید مطابق  راعات میکردند.دری/فارسی ــ زبانان هم آن را قبول کرده و همان شیوۀ تحریر را م  

دیگری نداریم، مگر  ق ساخته است، راهِ محق   "مسؤولیت"به اساسات زبانشناسی عصری، امالی این لغت را در هیکل 

http://afgazad.com/Adaby-12/122612-KM-Tanhaa-Ostaad-Aseer-Shaayesta-ye-Maqaam-e-Malek-o-Shoaraayee-Hastand.pdf
http://afgazad.com/Adaby-12/122612-KM-Tanhaa-Ostaad-Aseer-Shaayesta-ye-Maqaam-e-Malek-o-Shoaraayee-Hastand.pdf
http://afgazad.com/Adaby-13/081813-MK-Sse-Ehtefaal-e-Farkhonda.pdf
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ناِه راعات کنیم، گرا امروز هم م   "مسئول"اگر شکل قدیم تحریر این لغت؛ یعنی  م خم کنیم.در پیشگاِه آن سر تعظی

مغلوط و بدقوارۀ سخت عظیم میشود، اگر هردو شیوه را باهم گد و ود کرده و نحوۀ  ،عظیم نخواهد بود. مگر گناه

 کامالً اضافی و"واو" یک  است ــ "آنالین "افغان جرمن معمولِ  ــ که شیوۀ را پیش بکشیم. درین شیوه "مسئوولیت"

ات دانی و صندوق کثافبه درد زباله و فقط فقط ازین کلمه،  "آنلین "افغان جرمنتحریر در حّدِ لهو و لعب است. شیوۀ 

 میخورد و بس!!!

غیر  نوشته شود. در "دوش"جدا از  ،لهجام  وارد گردد، باید حتماً و بدون م   "دوش"وقتی بر کلمۀ "به" حرف ضافۀ ــ 

از  "وحدت قرائت"اصِل  .است "دوشیدن"ید، که امر حاضر از آ می نبه میا "بِدوش"ه ای با کلمۀ غالطسه و م  الب  آن م  

، "زبان دری"ناپذیر امالء و تحریر در هر زبان و از جمله، لخاصه کلمۀ مرکب، از اساسات عدول هر کلمه و با

  شمرده میشود!!!

 «....نظر افغان جرمن آنالین  دوش نویسندۀ مضمون میباشد، عقیدۀ نویسنده لزوماً مسئوولیت متن و شکل ب»جملۀ ــ 

 ردمیبا "فرسودگی"و  "کهنگی"و  "ابتذال"ا پایش ت از سر مبتذل خواندم، چه است، "افغان جرمن"را، که ورد زبان 

 و نیازی دیده نمیشود تا در زمینه توضیح داده شود.

 خواندم؛ بدین خاطر: "غیر مسؤوالنه"این جمله را ــ 

را  "پوسته چی"و  "جوالی" ست، یا این، که وظیفۀاو متعهد یک وبسایت رسالتمند "افغان جرمن آنالین" آیا پورتال 

گیرد و از عهدۀ باست، باید مسؤولیت نشر مقاالت را به عهده و متعهد به عهده دارد؟؟؟ اگر یک وبسایت رسالتمند 

امالی ". در غیر آن برآمده بتواندجمالت کلمات در طرد اشتباهات منطقی در ترکیب و تصحیح امالئی و تایپی مقاالت 

"هر و  ""هروره کامالً  امالیو  "آنالین "افغان جرمنممکن نمیگردد. اما نشر مقاالت در پورتال  یکدست و متحد"

 در عین مقاله،رین وبسایت، دافتد، که  چه بسا اتفاق می را به یاد میدهد."شهر خربوزه" آن، حدیث  سر و بل خیال"

ن عینشر ی، و باانصاف کلمات با امالهای مختلف و متفاوت منتشر گردند. اگر خوانندۀ کنجکاو و حقجوی و وارد

دی جباهم مقایسه کند، تفاوتهای  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغاستان"و پورتال  ""افغان جرمن آنالین پورتال مقاالت را در

 به چشم سر مشاهده خواهد کرد!!!امالئی را و شدیِد 

ظر ن مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد، عقیدۀ نویسنده لزوماً »جملۀ  "افغان جرمن آنالین"وقتی 

الت در نشر مقا "افغان جرمن آنالن"ست، که بدین معنا را بر فرق هر مقاله میچسپاند، «نمی باشدافغان جرمن آنالین 

 ."دوبی"ناً به مانند عیمحض کار میگیرد؛  "به مه چی گیری"ِاز 

را ندارد، بهتر است، که دکان خود  امالء قدرت و ظرفیت تصحیح امالئی و یکدست سازی "افغان جرمن"اگر پورتال 

 و این هم سؤالی: رنج زبانهای عزیز پشتو و  دری نگردد!!!باعث  و "تخته کند"را به اصطالح شیرین کابلی 

ا ر "دوبی وارو"این جملۀ  "افغان جرمن آنالین"حتمی این است، که چرا  لیو ،سترگ و عظیم سؤال بسیار بزرگ و

 د؟؟؟ این معما را چه قسم حل کنیم؟؟؟نگاربر فرق نوشتۀ خود می

 مکث خواهم کرد. "واهب واصل "صالحه جانو خانم  "قیس جان کبیر"های  بر نوشتهقسمت ششم در 

 )ختم این قسمت(

 


