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زمری کاسی

به خلیل معروفی با ادعایش که الفبای عربی ناقص است
با عرض سالم و احترامات به همه دوستانیکه از دست من و «خلیل جان معروفی» درد سر نصیب تان شده است،
جدا ً معذرت میخواهم.
با انکه دیروز تاریخ  ۱۵ماه جون تصمیم گرفتم و به گرامی ام قیس جان کبیر و دوستان نهایت محترم دیگرم ابالغ
نمودم که ازین به بعد دیگر نه در قاموس همکاری کرده میتوانم و نه هرگز چیزی خواهم نوشت ،چه جنگ و جدال
به جایی رسیده که مزاحم کننده ونفرت آور گردیده است.
با تأسف که امروز روی نوشت ٔه «هشت صفح ٔه اول» خلیل معروفی که شریفانه به وی احترام داشتم و در غیبش بر
خالف بد گویی های خود ایشان علیه من ،من در غیاب ایشان هر گز سخن بدی نگفته ام .بلی اینقدر گفته ام که عقده
های دور مکتب و اکادمی تخنیکی نظامی است که خلیل را سخت می آزارد .در نوشت ٔه هشت صفحه ای خویش
خلیل در ضمن چنین مینویسند:
*{از همین خاطر است ،که زبانهای ما آغشته با هزاران کلمهٔ عربی ست و از همین خاطر است ،که "الفبای عربی"
بر زبانهای ما تحمیل شده است .امروز با دید عالمانه و زبانشناسانه و با مطالعهٔ زبانهای دیگر عالم ،بدین نتیجه
رسیده ایم ،تا دریابیم:
مؤدی "هجاهای کوتاه" وجود ندارد!!!]]}
ــ [[که الفبای عربی ،یک الفبای "ناقص" است ،چون در آن حروف ِّ
َص ــ که در الفبای عربی بعض حروفی جای دارند ،که تنها برای رف کردن و نمایاندن کلمات عربی و به
اصطالح شیرین ایرانیان "برای مصرف داخلی" زبان عربی ،به درد میخورند ،چون "مخارج" این حروف در
زبانهای ما هیچ و هرگز و ابدا ً وجود ندارد!!!*.
از برای خدا ،خلیل معروفی جهالت و خودخواهی هم حدودی دارند؛ هیچ الفبای هیچ ومطابقش هیچ زبان در جهان
ناقص نیست ،این به آن میماند که اروپایی ها تا روز  ۲۰اکتوبر  ۱۹۹۹ادعای علمی مینمودند که وجود اروپایی ها
کاملترین وجود است و وجود آسیایی ها و افریقایی ها ناقص! با دالیل طفالنه.
در آن تاریخ  ۲۰اکتوبر  ۹۹در سیمیناری در فاکولتهٔ طب زیوریخ در سویس که یک ساعت و چهل و هفت دقیقه
دوام کرد ،من بعد از  ۳۷سال مطالعات و تحقیقات وجود زیروح را یک وسیلهٔ حرکی نام دادم و خصوصا ساختمان
عضالت را در ارتباط استخوان های بدن و خصوصا ً اشکال عضالت که از نظر فزیک میخانیک و داینمیک
تشریح نمودم و شرایط محیط و حرکات چه تأثیرات باالی عضالت وجود دارد ،و بر اساس آن انتقاد ناقص بودن
وجود دیگران را از نظر متخصصین اروپایی به بیت الخال های افغانستان و طویلهٔ خوک ها انداختم و بر نظر دون
شان خط بطالن کشیدم !
سند دعوت من برای سیمینار دادن در یونیورستی زیوریخ در درذیل ضمیم ٔه این نوشته.
که بعد خود گفته بودند که چنین سیمیناری بی سابقه را ندیده بودند و در تاریخ طبابت اولین بار واقعیت را دانستند.
خلیل معروفی این نظرت را که الفبای عربی ناقص است پس بگیر و از اعراب فقد به این مناسبت معذرت بخواه !
چه زبان ها یا آواز ها در لسانها نظر به ساختمان و اشکال االشه و حلقوم و دندان ها و عضالت تمام درون دهان
و بیرون و عضالت زبان تا حلقوم نظر به شرایط محیط زیست و آب و هوا یا در مجموع طبعیت مناطق ،تکامل
میکنند و برای فهماندن یکدیگر آواز ها کشیده اند که بعد نوشته شده و الفبایی شده و تا حال چنین است .این را
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

میدانی؟ که حتی لهجهٔ گنجشکان و مرغان و حیوانات مثالً خطهٔ ما با خطه های دیگر به علت ساختمان درون و
بیرون دهن شان با نول و غیره در مجموع فرق دارد؟ و اگر نمیدانی  ،لطفا ً دیگر زیاد ننویس ،حیف وقت خودت و
هم از دیگران..
در ضمن باز یاد آور میگردم که من ««بطری»» را کوتاه از نظر ساختمان داخلی از نظرفزیکی و وظیفه اش
برای داخل کردن به قاموس تشریح کردم ،چون دم کشید ،بعدا ً در نظریات با سند تحقیقاتی و تاریخی دو لینک
وایکی را دو یا سه بار دیگر داخل کرده ام که نمیدانم چرا از نوشته هایم آن لینک ها را حذف کرده اند که به من
موثق تر نسبت به نوشتهٔ هشت صفحهٔ خودت بودند.
سوال خلق گردید! چه آن لینک ها بیشتر معلوماتی و ٔ
یک بار دیگر همان خلیل باید بگویم که تو بیشتر از من میدانی و از اول تا آخر الیق تر از من بودی ،خو دیگر به
لحاظ خدا ایالی ما بته!
به محترمین و محترمات باز هم احترامات تقدیم و مرا ببخشید و بیایید که بگوییم که ؛«خلیل جان معروفی عزیز ما
اند چون از افغانستان آزاد یا آزاد افغانستان اند ،دوستش داریم و نزد من معاف است !.برای اینکه *گلمر جان یې نه
مني* هر چیزی که بنویسیم.
درناویو سره گلوونه
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