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   بلغاريا-»مستجاب«محــمد ناصر 

  ٢٠١۵ جوالی ١١  
  
  

  !نرود ميخ آھنين در سنگ
  

خواندم و از دو » افغان جرمن«را در سايت » نجيب سخی«نوشتۀ دور از ادب مؤرخ دھم جوالی فرد بی ادبی زير نام 

  :سبب بسيار تأسف خوردم

 که چرا شخصيت بزرگی مانند جناب انجنير معروفی به جواب اشخاص خرد و ناچيزی چون نجيب سخی می ــ اول اين

  .پردازد

د؛ آن ھم وقتی می حيائی و بی ادبی در برابر جناب معروفی برخورد می کن که اين آدمک کوچک، با چه بی ــ دوم اين

اطب قرار می دھد و وی را خبيند که انجنير معروفی شخص حقيری به مانند نجيب سخی را با چه ادب و بزرگواری م

  .با چه دل صاف می خواھد ارشاد فرمايد

عاقلی چون بلندپروازی و شھرت طلبی او را ديد و فھميد که کاری انسانی . خواست نام بکشد مشھور است که کسی می

  : عاقالنه از وی ساخته نيست، برايش گفتو

  »!!!برو در پيش روی دروازۀ مسجد نجاست کن«

 ھمان بود که آن مردک احمق چنين کرد و در وقت نماز صبح که نمازگزاران خيل خيل روانۀ خانۀ خدا بودند و می

. خواستند فرض العين دينی خود را انجام دھند؛ درست در چنين موقعی رفت و در لخک دروازۀ مسجد گوه کرد

در شھر آوازه شد که فالنی ولد فالنی ساکن فالن . نمازگزاران وی را لت و کوب و تف لعنت کرده از آنجا دور انداختند

  .ی خوش بود که نام کشيده است، ولو چه نام رسوائیاين مرد حقير ولی خيل. جای، در خانۀ خدا نجاست کرده است

ولی نجيب سخی ھرگز از بدنامی خود ھراس ندارد، چون . حاال عين مسأله را در کارکرد نجيب سخی می بينم

  .است» شھرت کشيدن«و » نام«ھم برای وی به ذات خود نوعی » بدنامی«

رف جواب گفتن به اراجيف چنين شخص پستی ضايع فکر می کنم که جناب معروفی نبايد وقت گرانبھای خود را ص

که  جامعۀ افغانی از شخصيتھای نظير معروفی توقع دارند، که دست ايشان را گرفته راھنمائی نمايند، نه اين. بسازند

  .خود را مصروف بگومگوھا با سفلگانی مثل نجيب سخی نمايند

  .سخی به چار پای روان استاگر کسی ابجد زبان دری را آموخته باشد، می داند که نجيب 

بگذاريد که احمقان و جاھالن در حماقت و جھالت خود بسوزند، چون رھنمائی ايشان فحوای ھمان ضرب المثل مشھور 

  : ما را تصديق می کند، که

 ؟؟!!پيش کلۀ خر و ياسين خواندن


