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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
   ٢٠١۵ سپتمبر ۴     برلين ــ 

  

  
  

  !!!!ِلعنة هللا علی الکاذبينو : خطاب به ھاشميان
  !!!و لعنت خدا باد بر دروغگويان

)قسمت اول(   

نت خدا باد بر دروغگويان و دروغنويسان و دروغبافان و دروغپردازان و ھمه کسانی که دروغ لع
  !!!را اساس کار خود قرار ميدھند

  !!!دروغ آدمی را کند شرمسار
  !!!دروغ  آدمی را کند بی وقار

  !!!ظلم ظالم نگا کنهمت ناق و  از توخدا
  )خدا از تھمت ناحق و ظلم ظالم نگاه کند(

 ــ و کالم پيچه سفيدان ــ شيخ شيرازّ مقدس مسلمانان ــ قرآن ــ و کالم افصح المتکلمان  کتابِّنص
ِحقدار و باوقار کابلی را نثار کسی ميکنم، که به دروغ پناه ميبرد؛ و بر حريف غالب و قوی پنجۀ 

  !!!خود دروغ و بھتان و افتراء و تھمت ميبندد
، که به ابتکار آقای سيد خليل هللا "ستاد ادب دریا"ِدر مورد منتجۀ اعطای ماجراجويانۀ لقب 

" افغان جرمن آنالين"ھاشميان به راه انداخته شده و با مقالۀ مؤرخ اول سپتمبر آن جناب در پورتال 
  .تمھيد گويا چيدم دراماتيک و اسفبار خود رسيد، سه عبارت باال را به اوج

ِان ــ که با مباھات فخرفروشانه خود را چنان که خوانندگان ارجمند اطالع دارند، آقای ھاشمي
حربۀ به رخ ھرکس کشيده و  را "ِکاه کھنه"ِقلمداد ميکند و اين دو مقولۀ شبيه " استاد" و "داکتر"

 اعتبار، برخاسته فاقد بدعت آميز وو معقول پالن ناِنی که مخالف اين آناخود ميگرداند ــ در برابر 
  : دستپاچگان است، که لوبان و شيوۀ مغوُھام پناه جست ــ َبودند، به سيلی از دو و دشنام و ات

  !!!ندزدِچون نديدند حقيقت، ره افسانه 
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ِحق مسلم ھر انسان آزاد و آزاده است، که عقيدۀ خود را بدون ترس و لرز و بدون مراعات گل  ِ ُ
  !!!  کسی ابراز بداردروی
گپ سر  کسی حاضر نيستند ــ و " ميترسدجند از بسم هللا"آنان که از حقايق ميترسند ــ چنان که اما 

؛ و ميخواھند کاھھای بيدانۀ خود را خوراک آدميزادۀ آزاده بسازند، تحمل شنيدن و گپ بزندايشان 
  . خواندن و ديدن حقايق را ندارند

زيادی از بلی گويان و کسانی که حق را فدای زور  در ھمان وبسايت ديديم و خوانديم، که تعداد
ّ ھای مصور و رنگين خود را مديحه ميکنند، به ندای ناحق آقای ھاشميان لبيک گفتند و  قلمِارانّجب

  :درين ميان مگر . نثار کاغذ مظلوم و بی زبان ساختند
 و دور از تعامالت جامعه ، نامعقولرا ناجائزآزادگانی ھم داد سخن دادند و کار آقای ھاشميان 

ناصر مستجاب و جناب تيمورشاه تيموری ــ تيموری جناب سيد ھاشم سديد و جناب محمد . دانستند
ــ و خليل هللا معروفی و جناب استاد محمد اسحاق نگارگر، کسانی بودند، که بر صاحب بزرگوار 

ّسينۀ ھاشميان و ھاشميان خيلھا سيلی رد زدند ِ.  
 خود ٢٠١۵مقالۀ اول سپتمبر اين آقا  ناافغان است، گويانخودپرستان و زور که شيوۀ ھمان قسمی

ربوده  یوھاشميان که چشمش را خون گرفته و مجال تشخيص حق و باطل را از . بيرون داد را
 از پرده برون آورد و "افغان جرمن آنالين" و بھتان را از ھمان وبسايت بود، نوشتۀ سراسر ھذيان

له و ، مفتون حي گذشتۀ منشايد اشخاص خالی ذھن و بيخبر از. ِدر پيشگاه خوانندگان قرار داد
بيمارگونه و غرض آلودش شده و سخنانش را باور کرده باشند، در حالی  گفته ھای دغای اين آغا و

  :که آگاھان و حقپرستان خود ميدانند، که

  که حق ميگويد و که راه باطل ميجويد؟؟؟ــ 
گذشتۀ کدام شخص پاک و نيالوده و چون لوح محفوظ، محفوظ از لکه و سياھی ست، و کارنامۀ ــ 
   تباھی؟؟؟ِنام يک مقروکد

 که ھاشميان  با خواندن نوشتۀ حاضر قانع خواھند گشت،ًکسانی که از گذشتۀ من اطالع ندارند، يقينا
  !!!تھمت بسته استيکسره  و دروغ گفتهدر نوشتۀ اخيرش 

 ينرا نثار ا بتاخت و از جمله، سيلی از اتھامات رذيالنه ءنويسندۀ اين توھيننامه بر آزادگان بی ريا
  :آقای ھاشميان نوشت. حقپرست کردآزادسرشت و  درويش

جناب آقای خليل هللا معروفی، صاحب منصب عسکری، از ليسۀ حبيبيه و حربی پوھنتون فارغ «
 در رشته تخنيک تانک به چکوسلواکيا مھوريت محمد داؤد خان برای تحصيلشده و در دورۀ ج

 اين جناب بارھا به کشور ايران سفر -  آغشته شداعزام شده بود و در ھمانجا با آيديالوجی کمونيزم
فارسی و عربی بلديت غير مسلکی / کرده و آثار ايرانی را خوانده و با ادب و دستور زبان ھای دری

  »....ھم طبع شعری دارد که به قرار نوشتۀ خود شان در اروپا طغيان کرده است دارد و
  :و در جای ديگر فرمود

 کشور چکوسلواکيا در رشته تخنيک تانک ديپلوم انجنيری حاصل جناب آقای معروفی که در« 
نموده و در دورۀ کمونستی نيز در اردوی افغانستان منصبدار تانک بودند، نميدانم در کدام رشته در 

شده اند، ولی اينقدر معلوم است که در کشور آلمان تحصيالت مسلکی ) ديپلوم انجنير(کشور آلمان 
لھذا نوشته ھايشان در اين زمينه غير اختصاصی و . باشد  دری ميسر نمیدر رشته زبان و ادبيات

و ھم باالی " ھای ملفوظ و غير ملفوظ"ً مثال درمورد -غير مسلکی بوده جنبه شوقی و تفننی دارد
ر حدود بيست مقاله نوشته اند که در وبسايت خود شان نشر شده، اما به د" صرف کلمات عربی"
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سواد آموزی دری زبانھا چندان مفيد و مؤثر نبوده و پيروان ايديالوجيکی آن پورتال نيز آن ھدايات 
 به اصطالح در بين آقای معروفی،اما نقدھا و تبصره ھای ادبی جناب . را پيروی نتوانسته اند

  »....، خواننده داشته است"ک چشمهکوران يک آدم ي"
  :و در پراگراف ديگر چنين آورد

از جانب ديگر جناب آقای معروفی که با چند رتبه ترفيع در دورۀ کمونستی به رتبۀ جگړن در «
فرقۀ تانک خدمت ميکردند، بايست مشاھدات خود را از کشتارھا و چندين قتل عام افغان ھای 

 ھا به افغان ھای مھاجر بيان ميکردند، ولی درعوض به مسلمان توسط کمونست ھا و شوروی
صفحه پاورقی باالی صرف % ٣٠در ھر مقالۀ شان . ادبيات و علم صرف مصروف شده است

کلمات عربی ميباشد، در حاليکه افغانھای دری زبان به دانستن ريشۀ کلمات عربی ھيچ ضرورت 
  ».ندارند

ِنقش بر آب يک جمله اين  با تھامات آقای ھاشميان فقطم اخوانندۀ ارجمند خوب متوجه باشد، که تما
  : و آن جمله اينستميگردد؛

از آن م و بعد د وارد برلين غرب گردي١٩٧٢ جوالی ٢٧من درويش، خليل هللا معروفی، به تاريخ «
  ».نديدمھرگز  روی وطنم را ٢٠٠٢تا دوم اکتوبر 

  :اگر در مود خود بيشتر بگويم
بعد از ختم ليسۀ جليل حبيبيه، ضمن يک گروپ بزرگ محصالن، روفی، من درويش، خليل هللا مع«

آن ــ دومين شھر بزرگ ) Brno( شھر برنو عازم چکوسلوواکيا گرديده، در ١٩۶١در ابتدای جون 
 بودم، که در ھمانجا VAAZ شامل اکادمی عسکری ١٩۶۴ و تا اوائل جون متوطن گشتهــ کشور 
  »گرفتم  مخابره را فراتخنيکرشتۀ 

 عيسوی وارد برلين غرب شدم و اين مقارن سال آخر ١٩٧٢ جوالی ٢٧طوری که گفتم، به تأريخ 
اوود خان کودتا کرد و بعد  د١٩٧٣يک سال بعد؛ يعنی در سال . اعليحضرت ظاھرشاه بودسلطنت 
منحوس ھفت ثور به وقوع پيوست، که به تجاوز قوای سفاک شوروی سوسيال امپرياليستی کوتای 
و  مجاھدان فاتح آمدند و آنچه را از افغانستان باقی مانده بود، به تل خاک مبدل ساختندبعد  .انجاميد

ع رسيد و  به وقو٢٠٠١ سپتمبر ١١سپس طالبان آمدند و گليم مجاھدين را جمع کردند و بعد حادثۀ 
  .دارد ناتو قرار  امريکا وکنون افغانستان در اشغالبھانۀ تجاوز امريکا شد و از ھمان زمان تا

ًدر تمام اين رويدادھای اسفبار، که جمعا سی سال تخت را در بر گرفت، من درويش، خليل هللا 

  .معروفی، دور از وطن بودم و خاک پاک افغانستان را به چشم نديدم
  :و اگر سرگذشت خود را در برلين اندکی شرح بدھم

بھتر بگويم، پوھنتون يا  يونيورستی تخنيکی و اقامت در شھر برلين غرب، شامل مدتیبعد از 
ــ  دياد ميگرد TU-Berlin  و ياTechnische Universität  Berliner که به نام ــتخنيکی برلين

به تحصيل مشغول گشته و به تاريخ اول ) برق خفيف("برق" Elektrotechnikو در رشتۀ شده 
 برق از ھمين پوھنتون در رشتۀجۀ عالی با دررا ) Diplom-Ing( سند دپلوم انجنيری ١٩٨۵اپريل 

  .حاصل کردم
به اورق مربوطه اش را تمام اسناد الزم و رسمی افغانی و چکی و المانی را در اختيار دارم و 

  : سکن کرده، در معرض ديد خوانندگان عزيز و آقای ھاشميان ميگذارم؛ تایزود

  »!!!ِسيھروی شود، ھرکه در او غش باشد«
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ی را که آقای ھاشميان در مورد گذشتۀ من بسته و مرا متھم به روغھای شاخدار و ناجوانمردانه اد
از ھمان  و باالتر از آن به کشتار و قتلھای عام ھموطنان کرده است، "خلق ــ پرچم"خدمت در رژيم 

مصمم ھستم که از مجاری قانونی و . ِّ غربی مستوجب اشد مجازات ميباشدِ ست، که در ممالکاتھاماتی
به حيث ناشر اتھامات " افغان جرمن آنالين"آقای ھاشميان و وبسايت . اقدام بيازمحقوقی المان دست به 

  !!!!رذيالنۀ ھاشميان منتظر عقوبت قانونی باشند
  :تکرار ميکنم

  !!!!ِ اش، بدون مجازات قانونی بماندنامردانهين اتھام بستنھای آقای ھاشميان با چنکه نميگذارم 

  !!!  من گرفته نميتواندالبته دم روی جزای افغانی را کس از

خارج از موضوع اتھامات ھاشميانی بخواھم چيزی بگويم، بايد مژده بدھم، که تنھا در اين قسمت اگر 
بايد بنويسم از نظرھا ، مستلزم نوشتن يک دفتر انتقاد است، که ھاشميان "یآغا"ھمين يک نوشتۀ 

 ھای پيش و پس او را نوشته، ھمه  را دريده است قلمحاجزحاال که آقای ھاشميان حجاب . بگذرانم
  . غلط و بی منطق و غير علمی او را يکايک نقد خواھم کرد ھایگفته و ادعاھا و گرفتهمورد بررسی 

در قسمت بعدی اسناد الزم را از نظر خوانندگان ميگذرانم و منتظرم، که آقای ھاشميان ھم ــ اگر بچۀ 
ربوطۀ خود ــ به شمول سند دکتورائی را که ادعاء ــ اسناد ماست مرد است و شير انسان را خورده 

، که اين  ــ از نظر ھموطنان ما بگذراند، تا ھمه متيقن گردندگرفته استميکند، در رشتۀ زبانشناسی 
  !!!!!!!آغا سيد دروغ نميگويد

  
  

  )٢٠١۵ سپتمبر سومخليل معروفی ــ برلين ــ (
       

 
 


