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 Social  اجتماعی

   
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۵  اکتوبر٢٢ ــ برلين    
  
  
  

  

  !!!ميسوزد" نبيل جان عزيزی"ِشت ُدلم پ
 بودم، قرار گذاشته شد "افغان جرمن آنالين"ّعال پورتال ًحدودا نه سال پيش، که يکی از اعضای ف

 المان برپا گردد، که چنين شد و مھمانداران Karlsruhe "هِلسروھکر"که اجالس پورتال در شھر 
روزی چند را باھم .  بودند"قيس جان کبير"و دپلوم انجنير " فريد جان فھيم"ما دپلوم انجنير 

دوستان از خرد تا . ه خاطرات شيرينش را فراموش نميکنمگذشتانديم و خيلی خوش ھم گذشت، ک
نبيل جان "در زمرۀ دوستان، يکی ھم . بزرگ جمع بودند؛ يکدلی بود و صميميت و ھمنوائی

ِبود، که شبی مھمان ايشان بوديم و ديديم، که ديگھای حيدری غذاھای لذيد افغانی، به " عزيزی
 ھمانا "ايمان" ــ و مراد از "ايمان فراوان" آوردند، با تھيه ديده بودند،در خانه شمول پلو، را که 

  ".نبيل جان عزيزی" بود، به گفتۀ خود "گوشت"
 است و از اوصاف "پاس نمک"، که ازين رويداد رؤيائی يک نکته را ھميشه در نظر خواھم داشت

  صفات برجستۀ"درويشان"البته !!!  است"پاس داشتن حق نمک"، يکی ھم "درويشان"گزيدۀ 
 "ُاولياء هللا"ديگر نيز دارند، که نميخواھم آن را با افکار فرسودۀ قرون وسطائی و ديد به اصطالح 

 ــ چنين کرده "نبيل جان" ــ نه خود "نبيل جان عزيزی"آلوده بسازم؛ چنان که نويسندۀ مقالۀ 
  !!!است

ا از ديگران از صفات دگر درويشان، شکسته نفسی و خاکساری و فروتنی ست، چون ھرگز خود ر
ّ اما .ھميسازندساخته اند و  ھميشه پيشۀ خود "ھاشميان"برتر نميدانند ــ قسمی که خودنمايانی چون 

 نه ميخواھم، خود تعريف جديد بدھم و نه ميخواھم ديد کتب لغت را به رخ "درويش"در مورد 
. ان مخاطب بسازممن ھمين کلمه را خوش دارم و ھميشه ميخواھم خود را با ھمين عنو. مردم بکشم
ِ موھنِاز کلمات ِّ  و ھمقراغان آنھا، که بعض "ھيچمدان" و "ادنی" و "حقير" و "کمينه" و "بنده" ُ

چون چنين اوصاف را اليق شأن !!! نويسندگان ضميمۀ نام و عنوان خود ميسازند، نفرت دارم
"ی و وارستگیآزادگ"، "درويش"من درويش ھستم و بھترين خصلت يک . انسانان آزاده نميدانم  او ِ

 نه حق ديگران را ميخورند و نه به کسی اجازه ميدھند، که در حق "آزادگان و وارستگان"ست؛ و 
 گپ و طی جمله ھای ِ آمدِميبينم، که غير مستقيم و ضمن. ِّايشان تعدی و تجاوزی صورت بگيرد
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اب پيش بروم و  عرضه کرده ام؛ ولی بيشتر ازين نميخواھم درين ب"درويش"ضمنی، تعريفی از 
  :می آيم سر اصل مطلب

افغان " ــ ٢٠١۵ اکتوبر ١٧ ــ مؤرخ "از اقيانوس تا لب جوی"من ميگويم، که نوشتۀ معنون به 
ً نويسنده دقيقا ميدانم، که که " خرامِطرز"من از !!!  نيست"نبيل جان عزيزی" ــ از خود "جرمن

ھمين يک ادعاء، کافی و شافی ست، که اين نوشته از فقط . بايد باشد، ولی نامش را فاش ھم نميکنم
  : نيست؛ چون"نبيل جان"خود 

ھرگز چنين بی منطق نمينويسد؛ و اگر بر مقاله مکث بکنم، از جمله جمله اش بوی " نبيل جان"ــ 
  !!!  را برمأل و نمايان خواھم ساخت"ُفقدان منطق"گندۀ 

اين !!!  سر نميخورد" عزيزینبيل جان"ته ھای ــ چون سياق کالم و سبک نوشتۀ نويسنده، با نوش
 نيست، که در زمينه "ھاشميان"ًدرويش سبک نوشتۀ ھر نويسنده را فورا متوجه ميگردد و مانند 

  . کوچکترين قوۀ تشخيص و تمييز از خود نشان ندھد
  !!!و بسا نشانه ھای ديگر

ِّمغرضان و مفتنان افغان جرمن اين اجازه را به " نبيل جان عزيزی"فقط افسوسم می آيد، که چرا  ُ
گزنده نيست، " ًظاھرا"داده است، تا اين مقاله را به نامش نشر کنند؟؟؟ با وجودی که لحن اين مقاله 

خداناکرده " نبيل جان عزيزی"اما اگرھم ميبود، به داليلی که گفتم، به خود اجازه نميدادم، که بر 
ِالح سرش وار کنبه ای وارد کرده و به اصطضر   !!!مَ

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "اما از خود نويسندۀ اين مقاله بايد به خاطر خدماتی که به پورتال
  :مانه تشکر کنم؛ چهو نويسندگان آزاده اش انجام داده است، صمي

" افغان جرمن" به خوانندگان ،"ھاشميان "شنده ترين مقاالت را در موردُــ از يک طرف عناوين ک
ِکرده است؛ و به يقين که بعد از مطالعۀ اين مقاله، خوانندگان بی خبر ازين مقاالت پورتال َّمعرفی 

اشرف  رجوع کرده و اين مقاالت را از نظر "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ًما، حتما به پورتال 
 آزادۀ جای دارد، که از طرف خود و از طرف پورتال. دگذرانخويش گذشتانده اند و يا خواھند 

ِ از نويسندۀ اين مقاله واقعا و از ته دل ابراز سپاس بکنم؛ به "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ً
  !!!  انجام داده استمبارزپورتال اين خاطر چنين يک خدمت بزرگی که به 

ً مستقيما ،"افغان جرمن"ــ ذکر و نشر عناوين گزنده ترين مقاالت منتشرۀ پورتال ما در وبسايت 
ً را دارد؛ و فکر ميکنم، که نويسندۀ اين مقاله شديدا از "ھاشميان"عنای روا داشتن توھين به خود م
ً نفرت دارد و بدو دشمنی ميورزد، ازين رو عمدا خواسته است، با ابالغ و تکثير اين "ھاشميان"

ِعناوين، عمال در تحقير و توھين و مسخره ساختن  "ِگوه سرچوبک"ــ اين  "ھاشميان"ً سايت  ِ
خود را مديون اين نيز بدين مناسبت  !!!ِّسھم بگيرد و ازش اخ دل خود را بکشد ــ "افغان جرمن"

  !!!م ھستسپاسگزار دانسته و ازش" ھاشميان ِدشمن "نويسندۀ
 ميفرستد؛ بدين لعنتَ خود را ھم دوکاری ميکند و به خود ،ناگفته نماند، که نويسندۀ بيعقل اين مقاله

  !!!شکرگزار بودخاضعانه ازش مناسبت ھم بايد 
 


