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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ اکتوبر ٣٠
  

  ،"نبيل عزيزی"
"گوه ھای سرچوبک"يکی از    " آنالين-افغان جرمن"  جديدِ

  
  ". که دوست خوب دارد، ھيچ چيزی کم نداردآنی: "نمی دانم در کجا خوانده بودم که آمده بود

اين حکم در مورد ھر کسی که صدق نکند، در مورد من گذشته از صد درصد، چند صد درصد صدق می نمايد، زيرا 

وقتی به خود نظر می اندازم و در جايگاه سياسی، فرھنگی و اجتماعيی که اينک قرار دارم، خود را می بينم، ادب، 

  .می دارد، تا اولتر از ھمه، سپاسم را خدمت دوستانم بيان دارماخالق و وجدان حکم 

المان " کرلسروھه" خوب و با حوصله ای که چندی قبل در شھر ديگر دوست اربا سپاس بيکران از ھمۀ دوستان، ب

کر ذيل بند اول آن را که ذدر ارسال داشته اند، که " نبيل عزيزی"مھمانش بودم، مطلبی را از ھمشھری شان آقای 

  :نگاشته اند" عزيزی"آقای . از من نيز در آن صورت گرفته از نظر می گذرانيم!! خيری

  28.10.2015 :تاريخ جرمنی :سکونت محل عزيزی نبيل :اسم "

  کبير قيس محترم جناب

 اين اعضای دارد، قرار اول رديف در دروغگويی و اھانت تخريبکاری، در که گمنام سايت ھم باز

 کلمات با اينکه از عالوه بر اند، مستعار ھای نام که نعيمی عزيز و پغمانی داد خالق ھای بنام باند

 چون ندارند، را جواب ارزش من برای که .داده، قرار خطاب مرا فرھنگی و سياسی اخالق از دور

  ".شوم قائل ارزش شان برای که ميدھم را کسانی جوابی من

مکث نمايم، بر خود الزم می دانم تا از دقت شان در مورد کاستن اشتباھات " عزيزی" به نوشتۀ جناب قبل از اين که

 تبريک و تھنيت بگويم، به ادارۀ پورتال "ھاشميان"ز اين که به ايشان و بقيۀ باند امالئی در نوشتۀ شان بيشتر ا

-افغانستان آزاد" ادارۀ پورتالاز صميم قلب تبريک بگويم، زيرا ايستادگی و پافشاری " آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"

ا که سر دستۀ آنھا شخص اعضای باندی ر" خانۀ ھندو قرآن برامده" بر درست نويسی باعث شد که از "آزاد افغانستان

، مجبور به رعايت درست نويسی در حد توان و می داشتخود معرفی " سبک"غلط نويسی را " ھاشميان"فيلسوف خر

نھا ھنوز ھم غلط نمی نويسند و ديگر نيازی آند؛ مگر اين بدان معنا نيست که ااندازه ای که عقل شان قد می دھد، بگرد
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ندارند؛ چنانچه در ھمين متن نقل شده که در مقايسه با نوشتۀ قبلی " آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"ل به تبعيت از پورتا

ناگفته نماند که : منتشر شده است می بينيم ار اصالحبھا به يقين بعد از ده افتضاحی بيش نبود، ًواقعا که " يزیعز"آقای 

  .انشائی و بعد محتوائی -  گرفت، بعد امالئیخواھدبعد جداگانه توجه صورت در کل به اين نوشته از دو 

  

  : در بعد امالء و انشاء-١

فقط در دو " به"تذکار داده ام، " نگھت سعيدی"ً ھمان طوری که قبال نيز به مثابۀ يکی از شاگردان راستين آقای :الف

= نام+ به"ار برده شود مانند حالت با کلمۀ مابعد خود، چسپيده می آيد، يکی وقتی با اسمی به غرض ساختن صفت به ک

و ديگری زمانی که با فعل يکجا شده، از آن فعل امر به ... و  يعنی ارزشمند" بسزا=سزا+ به "يعنی مشھور، " بنام

  ...و " برو= رو+به "، "بخور= خور+ به" وجود بيايد مانند

غلط روشن و ..." بنام ھای خالق"نوشتن " نگھت"با در نظرداشت تعريف فوق آنھم از درسھای گرامی ياد پوھاند 

د ورنه تمام زحمات سرباند نبخش دری استخبارات المان، می بايد به آن توجه نماي آشکاری است که ويراستاران سايتک

  .شان خر فيلسوف به باد فناء خواھد رفت

رف ح"مثابۀ به وده و  ده مورد با معانی مختلف قابل استعمال ب،بيشتر از" ب"تنھا با فتح " بر" از آن جائی که :ب

امکان " عالوه"قبل از " بر"را می رساند، لذا آوردن کلمۀ " ضد، عليه، مقابل"نيز معانی مختلفی را از جمله " اضافت

صورت درست ر و برای جلوگيری از بروز برداشت اشتباه، ظوبه ھمين من. برداشت اشتباه معنا را نيز زياد می نمايد

  .بياموزند و در آينده به کار برند" !!استادان ادب دری". "به عالوه"ت نوشتن آن کلمۀ مرکب چنين اس

گذشته از معانی ديگری که در اصل دارد در اينجا به حيث " ک" با کسر حرف "که"کلمۀ " اينکه"در کلمۀ مرکب  :پ

 اکثر موارد متی از جمله را با قسمت بعدی وصل نموده در استفاده قرار گرفته است، يعنی قسمورد" حرف موصول"

  :مانند. می آيد" اين"و " آن"بعد از 

  )مولوی(اين که می گويم به قدر فھم تست    مردم اندر حسرت فھم درست

می باشد، لذا رعايت اصل )  حرف- فعل-اسم( يکی از سه قسمت اصلی کلمه ،در کليت آن"  حرف " از آن جائی که

، ديگر آن با کلمات ن تخطی ناپذير به شمار رفته، چسپيده نوشتاستقالل حين استفاده از آن، به مثابۀ يکی از اصول

  "!!استادان ادب دری" قابل توجه - غلطی امالئی به شمار می رود

مفعول " (ار"و ) صورت مختصر و شفاھی ضمير مفرد متکلم" (من"که مرکب از دو کلمۀ مستقل " مرا" کلمۀ :ت

حفظ استقالل کلمه حين اتصال ارکان اصلی جمله، در مورد صدق ھم ھمان اصل فوق در قسمت می باشد، باز) بيواسطه

  !!"استادان ادب دری"قابل توجه . غلط مضاعف می باشد" مرا"نموده، نوشتن 

  :شکار و مبرھنآ غلطی سهباز ھم ..." چون من جوابی کسانی را ميدھم "... در جملۀ :ث

" م"، ضمير متصل "دادن"خر جمله و پيوسته با فعل در نظرداشت اين که در آ ، با"من"نخست، آوردن ضمير منفصل 

 اضافه و بيھوده بوده، نشان می دھد که نويسنده ھنوز با ،از ناگزيری ھای جمله نويسی در زبان دری به شمار می رود

 استخوانبندی ترکيب کلمات در زبان دری آشنائی  ندارد و به شکل  قبيح و زشت آن، می خواھد دستور زبانھای بيگانه

 ... ,Ich gehe, I go: را بر زبان دری تحميل نمايد مانند

 نبايد ناگفته گذاشت که صرف در يک مورد می توان در جمله ای واحد ھر دو ضمير را به کار برد و آنھم زمانيست که 

، د دھپاسخ گويد، يعنی وقتی در بين يک جمع پرسيده شود که چه کسی به سؤال پاسخ می" چه کسی"در پاسخ به پرسش 

  ".من جواب می دھم"فردی جواب دھد 
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را از " ی"ًلطفا نويسندۀ چيز فھم ما و استادان پشت پرده و تازه به نام رسيدۀ شان بنويسند که آن " ی+جواب" در دوم 

  . و چه معنا می دھدبه شمار رفته" ی"، چه نوع کجا آورده

 ھم اصل استقالل کلمۀ فعل را به مثابۀ رکن اساسی باز" دادن"گردان فعل استمراری با " می" سوم، پيوسته نوشتن 

  !!"استادان ادب دری"باز ھم قابل توجه  .جمله ناديده گرفته، غلط محض می باشد

  

  : در بعد محتوائی-٢

مکث می توان در فوق از نظرتان گذشت، از لحاظ محتوائی بر بسا از نکات آن " عزيزی"در بندی که به نام آقای 

  :نمود، نکاتی مانند 

 - رديف بندی فحاشان که خودشان را نيز شامل می شود -  اتھامات سنگين تخريبکاری، اھانت و دروغگوئی- سايت گمنام

ن آ، بر مبنای باند خطاب کردن يک نھاد مستقلی که پيوند ھيچ يک از اعضاء، ھمکاران قلمی و تخنيکی و ھواداران آن

 مستعار اعالم داشتن اسامی -  ھرچند به صورت تقليد باشد- برآن کلمۀ باند را چسپاندويژگی ھائی نيست که بتوان 

  بی ارزش دانستن حرف مقابل و امتناع از جوابدھی-  اخالق سياسی و فرھنگی-افرادی مانند خالق داد و عزيزنعيمی 

 خود -)م خود ارائه می دارددر عين حالی که خود ادعايش را رد نموده، با نوشتن ھمين جمالت، جوابی در سطح فھ(

سرايت نموده، در اشکال " ھاشميان" فيلسوف به بقيۀ باندز نوع ساری و خطرناک آن که از خربزرگ بينی کاذب ا

  .معرفی می دارند" ناف زمين"ساخته، برخی ھا خود را  متعدد خود را متبارز

ځی ادبيات و  داشتن درجۀ ليسانس ادبيات از پوھنھر چند برايم نه تنھا ساده نيست، بلکه کسرشأن می باشد که با وجود

 نوکران روس به شاخی باد نمی شد، علوم بشری پوھنتون کابل، آنھم در زمانی که اوراق فراغت به مانند زمان حاکميت

سوف جمع شده اند، بحث ادبی نمايم، مگر بازھم جھت احتراز از خود بزرگ بينی و لفيبا افراد کم سوادی که به دور خر

ديت عينی شخص خودم تعلق می گيرد، به بحث می گيرم، وارج قايل شدن به طرف مقابل، فقط آن قسمتی را که به موج

  .ظرفيت و توان فھم آن را داشته باشند" عزيزی"اميد آقای 

  "!عزيزی"آقای 

کامل شان است ھرچند يکی از داليل ھويت افراد حقيقی را زير سؤال بردن، به غرض تحريک آنھا جھت افشای ھويت 

 خاطر جناب تان ھر رضايتھای استخباراتی پيشکش شوند، مگر اين داد خالق حاضرم به خاطر  به نھادتا دو دسته

ضور ھر تعدادی که شما از آنھا حدر " مونشن"و يا اينجا " کرلسروھه"شما خواسته باشيد، ھمان شھر خودتان که جائی 

ضمن تثبيت ھويت حقيقی خودم، نادانی و گريز شما از بحث را نيز به اثبات پذيرائی می توانيد، باالی يک ميز نشسته، 

  :زمان برسانم، مگر تا آن

  ً"عزيزی"آقای 

اگر شما اندکی بيشتر به قضايای افغانستان عالقه مند می بوديد، و تمام عمرتان را در پای ارتش اشغالگر المان و 

 از اسم مستعار سخنی به ميان و طی حدود يک دھه اطالع اين قلمًسپری نمی کرديد، حتما از وجود " کالين"دگروال 

  .نمی آورديد

  "!عزيزی"آقای 

، اما به " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " ًفعاليتم در امر نويسندگی به صورت دايم، تقريبا ھمزمان است با ايجاد پورتال

زمان شما و دوستان تان از  د به زمانی که تا آنھم در داخل کشور و نامھای مستعار بر می گرد صورت پراکنده آن

و اما اين که چرا من به سراغ شما آمدم، گله از من نکنيد، زيرا . از لحاظ سياسی متولد نشده بوديد" بچۀ رنجبر"قماش 
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ال برديد، ح" پغمانی و لغمانی"شدۀ نظرتان از نظرخواھی، اسمی از ." اف. دی. پی"اين اول شما بوديد که در نوشتۀ 

 خودتان است، بايد بپذيريد اين شما بوديد که نخست دشنام داديد و نبايد انتظار داشته باشيد، وقتی کسی ازاگر اين اضافه 

را دشنام می دھيد، وی با دسته گلی به استقبال تان بيايد، ھر گاه آن افزوده مال شما نبوده و بچۀ رنجبر و ايادی اش در 

داشت و دارد تا از آنھا ی  به جای اين که بر من لگد پراکنی نمائيد، جا،خل نموده اندجنگ خودشان پای شما را نيز دا

   که چرا چنين گوھی را خورده اند؟؟بپرسيد

  "!عزيزی"آقای 

اگر به خاطر داشته باشيد، ھمين چند ھفته قبل، يعنی در زمان رخصتی تابستانی مکاتب، اين قلم با عده ای دوستان مقيم 

  :جلو اين قصر شما را مالقات کرديمدر " وھهرکرلس"

  
  :برای اين که ديگر چيزی يادتان نرود، می خواھم اندکی از جزئيات  را نيز تذکر دھم

در جلو اين قصر، مواد غذائی می  " Mobile Imbiss" به مثابۀ  " Küchenwagen" شما با استفاده از يک

بود، وقتی دوستان آنجا ايستادند و از شما خريد کردند، در آغاز فروختيد، به غير از شما يک پيرمرد نيز با شما ھمکار 

معرفی " نبيل عزيزی"چون اسم تان را نمی دانستم با مھربانی با شما احوال پرسی نمودم، اما وقتی آنھا شما را با اسم 

د خالق داد از مونشن استا"دوستان در آنجا بر من لطف نموده، گفتند که . نمودند، از دادن قول با شما خودداری کردم

نمی . خوشمزۀ تان را بگيريد، مگر بعد اصرار دوستان قبول نموديد" بوالنی"، شما در آغاز نمی خواستيد حتا پول "آمده

  .مار می کنيد و يا او شما راثدانم پيرمرد ھمکار تان که گويا پدرتان می باشد، شما او را است

  "!عزيزی"آقای 

شما نمی توانيد از مردم . تم با شما دست دھم، ھمان دستان آلوده به خون شما بودروز نخواس علت اين که در آن

افغانستان پنھان نمائيد که يکی از اولين کسانی بوديد که در معيت استعمار، با سپاه خونريز المان در شمال افغانستان 

 توانيد اين را از کسی بپوشانيد که حين جھت تثبيت حاکميت استعمار گام گذاشته تا توانستيد پول جمع نموديد، شما نمی

دلف ھيتلر، شما در معيت اۀ اصيل المانی، اين نواس" کالين" دگروال رانۀ باشندگان قندوز، به فرمانابمباردمان جنايتک

 افغان بی پناه، دستان تان به خون ١۴٠زغاله شدن بيش از جن سپاه به حيث مترجم کار کرده، حد اقل در کشته شدن و آ

  .ده استآلو
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 و به انتقام آن جنايت،   توانيد انکار کنيد، که وقتی مردم قندوز از نقش شما در بمباردمان مطلع گرديدندمیاين را ھم ن

  .د، شما فرار را بر قرار ترجيح داده، دوباره به المان برگشتيدنقصد جان تان را نمود

  "!عزيزی"آقای 

 ما که ھستيم و اسم ما چسيت، لطف نموده بنويس که از چه زمان و به جای اين که از من و يا ديگران می پرسی که

 مناسبات استعماری بودی؟ اين مبرای چه مدت در کنار و دوشادوش عساکر خونريز المان، در افغانستان مشغول تحکي

ن در افغانستان ًرا بنويس که در فاجعۀ خونبار قندوز دارای چه نقش مستقيمی بود؟ اين را بنويس که اصوال جنايات الما

اشغال  می دانی و يا مستقلرا تأئيد می داری و يا رد؟ اين را بنويس که در اساس کشور ما افغانستان را يک کشور 

مبتنی " ھاشميان"مستعمره و فاقد استقالل؟ اين را بنويس که ھرگاه مستقل می دانی، نظر ديروز خرفيلسوف تان شده، 

  ...به چه معناست؟ و " ل نداردکشور اشغال شده، استقال"بر اين که 

  "!عزيزی"آقای 

اين بحث را به مثابۀ مقدمه از من بپذير، اگر جرأت داری بيشتر پای بيش بگذار، تا تمام کردگی ھايت را بر روی کاغذ 

  .ريخته، وجود عينی ام را برايت به اثبات برسانم

  : خدمت تان عرض بدارمقی خودم، اسمی راراستی قبل از اين که يادم برود، بھتر است جھت تثبيت ھويت حقي

ھرچند از مدتھاست که ايشان را نديده ام، مگر مطمئن . ھستند" حنان روستائی" مورد نظر،  جناب داکتر صاحب اسم

  .ھستم از موجوديتم به مثابۀ يکی از صنفی ھايشان چيزی به خاطر دارند

  "!عزيزی"آقای 

  .را برايتان بنويسم" يکی روان کن و دو تا ببر"باشم قصۀ اميدوارم ھمين شاھد کافی باشد و مجبور ن

 

 

  

  

  
  
 
 


