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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ نومبر ٠١
  

  سکوت کفتار پير و قولۀ شغالھا
  

، که شخصی متوجه گرديدم" پغمانی"استاد با مطالعۀ نوشتۀ آموزنده و در عين حال کوبندۀ ھمکار عزيز پورتال، آقای 

که نه تنھا ھيچ معرفتی با ايشان ندارم بلکه در تمام نوشته ھايم حتا نامی نيز از ايشان نبرده ام، " نبيل عزيزی"به نام 

، پارچه سنگی به "ھاشميان" وقتی چشم پت نموده و دھن باز، حين دفاع از ساالر دروغپردازان جاسوس مادر زاد

  .استقامت من نيز پرتاب نموده است

نچه را آ، نشان می دھد که ضربات قبلی اين قلم به خصوص "ھاشميان"ن قوله کشی ھا در بطن سکوت مرگ شخص اي

 که ساالر خدمت خوانندگان عزيز پورتال تقديم داشتم، آنقدر کوبنده و مؤثر بوده" ج" صحبت ھای پوھانداز 

استمداد جسته است تا مگر شخص خودش را دروغپردازان ناگزير به سکوت شده و از حواريونش به مثابۀ شغالی چند 

  .از مرکز حمالت کنار بکشد

آن را نقل نموده، با يک عالم چرند که به نحوی خود را زير لت " پغمانی "استاددر بندی که " ھاشميان"شغال بچۀ جديد 

ست، از موجوديت ھم به حق، جل و پوستکش را از آب کشيده ا" پغمانی "استادانداختن و ماسوخيسم را مانند است و 

 من را نيز شامل مستعار نويسان نموده، خواسته است بدان وسيله افشاء گری ھايم را به نحوی وعينی اين قلم نيز انکار 

  .بی تأثير جلوه دھد

  !"عزيزی"آقای 

 ھای با نشر عکس محل کارت و با تذکر امتناعش از  دست دادن با تو و با استمداد از يکی از صنفی" پغمانی"استاد 

، قديمش، تالش نمود تا از واقعيت وجودی اش دفاع نمايد، اين که آن تالش تا چه اندازه مؤثر بوده با تأسف اطالع ندارم

از مگر من لنگ نه پای آن را دارم تا شما را در کنار چنان قصری زيارت نموده، با بوالنی ھای خوشمزۀ تان خود را 

انم که چه کسی از صنفی ھايم با شما از نزديک آشنائی دارد، تا از ايشان کشور نجات دھم و نه ھم می د" سال قحط"

مدد بخواھم، در نتيجه ضمن آن که جھت اثبات موجوديت عينی خود، از شما می خواھم که لطف نموده سری به آرشيفم 

ت مستقلم را دريابيد، در ھمين پورتال بزنيد و نوشته ھايم را با يک تن از سبک شناسان ماھر تان، تحليل نموده، ھوي

، در "واقعيت دارم و اسم مستعار نيستم"ًچند طريق ديگر نيز می تواند شما را اگر واقعا خواسته باشيد، مطمئن شويد که 

  .تثبيت ھويتم کمک نمايد
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 را نزد نگاشتند، الزم به اين نيست که شما" سايتک بخش دری استخبارات المان"از شما و از " پغمانی" با آنچه استاد -ا

تان و دستان دراز استخبارات المان در افغانستان، " مستری ھای کمپيوتر"اين و آن روان بدارم، فقط کافيست از طريق 

آدرسم، به صورت مستقيم تا " پی. آی" گرفته، با تشخيص "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"رد ايميل ھايم را برای پورتال

  .با ديدن لنگ لنگم، شک و شبھه ات را برطرف نمائیپشت دروازه دکان آمده، 

 در - ھمه کس شناخته، شھرۀ خاص و عام ھستيدنيستيد و به فکر خودتان شما را" سايت گمنام" شما که خوشبختانه -٢

، حال فرض را بر آن قرار می دھيم ًاين ادعا دروغ نمی گوئيد واقعا در ميھن فروشی از چنان شھرتی برخوردار ھستيد

 -رياضی "ۀد، بر ھمين فرض می توانيد آن کس را به شعبنکسانی در پوھنځی علوم نيز با شما آشنائی دارکس و يا ه ک

" عزيز نعيمی" تدريس بيش از ده سال داشته باشند، راجع به ۀھمان پوھنځی فرستاده، از کسانی که حد اقل سابق" فزيک

 خالی نمانده، ھر آن چيزی را که راجع به من بدانند برايتان خواھند سؤال نمائيد، مطمئن باشيد دست تان" لنگ"با پسوند 

اگر آنھا به شما توصيه کردند که با وی خود را نزن که چنين است و يا چنان، باور نکنيد چون تبليغ دشمنان در . گفت

م که از لحاظ جسمانی ھمه جا وجود دارد، نه کسی را تا حال خورده ام و نه ھم کسی را زده ام، زيرا بار ھا گفته ا

  .چيزی بيشتر از نيم آدم استم

" نعيم" اگر کس و يا کسانی را از کوچۀ سراجی می شناسيد، می توانيد نزد وی مراجعه نموده از وی راجع به معلم -٣

ه سؤال نمائيد، مطمئن باشيد اگر از وضعيت امروزم مطلع نباشند، راجع به گذشته ام ک" عزيز"دکاندار و پسر لنگش، 

  .د گذاشتناثبات وجودم را می نمايد، دست تان را خالی نخواھ

در باال نوشتم، برايت مقدور نباشد، ھر زمانی که توانستی به کابل بيائی، در حق من که  اگر ھيچ يک از آن نکاتی -۴

ئين شده، از موتر پا" وختيفھ" خيرخانه آمده، در ايستگاه خشت ھم يک لطف نموده، به صورت مستقيم در حصۀ دوم

جيمز "د آورد، فراموش نکنی طرز لباست  تو را دست گرفته تا نزد من خواھگ را بپرسی،ناز ھرکس که دکان معلم ل

  .سمان را به دلت بگذارندآ جا تو را برداشته، غورۀ ديدن رنگ که از ھمانورنه اين خطر وجود دارد  نباشد "باندی

  :از تمام اينھا گذشته

سمم چيست، مستعار است و يا اصل، ھيچ دردی دوا نمی گردد، چرا خود را با مدعی مصروف اين که من که ھستم و ا

  ساخته، از پاسخ به مدعا فرار می کنيد؟

، به عوض اين که می خواھی مردم را دنبال نخود سياه اسم مستعار بفرستی، چرا از ساالر دروغپردازان خصلت شغال 

  کدام غلطی و جود داشت و يا خير؟" ج" نمی پرسی که آيا در گفته ھای پوھاند

  "!عزيزی"آقای 

باور کن ھمان طور که تا ديروز تو را نمی شناختم تا چيزی عليه تو بنگارم، ھيچ تمايلی ندارم تا در آينده نيز با تو 

  .صحبت نادان ارۀ عمر استآشنائی حاصل کنم، زيرا بعد از اين ھمه سال با آموختن و تجربه دريافته ام، که 

  
  
 
 


