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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۵ نومبر ١۵
  

  "نبيل عزيزی"موسوم به " ھوشيار شاه خان"قابل توجه 
  

ايميلی دريافت داشتم که در اساس عنوانی دانشمند " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"چھار روز قبل از طريق پورتال 

رشک اغيار را برانگيخته، دماغ آزادگان را شان که روانی، پختگی و عمق نگاشته ھای " سيد ھاشم سديد"آزاده آقای 

فرستاده شده بود، چون در آن ايميل نه تنھا از من ھم نامی برده " نبيل عزيزی"تازه می سازد، تحرير و از جانب آقای 

ن را به آدرسم فرستاده آ، دوستان پورتال لطف نموده، بوديافته  نگارششده بود، بلکه در اساس در رد نوشتۀ من، 

  - ممنون از اين بابت-بودند

لطف شان را شامل حالم گردانيده، ايميل " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" نومبر باز ھم دوستان پورتال١۴امروز يعنی 

  .ند که باز ھم از لطف شان ممنونارسال شده است، برايم فرستاد" عزيزی"ديگری را که باز ھم از آدرس 

از شما چه پنھان، خالف ايميل اولی که کدام پاسخی را از جانب من مطالبه نمی کرد، فرستندۀ ايميل دومی با فراموش 

اگر بنويسم قريب که  ايميل اولی به عالوۀ نشان دادن درجۀ ذکاوتش، با چنان زبانی صحبت نموده بود، کردن محتوای

به خاطر اين که شما خوانندگان عزيز، دقيق در جريان قضيه قرار . ايم، فکر ننمائيد مبالغه می نمايمبود قالب تھی نم

 فرستاده شده اند، ميدانکه ھرچند دير به " عزيزی"بگيريد، نخست ھر دو ايميل را آورده، بعداً می پردازم به پاسخ آقای

  .مگر تصميم دارند، ھرچه زودتر ميدان را ترک نمايند

  :ل اولیايمي

  
n.azizi@online.de  

 ]چه؟؟ مثالً برسد؟؟["]ھاشم سديد[" آقای ھاشم سديد]مطالعۀ[به مطالعه«
 ]سالم،[ جناب محترم آقای سديد سالم 

.  داد] ايشان-خواھند[مطالعه نمودم که در صورت لزوم ايشان جواب خواھد "]قيس کبير["جواب شما را عنوانی جناب قيس کبير 
  .سکوت اختيار نموده ام"] پغمانی. خ["پغمانی . ه ھم تذکر رفته بود که گويا من در مقابل خدر ميان از بند 

به نظر  ]اين که[اينکه  بود، من به جواب کسانی می پردازم که برايشان ارزش قائل گردم، [!!]چنانچه در اولين جواب تذکر رفته
  . به خود شما ]می گيرد[رفتم ارتباط ميگيرد ]طفره[شما طرفه 

ً [دوماً   ھم نشر کرده ]آن را[  آن قصر که عکس آنرا من ھرگز در پيش. آن نشانی که جناب گفته دروغ است ]غلط مطلق= دوما
  .نبودم

  ]نرفته ام[ .نرفتم ]قندوز[من در زندگی قندز  دروغ دوم در مورد قندز، 
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-نمايند[.ا معلومات غلط و تھمت چشم سفيدی می نمايدشرم است که ب ] ايشان-دارند[اگر وجود فزيکی ھم دارد  واقعاً برای ايشان 
  ]ايشان

  ] شما-نمائيد[.چون ادرس ايميل شما را نداشتم از اين طريق ارسال نمودم اميد که دريافت نمايد

  با عرض حرمت

 »نبيل عزيزی

 
  :ايميل دومی

n.azizi@online.de 

 ]سدبر"] [خالق داد پغمانی["خالق داد پغمانی ]مطالعۀ[به مطالعه «
  واقعاً يک انسان احمق و دروغگو ھستی 

  اگر مرد ھستی و درغگو نيستی ثابت کن که من در قندوز بودم,  در قندوز نبودم]ھرگز[من ھزگز, در مورد قندوز: دروغ اول
  . ديدم  ]تو را[کثيف ترا  ]چھرۀ[من ھرگز در مقابل آن قصر نبودم و نه بوالنی فروختم و نه چھره : دروغ دوم

, کن]سؤال[ سوال "]معروفی[" از آقای معروفی. نيست "]کبير رنجبر[" فرزند کبير رنجبر  "]قيس کبير["قيس کبير: سومدروغ 
  . است ولی خود را در کوچه حسن چپ زده]که[ کی "]قيس کبير[" که قيس کبير ] ايشان-می دانند[ايشان خوب ميداند
  .ستیداری ثابت کن که دروغگو ني ]آن را[اگر شھامت آنرا 

  .اگر اين نوشته برايت نرسيد باز از طريق پورتال به خدمت می رسم
   
  »عزيزی. ن
 
 

  !خوانندگان نھايت عزيز

اگر زحمت نباشد لطف نموده، بارديگر ھر دو نوشته را با دقت بخوانيد، به يقين خود نيز متوجه خواھيد گشت که در 

بدان معنا که يا دو و يا چند نفر نويسنده، دو متن باال . وکار نداريمسر" نبيل عزيزی"اينجا ما با يک انسانی عادی، به نام 

زيرا در صورتی که از . باال خانه را اجاره داده، نمی دانند چه می گويند" عزيزی" را تھيه نموده اند و يا ھم جناب

بدانيم، " ناب قيس کبيرج"اغالط امالئی و انشائی تکراری در ھر دو نوشته بگذريم و آن را دال بر کمسوادی منشيان 

مرزای " شبيه کسیمی ماند، برخی نکات ديگر، که نمی شود ھمزمان از يک فرد بروز نمايد مگر اين که طرف 

  : و اما اين که چرا يک نفر اين خزعبالت را ننوشته باشد" ديوانه

 بدون فتاسيکرواگرديده که م با اندکی دقت در سيستم تايپ، مشاھده می شود که در نوشتۀ اولی سيستم قسمی عيار -١

کمترين اعتنائی به قواعد انشاء در زبان دری و اھميت قايل شدن به ده ھا ميليون دری نويس، وقتی جمله ای ختم شده و 

از اين . بند ديگری آغاز يافته است، بين دو سطر فاصله ايجاد نموده است، در حالی که در نامۀ دوم اين چنين نيست

 يا در عقب دو نوشته، دو نفر قرار دارد و يا اين که در فاصلۀ نگارش دو نوشته، هن نتيجه گرفت کتفاوت می توان چني

  . ديگری عيار نموده استلنويسنده کمپيوترش را به شک

غاز به سخن نکند، مگر در آوفادار مانده، با دشنام " قيس صغير" در نوشتۀ اولی، نويسنده کوشش نموده تا به ادعای -٢

 "دروغگو" و "احمق"، من را را زير پای نموده، به عالوۀ اين که" قيس جان" "آداب دانی"نوشتۀ دوم، نويسنده، 

از آن جائی که در يکی از . ام نيز شک نموده است" مردانگی" دانسته و حتا بر "کثيف"ناميده، چھره ام را نيز 

را " عزيزی"را نوشته بودم نمی خواھم زياد در آن بابت وقت آقای " يار، دو تا ببريکی ب" پاسخھای قبلی ضرب المثل 

ام به ھمان مفھوم مرد ساالر که مورد " مردانگی"بگيرم، فقط صميمانه تقاضا دارم ھر زمانی که به موجوديتم و يا ھم 
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ده، با اجرای آن ما را با ھم عميقتر فکر نمو" يکی بيار و دو تا ببر"نظرش است، شکی در ذھنش خطور نمود، به 

  .خويشاوند بسازد

  : از ھمه مھمتر در ايميل اول ھوشيار شاه خان می نويسد-٣

ند، برای من  يعنی از اين که تا آن زمان پاسخی ارائه نداشته ا،" من به جواب کسانی می پردازم که برايشان ارزش قائل گردم"

 اما سه روز -مانم از گريه سرخ شده توان ديدن را از دست داده ام به علت کم توجھی چش-مسکين ارزشی قايل نبودند

 که نه تنھا برايم نامه می نويسد، بلکه به زعم بعد تر، به من افتخار بخشيده، يک باره چنان مورد توجه قرار می گيرم

  .خود در سه مورد، بر نوشته ام نيز انتقاد وارد می نمايد

  !ھوشيار شاه خان

د، ظرف اين سه روز چه اتفاقی افتاده که از ديد شما آدم بی ارزشی چون من، بدون آن که کدام تغييری می توانيد بنويسي

  ؟؟در وی و يا مواضع وی به ارتباط خودت رخ داده باشد، به يک باره ارزش پاسخگوئی پيدا می نمايد

  !ھوشيار شاه خان

ور و نزديک تو را معرفی نموده اند، به حساب در حالی که سخت دلم برايت می سوزد، چون تا جائی که دوستان د

ھستی که فرصت دعوا و مرافعه را نداری، چه شده است که امروز يکی برايت " کاسبکار "نقدرآ شغلی که داری  تو

اولی تو را بی نياز از پاسخگوئی معرفی می دارد و دومی دستت را گرفته، در . نامه می نويسد و فردا کس ديگری

  ن معلوم است؟آکند که باختت از اول در جنگی داخل می 

  !ھوشيار شاه خان

مھرشان را بر " چشم سفيد"که با نوشتن ترکيب زيبای کابلی " استادان ادب دری"کوشش کن تا افسارت را از دست 

ا ، نه اين که ھر روز تو رنوشتۀ ارسالی از جانب تو گذاشته اند، رھا ساخته، آنچه خود می انديشی ھمان را بنويسی

  :و اما به پاسخ سؤالھايت. کسی به يک مرداب ديگری غرق نمايد

بودم، آخر درجۀ ذکاوت ھم حد و اندازه ای دارد، به اين درجه  من در آن قصر اين که نوشته ای بيا ثابت کن که

د از نشدی تا بع" محمد عمر"ھوشياری و ذکاوت که تو داری حق ندارم بپرسم اگر در طفوليت نمردی، چرا چلی مال 

تو .." ھاشميان ھا، سيستانی ھا، قيس ھا و "مرگش به جای بوالنی فروشی، به مانند ھمقطاران دور و نزديکت اعم از 

  نيز با فروش ميھن و مردمش به نان و نوای بيشتری می رسيدی؟

  !آخر ھوشيار شاه خان

گرفتن يک عکس يادگاری و نشر آن در در کجا نوشته بودم که در ھمانجا دکان داری، تا بار ديگر بدانجا آمده، با 

نوشته ام ھنوز در دسترس ھمگان قرار دارد، می توانی مجدداً به آن . ثابت می نمودم پورتال، مردانگی خود را به تو

  . يعنی امروز جلو اين قصر و فردا مقابل قصر ديگری. است" موبيل امبيس"مراجعه نمائی، در آنجا صحبت از يک 

 به جای طلبگار بودن از من، ندوز نبوده ای و من بايد ثابت نمايم که در قندور بوده ای، چطور استاين که نوشته ای ق

خدمت به اشغالگران اشتغال !! خودت قرار دادت با المانھا را نشر نمائی که در کدام قسمت واليات شمال به امر شريف

يگری؟ اصوالً در تمام مناطقی که نيروھای اشغالگر و يا کدام جای د" شاھنشاه بلخ"در مزار و در ھمراھی با . داشتی

از افرادی به مانند تو به مثابۀ سگان بويکش و دست دراز استعمار بھره می بردند، مگر قندوز تنھا نمونه ای بوده که 

  می بايد از اشتغال در آنجا شرم نمود؟

  !ھوشيارشاه خان
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، شايد منظورت از پورتال شعبۀ دری سايتک استخبارات اين که نوشته ای از طريق پورتال به خدمتم خواھی رسيد

باشد، قبل از اين که می خواھی من را بترسانی، اول به ياد داشته باش که با برآمدن " افغان جرمن آنالين"المان يعنی 

 بلکه يکی که نه تنھا در افغان بودنش ھيچ جای شکی وجود ندارد،" نوری"از آنجا، يعنی با بريدن آقای " افغان"آخرين 

 آن را نام گذاشته بود، "ھستی"است، آن سايتک ھمان چيزی شده که سالھا قبل آقای " افغان"از پيشقراوالن دفاع از نام 

 ". جرمن-جرمن"يعنی 

ھرچند ھيچ مکلفيتی در زمينه ندارم، باز ھم به خاطر گل روی ھوشيار شاه خان که " قيس صغير"راجع به اثبات ھويت 

اً در قسمت ھای بعدی نوشته به آن تماس خواھم گرفت، فقط تا آنزمان می بايد دردت را به قراری تحمل شما باشيد، حتم

  .نمائی

 و اما به ارتباط تھديدت، با آن که قلب ضعيف دارم و ھر لحظه خطر سکته تھديديم می کند، می توانی مطمئن باشی که 

اين گز و اين . ھراسان شوم" غوغو سگ"و يا از " رسمتپ تپ پای پشک بت"اين ضعف به آن حد شديد نيست که از 

 . ؛ مگر مشق درست نويسی را فراموش ننمائیميدان

 

 

 

   


