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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
   ٢٠٠٩برلين، اول اکتوبر  
  

  

  

  کلۀ بی مغـز ــ کدوی صحراء
  

که در صفحۀ  " ...يرون، به کجا رسيده باشی؟؟؟تو ز خود نرفته ب" معنون به ٢٠٠٩ سپتمبر ٢٧ضمن مقالۀ مؤرخ 

 مجال نشر يافت، بر توانائی های مغزی انسان اندک مکث کرده و بر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"سپتمبر  ٢٨

، که با تمسک بر مصراع بيدل، خواسته بود سخنان خود را باصطالح ايرانيان به  "افغان جرمن آنالين"تيز سايت 

دامان ه فکر ميکردم که متصديان اين سايت از آن نوشته انتباه گرفته و دست ب. طالن کشيدمنشاند، خط  بکرسی ب

 مگر .به ميدان نيندازند" چوت انداز"سخنی را  خود استفاده کرده و ديگر "زیـذخائر مغ" زده و از "تدبر" و "تعقل"

  :دی شيرازیـعل و استاد سخن، سـّـانتظارم عبث بود، که به فرمودۀ شيخ اج
  

  "!!!!!!!نرود ميخ آهنين در سنگ"
  

عنوانی پورتال " افغان جرمن انالين" ، ايميل ذيل از سايت ٢٠٠٩ سپتمبر ٣٠ پيش از چاشت ديروز٣٢ و ١٠ساعت 

  :مواصلت کرد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گراني به دري و تحقني از خود  و  توهدينوشتن نامه به خود، تمج....و ...  ویاني باممي نعمت اهللا، عظ،ی داد پغمانخالق
  ني زرراهنيو پ.. تراز وۀسندي ادب، استاد، نوانوسيالقاب اوق. باشدي عاشقان و عارفان مۀ کوچۀ بچاتيخوصوص از

 کوچه همان است که در کوچه  در آن ۀ بچريضم.  نبودري امکان پذه کوچۀ آن به جبر و زوز بر تن بچدنيکه کشبود 
    بااحترام. دهيحک گرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انتساب اين ايميل را از خود انکار نخواهند کرد ــ چون دليل انکار را " افغان جرمن"يقين دارم، که متصديان سايت 

  :هم ندارند ــ پس الزم افتيد که نکته ای چند را به عرض ايشان برسانم

مواصلت کرده " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در سابق نيز چند ايميل ايشان با عين مضمون و متحوا به پورتال 

و " گزارشگران متعدد پورتال"و " هيوادوال کابلی" را در جای "عاشقان و عارفانی"بود، که ضمن آن، آن  بچۀ 

حاال فرض کنيم که فردی وجود دارد، که هم به نام . بودند قرار داده و غيره" گل محمد"و " هدامنیعبد المتين کو"

وطندار "، هم بنام " خالقداد پغمانی"، هم بنام " گل محمد"، هم بنام " عظيم باميانی"مينويسد، هم بنام " نعمت اهللا"

و  Y" ایو"و  X" اکس"و هم بنامهای " عبد المتين کوهدامنی"نام ه ، هم ب" هيواد وال کابلی"، هم بنام " کابلی

 افغانستان و جهان تهيه می کند و عالوه بر آن، ئی با تفصيالت و جزئيات مناطق مختلفو هم گزارشها Z"  زت"

عرضه " دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی"از طرف شخص خرد و بزرگ هفتۀ سه تا چهار مقالۀ مختلف النوع 

 و مافوق قدرت غير قابل تصور" توانمندی هایمه  و اين ه"خارق العاده" ظرفيت کار اگر فردی با چنيند؛ دارمي

  !!!!!!!و چشم دشمنان کور" نوش جانش" وجود داشته باشد، مه ميگم " بشری

گسترده و مختلف النوع نه از نگاه زمان  هيچ فرد بشر به تنهائی تنها از عهدۀ اين همه کار حقيقت مسلم اينست، که 

ست، که هر نويسنده از خود سبک خاص تحرير و  هم هنيمگر امسلم قت حقي.  و نه از نگاه مکانبدر شده نميتواند

بيان دارد ــ همان قسمی که هر شاعر سبک شعری خاص خود را دارد ــ که هر قدر هم بکوشد، نميتواند از آن صد 

 فقط اين نکته را. باقی ميمانددر نوشته ها ش رون رود، چون به نحوی نشان انگشِت سبک و شيوۀ نگارشدر صد بي

که نه اهل شعر و شاعری هستند " دلده و دال"شاعران و نويسندگان و اهل قلم ميتوانند دريابند، اما متصديان پورتال 

بدانند، که اشخاص ) جدًا(د ـِـّجه  بيک نکته را اما. فنگها را بسرايندو نه اهل قلم اند و نی نويسنده، بايد همينطور ج

به ريش شان ، "دلده و دال"ند خنديد و به گفتۀ شيرين و بس نمکين پورتالچيان جدی و چيز فهم، به ريش ايشان خواه

  !!!!!! خواهند زد" ريشخند"

يک برخوردار ميبودند، دست به چنين " نوشت و خوان"از اندک ترين سواد " ديگ دلده و دال"اگر متصديان 

  !!!!!!!!می انداختند خود را به ميدان نِ"خود بگو و خود بخند"نزده و ادعای " خيله خندی"

  

 !!!!خواهم تبصره ای بکنم، که حيف وقت گرانبها بر متن اين نامه از نگاه امالء و انشاء و گرامر دری نمی
 


