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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍ تهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 2015/ 17/10 نبیل عزیزی

 جوی لب تا اقیانوس از

 افتخار با دیگرش و درویش را خود یکی آن متصدیان که گمنام بسایتو از یکی در اینطرف به ماه چندین مدتی از
 مقاالت نوشتن با به خاطر نداشتن مطالب جالب و آموزندۀ دیگر میکنند معرفی مائویست و کمونیست را ودشخ

نترنتی خویش را چراغان صفحۀ ا هاشمیان داکتر صاحب جناب و آنالین جرمن افغان پورتال عنوانی آمیز توهین
 نموده اند. 

  هموطنان اختیار در و تهیه را دری قاموس اولین تا دارد نظر در آنالین جرمن افغان پورتال اینکه خاطر به صرف
 .افغان فرهیخته خانم دو  بهرا  دری استاد لقب اعطای یا و دهد قرار
 مضامین از پر را خویش سایتوب برعکس نمایند اعالن افغانی فرهنگ رشد جهت را خویش همکاری آنکه جای به

 نموده اند.  بازار و کوچه سویۀ به و خالی میان
 :ذیل تا اکنون به نشر رسیده و ادامه دارد عناوین نوشته های  تحت

 است کرده استفاده نوشادر" هاشمیان"
 "زاد مادر" جواسیس از یکی" هاشمیان"
 )هفت قسمت("  الکاذبین علی هللا لعنة و: هاشمیان به خطاب" 
 "هاشمیان" وار میمون تقلید"
 ..." و پرمدعا نادان" یک از کاملی تجسم" هاشمیان"

 !طویله به ببندید و ببرید را هاشمیان
را  شان های نوشته از قول نقل که نخواستم قصدا   . روی این ملحوظمیکندآنها ی عناوین فوق خود نمایندگی از محتو

 .است آور شرم واقعا   چون ،دهم بیرون
 شان برای را اقیانوس یا و زبان دری استاد لقب حتی دوستان بعضی که" درویشان" و"  ها انقالبی" از من انتظار
 انتقاد یا و نقد را دیگران یا و نماید دفاع خود از که دارد حق فرد هر طبعا   .است دیگری طور اند نموده ءاعطا
 و انتقاد ئلۀمس ما انقالبی دوستان اقال   .است منطقی ارزیابی معنای به اصلی مفهوم به انتقاد. گونه بدین نه اما نماید،
 .ندباش آموخته خویش کمونیستی درسهای درباید  را خود از انتقاد
 یعنی نقد. است آن منطقی ارزیابی معنای به مفهوم نیا در انتقاد و اندنینما را پنهانش عیبهای یعنی هم كالم بر نقد" 
 و نقد رو نیا از باشد نداشته یعذر نخواست اگر و ابدیب را راهش بتواند خواست یكس اگر تا دادن نشان و افتنی

 را ها نهفته و یبررس و یطرف یب ،یمعنا به انتقاد و نقد كه یحال در انجامد یم انتقام به و زدیخ یبرم هیكن از شماتت
 ."است كردن برمال

 برخورد اینگونه ایشان با که اند کرده انسانی یا و ملی غیر اقدام کدام دوستان دیگر و آنالین جرمن افغان پورتال آیا
 فهم چیز افغان یک حیث به و گویند لبیک پورتال عملکرد این به افغانی فرهنگ رشد جهت آنکه جای به .شود

 جناب ضد بر  نویسی نقیض و ضد و تخریبکاری به دست ،آغاز از قبل ، برعکسنمایند اعالن خویش همکاری
 .اندخته سا برمال را خویش ظرفیت و هویت و نمودند علم قد آنالین جرمن افغان پورتال و هاشمیان پروفیسر

 مرا قلمبدستان این برخود طرز بلکه م،ه اکرد نوشته را سطر چند این شخصی از وکالت و دفاع خاطر به نه من
 .نماید برخورد خویش همنوعان با درویش یک مانند باید نامد می درویش را خود که کسی .ساخت مجبور
 :بزرگان کالم در درویش

 نیز دو هر در نه و نبود، آخرت و دنیا را او که بود کسی درویش(: االولیاء تذکرة از نقل به) خرقانی ابوالحسن
 . بود نسبت دل با را ایشان که حقیرترند آن از آخرت و دنیا که کند، رغبت
 بودندی، درویشان نه بودندی ایشان ایشان اگر اند، ایشان نه درویشان(: اسرارالتوحید از نقل به) ابوالخیر ابوسعید

 . ایشانند وی َدر   که کرد، باید درویشان بر گذرش طلبد، راه حق به هرکه. است ایشان صفت ایشان اسم
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ایشان دامن به خاری هرگز حسد ی بیشه از که قومی(: پیام سی و کالم چهل از نقل به) انصاری عبدهللا خواجه
 به دودی هرگز هوی ی هاویه از و ننشست ایشان اسالم رداء ی گوشه بر غباری هرگز نفس بیابان از نیاویخت،

 خویش راه در روندگان و آدمیان صورت به صفتند َملکی درویشان، لباس در راهند سالطین. نرسید ایشان دیده
 .خرامان
 .مرده نفس و زنده دل آن حقیقت و سترده موی و است ژنده جامه درویشی ظاهر(: گلستان) سعدی
 آن در و شود، فرو گنجی به پای خویش دل کنج در را کسی آنکه گفت ؟ چیست درویشی:  راگفتند بسطامی بایزید
 .است درویش او یافت گوهر آن که هر گویند محبت را آن ، یابد گوهری گنج

 .در حالیکه درویش نام نهاد آقای معروفی فاقد همه این خصلت ها است
 مانند: مستعار یا بنام های خویش و بنام ، است کهمیزنند انقالبی یا و درویشی از دم اشخاصیکه ای شایسته آیا

 ؟ دننمای سیاهرا   صفحات و....و  ل.آزاد و مستجابنعیمی،  لغمانی، پغمانی،
 جالب تحت عناوین مقاالت سدیدآقای هاشم  بنام دیگری دوست

 " است مهم آن دانستن کجا؟ اما آری، قلم؛ حرمت و نویسندگی اخالق "
 " آید نمی دست به مسلکی آموزش با همواره که است چیزی تمیز و عقل" 
 هاشمیان جنابپورتال افغان جرمن آنالین و   عنوانیایشان  دیگر های نوشته در اما درآورده تحریر رشته به

  باشد گرفته صورت توهین شما به  ناخواسته یخدا مقابل طرف از کنیم فرضعمل میکند.  ،برعکس آنچه می نویسد
 آیا جواب شما هم باید آنطور باشد؟

 "بگو چیست تو و من میان فرق پس" 
 عمر خیام جه زیبا سروده
 بگو زیست چون نکرد گنه که کس ان        بگو کیست جهان این در گنه ناکرده

 بگو چیست تو و من میان فرق پس              دهی مکافات بد تو و کنم بد من

و صفحه سیاه نماید.  زی نوشته کند تا باز قلم تیزمیخواستید که شخصی بر ضد نظرات شما چیشاید حاال شما از خدا 
 .دارم و نه  وقتخاطر جمع باشید من دیگر چیزی در این ارتباط نمی نویسم چون نه عالقه 

 

 .رسید جوی لب به اقیانوس از شما نتیجه: پای

 پایان
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