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

  

 ۲۷/۱۲/۲۰۱۸         قیس کبیر   

 

، نظر سنجی مقابل انجنیر خلیل هللا معروفی دریچۀ دلیل جدیت کتبی در

 آقایان ولی احمد نوری و نسیم اسیر

 

از دو سه هفته قبل نسبت  نشر مقالۀ  آقای معروفی، که سه سال قبل در وبسایت افغانستان آزاد علیۀ مرحوم داکتر  

سید خلیل هللا هاشمیان در زمان حیات ایشان نوشته و نشر شده بود، آقای معروفی بعد از وفات مرحوم فرصت را 

غنیمت شمرده، مقالۀ مذکور را در وبسایت آریانا افغانستان دوباره به نشر سپرد. چون در آن مقاله به داکتر صاحب 

که مرحوم سید  د، در ارتباط با اهدای لقب استاد ادب دریهاشمیان و دو همکار محترم دیگر ما اسائۀ  ادب  شده بو

به ایشان اعطاء گردیده ادیب و نویسنده و یک ملک الشعراء  16خلیل هللا هاشمیان به ایشان پیشنهاد و بعد از تأئید 

 خود عکس العمل نشان داد. بود،  پورتال افغان جرمن آنالین در برابر این اسائه ادب از

ه ما از گشودن یک دریچۀ خاص در نظر سنجی، دفاع کتبی از نویسندگان ملی و دائمی ما بود واضح است که هدف

 . ازین میان  تنها مرحوم هاشمیان نسبت وفات قادر نیستند، عمل اسائۀ ادب آقای معروفی را جوابگو باشد. دراست

 ء  الزم ندید.  بنارا  سکوتآنالین افغان جرمن چنین حالت در غیابت شخص متوفی  که از انصاف بدور است،  پورتال 

ما در آینده نیز وظیفۀ خود میدانیم، همانند  دوستان یادشده از همکاران و نویسندگان  دیگر شامل در آرشیف وبسایت، 

حتی اگر آقای ولی احمد نوری و آقای خلیل هللا معروفی باشند، مقابل بی حرمتی های ناحق که در برابر شان صورت 

 .کنیمدفاع ، خود نباشندصورتی که خود آنها قادر به دفاع از  بگیرد، در

موضعگیری ما فقط به خاطر دفاع از مرحوم هاشمیان بوده است، که مقابل اینهمه اهانت از خود دفاع کرده میتوانند. 

آن دو خانم محترمی که نیز از جانب آقای معروفی مورد انتقاد و اهانت قرار گرفته شده اند، خدا را شکر در قید 

 مقابل اهانت های معروفی خود شان دارند.را  حیات می باشند و توان دفاع

ه همه شاهدیم، که آقای نسیم اسیر نیز از برکت مرحوم داکتر صاحب هاشمیان لقب معزز ملک الشعراء را بدست آورد

 ند.ا

اما آقای اسیر بدون حرمتگزاری به این نیت نیک، از اخالص داکتر صاحب هاشمیان چشم پوشی نمودند؛ موقف ناحق  

 معروفی را علیۀ مرحومی برجسته ساختند و با صفات بیجا به هتک حرمت مرحومی نیز پرداختند. روی این خلیل هللا

ملحوظ تیم کاری افغان جرمن آنالین،  قاطعانه در برابر این ناسپاسی و بی حرمتی مجبور به دفاع شد و جهت اعتراض 

که  تا سیه روی شود هر دریچۀ نظریات را براه انداختاستفاده می کردند،   وء  برحق خود علیه کسانیکه از اوضاع س

 . بوددر او غش 

چون جناب ملک الشعراء اسیر گرامی با وضاحت دلیل بیگناهی خود را در نظم )پائین( بیان کرده اند، گرچه عذر بدتر 

 ازگناه است، ما آنرا محک قرار داده  بی گناهی شانرا می پذیریم.

 چنین میفرمایند، که :  زیری بصراحت  بیگناهی شانرا در مصرع جناب ملک الشعراء اسیر گرام

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_dalile_parkhash_baa_maroofi_nouri_wa_nasim_assir.pdf


  
 

 

 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 

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

 

 بمن گویند بنویسم  نمی دانم چه بنویسم 

 من بچاره چون در زیر فرمانم چه بنویسم

ید لجن پراگنی معروفی متوجه می شدند و"مبالغۀ فاصله های نوری" را در ئاگر جناب ملک الشعراء اسیر، قبل از تأ

ناحق را  و کشیدند، این هنگامه برپا نمی شد. این بود دلیل  جدیت افغان جرمن آنالین  که تکیه برحقمیان نمی 

 برمالء ساخت. 

، چه در رابطه اءزمانیکه آقای معروفی در وبسایت افغان جرمن آنالین همکاری داشت، جایگاه خوب  یک انسان ملیگر

رید ب  برای خود انتخاب کرده بود. اما زمانیکه ازین وبسایت ملی به زبان دری و چه در رابطه با کشورش افغانستان، 

لی و اجتما و به یک وبسایت گمنام افراطی چپی گرائید، به مرور زمان موقف  قبلی خود را از دست داد. یعم 

میشود،  از آنجا هم  با دالیل نامعلوم کوچ و بار خود را بست و به یک وبسایت دیگری پناه برد. طوریکه معلوم ا  بعد

ساخته است، که جز کینه توزی و حسادت مقابل دیگران کدام هدف  ءاینهمه تغییر و تبدیل او را به مریضی روانی مبتال

 دیگری در زندگی برای خود نمی بیند. مرامو 

 هویداست که آقای خلیل هللا معروفی و آقای ولی احمد نوری شهامت این را نخواهند داشت، که از همکاران وبسایت

وزین افغان جرمن آنالین معذرت بخواهند و احساس شرمندگی شان را نخست به دلیل لجن پراگنی های بیمورد جناب 

 معروفی و دوم به دلیل اجازۀ نشر این لجن پراگنی ها توسط جناب نوری در وبسایت آریانا افغانستان، ابراز دارند. 

من آنالین  و بخصوص به نسبت میانجگری آقای بارز صاحب، نظر به احترام مقابل خوانندگان وبسایت ملی افغان جر

وبسایت افغان جرمن آنالین تصمیم گرفتند، تا اسائۀ ادب را که آقای معروفی از چندی به این طرف ورد زبان  تیم کاری

خود ساخته وعلیۀ مرحوم داکتر سید خلیل هللا هاشمیان، خانم شیماغفوری و خانم واهب واصل و همچنان اتهامات 

 . دینقیس کبیر پخش نموده است، دفن خاک نمابنده نادرست را علیۀ 

 نظر به خواهشداشته باشم و  دیدیگر عالقه  ندارم، که در آینده با آقای معروفی برخور قیس کبیراینجانب 

 .خواهیم بستبه زودی نیز همکاران محترم ما دریچۀ نظریات را 

 روانی آرزو میکنم!  آرامشبرای آقای معروفی 
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