
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  خالق داد پغمانی

  ٢٠١٧ اگست ١۵

  و درس اخالق" ھاشميان"
 ديدنم روز گذشته چند تن از دوستان و ھمکاران پورتال، بر من از پای افتاده منت گذاشته، با قبول زحمت و دوری به

برای متصديان و ساير ھمکاران پورتال تقديم نمايم، زيرا  راآمدند، قبل از ھر سخنی الزم می دانم نخست از ھمه سپاسم 

سعادت پذيرائی از چند انسان دانشمند و فرھيخته تحفه ايست که از ھمکاری با پورتال دريافت داشته ام و رنه من کجا و 

  .احضور در محضر جمعی از استادان کج

 که ینمھمانان که در آغاز فکر می نمودند با کسی مواجه خواھند شد که در آستانۀ مرگ قرار دارد و به مانند روشنفکرا

غم و ماتم واھد مرد و آنھا می بايست غرق دردر چنين مواردی چنان قيافه می گيرند توگوئی طرف ھمين لحظه خ

، گل از گل شان شگفته، ظرف چند "رفتنی نيستم"اين زودی ھا  چنان نيست و من به قضيهباشند، وقتی متوجه شدند 

" نعيمی"در ضمن صحبت ھا، استاد . ساعت صحبت، اگر بنويسم تمام کرۀ زمين را زير پای گذاشتيم، مبالغه نکرده ام

و درس ھای اخالقی وی " ھاشميان"اندکی راجع به  -  باعث خجالتم گرديد- که روزگار صحی اش از من بدتر است

" ھاشميان"بت نموده، به ھمه نويد داد که ھر چند تربيت و معاشرت با زندگان نتوانست، بوئی از اخالق به مشام صح

 دھه فحش و دشنام می خواھد ٧برساند، مگر سايۀ مرگ آن انسان بی ايمان را چنان ترسانده، که اينک بعد از حد اقل 

  .شکايت می نمايد" آنالين- افغان جرمن" در "پائين بودن سويۀ تھذيب" نيکو گرديده از  اخالفمبشر

شنيدن اين سخن برای ھمۀ ما که شناختی طی اين مدت از اين اعجوبۀ کثافت داشتيم، نه تنھا غير مترقبه بود، بلکه از 

 ديگر پرسيديم کيبه ھمين لحاظ نخست ھمه از .  طلوع آفتاب از مغرب نيز تلقی نمی شدازشما چه پنھان چيزی کمتر

کله "وقتی مطمئن شديم که نه چنان نيست، ھريکی خواست علت اين . که نشده تا آفتاب از مغرب طلوع نمايد" متقيا"

ًاين که دوستان ديگر چه گفتند، حتما اگر خواستند خودشان می نويسند، من . را توضيح بدھد" ھاشميان" -  معلق-" مالق

" برگ سبز و تحفۀ درويش"م می دارم، باشد به مثابۀ فقط آنچه را خود گفته ام، خدمت شما خوانندگان عزيز پورتال تقدي

  :من سخنم را طبق معمول با يک داستان چنين آغاز نمودم. مورد قبول قرار گيرد

مال در متشرع نمائی .  بودن می زد، اقامت داشتمتشرعگويند سالھا قبل در دھی، يک مال که ھميشه دم از شرع و 

م ھم آن را باور نموده، حاضر بودند زن طالقه قسم بخورند که وی يکی از افراد آنقدر افراط نموده بود که بيچاره مرد

 که نوزادی در خانه اش به  از روزھا، فردی از افراد قريهیبا چنين تصور و اعتقادی، روز. می باشد" عشرۀ مبشره"

رده در گوش نوزاد آذان ب" تشريف"دعوت نمايد که به خانه اش " مال صاحب"دنيا آمده، راھی مسجد می شود تا از 

  .بدھد
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" مال صاحب"اين فرد وقتی از پشت شيشه نظر می اندازد و صحن مسجد را خالی می بيند، چون فکر می کند که ممکن 

ب آن از کنار محراب باز می شد، مشغول استراحت باشد، با بسيار احتياط و بدون سروصدا تا در حجرۀ مسجد که در

خراب شود، خود را به پشت درب حجره رسانده، با ھمان آھستگی درب حجره را باز " مال صاحب"نکند استراحت 

  .نمود

می زند تا " تله"اره چلی سوار شده، افتاد و ديد که وی به مانند يک خر نر، بر پشت بيچ" مال صاحب"وقتی چشمش به 

 يک پخسه تف تأمل بدوندارد، از فرط عصبانيت و نفرت، " ويش و واخ"خود را انزال نمايد، و چلی ھم از زير پايش 

  ".خدا تو مال ره لعنت کند: به جانب مال انداخته، در حالی که حجره را ترک می کرد، گفت

" کارخير"ود، بدون آن که خود را ببازد و يا دستپاچه شود، در حالی که از مال که گويا چنين وقايعی برايش تکراری ب

، برگردانيده  رابه نفسک افتاده بود و قطع شدن صدايش می رساند، که آخرين لحظات انزال را تجربه می کند، رويش 

الص شوه کتيت کار باش که کارم خ.  شدی که به مسجد تف می کنیايقدرای ملعون، : "خطاب به مرد قريه فرياد زد

  ".دارم

از بی تھذيبی اين و يا آن سايت حتا سايت استخبارات المان يعنی افغان " ھاشميان"به نظر من، انتقاد فردی به مانند 

  .جرمن آنالين، به جای تف رو به باال، می تواند چنان باشد که مردی تخته به پشت بخوابد و رو به باال بشاشد

ی کند ھمه کس به مانند خودش نبوغ در بالھت دارد، ھيچ نمی خواھد بپذيريد که يکی از  که فکر مخرفتاين انسان 

نخستين افرادی که دشنام، فحش، بھتان و افتراء را در بين نويسندگان افغان، آورده و با تمام قواء دامن زد، شخص 

مه خودش بی تھذيب و سرآمد بی ، اولتر از ھجای آن است  بی تھذيبی باشد که بینيعنی اگر دشنام داد. خودش بود

اين جاسوس کثيف نمی خواھد بپذيرد که مردم افغانستان ديگر او را به خوبی می شناسند و . تھذيبان به شمار می رود

  .آنانی که صاحب کمترين ھوش ھم ھستند ديگر فريب وی را نخواھند خورد

 بود به زيارت شان نايل شده بودم، با فروتنی تمام وقتی صحبت ھای من به اينجا رسيد، يک تن از مھمانان که بار اول

  :گفت

متعلق به " آريانا افغانستان"نگفت که اين مطلب در سايت " نعيمی"مگر استاد . آقای پغمانی، اينقدر خوشبين ھم نباشيد"

قتی آدمی به حال و! بی تھذيبی می کرد؟ بهنبود که ھمه را متھم " نوری"مگر ھمين آقای . نشر شده بود" نوری"آقای 

گونه اش برای چنين فردی فرش قرمز پھن می نمايد و به وی امکان می " محمد زائی"با آن تربيت " نوری"مانند آقای 

 لباس خوشدھد تا عليه ھر کسی که خواسته باشد، عقده گشائی کند، از ديگران و آنانی که شناخت چندانی از اين نادان 

  ."داشت که فريب وی را نخورندندارند، چه گله و چه اميدی می توان 

ھر چند بعد از صحبت آن دوست تازه آشنا، صحبت ھای ديگری ھم صورت گرفت و ھمه بدون استثناء از اين جاسوس 

که نتوانستم آن را با شما  کردکثيف با نفرت و انزجار ياد کردند، مگر صحبت آن دوست چنان ذھنم را به خود مشغول 

  :نپرسمدر ميان نگذاشته و از ھمه 

به وی حواله شد، " ھاشميان"، با تمام آن دشنام ھای غليظی که ازجانب "نوری"چطور ممکن است فردی با سابقۀ آقای 

 خورده بيفر" نوری" آقایهنکند اين او نيست که فريب خورده است، بلکه اين ماھستيم که راجع ب. باز ھم فريب بخورد

  .ايم


