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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اگست ٢۶
  

  به جای توبه و انتقاد از خودزمشارالتاني

٣  

 آشناست، می که تا حدی به روانشناسی مردم ما از دور" ھاشميان"درقسمت ھای قبلی اين مختصر ديديم که چگونه 

در اين قسمت باز . خواھد با مظلوم نمائی خود را بدون پاسخدھی به رذالت ھا و جاسوسی ھای که مرتکب شده برھاند

ھم بخش ديگری از ھمان ندامت نامه اش را باز نموده می بينيم که آيا اين جاسوس کثيف از کرده و عملکردش نادم 

 نمائی و خود را در آستانۀ مرگ اعالم داشتن، فقط تجديد قواء نمايد تا باز است و يا اين که می خواھد به وسيلۀ مظلوم

  .ھم در فرصت مناسب زھر کين و نفرتش را حوالۀ انقالب و عناصر انقالبی نمايد

با يکعده دانشمندان برخوردھا صورت گرفته، از کالن کاری ھای  ... - :جاسوس پير در ندامت نامه اش می نويسد

  -... خواھمسابق معذرت می

ھرچند حمق ذاتی و نبوغش در بالھت به انسان اين اجازه را می دھد تا فکر کند که جاسوس پير در معذرت 

را نگاشته " کالن کاری"بر مبنای ھمان نبوغ در بالھت کلمۀ "  بھتان و دشنام،دروغ، افتراء"خواھی به جای 

دارد، انسان را وادار می سازد " دکترا"ويا چندين باشد، مگر سوابق استخباراتی و ادعاھای بلند بااليش که گ

تا به قضيه عميقتر نگريسته و فريب احمق نمائی اش را نخورد، از ھمين رو به اجازۀ شما خوانندگان عزيز، 

بحث ما را  برای درک بھتر قضيه، اندکی خود را به معنای لغات ياد شده و تفاوت ھای آنھا مصروف ساخته

  :ادامه می دھيم

، تأليف "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان" در فرھنگ -درست آن کالنکاری- " کالن کاری"ارتباط لغت به 

  : می خوانيم۴۵٧در صفحۀ " عبدهللا افغانی نويس"

  خودنما: کالنکار

  خودنمائی: کالنکاری

، و "عبرھان قاط"، "عميد"، "معين"، "کامل"اين لغت که در اساس صفت مرکب را می رساند، در فرھنگھای 

در معنای آن چنين نوشته شده اول  ستون ١۶٢٧٧در صفحۀ " لغتنامۀ دھخدا"تنھا در . وجود ندارد" سخن"
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کارآزموده، مجرب، )// ناظم االطباء(توانی درکار و عمل مانند آسمان ) صفت مرکب: (کالن کاری: است

  )ازاشتينگاس(ناظم االطباء (حاذق 

لۀ دھخدا و معنائی که از آن استخراج نموده بر می آيد، در اينجا تا جائی که از طرز نگارش کلمه به وسي

، "زن کاری"، "آدم کاری"منظور آدم کالنی است کار آزموده و مجرب که در بين مردم ما به اشکال مختلف 

  .کاربرد داشته، با معنای مورد نظر ما ارتباطی ندارد" کاری"و " مرد کاری"

  !خوانندگان نھايت عزيز

تذکار يافته، به " لغتنامۀ دھخدا"يت اين صفت مرکب در اکثر فرھنگھای ايرانی و منبعی که در عدم موجود

خوبی می رساند که اين لغت در فارسی ايران مروج نبوده، به صورت عمده در افغانستان مورد استفاده قرار 

مام صحت آن، اکتفاء نوشته با ت" افغانی نويس"از ھمين رو الزم است جھت درک درست آن به آنچه . دارد

  :نيم که در زبان عاميانۀ مردم ما در کدام مواردی استعمال می گردديننموده با ذکر چند مثال بب

تر و باالتر از ھمه کس و دردوران مراھق زيسته خود را بر وقتی يک بچه ای که پشت لب سياه نکرده -١

خواھد تا  بزرگتری از وی می ، فردنداردپنداشته به کارھائی دست می زند که توانائی انجامش را 

  .نکرده خود را زخمی و يا افگار نکند" کالنکاری"

، خود را در ھيأت رستم دستان و يا ھرکول افسانه ئی ديده، "اسپ شاعر" وقتی يک الغر مست ضعيفتر از -٢

، که اگر از او مردنی کالنکاری نکو: "تری به وی می گويدگبا ھرکسی که پيش آيد دعوا راه بيندازد، بزر

  " می سازدتجايش خيست سر و کونت را يکی کرده دھانت را مقعد

 ۀ يک آدم نادان به خصوص برخی از شاگردان نادان با حفظ کردن چند لغت و يا ھم کلمات قلمبه و سلمب-٣

  :خارجی، بخواھد خود نمائی نمايد، فردی داناتر و يا ھم معلمی به وی بگويد

  "اگر پرسان کردم و نفھميدی از صفر باالتر نمره نخواھی داشتاوبچه کالنکاری نکو، که "

نموده " ميدان داری"د، فردی بخواھد به اصطالح ن  در جائی که بزرگان و اشخاص صاحب نظر نشسته باش-۴

، "کالنکاری نکن"بيندازد، در چنين مواردی نيز امکان اين که کسی به وی بگويد، " چيلک"به حرف ھرکسی 

  " ...کالنکاری و اوقی گری به تو نمانده، چپ باش"، "لت گپ بزنبرابر عق"يا 

  . و ده ھا مورد ديگر-۵

  !خوانندگان نھايت عزيز

در فرھنگ ما ھمين زمينه ھا و مشابه آنھا را شامل می " کالنکاری"با در نظرداشت اين که صفت ترکيبی 

، حال از شما می خواھم لطف نموده شود و ھيچ نسبت و ارتباطی با فحاشی، افتراء، تھمت و دروغ ندارد

مراجعه نموده ببينيد، که نوشته ھای وی آيا " ھاشميان"بارديگر به فحشنامه ھای اين جاسوس کثيف يعنی 

  .است و يا دروغ، افتراء، تھمت، بھتان و فحش حتا فحش ناموسی" کالنکاری"

ًنبه، رگه ھا و بعضا نمود ھائی از در ھمين جا بالفاصله بايد بيفزايم در نوشته ھای اين جاسوس چند جا

ًنيزديده می شود، مثال جائی که می خواھد سواد و فھم خود را به رخ ديگران بکشد و ادعا می " کالنکاری"

و الفزنيی که از جانب ويراستاران " کالنکاری. "نمايد که تا سويۀ ماستری حق و صالحيت تدريس دارد
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 غلطی امالئی و انشائی در نوشتۀ اين جاسوس الفوک، با ماليدن ١٠٠پورتال در ھمان زمان با گرفتن بيش از 

در نتيجه می توان . تشتی از قير رويش را سياه نموده، به ھمگان نشان دادند که وی انسانيست درغگو و الفوک

ام ماست می تواند در صد ناچيزی از حقيقت را با خود داشته باشد نه ت" کالنکاری"گفت نوشتن اين که گويا 

امری که ساده . حقيقت را و چه بسا منظور از بيان اين در صد ناچيز ھم تالش برای پوشاندن کل حقيقت باشد

  .ام ادبی کشودندذُلوحان را به دام انداخته، درب سايت ھای شان را بر روی اين ج

به " تيزممک کار"که درسھايش را در مکاتب استخباراتی و انسانکشی امپرياليستی به خصوص " ھاشميان"

خوبی فرا گرفته، زمانی که دروغ می گويد، افتراء و اتھام می بندد، فحش می دھد، کالمش را به گفتۀ ھمکار 

و از اين قبيل کلمات " قرار شنيدگی"، "می گويند"مانند " حواله به موھوم"با " عزيز نعيمی"عزيز ما استاد 

ف ادعاھايش را به اثبات رسانيد، با يک شيرغلط آغاز می نمايد و زمانی که دروغش افشاء شد و حقايق خال

چنانچه وقتی رذيالنه دروغ گفت که ... ". معلوماتم ناقص بود مگر"رذيالنه به ھمين اکتفاء می نمايد تا بگويد، 

 "معروفی"و استاد سخن آقای " معروفی تانکيست در دوران خلقی ھا بوده و دستش به خون مردم آلوده است"

انسانيست " ھاشميان"د که ينرسامندی کامل ضمن نشر اسناد اقامتش در المان به اثبات  با حوصله صاحب

دروغگو، زيرا ايشان سالھا قبل از کودتای ثور در المان زيسته و ھيچ گاھی ھيچ گونه رابطه ای با خلق و 

ا نمود، اين نعش وی را رسو" اال لعنت هللا علی الکاذبين"پرچم نداشته است و به ھمان اساس با آوردن آيت 

  "....معلوماتش ناقص بوده اما"گنديده، فقط نوشت 

. در اينجا با آن که ھميشه اعتقادم را بيان داشته ام که جواسيس ھيچ گاھی نه دين دارند و نه مذھب و يا مسلک

روز آنھا جاسوس اند و بنا به اقتضای موقعيت شغلی می توانند ھر روز به رنگ ديگری جامه بر تن کرده يک 

مسلمان باشند، روز ديگر يھود و يا نصاری، روزی کمونيست نمائی نمايند و روزی ديگر با کمونيست کشی 

به کردار شان ببالند، با آنھم در مورد اين جاسوس کثيف که می خواھد فعاليت ھای استخباراتی اش را در بدنام 

رآن که ادعای قبول آن را داشته و از موضع ساختن افراد مبارز، با شير غلط زدن بپوشاند، به استناد حکم ق

يک معتقد به اسالم و قرآن چنان برخی را تکفير و ديگری را مسلمان اعالم می دارد تو گوئی ترازوی اسالم 

  : از دکترايش می باشد، عملکردش را مطالعه می نمائيمیشناسی ھم بخش

غگوئی و مشتقات مختلف وز دروغ و در بار ا٣۵٠از اين می گذرم که در قرآن به صورت عمومی بيش از 

آن سخن به ميان آمده است، از اين ھم می گذريم که دروغگويان در قرآن يکی از چھار گروھی ھستند که 

و از تذکار ده ھا و صد ھا آيتی که در مذمت دروغگوئی در قرآن آمده نيز صرف نظر می * لعنت شده اند

نخست با حواله به موھوم آغاز می نمايد، فردی را ھتک نمائيم، صرف ھمان يک مورد شير غلط را که 

حرمت می نمايد، به قتل و جنايت متھم می سازد، فحش ناموسی می دھد، مگر فردايش بدون آن که کمترين 

، ببينيم قرآن کتابی "...معلوماتم ناقص بود اما" نوشته اش استنباط گردد، می گويد ازاحساس پشيمانی و ندامت 

.  کثيف ادعای پيروی از آن را دارد، در مورد فردی که نادانسته حرف می زند چه حکمی داردکه اين جاسوس

َ ما لھم بذلك من علم إن ھم إال يخرصون ... :"می گويدقرآن  َُ ُ ُْ َ ْ َّْ ِ ُِ ْ ٍْ ْ ِ ِ ِ َ َِ کسانی را به آنچه می گويند دانشی  "-الزخرف ﴾٢٠﴿َ

  "نيست، آنان کسانی نيستند مگر دروغزنان
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مذھبی را زياد ندارند، چون طرف ما انسان شارالتانيست ثقيل متون مطالعۀ ز خوانندگان عزيزی که حوصلۀ با پوزش ا

استعمال نشده و باز ھم شير غلط ديگری نزند، اندکی " کذب"، برای آن که نگويد در اينجا که کلمۀ "ھاشميان"به نام 

  .واھيم ديد که قرآن در مورد آنھا چه حکمی داردخً جلب نموده، بعداآن و ترکيبات " خرص"توجه تان را به معنای 

 در مورد قتل ٣١٠در تفسير کشف االسرار وعدة االبرار معروف به تفسير خواجه عبدهللا انصاری جلد نھم صفحۀ 

لعن الکذابون المرتابون اظانون با ظن سوء التخريص اتقول باظن و -قتل الخراصون ای: "الخراصون چنين می خوانيم

  "المقتسمونھم 

  :در المنجد می خوانيم

  الکذاب= خراص

  کذب=  خرصا-خرص

  افتراء و کذب= تخرص و اخترص عليه

  :در قاموس القرآن

  .ھوم باشدودروغ گفتن و ھر سخنی که از روی ظن و گمان يعنی حواله به م. خرص يعنی دروغ گفتن

 با لحن خشم آلود و سرشار از نفرت و شعار گونه برخورد قرآن تنھا به آيت قبل محدود نمانده، به ارتباط دروغگويان

  :می گويد

َقتل الخراصون  ُ َّ َ ْ َ ِ َالذين ھم في غمرة ساھون  ﴾١٠﴿ُ َُ َُ َ ْ ٍْ َ ِ ِ    نادانى بىۀھمانان كه در ورط)١٠(مرگ بر دروغپردازان  -  ﴾١١﴿َّ

   الذاريات)١١(خبرند 

َ إن يتبعون إال الظن وإن ھم إال ي... ْ ََّ َِّ ِ ِ ُِ ْ َْ َّ َّ َ ُ ِ َخرصون َّ ُ ُ "  اينان کسانی اند که ظن و گمان را پيروی می کنند و دروغزنانند-﴾١١۶﴿ْ

  انعام 

که اينک سنگ حمايت " ھاشم جالد"اين جاسوس کثيف استخبارات " ھاشميان"حال که با موضعگيری قرآن نسبت به 

  .وی " معذرت خواھی"ازيم به برادرزادۀ زن باره و شريک جناياتش را به سينه می زند، اندکی آشنا شديم، می پرد

  ادامه دارد

==================  

  :يادداشت

و ان عليک لعنتی الی "از چھار دستۀ لعنت شده در قرآن اول شيطان و شيطان صفتان يا آن خوی مطلق ساز است که 

اتوان ترين ناتوانان ، دستۀ سوم دروغزنان و دروغگويانند که ن"اال لعنت هللا علی الکافرين"، دوم کافران "يوم الدين

اال " ستمگران اندآنھاو آخرين " اال لعنت هللا علی الکاذبين"ھستند که از جھاد اکبر يعنی جھاد با نفس اماره می گريزند

  "لعنت هللا علی الظالمين

 


