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 Social اجتماعی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۶
  

  ..."نادان پرمدعا و"يک تجسم کاملی از " ھاشميان"
  

ميان"، مطلب ٢٠١۵ جون ٣٠به دنبال آن که ويراستاران پورتال به تاريخ  ه " ھاش ون ب اب " معن ويس، جن ر ن سندۀ پ نوي

ه در نقش خرد " محترم آقای سديد ه ک سان خود فروخت ن ان انيدند، اي شر رس ه ن شائی آن ب را با اغالط فاحش امالئی و ان

ر شخص دباخته بر ھمه می تازد، به جای انديشيدن و اصالح کمبو ز ب وھن و تحريک آمي ل م ھايش، با ارسال يک ايمي

القوه با ان . خودم، عقده گشائی نمود که خودم ھم به مثابۀ فرد و ھم به حيث يک تن از متصديان پورتال، اين توانائی را ب

ه " ھاشميان"داشته و دارم تا ھجويات اليعنی وی را پاسخ می دادم، از يک جانب خودم درگيری قلمی با  ه عمری ب را ک

وده ه کشور سپری نم ردم و خيانت ب ستم  جاسوسی از م ق شأن خود نمی دان ال، ، الي صديان پورت و از جانب ديگر مت

ه  را" ھاشميان"ھتاکی بيخردانۀ  وط ب ا من ی من تنھ ال و ادارۀ آن تلق ام پورت ه تم سته، آن را اھانت ب  جوابی را از وندان

ده اگر شرافت پوزشخواھی را  د، متوجه گردي طريق ھمان ايميل برايش ارسال داشتند، تا اگر پای اشتباھی در ميان باش

  .ينده آن را تکرار نورزدآد، حداقل در نداشته باش

ته و می " ھاشميان" وان نوشت، سردر آخور بيگانگان داش ه جرأت می ت ته اش، ب ار گذش دگانی نکبتب ای زن که بر مبن

ر که از طرف آنھا و متصديان آن " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"خواھد با حمله بر پورتال  ال دي اد پورت ل از ايج حتا قب

ود-دون آن که بداند، زمانی ب وده ب ار نم  - شايد ھم می دانست، مگر در مقابل پول حق العضويت نشريه اش سکوت اختي

دارد"به مثابۀ يک ابزار مورد استفاده قرار گرفته بود و مجبور بود شعار پورتال را که  ر " کشور اشغال شده استقالل ن ب

ه جای مناسباتش را با استعمار  باالی نشريه اش درج نمايد؛ ا و ب تغفار از درج آن شعار ھ ا اس ائی ب و اشغالگران امريک

اگزير از موضع يک " معانقه"آن  ه ن د، ب رميم نماي ته است، ت با سفير دولت دستنشانده که زمانی سردرآخور ببرک داش

  .مزدور استخباراتی بر پورتال و شخص اين قلم در اشکال ديگری ادامه داد

در پاسخ به اتھامات و دروغپردازيھای شرم آور اين دانشمند خود خوانده، "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"وقتی پورتال 

رداز"از طرف متصديان پورتال نوشتۀ  ان و دروغپ م ميھن ل توجه ھ ی آزرم قاب اريخ س" ھاشميان" ب ه ت پتمبر را ب وم س

ميلی که بازتاب و آئينۀ کردار خود و خانواده با ارسال چند اي" ھاشميان" به نشر سپرد، از آن تاريخ به بعد باز ھم ٢٠١۵

ا را توسط دوست تا ، بر من فحاشی نموداش بود،  ری ھ ن درگي ام اي تۀ تم ه رش ستی ک ات امپريالي از آن طريق نزد مقام

توبه اش مورد قبول قرار در دست دارند، ، و سايتک پرچمی زادۀ رسوا" باری جھانی"، "ھاشميان"جانی و يار غار جان

  .گيرد

شر آن از آبا دريافت آن ايميل ھا، اين قلم آگاھانه به  ا ن ا و ي ل ھ ورد آن ايمي اه در م داد، چه ھرگ شان ن نھا عکس العمل ن

ت، اوال  ميان"ًطرف ما اقدامی صورت می گرف ه صفت " ھاش ذاب"ک ی می دارد، می توانست " ک ماھيت وی را معرف
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ایازمنکر شود و  سترۀ فعاليت ھ ۀ تناسلی" طرف ديگر، بحث روی گ يم در " آل ه دھ ا آن را ادام ود، ت ه ب من آغاز نيافت

ال " ھاشميان"حالی که  تاران پورت ی اش از طرف ويراس می خواست بدان وسيله، شرمگاھش را که با نشر اغالط امالئ

ود دگانی نم ا زن ان امريک ه در ھم ل ک ه و دل در چھارراه به نمايش گذاشته شده و به گفتۀ يکی از جوانھای بی پروای کاب

  .، بپوشاند"بودشده  تنبانش کشيده" دارد، "ھاشميان"پری از خيانت ھای 

ی"اينک که با نوشتۀ جديدش معنون به  ه معروف افقين: خطاب ب اذبين و المن ی الک ة هللا عل ايتک پرچمی " و لعن ه در س ک

ان در امور افغانھا نشر نموده، باز زادۀ رسوا، اين بلند گوی ادارۀ مستعمراتی کابل در المان و دست دراز استخبارات الم

سد ين می نوي ده، چن ام حسين :"ھم به سراغ من آم ه قرارمسموع ) موسوی(يک شاگردآقای موسوی بن ک

اھی خودرا  ديالوجيکی ميباشد، گ سايت اي ده و تايپست اين ويب ا صنف ھشتم خوان مکتب رادرکابل ت

ا " گارش معرفی ميکندمورخ ومتخصص تاريخ وگاھی ھم معلم امالء وانشاء واصول ن با آن که بحث ب

  : اندکی مکث نمايمجای دارد زيبندۀ ھيچ فردی نيست،" ھاشميان"انسان بيدانشی مانند 

  : آنھم از منظر درست نويسی و بدون توجه به صحت و سقم ادعادر ھمان جملۀ باال

ا صحبت "د"می تواند با کسرۀ اضافت در آخر حرف " آقای"و " شاگرد" چسپيده نگاشتن -١  معنائی را افاده کند که گوي

ه  ست ک وی"از فردي ته است" موس تادی داش ام اس ر وی مق ه . ب د ک سنده آن باش ور نوي اه منظ وی"ھرگ ی از " موس يک

ای  اگردان آق ی"ش ين " معروف ر ب ل اگ د اق ست ح ی باي اگرد و " د"است، م ی " آ"ش ود، فاصله م ته ب ه نگذاش ای کام آق

  .می نمايدنويسنده ال بر بيسوادی گذاشت، چسپيده نوشتن آن دو د

ته ھای " انشاء"عاليم  -٢ وئی وی در " ھاشميان"چيزی است که در ھيچ يک از نوش ت، گ وان سراغ آن را گرف نمی ت

ود، چنانچه  شده ب ۀ اسم " موسوی"عصری زندگانی می نمايد که تا آنزمان در زبان دری عاليم انشائی پذيرفته ن ه مثاب ب

   .خنگ نگارش می يافتخاص می بايست بين نا

  . می باشد، در حالی که در اينجا بحث اشتھار در ميان نيست" مشھور"به معنای " بنام "-٣

  .نوشته شود" مؤرخ"غلط است و می بايد " مورخ "-۴

 از آنجائی که فعل يکی از ارکان اصلی جمله و حتا اساسی ترين رکن آن است، اين حق را دارد تا ھميشه به صورت -۵

  .يکجا نوشته نشود" می"ل آمده، با عالمت استمراری مستق

" مسموع"که گويا من به اساس " ھاشميان"از اين بحث امالئی که بگذريم، می آئيم به ارتباط صرف يکی از ادعاء ھای 

  :به اين پرفيسور بيسوادان بايد گفت. وی، تا صنف ھشتم درس خوانده ام

حکم صادر نمائی، اندکی تحقيق نمائی؟ مگر ھمان خجالتی که صدور " سموعم"يشتر از آن که قرار پ فکر نمی کنی، -١

شيده، تبراي" معروفی"حکم در مورد استاد سخن آقای  ای ک  به وجود آورد، کافی نبود که باز ھم آب را ناديده موزه از پ

  خود را مسخرۀ خاص و عام می سازی؟

ن را " انسان جامع الکماالت نيست"ًامال موافق ھستم که ، من با اين حرف ک"انسان اشتباه می کند"شايد بنويسی،  مگر اي

دارد، احق و وظيفۀ خود می د االت شدن را ن امع الکم ع ج نم به آدمک ھائی از قماش تو بنويسم که ھيچ کسی از شما توق

  . مکر خود بايد بکوشيد که جامع االشتباھات ھم نباشيد

  !ه علومھمدر جناب دانشمند 

سلمان ن ام م ا تم ن حديث بيچاره ب اھی اي يچ گ ا ھ ا، آي ائی ھ د"م ی چون را " محم ا داشتن پيروان ه ب و ک ه ت ازی ب يچ ني ھ

  :، شنيده ای که گفته استندارد" ابی لھب" دشمنانی از سنخ

شيندقبدان معنا يک مسلمان آن" مسلمان را از يک غاردو بار مار نمی گزد" و آن غار نن ا جل ه ي ر در عقل دارد ک ا اگ  و ي

  .می نشيند، غار را ببندد
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اويزی، " سياف"و " مالعمر"تو که در ھر کالمت می خواھی با مسلمان نمائی و اسالم پناھی، خود را به خصيه ھای  بي

ه شد چه  ار آورد ک آن عقلت که وقتی يک بار صدور حکم بدون تحقيق و طبق مسموع چنين خجالتی بزرگی را برايت ب

رت و ش دکی غي ر ان ار از اگ د ب م، ص دور آن حک اطر ص ه خ ست ب ی باي ت، م ی داش ود م و وج سندگی در ت رف نوي

شتر از " معروفی"آقای ا من بي ه گوي ا می داری ک ار ادع وده، اينب تان نم اد ھندوس معذرت می خواستی، باز ھمان فيلت ي

  .صنف ھشتم نخوانده ام

ه خاطر . و با چنين اسلحه ای به جنگ رقيبان نه ساختن سوابق تحصيلی برای من بار اول است و نه ھم رفتن ت-٢ ھمه ب

از موضع يک عضو فاميل، پرده از روی خباثت ھا و کثافت کاريھايت برداشت " نبيل مسکينيار"داريم زمانی که آقای 

ه سوابق  ه سؤاالت وی، شروع نمودی ک ه عوض پاسخدھی ب و تو را نزد ھمه کس ھمانی که ھستی معرفی نمود، تو ب

  .برده را زير سؤال ببری که گويا مکتب را خوانده و يا نخواندهتحصيلی نام

تخبارات  تعمار و اس ه اس سته اش ب ايتک واب به ارتباط زندگينامۀ تحصيلی من ھم از برکت وجود پرچمی زادۀ رسوا و س

يش از جھانی ال حدود ب ه د تبصره در نظر خواھی ان١٠٠ به خصوص استخبارات المان، در ھمان آغاز ايجاد پورت اخت

والی شد که يکی با من در قم ھمصن م ھي اق و آن ديگری ھ م ات شھد ھ الين " موسوی"فی بود و ديگری در م را شب برب

  .مادرش ديده بود

م ان تو که آنھمه منبع، من جمله نھاد ھای استخباراتی که برايش از ھ ه ب کار وسگ دوی می کنی، در قفاء داری چه شد ک

دگی ذھنبه عوض پرسان از ھوشيار ھا و  ی ديوانه ھايت، براساس مسموع می خواھی، با چنين ادعائی به نحوی عقبمان

  .ت را بپوشانیا

ن -٣ ار دارم، بحث روی اي ا را در اختي دام شھادتنامه ھ ده ام و ک د صنف خوان  در اينجا بحث روی اين نيست که من چن

ه دان و احمقی ھستی که قالده ات را در دست چنااين است که تو انسان ن ی ک د داده ای و ھر طرف د پرچمی طرار و رن

 به جنگ سايرين ساخته، به وسيلۀ تو" گوه سر چوبک"اگر بنويسم از تو . آنھا می خواھند، تو را به ھمان سمت می برند

  .می روند، حرف به خطا ننوشته ام

ۀ با وجود حمق ذاتی و درجۀ ھوشی که از ا" الطاف خاندانی"تو انسان نادان که از برکت  د قبال الغ فرا تر نمی رود، چن

ساخته اند، چرا نمی " چھارپائی براو کتابی چند:"روباه را بر پشت بار کرده، مصداق کامل مصرع سعدی که گفته است

ای  ال آق ز پورت ار عزي تۀ ھمک تناد نوش ه اس م ب خواھی بفھمی که در اينجا بحث روی قبالۀ روباه تو نيست، که ھمان را ھ

ه چه پوھنتون" پغمانی" و ب ه ت ن است ک ود، بلکه روی اي شناخته ب ه رسميت ن  کابل به مثابۀ مرجع صاحب صالحيت ب

  . اندازه می دانی و من و ما به چه اندازه

د، قامروز ديگر آشکار شده و بعد از فاجعۀ ثور و امواج کثير پناھندگان افغان در ا صا نقاط جھان ديگر ھمه کس می دان

ن لقب و آن لقب که نھاد ھای استخباراتی چگ ا اي أمين خواستھای استعماری شان ب ونه افراد مورد نظر شان را جھت ت

د در جائی ادعای  و بخواھ د ت سوادی مانن دانش و کم سان بي ی ان ازند، در نتيجه وقت م افتخاری ملقب می س علمی و يا ھ

ه ، می خواھند بدانندھم نمايد، مردم به کاغذ پاره ھايش اھميتی قايل نسيتند" دی. اچ. پ"د ھا صداشتن  ً که اوال از آن ھم

  .سند چه در بساط دارد و در ثانی تا چه اندازه اندوخته ھايش را به کار می بنندد

ددر آن اين ھمان محکسيت که افرادی از قماش تو به مانند االغ مال نصرالدين  م . تا زانو به گل فرو می رون ا مھ در اينج

انتر از آنيا صن خوانده ام و ٨که من تا صنف نيست  م پاي ا ھ د. ف شش و ي ين صنف ھشت خوان ه ھم م آن است ک  ه،مھ

دگان رسوا ساخته، و در "ھاشميان" ام خوانن شگاه تم اه را در پي ۀ روب د قبال ته ا۵ صاحب چن يش از ش صفحه از نوش  ب

ه  برخوردار مدھستی از خرچه تو اگر اندکی بيشتر از آن .  غلطی امالئی و انشائی گرفته است١٠٠ ودی و باالخان ی ب

ائين را ات  ا صنف ھشتم پ ه من را ت ه عوض آن ک ورده و آًکامال به پرچمی زادۀ رسوا و باندش به اجاره نداده بودی، ب
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ان  د، خود را ھم اگردم بودن م ش ۀ معل برای تمام آنھائی که از سوابق تحصيلی من اطالع داشته و يا ھم در مؤسسات تربي

ز می فرستادی و معرفی بداری، " بکوگوه سرچ" رای من ني دائی را ب اب اھ بزرگوراری به خرج داده، يکی از آن الق

  ".گرفته شده است" استاد ادب دری"اغالط امالئی و انشائی من توسط يک "ادعا می کردی که خوب 

ه خور نيدگی می خواھی ب وان ش ر عن ه آنچه را زي ذيرم ک ر بپ ده، اگ ردم ًمگر اينک با وضعيتی که فعال به وجود آم د م

م و  دانی سويۀ فھ يچ مي ًبدھی و محصول شکمبۀ خود نيست، درست باشد و سويۀ تحصيلی من واقعا صنف ھشتم باشد، ھ

  دانش تو انسان پرمدعای ميان تھی تا به کجا عقب کشيده می شود؟

موده ھميشه با افتخار که ھيچ گاھی عقايدم را مخفی نن" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تو بابت موجوديت من در پورتال 

سه دون-مارکسيزم"ابراز داشته ام که به  ائو ت شۀ م ردمم را در "  لنينيزم، اندي شور و م ه راه نجات ک ته و يگان اور داش ب

تطبيق خالق آن در شرايط ميھنم می دانم، تمام ھمکاران و متصديان پورتال را با زير پای کردن يکی از اساسات اسالم 

اه "اتھام نبنديد"ته است به کسی ًو قرآن که صريحا گف ه ھای روب ام قبال ا تم ا حاضر ھستی ب ، ملحد اعالم می داری ، آي

  خودت و پشتوانه ھايت، از ديانتی که ادعا می داری، دين يکتا پرستی است، دفاع نمائی و مھر ثنويت را از آن بزدائی؟

ل دکی بادارانت تو ھمين را می خواستی که برمن يک جنگ قلمی نا خواسته را تحمي ا باشد ان داری ت ه آ ب سوده خاطر ب

ان در تکشتار مردمم و تاراج دارائی کشورم ادامه دھند، بيا که بحث کنيم و بحث ما را از تئوری خلق  انسان و خلقت جھ

ا من شش روز آغاز نمائيم، ديده خواھد شد که در نھايت تو قادر خواھی شد که اجداد من را از خاک ثاب می ت نمائی و ي

دان. توانم اجدات را نوعی از بوزينه به اثبات برسانم ن مي ل . اين گز و اي تعلم صنف ھشت مقاب چلنجی از طرف يک م

در غلطی .ماستر داکتر پروفيسور دروغپرداز  مگر يک نکته را بايد به خاطر داشته باشی که من بعد تمام مقاالتت را آنق

دانامالئی و انشائی بيگرم و با رنگھای بيرق ھای زی ھا نھادھای استخباراتی متعددی که خود را ب ه ای رنگ آمي  فروخت

  .نمايم، که يا نوشتن را کنار بگذاری و يا ھم امالء و انشاء را در نوشته ھايت مراعات نمائی

  اين رشته سردراز دارد

 


