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 Social اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٩
  

  " ھاشميان"تقليد ميمون وار
  

بود که " نی د بيزو کار ندیترکا"شايد به خاطر تان مانده باشد که من در يکی از مقاالتم، فکر می کنم مقالۀ معنون با 

  :نوشتم

بعد از بازگشت از امريکا به عنوان سند دکتورايش تقديم پوھنځی ادبيات و علوم بشری نمود، " ھاشميان"سندی را که 

به کار استخدام " پوھندوی"با رتبۀ علمی را از طرف آنھا مورد پذيرش قرار نگرفت و به ھمان علت ھم بود که نامبرده 

  .ننمودند

 انشائی اش نظر انداخته می شود، - الط امالئی غمعاصر و ا" کج کاله خان"تی امروز به نوشته ھا و سطح درک اين وق

متوجه می شويم که ھيأت علمی آنروز پوھنتون کابل، از چه ديد صائب و ھمه جانبه ای برخوردار بودند، آنھا در ھمان 

اری از شخصيت سالم در سطح يک انسان اکادميک است، بلکه از نه تنھا ع" کج کاله خان"آغاز درک نموده بودند، که 

  .حيثيت استاد مستقلی را در تدريس دارا باشد" پوھندوی"ن را ندارد، تا به عنوان آلحاظ فکری و دانش ھم شايستگی 

د، به دنبال  خالی از مغزش ندارکلۀاين انسان ھرزه و ياوگوی که به جز فحاشی، افتراء و بستن اتھام، چيزی ديگری در 

و " معروفی"به خصوص آقايان " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"درگيری ھای قلمی با تنی چند از نويسندگان پورتال

، از آن جائی که چيزی برای گفتن در انبانش باقی نمانده بود، و نمی توانست پاسخی مبتنی بر منطق بحث ارائه "سديد"

اتھام خلقی بودن را بسته، از وی " معروفی"ر آن استاد است، نخست بر آقای دارد، با شارالتانی و ھوچيگری که د

اتھام " سديد"خواست تا به جای کار ادبی، از چشم ديد ھايش در دوران خلق و پرچم ياد نمايد و به دوام آن، بر آقای 

  .يسدمی باشد و با اسم مستعار می نو." آزاد ل"بست که گويا ايشان ھمکار ديگر پورتال آقای 

 "ھاشميان"برای اثبات دروغپردازيھای " سديد"و آقای " معروفی"در اين قسمت نمی خواھم وارد بحث ھائی که آقای 

 اين کار را انجام داده و من بعد نيز انجام شان خود،مطلب نوشتند، وارد شوم چه آنھا به ده ھا و صد ھا بار بھتر از من

است در " ھاشميان"نندگان عزيز را بدان، جلب می نمايم، ھمانا فقر دانش خواھند داد، آنچه در اينجا توجه شما خوا

  .نگارش

 رسيده و ديگر چيزی از آن به غير شرنگ شرنگ به ته ديگ" ھاشميان"ر و استدالل زيرا از قرار معلوم کفگير فک

عليه وی به کار " معروفی"کفگير و ديگ، قابل بيرون شدن نيست، که اگر چنين نمی بود، با اطمينان او عنوانی را که 

  .برده، مورد استفاده قرار نمی داد

، او حق دارد چنين عنوانی را به کار "لعنة هللا علی الکاذبين: خطاب به ھاشميان: "صاحب می نويسد" معروفی"وقتی 

گر وقتی اين را گير آورده و با ارائۀ اسناد، آن را به ھمه کس نشان داده است، م" ھاشميان"برد، زيرا دروغ و کذب 
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ولعنت هللا علی الکاذبين والمنافقين  : خطاب به معروفی«"خرد باختۀ دلقک آن عنوان را بدين شکل تغيير می دھد

  .تقليد ميمون وار ھمان عنوان چند غلطی در لفظ و معنا مرتکب می گرددصرف با ، »!!!

 که در واقع تالش می ورزد، تا "ه خانکج کال"است، " آيت قرآن" اولين مسأله تغيير و تصرف در شکل نگارش -١

خالی زير کاله را از انظار بپوشاند، آنقدر غبی و نادان تشريف دارد که وقتی می خواھد از روی يک جمله تقليد 

کشيده عوض می نمايد، " ت"را به " ة"بورزد، تا آن را غلط نسازد آرامش نمی گيرد، چنانچه در ھمان عنوان، تای 

ه غلط نويسی را می بيند، حق دارد بدين فکر بيفتد، که نکند اين انسان لجوج قسم خورده است که وقتی انسان اين ھم

  .درست ننويسد

 با در صدد استفادۀ ابزاری از اسالم بوده و به عالوۀ عدم اعتقاد، ھيچ گونه آشنائی" کج کاله خان" از آن جائی که -٢

کرشمه در آنجا و قواعد، اصول و فقه اسالمی ھم ندارد، فکر می کند ھمه چيز خانۀ اربابش است که می تواند با ناز 

لميده، باد شکم گنديده اش را خالی نمايد، که اگر اينطور نمی بود و وی در کنار فھم سالم از اسالم و قرآن اندکی احترام 

ن را تغيير نمی داد و در ثانی، به خود اجازه نمی داد تا به آيت قرآن چيزی را آالی ًھم به آيات قرآنی می داشت، اوال ام

  .از خود پيوند نمايد

اين احمق مغز خر خورد نمی خواھد بفھمد که زياد کردن و کم کردن آگاھانه در ايات قرآن و تالش در جھت تحرف آن 

 که اين متن را از نظر می گذراند، سر بر زمين و کون جای دارد در ھمين لحظه. يکی از مصاديق کفر می تواند باشد

نيست، " محمد عمر آخند زاده"خ خودش و مال نبه آسمان نموده، سجدۀ شکر به جای آورد که طرفھای مقابلش از س

  .می گذاشتند" کشمش"نامش را با زدن چوب به نشيمنگاھش، ورنه صرف به دليل ھمين حرکت ناسنجيده اش، 

دزد با پشتاره را معرفی داشته، دروغھايش را به ھمه می نماياند، حق دارد وی را مخاطب " عروفیم" وقتی آقای -٣

اين انسان احمق و خيره سر نمی خواھد بفھمد .ساخته، دروغگوی و کذاب معرفی داشته، لعنت خدا را بر وی حواله دارد

ا عنوان وی را نيز شامل شده، لعنت خدا عليه که در اينجا کس ديگری به غير از وی دروغگوی و منافق وجود ندارد، ت

  .وی الزم سازد

ديگ خالی اش رسيده، دست به يک تقليد ميمون واری از آقای ته به عبارت ديگر اين احمق که گفتيم ، کفگير دانشش به 

ت بر زيرا وقتی ھمه کس بگويند که لعن.  که تکرارش، در واقع تف رو به باال را مانند استزده است" معروفی"

 درکاز اين که . فرستاده است" ھاشميان"است، در نتيجه ھمه کس لعنت بر " ھاشميان"دروغگو، چون دروغگو فقط 

 و فرتوت ، غبیيش از اول وی را چنين تھی مغزاچنين مسأله ای از سطح فھم اين دلقک باالتر است، گناه ما نيستف خد

  .آفريده است

ن کلمه که يکی از کلمات قرآنی بوده و در آنجا بار بار مگر در ھمه حالت به يک اي:  مکثی ھم به ارتباط کلمۀ منافق-۴

دوروی، مايۀ نفاق، آن که به ظاھر اظھار ايمان کند و لی در باطن کفر در "معنا به کار رفته است، در لغت به معنای 

   فرھنگ کامل-"دل دارد، به ظاھر دوست مگر در باطن دشمن

  وجود داشته و يا خير؟" ھاشميان"خصوصيات در ھمين بيائيد، ببينيم که 

در تمام دوران زندگانی از آن جائی که در خدمت استخبارات قرار داشته و به مثابۀ وظيفه احوال دوستانش " ھاشميان "-

، يعنی در باطن به تمام دوستانش دشمنی و خيانت ورزيده است، مگر در ظاھر خود را را به مسؤولين رسانده است

  .نھا معرفی داشته، لذا منافق می تواند مصداق خود را در او بيابددوست آ

در ظاھر خود را مسلمان معرفی داشته و حتا با برچسپ ملحد و الحاد می خواھد، افرادی از قماش خود را " ھاشميان "-

دمت کفار قرار عليه روشنفکران و دگرانديشان تحريک نمايد، مگر در واقعيت امر، با جاسوسی از مسلمانان و در خ

  .داشتن، باز ھم مصداق کامل منافق به شمار می رود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که در ظاھر مسلمان نمائی می نمايد، در واقعيت امر نه تنھا ھيچ گاھی سربر سجده نمی گذارد، بلکه با " ھاشميان "-

ً در اسالم شديدا اعمالی را انجام می دھد که... شراب نوشی، لواط دادن، زنا با محارم، ھتک حرمت ديگران، قمار و 

  .به شمار می رود" ھاشميان" نفاق در  در صدممنوع بوده، مصداق صد

در ظاھر خود را روشنفکر و دموکرات معرفی می دارد، مگر در واقعيت امر با بوسه به آنجای مال " ھاشميان "-

ب بچه ھا در افغانستان در عمل به اثبات رسانيده که چيزی به غير از ادامۀ قدرت طالب و طال" عمر آخند زاده"

  .نخواسته تا مغز استخوان عنصريست ضد ارزش ھای دموکراتيک و روشنفکرانه، يعنی باز ھم نفاق و دو روئی

 نيز ھمکاسه بوده، از يک ميھنفروش آخرين دو روئی اثبات شده اش، با سفير دولت دست نشانده که زمانی با ببرک -

، قالدۀ ننگين نفاق است که بر گردن خودش می فغانيت و ضديت با اشغال نمودنعای افغان، او با آنھم ادکون گوز زدن 

  .زيبد

 


