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  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
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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۵ نومبر ٢٠
  

  "قيس صغير"به جواب 
  .کنند" کبيرش" که کسانی می خواھند 

٣  
  :به جای مقدمه

نترس کشور آقايان  نخست از ھمه، سپاس بيکرانم را خدمت دو تن از ھمکاران گرانقدر پورتال، دانشمندان شجاع و -١

  .از صميم قلب تقديم می دارم." آزاد ل"و " سيد ھاشم سديد"

استادان فرھيخته، شما از من تازه کار با قلم شيوای تان چنان ياد نموده ايد، که وادارم می سازد من بعد، به خاطر احترام 

ندن را داشته باشد، تا چه رسد به عميقی که به ھريک تان دارم، بکوشم تا نوشته ھايم حد اقل ارزش نوشتن و خوا

ران می دانيد که کار نويسندگی من در سطح کنونی با پورتال آغاز يافته و قبل از ابه يقين شما بزرگو. تعريف و تمجيد

از .  سطری از من به چشم می خورد، به صورت عمده، طنز کوتاھی بيش نبوده استنجاآاگر گاھگاھی ھم اينجا و يا  آن

آدمی بوده ام که در .  ھيچ گاھی در جمع آنھائی نبوده و نيستم که ادعای درک و فھم ھمه چيزی را دارندشما چه پنھان

د درسی و لباسھايم را با ،  از صنف ھفتم به بعد تمام مصارف درسی اعم از تھيۀ مواکورۀ رنج و مصيبت بزرگ شده

  . دستم آماده نموده امآبلۀ کف

بر شانه کوچه ھای " راش بيل"مکاتب، خشت زنی کرده ام و در زمستان تابستانی  تدر تمام تابستانھا حين  تعطيال

کی پول به دست آورده، پدرم نداسيلو و کوته سنگی را زير پای گذاشته ام تا مگر بامی بيابم و با پاک کردن برفھايش، 

  .شار قرار ندھم نفره، خم شده بود، زير ف١۴ فاميلرا که بدون آن ھم شانه ھايش زير بار مصارف يک 

 - که حتماً دارد-اين نکات را به خاطری نوشتم تا شما دوستان متوجه باشيد که ھرگاه در نوشته ھايم، کمبودی وجود دارد

  .ناشی از بی توجھی ام نمی باشد، بلکه اندازۀ بضاعتم به ھمان پيمانه است

 نومبر ١١بی شرف و بی ناموس مؤرخ " نھاشميا"نوشتۀ خرفيلسوف زمان يعنی که تا قبل از اين " قيس جان "-٢

منتشر شده است، از نظرم نگذشته بود، تصميم داشتم تا با " ستانتول افغان"يعنی " باری جھانی" که در سايتک ٢٠١۵

، برخورد نموده، بعضی حرمت ھا را در موردت نگھدارم؛ اما با مطالعۀ به مسخره گرفتنتتو بيشتر از موضع 

 ناموس به استقامت زنده و مردۀ ما، و با ايقان به اين که تو زنازادۀ کثيف از يک سو در عقب بی" ھاشميان "ھایدشنام

ن عده از شعله آ را حمايت می نمائی و از طرف ديگر به منظور خر ساختن ویتمام اين لجن پراگنی ھا قرار داشته و 

، جای نماز آب کشيده، تی خويش نمی دانندرا به مثابۀ ناموس مبارزا" مجيد"ھای بی ايمان و سامائی ھای که حرمت 
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فتوای عفت قلم و عفت زبان را با ھمپالگی ھای وطنفروش و ناموس فروشت صادر می نمائی، به اين نتيجه رسيدم که 

که طبق شنيدگی ھمين اکنون در شھر اقامتش " ھاشميان"من بعد به عوض مخاطب ساختن انسان بی ناموسی مانند 

" علم" نموده، با قوادی دختر و نواسه ھايش امرار حيات می کند، و يا ھم نورچشمی سپاه المان و باز" مرده گاو خانه"

، مخاطب قرار داده، به  رااحمق، فقط شخص خودت و منشی ھای دامن دريده ات" نبيل عزيزی"، "شاھنشاه بلخ"بردار 

  بی ناموس نشان دھم، که دشنام دادن يعنی چه؟ " ھاشميان"تو و 

بی ناموس از دشنامھا و تھمتھايش معذرت بخواھد و يا اين " ھاشميان"ته ھا تا زمانی ادامه پيدا خواھد کرد، که اين نوش

اعالم داشته است، فاصلۀ تان را با " ناتو"را مرده گاو ھم منبع تمويل آن " ھاشميان"که سايتک استخباراتی تو که ھمان 

در غير آن در قسمت ھای بعدی از زندگينامۀ اجتماعی، سياسی، . آن بی ناموس وطنفروش در عمل به اثبات برسانيد

 اھل ھنود کشور را بر سر شان  برگران جنسیتجاوزخانوادگی و سکسی استادان ادبت آغاز نموده، به دنبال آن تنبان 

  .چپه خواھم بست

  !پرچمی زادۀ رسوا

  :در نوشتۀ اولی ات از من چنين پرسيده ای

  

 اين دار سابقه قلمی ھمکاران ساير و روستايی عبدالحنان آقای ھم و فیمعرو آقای ھم و شما ھم«
 خلق دموکراتيک حزب مرکزی کميته عضو رنجبر کبير با نسبتی وھيچ کيستم من که ميدانند پورتال
  .ايد داده قرار خويش خالی ميان ھای تھمت ھدف نيز مرا عزيزی، نيبل کنار در شما ولی ندارم،

 
 من نمائيد، ثابت ايد، کرده ادعا رنجبر کبير به من انتساب مورد در را آنچه تا ميخواھم شما از

 راست : اينست )سديد(کلمۀ لغوی معنی( سديد ھاشم سيد اقای به را شما ادعای وسقم صحت قضاوت
 بر پا باری تا ميگذارم تان فعلی دوست و پورتال اين سابق ھمکار )استوار و محکم و درست و

  » .کنند اظھار ميدانند حقيقت را آنچه و نگذارند حقيقت
  

  !بچه جان

از شما و تعلق خانوادگی تان اطالع دارند و يا ندارند، مسأله ايست مربوط به " روستائی"و " معروفی"اين که آقايان 

 جمع و من را نيز در" ھم شما"آنان که خود می دانند و می توانند در مورد ابراز نظر نمايند، مگر اين که نوشته ای 

بی ناموس کار گرفته ای و " ھاشميان"آنھائی قيد نموده ای که گويا با ھم شناخت داريم، از چالھای استخباراتی نوع 

تو و امثال تو . خواسته ای با نوعی مظلوم نمائی به خواننده چنان تلقين نمائی که گويا شخصاً با خودت آشنائی داشته ام

تنھا که  نمی کشيد، ھيچ شده است که يک بار از اينھمه بھتان و دروغ، آنگاھی که از ما و از مردم افغانستان خجالت

  ھستيد نزد خود خجالتی احساس نموده باشيد؟

  !پرچمی زادۀ رسوا

د که گويا  اصالً وجود خارجی  شويد و ادعا داريموجوديتممی توانی بنويسی در حالی که با آيت و قسم می خواھيد منکر 

ندارم، کسی که اساساً وجود خارجی ندارد، از کجا بايد بداند که تو چه کسی ھستی و پدرت کيست؟ مگر من شاھد عقد 

رفته بودم و يا ھم گھواره ات را شور داده بودم که بدانم، تو پسر چه کسی " تنگر"پدر و مادرت بودم، يا با مادرجانت 

  ھستی؟

  !ۀ رسواپرچمی زاد
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 فقط مادر ١٠٠ در ١٠٠در تمام جھان اعم از افغانستان و يا خارج از آن، اصل بر آن بوده که به درستی و با ضريب 

متأسفانه اين قاعدۀ عام ، با مطالعۀ کتاب . يک پسرش را می دانسته، نه کس ديگریجبوده که ھويت حقيقی پدر بيولو

که زمانی و برای مدت طوالنی در " قدوس غوربندی"و نوشتۀ مختصر " درھا در با" به نام " ثريا بھاء"قطور خانم 

" پرچم"ھا قرار داشته و در ھر موردی که حرفھای شان قابل سؤال باشد، به ارتباط " پرچمی"تماس دايم و نزديک با 

ھا که گويا وقتی افشاء گری ھايشان از ارزش خاصی برخوردار است؛ مطلقاً خدشه دار شده، به استناد پرده دری ھای آن

عملی می شده است، حتا مادران پرچمی نيز " از ھر که به ھر که"چراغھا خاموش و جشن شروع می شده، و شعار

يک اوالد شان چه کسی بوده است، مِن دشمن پرچمی ھا که جنمی توانسته اند با قاطعيت حکم نمايند که پدر بيولو

ان نخورده ام تا چه رسد به اين که در چنان مجالسی حضور داشته، خوشبختانه ھيچ گاھی با يک پرچمی در يک کاسه ن

يک خودت چه کسی است؟ چرا به عوض اين که از من می جشاھد مقاربت ھا باشم، از کجا بايد بدانم که پدر بيولو

ای  را که پشت سر گذاشته ای، بردر و مادرت، دوران صباوت و مراھقِ پرسی، خودت پای پيش نگذاشته، با معرفی پ

  .يک تو، درس انتراپولوجی بخواندجھمگان توضيح نمی دھی، تا فردی مانند من مجبور نباشد، جھت اثبات پدر بيولو

  !پرچمی زادۀ رسوا

يک تو می باشد نه پدر رسمی، پدر معنوی و پدر ھای ديگرت که تا کنون چندين بار آنھا جدر اينجا بحث روی پدر بيولو

  .بی ناموس آويزان نموده ای" ھاشميان" خصيه ھای اينک خود را از و را عوض کرده

 جائی که اين نآاز .و اما به کدام سند، اين قلم ادعا دارد که تو پرچمی زادۀ رسوا و فرزند خلف پدر ناخلفت می باشی

  بحث يک بحث تازه نيست و سابقۀ آن به ھفت سال قبل می رسد، جای دارد تا جھت معلومات خوانندگان عزيز پورتال و

  .اندکی به گذشته برگردم" ھوشيارشاه خان"

مطرح " سيد موسی عثمان ھستی" سال قبل، برای اولين بار اين مسأله از طرف آقای ٧حتماً به خاطر داری که حدود 

به نوشت، يکی از محدود کسانی است که اوالً راجع توان که به جرأت مي" ھستی"مسأله از جانب آقای  حطر. گرديد

دگی افراد دارای معلومات اختصاصی است، ثانياً وسعيترين ارتباط شخصی را با مردم سراسر افغانستان تعلقات خانوا

ايجاب می نموده تا " قضاء"دارا بوده و است و ثالثاً شغلی را که در تمام عمر از آن طريق امرار حيات نموده، يعنی 

، به تنھائی گيزه ھای جرم، معلومات کافی داشته باشدراجع به مردم  و ھويت آنھا قبل از صدور حکم به منظور درک ان

قتی ايشان در آن زمان و. در خود ندھدمی توانست از اعتباری برخوردار باشد، که کسی اجازۀ شک نسبت به آن را 

اگر اينطور نيست، پس بگو، "خواستی دھن باز نموده ادعای ايشان را تکذيب نمائی، با صراحت و تھديد گونه پرسيدند، 

  "با شما چه نسبتی دارد؟...  قرار دارد کيست و حاکم "ويلچير"خانمی که باالی 

خودت می دانی که نه . مواجه گرديدی، تا به امروز سکوت نموده ای" ھستی"شخص خودت وقتی با اين سؤاالت آقای 

ين المان ھم ضرب تنھا در فرھنگ ما، سکوت در ھمچو مواردی به معنای پذيرش و رضا تلقی می گردد، بلکه در ھم

ی که جواب رد نمی گيرد، به ئادعا: "انی آن را نمی دانم مگر ترجمه اش چنين استالمالمثلی وجود دارد که با تأسف 

  ".معنای قبول آن است

باز ھم شجاعانه پای به " ھستی"تو تمام اين مدت سکوت نموده و حرفی به ميان نينداختی، چون ترس داشتی که اقای 

نشين را به ھمگان خواھد گفت، اين که شنيده ای آن مرد راستگو و مبارز " ويلچير"، سير و پودينۀ خانم ميدان گذاشته

مريض و در بستر افتاده است با اميد به اين که وی نتواند از داخل بستر، اين آخرين رزمش را تا پيروزی ادامه دھد، 

  .دھن باز کرده، حرف وی را تکذيب می نمائی

  !اپرچمی زادۀ رسو
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 برساند، تاثبانکرده است که نتواند آن را به " ھستی"در اينجا باز ھم کور خوانده ای، چه چنين ادعائی را تنھا آقای 

نيز سالھا قبل با خودت شناخت دارد، از  که" ميرويس ودان محمودی"عين ادعا را رزمندۀ جوان، شجاع و نترس آقای 

ودان "، آقای به يقين تمام دارودستۀ پرچم، نمی تواند جلو پاسخگوئیمطرح کرده است، اگر قاضی نتواند پاسخ دھد، 

  .را بگيرد" محمودی

 قلم بياوری، تا ديده هب اينھا گذشته، چطور است خودت تمام جريان آمدنت به المان و مراحلی که طی کرده ای، ۀھماز 

يا در مناسبات خانوادگی آ آن گذشته يکت برخوردار بوده ای و يا خير؟ از که آيا از مھر و محبت پدر بيولوجشود

  صادقانه برخورد نموده و حد اقل داماد خانوادۀ تان از آن راز مطلع است و يا خير؟

  !بی ناموس باشيد" ھاشميان"منتظر دشنامھای به سبک 

 

 

 

 

 

 

   


