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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire  طنز

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۶ جنوری ١۵

  "فيلسوفخر"پسلگدی 
   خاکش برسراست،دل ز نابينائی خويش می کشد بار جسد     تا گره در سينه دارد دانه

و عذاب " جرمن-جرمن"که رنج استنشاق بوی گنديدۀ رفتن به آشاغالدانی ھائی از قماش باز ھم از لطف دوستانی 

 را تحمل می "ھاشميان"ر پرمدعائی چون خرفيلسوفمطالعۀ چرنديات و ياوه سرائی ھائی از قلم عناصر کمسواد  مگ

 نظر خواھی اما در  جنوری در به اصطالح دريچۀ١٢دارند، آخرين موضعگيری اين آدمک نادان را که به تاريخ 

 ابراز سپاس از ۀنفوذ استخبارات المان در کمپيوتر ھای شخصی افراد است، و در ظاھر به مثاب هراواقعيت امر 

  .نوشته شده بود، به دستم رسيد "استاد ادب  دری"و " قيس صغير" زادۀ رسوا یمچبرادرزاده اندرش پر

  :ضمن سپاس از اين دوستان، بايد بنويسم

آشنائی می يابم به ھمان اندازه عمق شخصيت و منش اين " ھاشميان"زه و ميزانی که بيشتر با نوشته ھای به ھر اندا

انسان خرفت، تھمتگر، خودخواه و خودپرست برايم آشکار شده، به اين نتيجه می رسم که بزرگترين دشمن اين انسان 

يمی، نه موسوی است و نه ھم معروفی و نه ھيچ بی آزرم در جھت افشای ماھيت پليد و ھرزه اش، نه من ھستم، نه نع

   .کس ديگری، بلکه در گام اول خودش و قلم شکسته اش می باشد

فکر می کنم بيتی را که سالھا قبل در مکتب خوانده بوديم و چه بسا در ھمان زمان بدرستی معنايش را نيز نفھميده بوديم، 

  :ش در گوش ما طنين می اندازداينک با سپری شان دھه ھای زيادی از آن روز، چه خو

  عيب و ھنرش نھفته باشد   سخن نگفته باشد  * تا کس

را از نظر می گذرانيد، متوجه می شويد که خرفيلسوف در عين " قيس صغير"وقتی شما آن نوشتۀ تملق آميز عنوانی 

شد، آخر چه نياز است که تا چه اندازه از داشتن يک شخصيت سالم نيزبی بھره می با حالی که انسان کمسوادی است،

انسان به منظور خوشخدمتی به اين  و آن از يک سو خود را کوچک بسازد و از جانب ديگر، ھمه کس را دشمن 

  .پنداشته، زھرپراگنی پيشه نمايد

 برادرزاده اندر و چوکره اش می نويسد، - بخوانيد رذايل-" فضايل"خرفيلسوف به دنبال آن که سطری چند در باب 

  :می دھدتذکار 

 ]به نام[ بنام و شده تقليد ھا گروه بعضی توسط اواخر ]در اين[ درين که ايرانی ھای قاموس از ]غلطی انشائی[ھکذا -"

 يک )دری ِدر( -کنيم اختيار دوری ]غلطی انشائی[،بايد]می شود[ميشود داده مردم ]به خورد[ بخورد )ُدردری(
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 وچندنفر ]می شود[ ميشود نشر شھرمشھد در ھوارايرانیما نشريۀ يک توسط و است ايرانی ]پروژۀ[پروژه

 ]به نام[بنام نموده تقليد  ]آن را[آنرا تا شده گماشته ]ايديالوژيک[ ايديالوژيکی ويبسايت ] به يک[بيک  ]مربوط[مروط

 ما ممحتر تاھموطنان اندازيم می روشنی باره دراين قريب آيندۀ در ]غلطی انشائی[ ما- کنند معرفی) دری قاموس(

  " .غافلگيرنشوند

  ! عزيزخوانندگان نھايت

در اين قسمت فقط آن بندی از نوشتۀ خرفيلسوف را آورده ام که به شکلی از اشکال خواسته است عليه پورتال 

 :اين که گفته اند -  نبايد تبصرۀ من به مثابۀ پاسخ پورتال تلقی بگردد-. زھر پراگنی نمايد" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

، يک بار ديگر حقانيت خود را ديدن نوشتۀ خرفيلسوف به اثبات "آنچه با شير داخل شد مگر با مرگ بيرون شود"

 غلطی امالئی و سه غلطی انشائی آشکار در چھارونيم سطر، اگر افتضاح خرفيلسوف که خود را ١٠ رسانيد، آخر

  اند حواريونش بگويد پس چيست؟ در قاموس نويسی می داند، نيست می تو" يگانۀ دوران"و " عقل کل"

آخر در آن جمع  که با ھر نفسی زمين را بيشتر از پيش آلوده می سازند، يک آدمی پيدا نمی شود به اين آدم نادان و بی 

ًخرد بگويد، تا نخست مشق درستنويسی پيشه کند و بعدا ماحصل مغزگنديده اش را بيرون دھد؟ مگر خوانندگان چه 

 که ھم مجبور اند چرنديات متعفن وی را از نظر بگذرانند و ھم اغالط امالئی و انشائی اش را دگناھی مرتکب شده ان

  تحمل نمايند؟

اين نا انسان که سرتا پای وجودش را خودخواھی و خود پرستی از يک سو و کينه و نفرت عليه آنھائی که چھرۀ زشت 

است، به مانند ھميشه بدون آن که کمترين تعقلی در ابراز کريه وی را افشاء نموده و می نمايند، فرا گرفته ماھيت و 

نظر و يا سندی جھت صدور حکمش در دست داشته باشد، ضمن يک بند از نوشته اش باز ھم چندين دروغ را به ھم 

  .نمايند" دوری اختيار"بافته و به ھمگان فرمان می دھد تا از يک فرھنگ 

  : در ھمين يک بند قرار آتی اندتا جائی که من می دانم دروغ ھای خرفيلسوف

يک تن از " سيد ابوالمطلب مظفری" که به وسيلۀ انتشار می يابد يک نشريه است" دردری" آنچه در مشھد به نام -١

ن مورد مسأله ای که مطرح در اي. افغانھای مھاجر در ايران انتشار می يابد و ھيچ ربطی به ايران و ايرانی بودن ندارد

 آنھم با حفظ تذکرۀ افغانستان، موجب شود در يک گوشه ای از دنيا" افغان"ھرگاه صرف اقامت يک : می گردد اين است

 ثلث زندگانی نکبتبارت را در امريکا و انگلستان ٢که آن فرد از افغانيت بيرون کشيده شود، تو پدر سگ که بيشتر از 

يکا را ھم در دست داری، به کدام حقی در امور افغانستان، صحبت می نمائی؟ آن چوکره ھای بی گذرانيده و تابعيت امر

خرد تر از خودت که بيشترين بخش عمرشان را در المان و ھالند و با ترک تابعيت به عيش و نوش مصروف اند، به 

 تان ابراز نظر نمايند؟کدام حقی به خود اجازه می دھند، تا به نام افغان در مسايل مربوط به افغانس

در عين حالی که دست ھمکاری به تمام آنھائی را که ظرفيت " دردری" مبتکرين و گردانندگان اصلی فرھنگ -٢

 يک نظر اجمالی به اسم افراد کمک کننده و محل ،ھمکاری با آنھا را در چنان امر مھمی دارا ھستند، دراز نموده اند

ًچاپ مشھد نداشته، تقريبا اکثر " در دری"م می باشد، ھيچ ارتباط تشکيالتی با نشريۀ اقامت آنھا گويا و مصدق اين ادعاي

اگر مبنای حکم خرفيلسوف تشابه اسمی است، بھتر از ھمه اولتر يخن . دا زندگانی می نماينداآنھا در امريکا و کان

 دشمن زبان دری ترکيب زيبای ف آرزوھای مشتی بی خرد و را محکم بگيرد، زيرا اين او بوده که خال"ناصر خسرو"

  .را به کار برده است" در دری"

بر بارنامۀ گناھان و خيانتھايشان نيفزوده، به نيکوئی می   کسانی که عقل شان بيشتر از سن شان است و عمر دراز-٣

به وجود آمده، "  آزادافغانستان-افغانستان آزاد"سالھا قبل و بدون کمترين ارتباطی با پورتال" در دری"دانند که پروژۀ 
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کار شان را به پيش برده اند، اين که در اين اواخر و بعد از آن که " ھاشميانی"مستقالنه و بدون ھوچيگريھای نوع 

تماس گرفته اند، بر می گردد " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"کارشان تا حدودی سمت وسوی الزم يافته است، با پورتال

؛ که حين خدمت به مردم و " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " و سياست سالم پورتال به ظرفيت علمی ھمکاران قلمی

و ساير امراضی که در وجود تو ناانسان و " خودخواھی"، "خود مرکز بينی"، "تنگ نظری"فرھنگ آنھا چيزی به نام 

  . بيگانه اند،باند نادان تر از خودت وجود دارد

، به جز اين که انگشت وسطم را برايت بلند نمايم، "دوری اختيار نمائيم"ن داده ای  و اما اين که به ھمه چنين فرما-۴

آخر تو احمق نادان ھيچ از خود پرسيده ای که چکاره ھستی که به ھمه فرمان . جواب ديگری را شايسته نمی دانم

  .صادرمی نمائی تا از ھمکاری با آن پروژه دوری اختيار نمايند

رتباط با اين خيره سری و تنگ نظری تو باز ھم نوشت، به اميد آن که خوانندگان عزيز پورتال، با آن که می توان در ا

افرادی از قماش تو را " خاک برسری"در آغاز اين نوشته آورده ام، دقت الزم نموده علت " بيدل"به تک بيتی که از 

  .خود دريابند، به نوشته ام خاتمه می دھم

  :د بيفزايممگر قبل از خاتمه باز ھم باي

مک "ببری و به ھمان شيوۀ پدر معنويت " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" اين که جرأت نکرده ای تا نامی از پورتال -١

  :ناميده ای، به گفتۀ مردم کابل که گويند" ايديالوژيکی"اکتفاء نموده آن را باز ھم ويبسايت " کارتی

دانی،  چيزی نمیتو به ھمه ثابت ساختی که نه تنھا در زبان دری " همرده ره که خدا می شرمانه، گويش سرتخته مير"

، ديگر در به کار می رود" ايديالوژيک"دانی که وقتی  بلکه در ھمان زبان انگليسی که زبان اجدادت می باشد، نيز نمی

  .نسبت ندارد" ی"زبان دری نياز به 

را اعطاء نموده ای، اگر از " امپيوتر تکنالوژیمتخصص فزيک اتومی وک"درجۀ علمی " قيس صغير" اين که به -٢

به يقين تو پيشتر از ھمه کس اطالع يافته ای، که . تمسخر نباشد، نبايد فراموش نمائی که بيچاره را به دم توپ داده ای

  .می باشند" فزيک اتومی"طالب و داعش در صدد جذب متخصصين در رشتۀ 

ز برآمدن از خانه، آن را بر پيشانی ات بمال؛ زيرا خرفيلسوف تو را به تيل سياه را فراموش نکن، پيش ا" قيس جان "

  ...!ھا ھا. ھا. تخصصی از نوع دکترای خرفيلسوف در تمام رشته ھا...! ھا. ھا.ھا. کشتن داده است

 

  :يادداشت

شخصی که خودم نيز آمده است، احترام ..." تا مرد سخن نگفته باشد "اين بيت در برخی از چاپ ھای گلستان، به شکل 

ش انکار "بوستان"و " گلستان"دارم با آن که موجوديت برخورد ھای زن ستيزانه اش را در قسمت ھائی از " سعدی"به 

  .عامتر است ترجيح داده آن را آوردمکه را " کس"، کلمۀ "مرد"به جای کلمۀ در اين بيت نمی نمايم، 

 پغمانی

 
 


