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   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۵ دسمبر ٢١
  

  نوزاد ديگر پتيارگان تاريخ
  

" ارغبال باشيک جو از مردی کم کن و ف"معنون به " سديد"با مطالعۀ نوشتۀ نويسنده و دانشمند آزادۀ کشور آقای 

 دری استخبارات المان چرندياتی سرھم نموده اينطرف و آنطرف لجن پراگنی نموده، ۀمتوجه شدم که باز ھم سايتک شعب

قيسک "باشد بدان وسيله درد جانکاھی را که انشعاب اخير آن سايتک بر گردانندۀ اصلی سايت يعنی پرچمی زادۀ رسوا 

   .سبب شده است، اندکی تسکين دھند" صغير

ھمان طوری که بار ھا نوشته ام چون يقين کامل دارم که ھر نوع تماس و سر زدن به آن نھاد استخباراتی، گذاشتن 

ن گذاشتن است، به ناگزير بار ديگر دست نياز به طرف دوستانی که شجاعت شان بيشتر از آکارت ويزيت خود را در 

باز ھم بايد از . برايم بفرستند  راشان خواستم تا چرنديات جديداز اي سرمی زنند، دراز نموده بدانجامن است و گاھگاھی 

  .محبت شان سپاسم را بيان دارم که حرفم را برزمين نگذاشتند

به دستم رسيد و آن را از نظر " داد خالق"از طرف مستعار نويسی  به نام " حکايت"وقتی مطلب مورد نظر زير نام 

از آن . در نظرم مجسم گرديد" کاکای لحاف فروش" به فکر پاسخدھی بيفتم، گذشتاندم، از شما چه پنھان قبل از آن که

جازه قبل از ھمه توجه شما خوانندگان عزيز را به اجائی که مدتھاست مطلب طنزی از اين قلم تراوش ننموده، با 

  .جلب می نمايم" کاکای لحاف فروش"زندگانی روزمرۀ 

با کودتای خونبار و ضد انسانی " خلق و پرچم"رچمی زادۀ رسوا، يعنی تا قبل از اين که پدران بيولوژيک و معنوی پ

و با ختم دکه ھای " پل خشتی" خون مبدل سازند، در سمت چپ دريای کابل نرسيده به تاالبشان، افغانستان را به 

ن، آن وجود داشت، که در چند دکان آغازيقديم " خيابان"ساعت فروشی و ساعت سازی کوچۀ باريکی به طرف محلۀ 

  .لحاف فروشی وجود داشت

رفت که نه تنھا خود معتاد به شنيدن  بود، از جملۀ آن افرادی به شمار می" کاکا"يکی از اين لحاف فروشان که ملقب به 

خود ما يعنی " خرفيلسوف" بد و بيراه گفتن، شايد در تمام افغانستان، فرد دوم بعد از وداو و دشنام بود، بلکه در فحاشی 

به دشنام و فحش شنيدن به نحوی اعتياد پيدا نموده بود، کافی بود " کاکا" که از آن جائی . به شمار می رفت" نھاشميا"

  .و بدان سان فحاشی متقابل آغاز بيابد..." زن کاکايته:"تا وی به جوابش بگويد" کاکا سالم" :کسی نزدش رفته و بگويد

در دور و بر وی دکان داشتند، معلوم بود به ھمين دليل برخی از نزد اکثر بازاری ھا و کسانی که " کاکا"اين عادت 

نقطۀ پايان " پوزدادنش"بيندازند، و به اصطالح به " کاکا"افراد طرار ھرگاه می خواستند کسی را زير داو و دشنام 
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. از می يافتترجيع بند دايمی آغ" کاکا"با رسيدن نزد . می بردندش" کاکا"بگذارند، دستش را گرفته، به طرف دکان 

ای ديوث، ھمين جمع :"فرد اولی دوباره می گفت، ..."زن کاکايته: "پاسخ می شنيد" کاکا سالم: "يعنی فرد آشنا می گفت

فرد ھمراه که از ھيچ جائی خبر ....". زن جمع: "بدون معطلی و يا حيای حضور افراد ناآشنا می گفت" کاکا"، ..."زنته

ا و صد ھا بار با چنان صحنه ھائی  ھکه به ده" کاکا"، بفھم که حرف دھنت را نداشت، تا می خواست اعتراض کند،

 - ، وقتی که اين مرده گاوربادار دردته به قراری بخو: "اطب قرار داده می گفتخروبه رو شده بود، فرد بی خبر را م

 کدی و نگفتی بدون ما، که  زن پيچه سفيد مره زير لنگ تو انداخت، اگر خوشت نيامد چرا خنده- اشاره به سالم دھنده

واضح بود که در ادامه بدون آن که گپ به "... حاال وقتی نوبت مه رسيده، قسمی خيزک می زنی که مرچ پر کرده باشی

" پوزدادن"طرف مقابل راھی ديار خود شده، " کاکا"خورد بکشد، با رد و بدل کردن چند فحش کاغذ پيچ از جانب  و زد

  .می گذاشترا ھمانجا " تيم دادن"و 

 دست افراد ناشناس را گرفته، به  کهمواجه ھستيم و ھم با آن ديگری" کاکا"وقتی خوب فکر می کنم، در اينجا، ما ھم با 

  .می برد" کاکا"ميدان جنگ 

علت اعتياد خرفيلسوف به دشنام دادن و دشنام . نمی باشد" خرفيلسوف"معلومدار است که کسی به غير از " کاکا"

چه وقتی می بينيم که بستر پرورش .  اخالقی است که در آن پرورش يافته استازربيت فاسد، و به دورشنيدن، طرز ت

اين انسان نادان و پرمدعا، دربار و درباريان است، با اندکی اطالع از سطح وسويۀ دربار و حواريون آن که حرف 

بدان عادت " خرفيلسوف"بود، بيچاره  ..." تيزن، بچه سگ، حرامزاده، پدرلعنت، مرده گاو و... ديوث، ک"خوب آنھا 

نموده، تا روزانه چند بار فحش بشنود که اگر چنين اتفاقی نيفتد، خدا می داند که بعد از انفجار شکم قطورش، تا کجا ھا 

  .را نجاست فرا خواھد گرفت

مگس وار در آن نطفه ھا  و و اما پرچمی زادۀ رسوا که زھدان چرکين مادر تاريخی اش پر از نطفه ھای حرام است

اولين فرصت امکان رشد يافته، پرچمی زادۀ ديگری را به دنيا می گذارد، از ھمان بطن و زھدان چرکين، با بستن 

تھمت برمن، موجود بی مقدار ديگری را به دنيا آورده که نه تنھا در صدد دزدی سبک نوشته ھايم می باشد، بلکه نامم 

  .را می خواھد بر خود بگذارد

در اينجا بدون آن که خود را مصروف گرفتن اغالط بيشمار برادر اندر پرچمی زادۀ رسوا بسازم ، آگاھانه از آن عبور 

  .را می نگارم" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "خزاننموده، علت درد بی درمان پرچمی زادۀ رسوا از پورتال بی 

با فروش ميھن به  و پرچم خلقيعنی  تاريخ  گانپتيار را از ھمه کس می داند که پرچمی زادۀ رسوا که عشق به پول

روسھا و اينک به غرب در کل به ارث برده است، در جريان تمام سالھائی که به خاطر راه اندازی سايتک استخباراتی 

ازۀ اش، از منابع المان پول می گرفت و می گيرد، دست از اخاذی ھمکاران قلمی اش نيز نکشيده، از ھرکس به اند

ن به يک آدم د سروير جديد، کرايه سايت، خدمات تخنيکی و معاش دادتوانش، با بھانه ھای مختلف، خريد جای، خري

 - چرائی بيکاری وی معلوم نيستبا وجود ادعاھای بلند باال و وی را يکی از مغز ھای کمپيوتری معرفی داشتن،  -بيکار

قيسک (اد مکاتبات مبادله شده بين پرچمی زادۀ رسوا و خرفيلسوفپول جمع می نمود، چنانچه در ھمين اواخر به استن

  . دالر پول بگيرد۵٠٠ موفق شده بود، از خرس ھم موی کنده، از خر فيلسوف نيز )صغير و ھاشميان

و "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" می چليد، با اعالم موجوديت پورتال اناين دکان اخاذی که سالھا از جيب ديگر

 انشعاب برآنھا واضح است که نه تنھا عده ای از ھمکاران تراز اول خود را از دست داد، بلکه با رفتن آنھا، تحميل

پرچمی زادۀ رسوا ھنوز درد آن ضربه  را فراموش نکرده بود که . دستشان از کيسه ھای چندين نفر نيز کوتاه گرديد

ات پيھم، که آخرين آن با برآمدن يکی از ارکان اساسی ارتباط تنی چند ديگر نيز از آنھا جدا شد، سير قھقرائی و انشعاب
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درد " ولی نوری"سايتک پرچمی زادۀ رسوا با نويسندگان پرورش يافته در دامان بيروکراسی خاندانی بود يعنی آقای 

 مستعار نويسی به به جائی رسانيد که از ھمان زندان چرکين و مادر پتيارۀ تاريخ اينباررا قبلی شان را تشديد نموده، کار 

  . يافتلدتو "داد خالق"نام

  !پرچمی زادۀ رسوا

به ھر اندازه ای که زھدان چرکين مادر پتيارۀ تاريخی ات توان دارد، از وی بخواه تا برادر پشت برادربرايت به دنيا 

ائی وارد نمائيم که  فرقی نمی کند  زيرا ما به نيکوئی می دانيم تا ضربات خود را در ھمجما برایبياورد، مطمئن باش 

  . ريشۀ حيات تان بدان گره خورده است

  !پرچمی زادۀ رسوا

 ٨٠٠حدود " شھنشاه مغل"که مدعی است " ھاشميان" يعنی خرفيلسوف زمان " کاکای لحاف فروش"تو با اجير گرفتن 

ده و تا جائی که از چه کسی بو" ھنشاه مغلش" و حال نمی تواند بگويد که آن سال قبل اجدادش را به ھند آورده است،

پورتال که ، بحثی را "از گوه خوردن خود بيزار شده است" روابط خانوادگی اش شنيده می شود، به گفتۀ مردم کابل

به ارتباط درست نويسی به راه انداخته بود و از آن طريق به تمام گردانندگان سايتک " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

 ھمه روزه به اثبات می رسانيد، که اينجا پای چند برگ خزان زده درميان نيست، بلکه شعبۀ دری استخبارات المان،

، به فحاشی و تھمت زنی مبدل نمودی، تا با دامن تعفن از نجاستی است که در زير آن برگھای خزان زده انبار شده است

 پراگنی با شما بگذراند، ھراس افکنده که نمی خواھد بقيۀ عمرش را در لجن" نوری"زدن به آن، اگر بتوانی در دل آقای 

- افغانستان آزاد"وی را از افتتاح سايتش باز داری، مگر تجربه نشان داد که مقاومت و حمالت متقابل پورتال با عظمت

به حدی قوی و کوبنده بود، که توطئه ات کارگر نيفتاد و آنھا سايت شان را افتتاح نموده، روز تا روز " آزاد افغانستان

  .ران شان افزوده می گرددازان ھمکبرمي

  !پرچمی زادۀ رسوا

مانده ايد، ھرچه دشنام و ناسزا بلد ھستی باقی  خلقی ميھن فروش ديگرت در سايتک تان - حال که فقط تو و چند پرچمی 

موش نکن  بده، مگر فرام می نمائی، به کارت دواپيداو به ھر تعدادی که پدر جديد با زير پای انداختن مادر پتياره ات 

  -. ادک استخباراتی تان قرار داردھکه انشعاب ديگری نيز در سر راه ن

 

 


