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 Political  سياسی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۶ فبروری ٠١
  

  "ھاشميان"اسالم پناھی 
  

ات ری استخبارديروز باز ھم به مانند دفعات قبل، دوست گرانقدری بر من لطف نموده، مطلبی را از سايتک شعبۀ د

مطلب که از به اصطالح دريچۀ نظرخواھی آن سايتک .  فرستاد-جرمن-بخوانيد جرمنـ " جرمن-افغان"المان موسوم به 

 اخذ شده بود، بازتاب - بخوانيد دام اسير ساختن کبوتران بال شکسته و انداختن آنھا در پای کرگسان در کمين نشسته-

  . بود" ھاشميان"بی ننگ دوران، سرکردۀ جاسوسان مغز چرکين و گنديدۀ خرفيلسوف زمان، 

مطالعۀ آن نوشتۀ کوتاه حالت چندگانه ای را در ذھنم به وجود آورد، از يک جانب به گردانندگان اين گديگک کوکی 

 ه چگونه توانسته اند به خاطر باز نگھداشتن دکان کاسبی شان که بعد از انشعاب اخير در آن سايتک،ک آفرين گفتم بيخرد

درب آن مسدود گردد، دلقکی را بيابند که با به رقص واداشتنش، کسانی را به دورش جمع نمايند و از طرف ديگر دلم 

ھا سالھا برگردۀ آن سواری نموده اند؛ به " ھاشميان"به حال زار کشورم سوخت که چگونه افراد بيخرد و احمقی مانند 

ان قلمی پورتال آفرين و شادباش گفتم که طی اين مدت، ھمين سان به دور از ھر نوع خود ستائی، به ھمکار

را چنان دمبانده اند که برای گريز در تالش است تا از اين گوشۀ آخور بدان گوشه و آن گوشه به گوشۀ " خرفيلسوف"

  .ديگری فرار نمايد

اء و دروغ برای اش، قادر شده بود با ھتاکی و نشخوار مکرر افتر" چلپسنامه"که در دوران تدوير " خرفيلسوف"

خودش اعتباری در دنائيت و پستی کسب نمايد و برمبنای ھمان اعتبار در دنائت، کسی حاضر نمی شد، خود را طرف 

چنان به خود غره شده بود که بدون سنجش زور خود و زور طرف مقابل، من باب وظيفه و به تحريک شعبۀ قرار دھد، 

  . بر تنی چند از ھمکاران قلمی تحميل نموددری استخبارات المان، جنگ ناخواسته ای را 

دستان پيدا و پنھان مزدوران روس، اعم از اعضای شورای انقالبی تا کاسه ليسان " خرفيلسوف"با آغاز حمالت رذيالنۀ 

آشغالدانی " ھيأت تحرير"و ساير به اصطالح " اناھيتا"بارق شفيعی و فواحش سياسی پرورش يافته در دامان 

را افشاء نمود و من بعد " ت تحريرأھي"که ترکيب به اصطالح " نظام" با عرض امتنان خدمت خانم -ن، استخبارات الما

 ھمگی و به صورت ھماھنگ شروع کردند به رجز خوانی و حتا -می دانيم که دامن چه کسانی را بيشتر باال نمائيم

  ".آزاد افغانستان-افغانستان ازاد" خوشرقصی در مرگ پورتال

و انديشمند خبره و آزادۀ " معروفی"تصديان و ھمکاران قلمی پورتال در پيشاپيش ھمه استاد سخن آقای ايستادگی م

و ھمياری ساير قلم به دستان پورتال، در طی اين مدت چنان ورق را برگردانيد که نه تنھا " سديد"کشور آقای 
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ه بر روی ھمکاران قلمی پورتال پرتاب نموده گفتند و حتا تفی را ک" قر"و باند استخبارات المان بار ھا " ھاشميان"

 مواضع بحث بار بلکه بار-  دعوت مجدد خرفيلسوف به ھمکاری بعد از آنھمه دشنام ، افتراء و فحش- بودند، خود ليسيدند

خويش را نيز تغيير داده، يک روز خواستند به کمک تاريخدانان شان به بحث بپردازند، روز ديگر با تکيه بر اسناد 

 عريان شان را با بحث ھای هی استخبارات غرب بحث ادبی نمايند و زمانی ھم در صدد شدند تا مگر شرمگاخيرات

سياسی از انظار کتمام نمايند  و چون ھيچ يک از اينھا کارگر نيفتاد و در تمام زمينه ھا آن شرمگاه چنان عريان شد که 

در کل، از ابراز تعلق به پدران شان نيز پشيمان شدند، اينک ھا " ھاشميان"گذشته از بيرون افتادن بيسوادی و کمسوادی 

می خواھد، خود را در پناه اسالم قرار داده، و با اسالم پناھی، آن شرمگاه را بپوشاند، غافل از اينکه در " خرفيلسوف"

ان خواھد ه ای که گام گذاشته و بخواھد بگذارد، ھمکاران قلمی پورتال در ھمان ساحه، باز ھم رسوای شساحھر 

  .ساخت

و باندش نوشته کلمۀ شھادت با امالی غلط می باشد، امالئی که ھر گاه ھمکاران پورتال " خرفيلسوف"آخرين رسوائی 

می توان اين نا انسان و قالده دارانش  است، " خرفيلسوف"بخواھند سطح بحث را به آن اندازۀ پائين بياورند، که جايگاه 

  .را به کفر نيز متھم نمود

بعد از مدتی غيابت که به مانند ماکيانھای کرک غيبش می زند، دوباره به ميدان می آيد، " خرفيلسوف"ما اين که چرا و ا

بايد متوجه بود که اين باز گشت ھای مجدد اگر از جانبی به ناپيگيری برخی از ھمکاران قلمی پورتال در مبارزه با 

يزم دانستن بر می گردد، از جانب ديگر به مثابۀ آخرين تالشھائيست ارتجاع و آن را جزء الينفک مبارزه عليه امپريال

  .که باند وابسته به استخبارات المان، جھت زنده ماندن شان بدان توسل می جويند

از آن جائی که بعد از انشعاب دوم، اکثريت قلم به دستانی که پروای شرافت شان را داشتند و نمی خواستند در پيشگاه 

شتافتند، شعبۀ دری " نوری"ميھنفروشان خلق و پرچم در يک موضع قرار گيرند، آگاھانه به دنبال آقایتاريخ با 

استخبارات المان، کمبود نويسنده را با گوشت و پوست خويش احساس نمود، اينجا بود که باز ھم از دجال بی معرفت 

 ناتبھ." آزاد ل" دو ماه قبل ھمکار شجاع پورتال آقای ًاستفادۀ ابزاری نموده، وی را مجددا به ميدان آوردند تا بر مقالۀ

آنھا نيک می دانستند .  معرفی بدارد"سديد"بسته آن را از قلم ھمکار ديگر پورتال انديشمند فرزانه و آزادۀ کشور آقای 

دانستند که آن شجاعت را دارد که به خاطر افکار خودش بر ريسمان دار بوسه زند، مگر اين را ھم می " سديد"که آقای 

کسی نيست که زير بار ظلم و تھمت رفته، تھمتگران را دلشاد بسازد و به يقين عليه چنان اتھامی باز ھم  " سديد"آقای 

  .به سراغ آنھا خواھد رفت

درواقع اين ھمان چيزی بود که آنھا می خواستند، آنھا می خواستند تا باز قضيه داغ بگردد و آنھا قادر گردند برای چند 

ح ديگری نيز امکان حيات برای سايتک استخبارات المان فراھم نمايند؛ منتھا تفاوت کار شان اينبار نسبت به صبا

حمالت قبل اين بود که خالف دفعات قبل که حمله کنندگان با اسم اصلی پای به ميدان می گذاشتند، اين بار از زھدان 

نب پای ھمکاران خودشان به ميان کشيده نشود و از طرف وردند تااز يک جاآچرکين استعمار نام ھای ديگری بيرون 

  .ديگر ضمن مصرف ساختن ھمکاران قلمی پورتال، مطلبی ھم جھت نشر در اختيار داشته باشند

به نظر من تمام نامھای جديدی که از اينجا و آنجا پای به ميدان گذاشته و در آخر می خواھند سوراخ ھای باند 

به . آشغالدانی استخبارات المان" ھيأت تحرير"س و يا کسانی نيستند به غير از به اصطالح مرمت نمايند، ک" ھاشميان"

که به جای جواب به " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"رض پيشنھاد خدمت ھمکاران قلمی پورتال عھمين اساس ضمن 

الت خويش دور نسازند، خودم نيز به آن نھادک استخباراتی را از آماج حم" ھيأت تحرير"مستعار نويسان تازه متولد، 
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ھمين خواست عمل نموده، ھرکس از ھر جائی که زير ھر اسم مستعاری که بخواھد بر من ، ھمکاران قلمی پورتال و يا 

  .  شناخته ام بر نخواھم برداشترا که آنھا " ت تحريرأھي"پورتال حمله نمايد، دست از سر 

از " نعيمی"الی که از طرف ھريک از ھمکاران پورتال به خصوص آقای به جای اين که به ده ھا سؤ" خر فيلسوف"

قلب پرتپش افغانستان يعنی کابل مطرح نموده، و سير فعاليت استخباراتی وی را با جزئيات مورد مداقه قرار داده، 

 خاد افتاده از آقای سؤاالتی در زمينه مطرح نموده است، پاسخ ارائه دارد بار ديگر به ياد زمان ھمکاری ھايش با اکسا و

   کيست؟ "انرفيق ملحدت"تو نيستی، پس بگو ." آزاد ل"می پرسد که اگر " سديد"

با چگونگی طرح ھمين سؤال، بار ديگر به اثبات رسانيد که يک تن از شگنجه گران اکسا و خاد بوده " خرفيلسوف"

  . طلب می نمودند"قلمدادی"است زيرا فقط آنھا بودند که از يک بيگناه و انسان بی خبری 

  :و تمام دار و دستۀ استخارات المان" خرفيلسوف"پاسخ من به 

ًشما سؤالھائی را که راجع به خودتان مطرح شده، پاسخ بگوئيد، من شخصا حاضرم مسؤوليت تمام نوشته ھای ھمکار 

پاسخدھی را ندارد، به دوش ًرا که با تأسف در بستر بيماری افتاده و خود فعال توانائی ." آزاد ل"عزيز پورتال آقای 

گرفته تا باداران مسلمان نمای تان، با شما اين بحث " محسنی"و " سياف"گرفته، در ھر جائی که خواسته باشيد، از نزد 

  :را پيش ببرم که

بودن می داند، نمی تواند اينقدر جاھل باشد که از يک " عالم"خدائی را که اسالم  معرفی می دارد و دومين صفتش را 

" کمر"به جای خصيه در " منی"و جھاز تفکر انسان را، قلب معرفی بدارد و از جانب ديگر ادعاء نمايد که گويا س

بودنش " عالم"به ھمين اساس آنی که به خدای اسالم با در نظرداشت و قبول دومين صفت وی يعنی. ساخته می شود

  .م خدا باشدل کند که قرآن با تمام خزعبالتش کالوباور دارد نمی تواند قب

  !"ھاشميان "زمان" خرفيلسوف"به تو 

تو که در بچگی ات توان دفاع از يک پيسه جايت را نداشتی و در بزرگسالی ات نتوانستی از شرافت فردی ات دفاع 

ی نموده سر بر آستان دشمنان ميھن از انگليس گرفته تا روس و امريکا نسائی، مطمئن باش که با اين حماقت و فھم ناقص

و اين  حال که چنين است اين گز.  بتوانی از کمبود ھای قرآن به دفاع برخيزیتا ھيچ گاھی در حدی نيستی داریکه 

 ، پير، حضرت، مولوی،اقدام نمائی؛ درب ھرچه مال" موسوی" قبل وقتی می خواستی عليه استادم یميدان، ھمان سالھا

از ھم چھار طرفت قبله؛ برو از ھر که کمک می خواھی را زده از آنھا کمک خواستی، ببود داکتر و ماستر اسالمی 

تو احمق که تا ھنوز نمی توانی کلمۀ شھادت را درست بنويسی، برای چنين کارھائی خيلی . دست تکدی دراز کن

  .کوچک، نادان و احمق تشريف داری

 .اين گز و اين ميدان. سپر است" خالق داد"سينۀ ." آزاد ل"به جای 

 
 


