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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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 Political  سياسی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۶ جون ٠۴
  

  "مرده"فحاش 
  

  : دخول در بحثبھانۀبه 

 بزند و از حال و احوال گويند زمانی يکی از نمازگزاران مؤمن و صادق خواست به غير از وقت نماز سری به مسجد

وقتی پشت درب مسجد رسيد و درب را بسته ديد، جھت اطالع از وضعيت در داخل مسجد از . مالی قريه خبری بگيرد

. ، چلی مسجد را زير پايش انداخته و به لواط مشغول است"مال صاحب"کلکين مسجد سرش را داخل نموده، ديد که 

 نمايد، اما چنان عمل قبيحی را نه؛ به محض مشاھدۀ آن حالت عنان اختيار نمازگزار که ھرچيزی را می توانست فکر

  . فرستاد، به جانب مال  تف نمودیاز دست داده، ضمن آن که با صدای بلند لعنت بر مال م

مال با ديدن حالت نمازگزار، با ديده درائی که شغلش ايجاب می نمود، در حالی که صدايش ارتعاش ھای غير معمول و 

استغراق در کی بريده به گوش می رسيد و نشان می داد که صدا از آن کسيست که در اوج ارضای جنسی به جای اند

خلسۀ ناشی از ارضای جنسی به ناچار حرف می زند، از ھمان جای و در حالی که تا ھماندم چلی را در زير سينه 

  :داشت، روی به طرف نماز گزار نموده گفت

  "مسجد تف می کنی، باش کارم خالص شود کتيت کار دارمکافر، ايقدر شدی که به "

****  

 ھزار نفری روس ھا، در ١٢٠ در اوج جنايات روس اشغالگر و درست در ايامی که ارتش بيش از ،ھمه به ياد داريم

 بودند،به راه انداخته بودند و در دشمنی با مردم افغانستان تا آن جائی پيش رفته خون ھر کنج و کنار کشور، جوی ھای 

می دانستند و با به راه " مباح الدم"و " واجب القتل "تشخيصدر افغانستان دشمن را  که گذشته از اين که ھر زنده جانی

از ھر امکانی استفاده می " ببرک"را بر سرير قدرت نگھدارند،  " ببرک مزدور"انداختن جوی ھای خون، می خواستند 

گی غليظ خودش و حاکميتش، آن عده از مردم افغانستان را که از ناچاری کرد تا با ناديده گرفتن مزدوری و وابست

به مثابۀ شده بودند و به اين کشور و يا آن کشور  دور و يا نزديک پناه جسته بودند، شان مجبور به ترک خانه و کاشانۀ 

  .نوکران امپرياليزم و ارتجاع مورد حمله و نکوھش قرار دھد

****  

  !خوانندگان عزيز
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در " بينای مردمو کورخود "نم که ھمۀ ما و شما وقتی به چنان حاالتی مواجه می شويم، بدون تأخير ضرب المثل می دا

" ببرک"زيرا عمل قبيح و ضد اخالقی مال در مقايسه با تف نمازگزار و سر وصدای . ذھن ما خطور می نمايد

ًاند از کسی سر زند که واقعا حين ديدن و ارزيابی وطنفروش در مقايسه با پناھجوئی ميليونھا افغان، فقط زمانی می تو

  .اعمال خودش کور جسمی و روانی باشد

می خودشان را ن" فيل" و خود را مصروف ساخته می توانندھمسايه " کيک"که با احتمال کاذببه عبارت ديگر آنھائی 

زيرا کور اگر . ران صورت می گيرد، تنھا کور دانستن و کور معرفی داشتن آنھا، ظلميست که در حق کوتوانند ببينند

ببيند، با ساير حواسش می تواند اين تفاوت را لمس و درک نمايد، در حالی که را " فيل"و " کيک"چشم ندارد تا تفاوت 

در دامن ھای الوده به ننگ آنھا پرورش يافته و از ھمان پستانی که آنھا که و آنھائی " ببرک"افرادی از قماش آن مال، 

يانت به وطن را مکيده اند، گذشته از چشم کور حين بررسی اعمال شان و ضعف ساير خده اند اينھا نيز شير ارتزاق کر

حواس، فاقد وجدان سالم نيز می باشند و به نسبت فقدان ھمين وجدان سالم است که آنھا حين بررسی اعمال خود و 

خودشان را " فيل"اعالم می دارند مگر موجوديت را در لباس ديگران با دھل و نغاره " کيک" ديگران، احتمال وجود

  .نموده از انظار مخفی بدارند" قيل"يک نقطه با افزودن " جادوی زبان شناسان شان"می خواھند به کمک 

  !خوانندگان عزيز

 شکار و کامل چنين طرز نگرش و ديدی را در بين رسانه ھای برقی منسوب به افغانھا معرفیآاگر خواسته باشيم نمونۀ 

و گردانندگان پيدا و پنھان آن است که اولتر و "  جرمن-افغان"بداريم، اين شعبۀ دری استخبارات المان يعنی سايتک 

  .بيشتر از ھمه خود را به چشم می زند

چه گردانندگان پيدا و پنھان اين باند وطنفروشان حرفه ئی، که اگر از دم ھر يک شان بگيری به مانند گژدم انسان را تا 

 بيندازند و کمان را در ماتحت شان فرو برده، رً، در يک چيز کامال تبحر يافته اند که تيمی رساند" مالعمر"و " کببر"

  ...داد و فرياد نمايند که فالن و يا بسمان فرد و يا سايت فحش می دھد، ھتاکی می کند، دشنام خواھر و مادر می دھد و 

" وا اخالقا"و " وامحمدا" آگاھانه می خواھند، مظلوم نمائی پيشه کنند  و اين که خود اين افراد اعم از زن و مرد آنھا

گويا، آب را گل آلوده نمايند، بر می گردد به ذات و ماھيت کثيف و دياثت جبلی شان که نه قابل انتقاد اند و نا قابل گله؛ 

افتاده، آبرو، حيثيت و اعتبار شان را مگر وقتی کسان ديگری که نمی خواھند با آنھا محشور گردند، به دنبال آنھا راه 

فدای چند جاسوس و وطنفروش می نمايند و به جفتگ پرانی آغاز می نمايند، از دو حال خارج نيست، يا در باطن و در 

ذات آنھا ھم از ھمان قماش وطنفروشان اند و به مقتضای شغل و ضرورت زمان با نقاب تا اينک بين مردم زيسته اند و 

  .االغ ھای سياسی اند که ديوثان سياسی بر آنھا سواری می نمايند" گالب به رويتان"يا اين که 

  :بيائيم اندکی مشخصتر صحبت نمائيم

و شعبۀ دری استخبارات المان يعنی " آريانا افغانستان"به دنبال درگيری ھای قابل انتظاری که بين سايت تازه تشکيل 

ه، منجر به يک سلسله افشاگری ھای الزم و معقول از جانب سايت به وجود آمد و بحث حين ادام"  جرمن-افغان"

شد، به خصوص از قلم نويسندگان تراز اول آن سايت، چند تن از افراد سايتک منوط به استخبارات " آريانا افغانستان"

می زادۀ المان چنان افشاء شدند که کوس رسوائی شان به گوش ھمه رسيد و طبق شنيدگی کار به جائی رسيد که پرچ

دراز نموده، با گريه و زاری " آريانا افغانستان" دست به دامن چند تن از گردانندگان سايت "قيس کبير"يعنی رسوا

ضمن تقاضای آتش بس، حتا بستن درب آن شعبۀ استخبارات را نيز به گوش طرف مقابل رساند، مگر بحث از جانب 

 آن که به گريه و زاری پرچمی زادۀ رسوا اعتنائی دونه يافت ببا ھمان متانت اولی ادام" آريانا افغانستان"سايت 

يعنی جاسوس کارکشتۀ » "مرده"فحاش«صورت گيرد، در جوشاجوش چنين فضائی به يک باره باز ھم سروکلۀ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مدتی خود را به موش مردگی زده بود، تا از پاسخ به سؤاالت و از که " مال عمر"بيضه برداراستخبارات انگليس، 

خود را " نعيمی"به خصوص ھمرزم نکته سنج ما آقای " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ھم نويسندگان پورتال ضربات پي

و " نوری"نجات داده باشد، پيدا شده طبق معمول و ھمان سياست ھميشگی عناصر و افراد استخباراتی، با حمله بر آقای 

را استنباط می  ... و" دالل محبت "مشاغل بردن نامش که مردم از" رحيم غالم بچه"ايشان را ضمن يک مقايسه با 

و چند حملۀ غير مستقيم بر پورتال " سديد"نمايند و ھمچنين حمله بر شخصيت فرزانه و نويسندۀ آزادۀ کشور آقای 

، تالش نمود تا مسير بحث را از مجرائی که در آن جريان داشت به سمت فحاشی و "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

ک حرمت کشانده و در يک حرکت ھماھنگ با ساير اعضای باند جواسيس و خون فروشان، باز ھم شغال گونه قوله ھت

  .بکشند که ببينيد فالنی دشنام می دھد

برای فردی چون من که بعد از مدتھا با بھبود نسبی انگشتانم باز ھم می توانم دست به کمپيوتر برده چيزی بنويسم و تا 

و ھمکاران شان در قبال چنان اتھام " نوری"اين که پاسخ آقای به صورت غير فعال تعقيب نموده ام، ايندم قضايا را 

 بازداشته سوا آنھا را از پاسخدھیسنگينی تا چه حد مناسب و به جای بوده و تا چه حدی، نفوذی ھای پرچمی زادۀ ر

بيفزايم، اتھامی که پاسخ نمی يابد حد اقل در  می دھماست، قضيه ای است مربوط به خودشان، اما ھمين قدر به خود حق 

، با آن که ايشان تا حال به اثبات رسانيده اند که به کمک "سديد"حد ھمان اتھام باقی می ماند، مگر به ارتباط پاسخ آقای 

که آن ھيچ کسی آنھم شکسته دستی چون من  ھيچ گاه و ھيچ زمانی نيازمند نبوده و نيستند، با صراحت اعالم می دارم 

جواب نه تنھا صد در صد با ادب انسانی در مغايرت قرار نداشت، بلکه بنا به تعريفی که از استادان مضمون منطق ما 

غالم حسن خان "و صنف اول پوھنځی ادبيات و علوم بشری پوھاند " تدیھم" ليسۀ غازی استاد ١٢در صنوف 

  .فرا گرفته ام عين منطق و کمال ادب بوده است" مجددی

دش ايستاده وبه حيث استاد منطق داخل صنف شد، وقتی ھمۀ ما با ور" تدیمھ"اد دارم نخستين روزی که استاد يبه 

  "بنشينيد کشادک ھا: "شديم، نخستين کالمی که از دھانش بيرون شد، گفت

  ...."صدای کشاد آمد، کشاد خودت،": و وقتی در دوام چند فحش آبدارش سرانجام يکی از شاگرد ھا گفت

  :با لبخند و با جبين کشاده، ھمۀ ما را مخاطب ساخته گفت" تدیمھ"تاد اس

زيرا منطق يعنی ترازو، در مقابل خوب، خوب و در مقابل بد، بد . در تمام صنف تنھا ھمين جوان منطقی برخورد کرد"

م، مادرم را گفته وقتی من و يا ھر کس ديگری شروع می کند به فحش و دشنام، منطق اين نيست که بگوئي"" جواب گفتن

ای، سه تا خواھر ھم در خانه دارم فراموشت نشود، بلکه منطق اين است که ترازو در دست در مقابل دشنام و فحش، 

  ".دشنام و فحش بگوئيد

  !خوانندگان عزيز

را بوسه می زند و " مال عمر"که يک روز بيضۀ " ھاشميان"اين بسيار روشن و واضح است که ديوث سياسيی مانند 

 دارودستۀ جنايتکاران روسی را و آگاھانه می خواھد با تقليل گرائی "شورای انقالبی"وز ديگر از يک تن از اعضای ر

پائين بياورد، در اساس آنھم اجباری  سال مزدوری  و خدمت به يک سيستم جنايت و ويرانی را به دوسال ١۴مبتذلی 

به مثابۀ بازوی اجرائی " شورای انقالبی"  بررسی عملکردًخواھان آن است تا اساسا بحث را از مجرای اصلی آن که

  .، خارج نموده با دامن زدن به فحاشی، تاريخ کشور ما را تحريف نمايدامپرياليزم جنايت پيشۀ روس اشغالگر بود

  !خوانندگان عزيز

به حمايت برخيزيم " سديد"بر منطق آزاده مردانی چون آقای مبتنی ما بايد ياد بگيريم، در عين حالی که از برخورد ھای 

با فحش سرجايش بنشانيم، اصل بحث را يک لحظه از نظر دور نداريم و از را » "مرده"فحاش «و افرادی از قماش 
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مائی نمايند، مصرانه بخواھيم که بحث را به کجراه نبرند، بحث روی  آزتمام آنھائی که می خواھند در زمينه، طبع

  .و کوھوارۀ جناياتيست که از خود در قفا گذاشته است" شورای انقالبی"کرد چگونگی تشکل، ترکيب، ماھيت و عمل

ھرکس که خود را صاحب قلم می داند، مؤرخ می داند، اقتصاددان و استاد می داند، بدون آن که وجدانش را زير پای 

  .کند بيايد در ھمين زمينه ضمن طبع آزمائی، ھويت و وجدانش را نيز به آزمون بگذارد

که  نه از آن قماشی -ی که به من برمی گردد، بار ھا اعالم داشته ام که در برخوردھايم، شاگرد صادق و وفادارتا جائ

حصه " تدیھم"ھستم؛ حاضرم در اين بحث با ھمان ترازوی " تدیھم" استادم -دخلق و پرچم در تاريخ ثبت نمودن

  .نمايش بگذارم، نکوشد من را در زمينه امتحان کندبگيرم، کسی که نمی خواھد پائين ناف خودش و خانواده اش را به 

  

 

 
 


