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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

 
  خالق داد پغمانی

  ٢٠١٢ اکتوبر ١۶

  

  »بال کدی، پنير ھالندی فرومايه را رسوا کدی... « 
  

 عاجز زبان شان ھميشه مشوق اينبا عرض سالم خدمت تمام خوانندگان عزيزی که با ارسال ايميل ھا و پيامھای 

دراز بوده اند، اين بار به اساس اجبار ناگزيرم به شيوۀ ديگری قلم بزنم، لذا ھرگاه تغييری در سبک نگارش مطالعه 

، چه خادمتان از آن جمع انسانھائی عصبانی نشوندمن می فرمايند، اميدوارم با درک ضرورت چنين تغييری، بر 

  .ھزاران گلوله و دشنام دشمن، دردآور تر می داندرا ازخم ابروی دوستان است که 

از اين قلم » ستالين و پنير ھای ھالندی«مطلبی زير عنوان » ٢٠١٢ جون ٢٩«شما حتماً به خاطر داريد که به تاريخ 

  - لينک مطلب–به نشر رسيد 

 http://www.afgazad.com/Tanzz/062912-KDP-Stalin-Wa-Paneer-Haaye-Holandy.pdf 

، ضمن تذکراتی چند در باب نامگذاری، به صورت مشخص روی استفاده از نام ھای پر که در آن به صورت عمده

چند عمل استفاده از نامھای بزرگان بود، در آن مقاله ھرشده طنطنه و بزرگ به مثابۀ اسم مستعار انگشت گذاشته 

 بود و نه ھم از فرد خاصی اسمی به ميان شدهمورد انتقاد قرار گرفته بود، مگر نه فحش و دشنامی به کسی حواله 

  .آمده بود

از آن نوشته برداشت حملۀ به مانند ديوار نمکش تصور می نمايد، " پوالد«چندی بعد از آن فردی که گويا خود را 

و » ايزم«جای چند  به جا و بیکردن زبان مال نطقی ھای معاصر و با رديف   به خودش را نموده، باشخصی نسبت

، من که در طول عمرخود با کسی که از وی شناخت نداشته ام، باز نمود به اصطالح باب مشاجره را با من »ايست«

ه نموده، اشتباھات و خطاھای عديده تھيوی ، مطابق به طرز نگارش ھميشگی ام جوابی برای به دعوا نپرداخته ام

   لينک مطلب–اش را در تحليل برايش تذکر دادم 

http://www.afgazad.com/Tanzz/082412-KDP-Panier-Khan-Ballaa-Kady.pdf 

با وی صحبت نموده ھفت » پنير ھالندی« بالمثل اجازۀ آن را می داد تا با زبان خود در اين جواب ھم با آن که عمل

که خود نيز تحت فشار دوستان  "موسوی"پشت پدرش را از گور درآورم، مگر بنا بر مشورۀ دوست عزيزم آقای 

شما . ی طنز دوام دادماز چنان کاری اجتناب نموده، پاسخ و ادامۀ بحث را با ھمان شيوۀ ھميشگديگری قرار داشتند، 
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 را از نظر بگذرانيد و ببينيد که در کجای اين دو ھادۀ عزيز ھردو نوشته را در اختيار داريد، لطف نموده آننخوان

  . و ناسزا به کار رفته تا من از آن بابت خود را مقصر بدانمنوشته، فحش، دشنام

» پوالد« را به عوض اسم مستعار خودش يعنی فرد طرف مقابل که من وی"٢٠١٢ اکتوبر ٠٢" با تأسف به تاريخ

و  صفحه، چنان ضمير و ماھيت خود را آشکار ساخت ٩صدا می زنم، ضمن نوشتن يک مقاله در " پنير ھالندی"به 

که حتا ھمان طرفداران ديروزش نيز بر وی  -  دو صد دشنام رکيک–دشنام فرستاد " موسوی"آنقدر به من و دوستم 

  .ان را از وی ابراز نمودندعميق ش، انزجار لعنت فرستاده

دو و دشنام، بر شرافت، وجدان و از  در فضای عاری در چنين موقعيتی، وقتی فردی آگاھانه به عوض ادامۀ بحث

دشنام خالء ھا و اشتباھات فاحش بحث و ناموس خود پا گذاشته و با فرومايگی زايد الوصفی می خواھد به وسيلۀ دو 

  : مطرح گردد عموم چند عکس العمل می تواندخود را بپوشاند، به صورت

نخست آن که وی را فرد جاھل، بی غيرت و بی ھمتی دانسته بر اساس ھمان آيت معروف، با دادن سالمی انسان 

 بدون آن که از آن دشنامھا چيزی بر رخ خود ھدخود را از وی کنار بکشد، دوم به بحث خود با آرامش کامل ادامه د

  .است، به آدرس خودش مجدداً بفرستد" نامۀ بدون آدرس"ه دشنامھايش را که به گفتۀ خودش  و سوم آن کبياورد

يقيناً ھريک از اين شيوه ھا معايب و محاسن خاص خود را برای دو طرف بحث می تواند داشته باشد، اگر چه 

ف مقابل را نشان می از اين امتياز برخوردار است که ماھيت کثيف طرسکوت و يا ھم ادامۀ بحث با زبان سالم 

 است که چنان فردی از کردارش درس نگرفته بازھم با ھمان شيوه به ميدان داری ايندھد، مگر عيب بزرگ آن در 

 با آن که ممکن است طرف عکس العمل نشان دھنده را زير ،عکس قضيه. ادامه داده ديگران را نيز دشنام خواھد داد

 با چنان انسان فرومايه و بی شخصيتی ھمزبان ساخته است، مگر اين مفاد را  که چرا خود راانتقاد دوستان قرار دھد

 به ساير قربانيان فحاشی اين جرأت را دارد که از يک سو طرف فحاش را سرجايش می نشاند و از طرف ديگر

حشھای مشابه خواھد داد، تا در آينده عليه چنان افرادی ايستاده از فحاشی ھا و اتھامات شان نھراسد و ضمن نثار ف

  .کارش را جلو ببرد

  !خوانندگان عزيز

ب ، اختيار خودتان، مگر من با اجازه شيوۀ آخری را انتخااين که شما کدام يک از اين شيوه ھا را انتخاب می نمائيد

ده می داند، مزۀ دشنام را چشي" پوالد"که خود را " پنير بويناک ھالندی"ی از قماش می نمايم، باشد افراد فرومايه ا

اميدوارم شما . ر و مادر و زن و دختر شان را بر روی کسی پرتاب ننمايندھبحث، لتۀ حيض خوادر آينده به عوض 

 با حمايت صريح و آشکارتان به خوانندۀ عزيز من را درک نموده، از اين بابت نه تنھا بر من عصبانی نگرديد بلکه

  .ه مند باشندرسيده اند و نبايد از آن بابت گل چنان افرادی بفھمانيد که فقط به آنچه مستحق بوده اند

 و آغاز سخنش يافته" لومپن"را می خواند به زعم خودش من را " سھيلی"بعد از آن که داستان استاد " پنيرگنديده"

خور غرب جيره  اين انسان ھرزه و اين جا دارد من ھم بدون مقدمه برایلذا . ش آغاز می نمايدرا با آن فح

  :، بگويم نمودمامشکه ھنوز بوی پول انجو را می توان از آروغش استامپرياليستی 

  .لومپن خودت، لومپن پدرت، لومپن پدر کالنت، توله سگ دھن و دامن دريدۀ فحاش

وقتی تو انسان احمق و خود مرکز بين ظرفيت آن را نداری تا به کنه معنای تربيتی آن داستان پی ببری، حد اقل می 

دازی ن حرفت را از نشيمنگاھت بيرون نيدھن داشته باشی که در مورد اگر نمی انديشی به جای توانی اين شرافت را

  .ديگران را اذيتھم که ھم خود را رسوا نمائی و 

که از ادامۀ بحث به شکلی از اشکال طفره رفته، خوانندۀ نا   انجو، به خاطر آن٣اين انسان خود فروخته و نوکر 
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از طرف مقابل مشمئز و بی زار بسازد، به دنبال آن دشنام، به کشف جديدی دست ا رآشنا  با دشنامھای رکيکش 

، اما بسيار عاجل حرف خود را پس گرفته با آوردن »موسوی«يعنی » پغمانی«می بگويد از يک جانب يازيده 

ام وی  جار می زند، که در احک را تا پشت سر باال نموده به ھمه و ابراز شک در حکم خودش، دامنش» اگر«

  .استشده بنيان گذاشته کمترين اعتمادی نبايد داشت، زيرا خودش به حکم خود باور نداشته و آن احکام روی باد 

  : عدد آن را اقرار نموده، بايد بنويسم٣برای اين توله سگ انجوئيزم غرب که خودش کار برای 

  » را بشناسااليتالال زدن و« 

از اولين نوشته ھايم با آوردن دگی نموده صاحب خانواده و کار خود ھستم و  المان زنندر مونش که "خالق داد"  منِ 

، چرا بايد  چند حتا از دوران کودکی، خواسته ام خود را تا حدودی به خوانندگان نوشته ھايم نيز بشناسانمخاطراتی

تو خر نفھم تا اگر .  باشم که در قارۀ ديگری زندگانی نموده دارای موجوديت و ھويت خاص خود است"موسوی"

 با زبان و ادبيات از خود را، ديگرانی که "موسوی" وجود خود را دارد و "خالق داد"حال نتوانسته ای بفھمی که 

 حد اقل آشنائی را دارند، می توانند درک نمايند که تو فرومايۀ پست از چنين ادغامی چه ھدفی را می زبان دری

 با اين وسيله از يک جانب تعداد مخالفان تان را  از قماش تو می خواھيدتو  وساير وطنفروشانی. خواھی دنبال نمائی

" موسوی"و ساير نويسندگان پورتال را نيز بر دوش من معدود نشان دھيد و از جانب ديگر، مسؤوليت ھای مقاالت 

  . دو دسته تسليم امپرياليسم و ارتجاع نمائيدرا بار نموده وی 

، ندارمدر مورد تو  نيستم و معلومات وی را "موسوی"د خوشحال باشی، که من تو انسان کثيف و خود فروخته باي

 دارد، برخوردار ت می بودم و در بحث از معلوماتی که او در مورد تو و امثال"موسوی"زيرا در صورتی که من 

 دستار بسته، با زدن يک چوب در ما تحت تان ، نام تان را کشمش می تانمی بودم، تنبان يکايک تان را برسر

  .گذاشتم

وقتی اين انسان فرومايه و فحاش می خواھد ما دو نفر را يک تن معرفی بدارد و ھمزمان با آن به و اما در اينجا، 

ادامۀ آن گريز نمايد فحاشی پرداخته ماھيت کثيف خود را آشکار می سازد،  در گام اول می خواھد با خلط بحث از 

 گيج ساخته آنھا را از درک ماھيت "موسوی=پغمانی" اگر بتواند خوانندگان خودش را در سرگردانی و در ثانی

از ھمين رو به عوض آن که به بحث ھای مطرح شده از جانب ھريک از ما دو . وابسته و نوکر منش خود باز دارد

 جواب بدھم و وی به "موسوی"جود می آورد که من به عوض به صورت مشخص بپردازد، فضا را قسمی به ونفر

 از تعميق بحث جلوگيری نمايد و از جانب ديگر به خواننده تلقين نمايد که گويا يک سوعوض من، تا بدين وسيله از 

  . به حقيقت می باشددر مورد يگانگی ما دو نفر قرينحدس شکمبه ئی اش 

ض آن که از ديد غلط خود که از اھانت به مارکس و انگلس شروع شده و چنانچه اين انسان جبون و فرومايه به عو

، می نمايندو نموده مبارزه در طول اعصار به غير از خودش تمام آنھائی را که خطر نموده با اسم و رسم خودشان 

دون آن که از از خود انتقاد نموده طرز ديد انحرافی اش را اصالح نمايد، با اگر و مگر و سواری بر روی دو زين ب

عاقبت دريده شدنش ھراسی داشته باشد، می کوشد خود را در عقب بيان حقايق عام علم انقالب آنھم با برداشت 

  . ، شروع می کند به درسھای خواندگی اش را تکرار نمودن غلط مخفی نمودهوميکانيکی 

  "!پنير بويناک"

 تو در موردآن علم ھنمای عمل انسان بگردد، وقتی اکنون علم انقالب بدان خاطر است تا مغز انسان را تغيير داده ر

لچه سابون کديگر کارائی خود را از دست داده می توانی ھريک از کتبی را که خوانده ای لوله نموده با يک 

قندوزی در خود شاف نمائی، تا از خيز و جست و قرتک نمانی، اما وقتی می خواھی با من بحث نمائی، روده 
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  :ر نوشته ھای قبلی و ھزار بار نوشته شده و گفته شده موقوف، صاف و ساده بنويسدرازی و تکرا

آيا انتخاب اسم مستعار به جای اسم اصلی تابع آن شرايط اجتماعی است که مبارزه در آن صورت می گيرد و يا چيز 

م و ھويت اصلی خودش پا  به عبارت ساده تر ھرگاه شرايط اجتماعی به يک فردی اين اجازه را بدھد تا با اس؟ديگر

و از آن بابت خطری ھم به صورت مشخص وی را تھديد ننمايد، چنان شخصی باز ھم  به ميدان مبارزه بگذارد

  موظف است تا اسم مستعار برايش انتخاب نمايد و يا خير؟

ت کشيده شد، بحث من و تو از ھمين جا آغاز يافت مگر با دھن دريدگی و فحاشی خودت تا زير دامن خودت و فاملي

  . اين گز و اين ميدان،می خواھی بحث را در ھمان زمينه ادامه دھی و يا ھم امتحان فحاشی

امثال تو انگشت گذاشته و به ناگزير ذکری از مبارزات مسلحانۀ و  وقتی من به حق به فرار طلبی تو ،نکتۀ ديگر

، ضمن چند دشنام به استقامت من، من را خود نموده ام، تو باز ھم با ھمان روش ھميشگی به غرض گريز از بحث

با رذالت خاصی که فقط از انسانھای بی وجدان و فاقد شرافتی چون خودت معرفی نموده، به دنبال آن " ساما"عضو 

  .تمام شھدای آن را جاسوس روس معرفی نموده ای پرداخته "ساما"به تخطئۀ تاريخ ، نمايدمی تواند بروز 

 نبوده ام، و "ساما" عضو "خالق داد" ھرچند  روی داليل خاصی که نزدم وجود داشت، مِن در ھمين جا بايد بيفزايم،

 "ساما"که ، مگر در صورتی  قلم بزنم"ساما"در نتيجه امروز خود را در موقعيتی نمی يابم تا به دفاع از عملکرد 

 ھم از "موسوی"وست عزيزم آنچنان مرده باشد که حتا نتواند از تمام شھدای خود دفاع نمايد به صورت اخص د

در  "ساما" حاضرم در پيشگاه ملت در خون خفتۀ خود از "خالق داد پغمانی"زير بار اينکار شانه خالی نمايد، مِن 

فکر می کنم در چنين فضائی يک طرف بايد مرده باشد و طرف ديگر به . مقايسه و مقابله با ھردشمن آن دفاع نمايم

 در ھمين . بعد از مجيد را در خدمت ارتش اشغالگر معرفی بدارد"سامای" که تمام بی شرافتی تو ھتاک و بی آزرم

بار گذشتگان افاده می فروشند و تبا تکيه بر اعجانب  ھای نامنھاد را که از يک "سامائی"جا الزم است آن عده از 

ز تاريخ خود دفاع نمايند و از جانب ديگر برای افراد غير سامائی اشک تمساح می ريزند، تکان وجدانی دھم که يا ا

 "ساما" دور نمايند تا به افرادی چون من نوعی که با تنی چند از رھبران "ساما"يا سايۀ نحس شان را از باالی نام 

  . از خون آنھا دفاع نمايمتا اين امکان به وجود آيد در يک کاسه نان خورده ام

ه  راست و پوست کنده بر طرز افاد کهند ھميشه به عوض آنبه ارتباط اذعان به بعثت، به مان" پنير بويناک"و اما 

 انگشت انتقاد بگذارد و بگويد که در بيان مطلب دقت الزم انجام نداده است، باز ھم به شيپور از سر اش از مطلب

  . را مثال می دھد"موسوی"کالن آن دميده، چگونگی برخورد 

او که نمی خواھد خطايش را انتقاد نمايد، صحبت ھای اين انسان فرومايه به چنين کاری قصداً دست می زند 

آن نقل قول نموده می خواھد خود را و لحن تمسخر آميز و يا جدی  را بدون پيش زمينه و کلمات شرطی "موسوی"

 چه گفته و چه نگفته، مربوط است به "موسوی"اين که :  سايۀ وی بپوشاند، به اين انسان فرومايه بايد گفتدر

ئی که من می دانم او اين توانائی را دارد تا به افرادی خشک مغز و کله پوکی از قماش تو، ھم از خودش، تا جا

 چگونه می انديشد، بلکه "موسوی"در اينجا بحث در اين نيست که . مانيفيست کمونيست دفاع نمايد و ھم از قرآن

از  - ادی انتخاب عقيده حق مسلمت است آز- بحث بر سر اين است که تو بعثت را قبول داری و يا خير؟ ھرگاه داری

دست بردار و ھرگاه نداری به عالوۀ آن که آن آيتھا را از ديوار منزلت دور می ." ل. ل. م"بلغور جا و بی جای 

  .در نوشتۀ قبلی ات به بعثت نموده ای از خود انتقاد بنماکه نمائی به خاطر اذعانی 

، از طرح آن فرار نموده در عوض دشنامی چند نثار اين قلم نموده نکتۀ بحثی ديگری که اين انسان فرومايه و پست

به عوض " پنير بويناک"چه اين . است، مسألۀ چرائی ترسش از ايران به عوض احتياط در مقابل اشغالگران است
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از . ن بگذردبيان علت چنين اطمينانی به امپرياليسم، فقط اين قلم را مورد تھاجم قرار داده خواسته با دشنام از کنار آ

به ياد دارند که من در نوشتۀ قبلی از دوستان . ھمه مھمتر اثبات سرشت استخباراتی وی به وسيلۀ خودش می باشد

 به شمار می رود، آيا کار خودش را که گويا دھقانپور یوی پرسيده بودم که وقتی افشای اسم اصلی افراد جاسوس

 را از وی برحذر داشته است، نيز عين  باخته و فرومايهاين خرد "موسوی"ھمان صادق است که دوست عزيزم 

  ؟ و يا خيرحکم را دارد

اين انسان کثيف که سوگند خورده در ھر گامی که می گذارد، شرافتش را در ھمان آغاز زير پا نمايد، به مانند دامن 

 ين قلم را محکم گرفته کهنمايند، ادريده ھائی که به محض برخاستن از زير پای فاعل، خود ادعای فاعل بودن می 

جاسوسی و جاسوس مشربی به منش که نجائی آآن اسم مستعار را افشاء نموده ايم، مگر از  "موسوی"گويا من و يا 

و بخشی از کرکتر اين انسان خود فروخته مبدل شده در عين انکار، يک عمل استخباراتی ديگر نيز از وی سر زده 

  . آنھا استفاده می نمايدازر داشته ھراز گاھی از يکی می گويد، مبارزين چندين نام مستعا

، زبانت را نگير، ديگرش را ھم بگو تا نکند "دیرا افشاء کبال کدی و يک اسم مستعار "خوب پنير خان، حاال که 

  ).جايت را چتل کردن. (دلکت غوره نموده، ھمان کاری از تو سرزنت که وقتی خورد بودی می نمودی

  !پنير بويناک

ب بدھی، که صحبت به اينجا کشيد و ادامۀ بحث من با تو موکول شد به زمانی که سؤاالت قبلی را نخست جواحال 

  :در مورد تو نيز بنمايم -  از نوع صادق دنی-  صادقانهاجازه می خواھم يک اعتراف

ت، اعم از خلقی،  سال و اندی از عمرم در تمام فراز و نشيب زندگانی انسانھای فرومايه، بی وجدان و پس۶٠من در 

ويژگی تو . ، طالب و سگ امريکا زياد ديده ام، مگر عاجزانه بايد بنويسم که تو چيز ديگری ھستییپرچمی، اخوان

 که جھت گريز از انتقاد، حاضر شدی دامن ھمسرت می باشیدر آن است که به عالوۀ آن صفات، آنقدر بی غيرت 

بی ناموس "نی به زبان مردم و آنھائی که تو آنھا را لومپن می دانی يع. را باال نموده صد عيب را بر وی نسبت بدھی

  ".می باشیھم 
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