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   مونشن- خالق داد پغمانی

  ٢٠١٢سوم جنوری 

  

 ؟؟؟ "کرکره"و " عفير"زبان 
  

چه ھم آنھائی با عرض سالم خدمت تمام خوانندگان معظم و گرامی پورتال، چه آنھائی که دل خوشی از من دارند و 

که چشم ديدنم را ندارند، به خصوص متصديان و ھمکاران  روشنبين و روشنگر پورتال و به اميد آن که چند صباح 

تمام آنھائی که در اين ديار غربت شب فراق را می گذرانند تا سر . غيابتم را دال بر بی عالقگی اين فقير ننمايند

ب ميھن با ھر اشعه ای مسيحاگونه خفتگان را بيدار و مردگان را زنده انجام روز وصل فرا رسيده و آفتاب جھانتا

 پرتاب ٢١ خواسته و يا نخواسته به قرن ١٣ و ١٢نمايد؛ به نيکوئی می دانند که برای افرادی از نسل ما که از قرن 

ن قبل وقت و شده ايم و بايد برای ھرکاری بدون درنظرداشت اصالح وسايل و اسباب توليد، به ھمان اندازۀ قرو

  .يعنی چه" برروی آب نگھداشتن"انرژی مصرف نمائيم خود را 

اگر از اين عذر و بھانه که خودم را نيز قانع نمی سازد تا چه رسد به ديگران، بگذريم؛ بايد خدمت تمام دوستان به 

ن افکنده اند  مرگ بر روح و روان خايناھراسکه با نثر بی نظير شان، " نذيری"خصوص ھمکار گرامی ما آقای 

يعنی آن . می باشد" چيزی گندم تر و چيزی ھم آسيا کند"برسانم که علت تأخير در نشر مطالب اين قلم ھمان داستان 

که از جانبی خودم ضمن تنبلی جبلی سخت مصروف ھستم و چيزی ھم فيلتر چند اليه ای را که ويراستاران پورتال 

وی آن که نمی خواھم به مانند برخی ھا که مدرسه نرفته مال و کتاب باز باالی نوشته ھايم اعمال می نمايند، در پھل

نکرده فيلسوف شده اند و فکر می کنند شرط اول نويسندگی ريش بزی گذاشتن است تا پشتوانۀ تحقيق داشتن، از 

در ھر . متھم گردم، باعث می گردند تا کم بنويسم و آنھم بدان اميد که خوب بنويسم" اسھال قلم"طرف مردم به 

  :صورت برگرديم به ھدف از اين مزاحمت

خر خری که " نومبر سال گذشته در قسمت طنز پورتال خودمان مقاله ای وجود داشت زير عنوان ١٧به تاريخ 

اين مقاله که شايد بتوان عنوان آن را مصداق کاملی از چگونه زيستن ميليارد ھا حيوان دوپای ". زيست و خر مرد

 را که تاب )ص(  دانست، موضوع خودکشی مرکب شريف حضرت خاتم االنبياء محمد مصطفیمسما به انسان نيز

بر زندگی بدون صاحب ترجيح داد، بيان داشته در ضمن به استناد يکی را فراق نياورده بعد از مرگ صاحب، مرگ 

نداخته بود که آن روشنی ا"  کتاب الحجة١٨٤ صفحۀ - ١ جلد - اصول کافی"ازمنابع معتبر برادران شيعۀ ما يعنی 
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ھرچند در ھمان زمان ھم يادداشت مختصری به آدرس . نام داشت با خاتم االنبياء تکلم می نمود" عفير"مرکب که 

پورتال فرستادم، مگر با تأسف اقبال نشر نيافت و من ھم چنان عفير وار در زير چرخھای نظام سرمايه به خاطر 

  .نه از عفير چيزی به يادم باقی ماند و نه از سرنوشت آن مطلب ارسالیداشتن خود و فاميل فرو رفتم، که ھزنده نگ

آنھم " اعجاز است يا تحميق؟؟؟" ھواداری مطلبی زير عنوانباز ھم از ٢٠١١ دسمبر سال ٣١مگر وقتی به تاريخ 

که خودش بين دانشمندان اھل تشيع به " مجلسی"در بخش مسايل ايدئولوژيک پورتال ما اين بار به استناد نوشتۀ آقای 

ان نزد برادارپيامبر يکی منابع مھم حديث و عترت " بحاراالنوار"معروف و کتابش ھم زير عنوان " عالمه مجلسی"

علی بن ابی "با فرستادۀ خليفۀ چھارم مسلمين يعنی"کرکره"ان صحبت ماھيی را به نام تشيع می باشد، داستاھل 

  . خواندم نتوانستم بيشتر از اين سؤالم را از خوانندگان گرامی و چيز فھم جامعۀ ما مکتوم بدارم)رض( "طالب

  !خوانندگان ارجمند

 در ھمان آوان آن که اين قلم به مطالعه آغاز نمايم، چندان به پوست که گفتم "موسوی"آقای خالف دوست عزيزم 

مان زاده ام بلکه مسلمان ھم ھستم، در حد توان می کوشم تا التزام عملی ھم ل نه تنھا مسخدا را شکرپاک نبود، خودم 

 نيز ھمه روزه  اند، و مفت مفتدندارن ی بنای مسلمانی را که خرچپنجبه اسالم داشته باشم، يعنی آن بخش ھائی از 

از لحاظ مذھبی ھم به مانند تمام مردم افغانستان قبل از دخالت استعمار و اخوان، به ھرچھار جانشين . انجام دھم

که با " کلمۀ تکبير"پيامبر اکرم احترام داشته و اگر بگويم که برای ساليان متمادی در ھرحرکتی بدون آن که از 

کوه را می خواستيم " يا چھار يار"اک و خون کشيد، خبری درميان باشد، با گفتن خبه اخوان و اخوانيت ھمه جا را 

  . مبالغه نکرده ام،از جا برکنيم

" صحيح مسلم"اگر چيزی بيشتر از " بحار االنوار"و يا " اصول کافی"با چنين طرز تفکری برای من نوعی احترام 

آن که می دانم برای حرف زدن و تکلم به جھاز صوتی نياز در نتيجه با . نباشد کمتر از آن نيز نيست" بخاری"و يا 

وجود دارد که آن جھاز بدان صورتی که در انسان تکامل يافته و با وضع کلمات قرارداد ھائی را به وجود آورده در 

خالف االغ و ماھی وجود ندارد، مگر بنا بر اصل قبول معجزه که ھمان قبول چيزی خارج از عادت چه که حتا 

به خصوص وقتی ھر دو مطلب .  نيز می باشد، نمی توانم در درستی ھر دو ادعا شکی را به خود اجازه بدھممنطق

به ارتباط خليفۀ چھارم نقل شده است و می دانم که آن خليفه چقدر نزد پيامبر اکرم عزيز و دردانه بود و چگونه وی 

" علی در نزد من منزلت ھارون در نزد موسی را دارد "را به مثابۀ دروازۀ علم ياد نموده و حتا مقام وی را با ذکر

تا سرحد نبی باال برده است ديگر شکی در قبول آن وقايع و گفتار نزدم باقی نمی ماند، آنچه در تمام اين مدت باعث 

  .بان محاوره بين آنھا بودزشده تا رنج ببرم، نادانی و عدم آگاھی ام از 

با آنحضرت به کدام زبان صحبت می نمود؛ زبان عربی و يا " عفير"ھمم که  نتوانستم بفميعنی من ھرچه فکر کرد

  .زبان خر؟؟ اميدوارم کسی نيايد و بگويد که ھر دو يکی است

باز ھم ندانستم که تکلم و محاورۀ کرکره و ھفتاد ھزار ماھی با فرستادۀ خليفۀ چھارم يعنی نصير بيچاره با کدام زبان 

. اميد بازھم کسی پيدا نشود و ادعا کند که ھر دو يکی است.  و يا باز ھم عربیصورت می گرفت، زبان ماھی ھا

ھرگاه دانشمندان لطف نموده در اين زمينه روشنی بيندازند بر من يلدنگ منتی خواھند گذاشت به بزرگی چنين 

بی اصوالً زبان در غير آن از شما چه پنھان ھميشه يک نکته فکرم را عذاب می دھد که نکند زبان عر. ادعاھائی

حيوانات باشد و ما کمبختھا نمی دانيم؛ که اگر اين طور باشد؛ يعنی زبان بھشتيان، زبان قرآن و خاکم به دھن زبان 

  !! می شود زبان حيوانات؟؟نخدا ھم 

  


