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   مونشن-خالق داد پغمانی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٣٠

  !!اگر گفتيد جايزه داريد
تا مديحه پرتو نادری، از شاعری « ھای خوب و ارزنده، ھفتۀ گذشته مطلبی زير عنوان نوشته باز ھم به دوام نشر 

. صفحات پورتال را رنگين نمود» فرزام. ف«از قلم ھمکار جديد و واقعبين پورتال، آقای »  سليمان اليقسرائی برای

ضمن آن مقاله بر عملکرد ھای رياکارانه و مديحه سرائی ھای يک تن از رسوا ترين پرچمی ھا، به » فرزام«آقای 

» فرزام«ردای ھمان روز چيزی به مثابۀ ابراز امتنان خدمت آقای، ھرچند می خواستم فدرستی انگشت گذاشته بودند

 اين قسمت را من دزدکی نوشتم - از اين سپاس و ارادتم را بيان بدارمتربنگارم، مگر پيری و ھزار علت نگذاشت تا زود

يکارگی ھا و  برسد و بدون کمترين مالحظه ای، ب»الالگل«خواھر ترس دارم به گوش و شما ھم آھسته بخوانيد، زيرا 

   - تنبلی ھای جوانيم را به رخم بکشد

يل ھرچه بيشتر ی بايد با تعقيب و تکم مبابت افشاء گری شان،» فرزام« ابراز امتنان و سپاس خدمت آقای به نظر من

توأم گردد وگرنه، نمی توان از ھمراھی با نويسنده سخنی  پرچمی ھا –نوشتۀ شان در باب جنايات و خيانت ھای خلقی 

  . ميان آوردبه

  :تا جائی که حافظه و عملکرد شخصی خودم به مانند ميليونھا انسان ديگر جامعۀ ما ياری می دھد، می توان نوشت

 پرچمی ھا از ھمان آغاز به وجود آمدن، در کنار ساير تغييراتی که ھم در عرصۀ حکومتداری و بر خورد -رژيم خلقی

ماعی با مقلوب ساختن ارزش ھای مثبت گذشته و تعويض آنھا با ارزش ی اجتزش ھابا مردم و ھم در زمينۀ معرفی ار

 به وجود آوردند، در عرصۀ تبليغات بنيان و اساس يک مکتب جديدی را در افغانستان ھای برده ساز  استعماری

آنھا .  بود...تھام زنی، وجيزه گوئی و چاپلوسی و دروغ گوئی، الفزنی، ريا کاری، ارا گذاشتند که محور ھای اصلی آن 

، ھميشه در تالش بودند تا ھمه چيز را به بر می خاست ايشانبنا بر نيازی که از ضعف و بی پايگی حزبی و فردی 

  . ، تا بدان وسيله به فريب يک عده نايل آيندصورت سر چپه و مقلوب آن تبليغ بدارند

 گرفت و رژيم ھم با قساوت ذاتی يک  وقتی در يک منطقه خيزشی عليه مظالم حزبی و دولتی رژيم صورت می،مثالً 

خود فروختۀ عقده مند آن را سرکوب می نمود، ھمان شب و يا فردای آن از طريق راديو ھا، تلويزيون و جرايد شروع 

اگر در آغاز مردم از . »انجام دادند.. مردم فالن محل مارش عظيمی در حمايت از حزب و دولت «می کردند به اين که 

ھائی سرگيچه می گرفتند که چطور ممکن است چنان محلی وجود داشته باشد که راضی از رژيم و شنيدن چنين دروغ

حامی آن باشند، به زودی مردم متوجه اين سياست دروغگوئی رژيم شده، دانستند که رژيم می خواھد با اين پروپاگند ھا 

  .فيد را سياه معرفی بدارندسياه را سفيد و سبه گفتۀ مردم با کاال و لباس در چشم ديگران درآمده، 
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 انگشت بگذارم و مکتبی را که رژيم ريائیدر اينجا من قصد آن را ندارم تا بر تمام دروغگوئی ھا و رياکاری ھای آن 

 که يک روز دستان از خود بيرون داده» پرتو نادری« بنيان گذاشته شده و شاگردان ممتازی از قماش ۵٧ ثور ٧از 

می گذارد، به بحث » سليمان اليق« را می بوسد و روز ديگر، نه کرسی فلک زير پای والی بلخ» عطا«خون آلود 

آنچه را در اين مختصر از مجموع مضامين و نصاب تدريسی آن مکتب می خواھم توجه ديگران را بدان جلب . بگيرم

  . يافتما که نمی توان ھيچ سابقه ای از آن در فرھنگ کشوربيش از حديست» بزرگنمائی«و » الفزنی«نمايم، ھمانا 

ين گام از طريق اعطای ريافت قدرت از جانب بادار، در اول پرچمی ھا به محض د- ھمه به ياد داريم که خلقی: مثالً 

را »  کیتره«القاب بلند باال به ھمديگر شان در صدد ارضای عقدۀ حقارت ھمديگر برآمدند، چنانچه انسان کودنی مانند 

 و دستمزدِ کودتای خونين » سرقومندان اعلی انقالب ثور«را » حفيظ هللا امين «-  چه نبوغی؟؟- لقب دادند» نابغۀ شرق«

، »انقالب برگشت ناپذير ثور«  برای شان داده بود،به کشورشان را که ارباب جنايتکار شان در بدل خيانت ھای 

ھا  سليمان اليق، بارق شفيعی، کريم ميثاق، سلطانعلی کشتمند و ده گير پنجشيری،تدسببرک، آدمھائی در قد و قامت 

 دھه از آن تاريخ قادر نيستند يک صفحه بدون ۴سگ و سگور ديگر شان را که ھمين اکنون و بعد از سپری شدن 

  . شاعر، نويسنده، اقتصاد دان و چه و چه معرفی نمودند،، را انديشمندغلطی امالئی و انشائی بنگارند

در تعقيب جنايت و خيانت اخوان را که أسف طيف شاگردان اين مکتب به مزدوران روس محدود نمانده، ھمان طور با ت

چنانچه نيروھای اخوانی نيز که از . به دنبال خود کشانيد، در اين الفزنی و بزرگنمائی نيز آنھا را سايۀ خود گردانيد

ی ځگلبدين اخراجی از پوھن. ادن القاب علمی به ھمديگرھمان عقدۀ حقارت سخت در رنج بودند، شروع کردند به د

چه گوارای «و بعد ھا شد » انجنير« مسعود بگيل و نا اليق نخست شد ه، احمد شا»انجنير صاحب« کابل شد یانجنير

ان برھ«پوھنيار امروزی باشد، » چه«بدون اعتقاد به علم انقالب می توانست » چه گوارا« تو گوئی زنده ياد» افغانستان

و » خليلی«، »عطا«، »شيخ الحديث«شد » االزھر«، سياف عقب مانده ترين شاگرد »ربانی«شد پروفيسر » الدين ربانی

در اين ملک ھم که کسی نمی تواند بپرسد، آقا اين بچۀ مکتب گريز و آن . »استاد«آن جمع، ھمه شدند به ده تن ديگر از 

ھمان که گفته اند در شھر عجايب به ھر چه کور به دست آوردند؟؟  کجا ازابجد خوان مدرسه نرفته، اين لقب استادی را 

، مصداق واقعی خود را در »هللازلف «و به ھر چه کل است » کليم هللا«گويند و به ھر چه الل » عين هللا«است 

  .افغانستان، در کشور عزيز ما پيدا نمود

ار اند و القاب ديروزی را خريداری باقی نمانده و  سال بدين سو، نوکران غرب بر خر مراد سو١٣و چون اينک از 

تا با کانديد اکادميسن و يا اکادميسن   ھا حاضر نيستندپنجشيری ھا و سيستانیانسانھای کم سوادی از قماش ديگر 

شده و خوشبختانه تعداد آنھا فراوان، ماشين » دی. اچ.  می-. دی. اچ. پی«و » ماکتر -داکتر«رضايت بدھند و زمان 

 آنھم در »شخصيت علمی دوم جھان«ی الفزنی محصول جديدی را به بازار مکر و فريب جامعۀ ما تحويل داده اند، ھا

  .»غنی احمد زی«مدح يک انسان ميھن فروشی مانند 

برای آن که کسی نگويد که داد خالق چون خودش به جائی نرسيده، حاال بخيلی و چشم تنگی را آغاز نموده، عليه 

 دومين غنی احمدزیزھر پراگنی می نمايد، من از ھمين جا، از ھمه می پرسم حال که » دوم جھانشخصيت علمی «

آخر . شخصيت است، لطف نموده، اولين آن را نيز معرفی بدارند، تا مطمئن بگرديم که حق تلفی صورت نگرفته است

ق انسان، زن ، قاچات مواد مخدرمورد از قبيل کش اين به غيرت ما افغانھا بر می خورد، در کشوری که در ده ھا

يس جمھور آن را فرد دوم بدانند، يا لطفاً ئستيزی، فساد اداری، مزدور منشی، رژيم در صدر لست دنيا قرار دارد، ر

ه دنبال نابغۀ شرق و در  را باشرف غنی احمدزیفرد اول را معرفی بداريد و در غير آن دم خر ما يک بلست داشته، 

  . فرد اول در چه؟ خود بھتر می دانيد.ھانی اعالم می داريم فرد اول جھمان طريق

  


