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 ۵۱۰۲/۱۵/۵۳                             هاشمیان هللا خلیل سید
 

 سقو بچۀ از بدفاع ها پرچمی

پنجشیر وطندوست  که دردورۀ اشغال افغانستان توسط اردوی شوروی اکثریت مردم شریف و هموطنان محترم واقفند
گروه یکعدۀ  هر دشمن اشغالگر مردانه جنگیدند، ولی از و مانند اقوام شریف هزاره، ازبک وترکمن با بجهاد پیوستند

 دو های افغان" میشناسد. این گروه در که ملت افغان آنها را بنام "کمونست شدند همکار ها وکمونست شورویها قلیل با
 توانستند کشتند، چور اردوی شوروی بقدرت ماندند و تادورۀ نجیب به پشتیبانی  آخر تا )پرچم( و )خلق( شاخه بنام
دشمن بشریت میخواندند،  کامپرادور و های غربی را امپیریالیزم و حالیکه دیموکراسی در کردند، و تجاوز وغارت و

از بقایا  های غربی پناهنده شدند و بکشور ها افغانستان سقوط کرد، اکثریت این کمونست وقتی رژیم کمونستی در
حکومت خوجه ئین ربانی که احمدشاه مسعود  در دردورۀ تنظیمها، و -ها زندگی میکنند مپرادوردسترخوان همان کا

که هدف نظامی آن  تحت قیادت احمدشاه مسعود به اردوی خاص او فاع بود، یکعده کمونستهای پنچشیری در وزیر
ین کمونستهای قتل احمدشاه مسعود، هم از فرجام بعد در مغلوب ساختن حزب اسالمی حکمتیار بود، شامل شدند و

بحمایت اردوی امریکا قدرت سیاسی و نظامی را بدست  2001سال  که در سیس کردندأت سابق )شورای نظار( را

 اند. امروز باالی این خرلنگ سوار گرفته تا
 

 جا مستعار) پرویز بهمن( را بنام مجهول و خود میباشد و برجستۀ شورای نظار یک پرچمی که درحال حاضرعضو

مستحق بودن  که ازجانب شورای نظار تمویل میشود، مقالۀ طوالنی دربسایت درو 2011فروری  2زده، بتاریخ 

 سیستانی، سید اکادمیسین استاد یک کاندید نویسندۀ افغان، هر چهار بلقب پادشاه خراسان نوشته و حبیب هللا بچۀ سقو
تقبیح از کنفرانس  بلی شان درمقاالت ق نشر بخاطر میرمن ماللی موسی نظام را خلیل هللا هاشمیان، مسعود فارانی و

های اوغان  را "فاشیستک نفر پنجشیریها درلندن که حبیب هللا کلکانی را"پادشاه خراسان" خوانده بودند، این چهار
مردم افغانستان میشناسند که سابقۀ  را نفر این چار مخاطب ساخته است. ناروا تعجیز و با طنز و ذلتی" خوانده و

دالت دفاع کرده اند. وقتی یک گروه افغانها درلندن که باعتراف خودشان همه ع فاشیستی نداشته بلکه همیشه ازحق و

ترین،  ترقی پسند سال بعد ازدورۀ سقوی، حبیب هللا کلکانی معروف به )بچۀ سقو( را 68اتباع انگلستان بودند، 

ز پی درپی مدت سه رو و مسلمان ترین پادشاه افغانستان معرفی کنند متمدن ترین، عادل ترین، وطن دوست ترین و
حقبین دیگر  و افغان حقگو خراسان بخوانند، ولی اگرچند پادشاه کابل و را او و بیان کنند، را صفات ساختگی او

ها،   همه کشتار را با ماهۀ سلطنت او 9دورۀ  و بدفاع ازحق ملت وواقعیتهای تاریخ افغانستان، حبیب هللا بچۀ سقو

 تاریخ ها دم، آنطوری که بوده که درناموس مر بر تجاوز مردم و جایداد چپاول، غصب مال،دارایی و و چور
 نفر "فاشیست" و"فاشیستک" خوانده شوند؟ این چار معرفی کنند، چرا نوشته شده، بیان و

 
حالیکه "افغان ملت" نام یک حزب نامدار مربوط  و در ما هیچوقت شورای نظار را "شوروای نزار" نخوانده ایم،

یک پرچمی بنام پرویز بهمن  افغان ملتی( نبوده،چرا) نفر معرفی شده هیچکدام شان چهار بیک گروه پشتونهاست و
را "فاشیستک ها" و "اوغان ذلتی" خوانده است؟ این اطالق "اوغان ذلتی" بقلم یک عضو کمونست شورای  آنها

دشمنان افغانستان است که )افغان( را "اوغو" میخوانند، وبهمن پرچمی "ذلتی" را نیز به آن  تلفظ  طرز نظار یادآور
سس افغانستان منسوب ؤهای شورای نظار بقوم م مااین لقب حقارت آمیز "اوغان ذلتی" راکه پرچمیافزوده است. 

 گیرد، بصفحات تاریخ میسپاریم. قرار نموده اند، تا آنروز که حق وعدالت بجای خود
 

 در او معلوماتی نشرنشده، و سویۀ تحصیل وسابقۀ کاردربارۀ  )پرویزبهمن( بغیرازنام مستعار مقالۀ نشرشده  در
مقالۀ او کلماتی ازقبیل "بی بی" و"بادار" و"نوکر" بارتباط دورۀ فیودالی دیده میشود، اما  در آنجا و حالیکه اینجا

همان مقاالتیست که دراوایل دورۀ ببرک کارمل توسط بچه های  سویۀ جهانبینی پرویزبهمن درمقاله اش درست مانند
 چه جوانهای نو کمونست شده، درجراید آنوقت نشرمیشد.کوچه، ب
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وزن جسم پرویزبهمن  کشور است که برابر با رخ نامدارؤسیستانی، این م پرویزبهمن اولتر متوجه استاد رخ انتقاد
نشرکرده است. کاندید اکادمیسین استاد سیستانی جواب آقای بهمن را درمقالۀ خود تحت عنوان "امان  کتاب طبع و

شده است.  جرمن آنالین نشر پورتال وزین افغان  درفروری  20پرچمی توهین نویس" داده که بتاریخ  ازدست دو

 -اهانت قرار داده، محترمه میرمن ماللی موسی نظام است  و که پرویز بهمن  نامردانه تحت انتقاد شخص دومی را
 تقبیح کنفرانس لندن و یک مقاله در قبالا اینست که  ،قلم توانا دارد و سرشار یافته که استعداد گناه این بانوی تحصیل

داده بود، نشر کرده بود، یعنی از واقعیت و حق  صفات و القاب مبالغه آمیزی که آن کنفرانس به حبیب هللا بچه سقو
 حق این خانم شریف و اهانتهای نامردانۀ پرویزبهمن را در عدالت دفاع کرده بود! ازآنجائیکه شیوۀ برخورد و و

 وعنعنۀ نویسندگی افغانی یافتم، از ذکر لقب "آقا" به نام بهمن منصرف شدم.عفت قلم  از محترم دور
 

ناسیونالیزم وملیگرایی  افغانی این خانم بی زبان نیزدرهمین سنجه یک پاراگراف نوشته که: " پرویزبهمن درمقدمۀ
ی پشتون قندهاری ولی هاوپندارهای دوران ماقبل فیودالی بنایافته است. به این معنی که خودش ازنظرتباری وقبیلو

های  استعمال مقولۀ "پندار بهمن با که پرویز " اهل خبره ملتفت میشوندازنظرزبانی فارسی زبان تشریف دارند.
حالیکه ازحقگویی  در را متخصص دیالکتیک معرفی کند، اما این کم سواد دوران ماقبل فیودالی..." تصورکرده خود

راه حق  مبارزه در در اورا"بی زبان" میخواند! بانوئیکه زبان قلم اوقلم میرمن ماللی نظام شکایت دارد،  مقاله و در
 را "بی زبان" مخاطب قرار کابل او از قرارگرفته، یک پرچمی کم سواد مرد زن و اهل خبره اعم از تمجید مورد

 بزیرپردۀ شورای نظار! "تفو برتو ای چرخ گردن تفو !" قضاوت پرچمیها داده، چنین است طرز
نوشتۀ خود  توهین میکرد! پرویزبهمن در و ظف به تحقیرؤم را خود تر ندۀ با سوادایکاش شورای نظار یک نمای

زبان دری هیج    معنی کلمۀ "سنجه" را در -نام "فارسی"ایران را استعمال کرده یک کلمۀ ایرانی "سنجه" و نیز
رده است ؟ بکدام معنی استعمال ک کدام قاموس ایرانی برگرفته و از دری زبان نمیفهمد، کم سواد بهمن این کلمه را

زبان مردم افغانستان  میرمن ماللی نظام را بفارسی زبان بودن طعنه داده است ! لهجه و ،دیگراینکه کم سواد بهمن
یک زن قندهاری  زبان  علمی افغانستان میباشد، چرا دو زبان ملی و )فارسی(، و دری یکی از است نه )دری(

خود  علمی کشور زبان ملی و نباشد از مجازیافتۀ پوهنتون کابل، بزعم پرویزبهمن،  پشتون تبار وتحصیل
های کم سواد  "فارسی زبان" بودن طعنه داده شود؟؟؟ چنین است طرز قضاوت پرچمی کاربگیرد، و آنگاه او به

 تو ای چرخ گردون تفو!"  بر درتحت نظارت شورای نظار ! "تفو
 

دیگری  فارانی چیز مسعود ی سیددانشمند افغان، اقا حالیکه باالی نویسندۀ توانا، محقق و بهمن در کم سواد پرویز
ل ومرحومش طعنه داده است، درحالیکه یک شخص مسئو و مهتر نیافته، اورا بخاطرموقف اجتماعی یک برادر

اعضای خانواده اش! چنین است روش ژورنالستی پرچمیها و شورای نظاریها! "تفو  اعمال خودش میباشد، نه از
 برتو ای چرخ گردون تفو!"

 
آن  خلیل هاشمیان" بارتباط مقالۀ قبلی ام ذکرکرده که در بار درمقالۀ خود"سید چند پرویز بهمن نام مرا کم سواد

این  رهزن، قطاع الطریق، آدمکش و بیسواد بود و چیزهایی ازین قبیل نوشته بودم که " حبیب هللا کلکانی یک دزد
کان جزء خراسان باستان بوده، بکلی بی اساس درکنفرانس لندن که کوهدامن و کل ادعای رسول رهین و پنجشیریها

 )پرویزبهمن( نامهای ایرانی میباشد، برشخص من درمقالۀ خود قسمت نام او دو که هر میباشد..." پرویزکم سواد
)سیدخلیل( نوشته،  است که نام مرا کمونست بودن او مشهود کدام انتقاد مشخصی رامتوجه نساخته، اما بیدانشی و

نام من حذف کرده است : "خلیل" درعربی)دوست(معنی دارد، درحالیکه نام من )خلیل  از رایعنی نام مبارک "هللا" 
 هللا = دوست خدا(میباشد.   

 
اهداف و منافع  نویسندگی و من درین مقاله بدفاع از شخصی برنخاسته ام، بلکه بدفاع از پرنسیپهای ژورنالیزم و

هم فکرمیکنند قدرت چوکی  های کم سواد هنوز تسیکه کمون دمتوجه شون ملی افغانستان برخاسته ام تا مردم ببینند و
 سیدخلیل هللا هاشمیان–آنها میباشد !؟ فاعتبروا یا اولی االبصار ! با احترام  اختیار افغانستان در و قلم در

 


