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  موسوی

  ٢٠١٧ اگست ٠٩
  

   به جای توبه و انتقاد از خودزمشارالتاني
معنون به " عروفیم" در مطلبی آموزنده و کوبنده از استاد سخن آقای دپلوم انجنير خليل هللا - جوالی٣١ -چندی قبل 

جاسوس چند جانبه، بعد از عمری خيانت، خباثت، بھتان زنی، افتراء، " ھاشميان"خوانديم که " پايان کار يک تبھکار"

نغمۀ سپردن، " رچمپخلق و "اعم از " مزدوران روس"و " نادری"جاسوسی و تعداد زيادی را به تيغ جالدان خاندان 

و خود را در آستانۀ مرگ اعالم داشتن، می خواھد برايش اعتباری ھرچند کذائی  ديگری را ساز کرده، با مظلوم نمائی 

ديگر باز ھم با تمسک به شيوۀ  و بر مبنای ترحم کمائی نموده و از عملکرد گذشته اش از چند تن نام گرفته و از تعداد

با در .  خواسته است-  نبريد معانی مختلف معذرت را در فرھنگ عوام از ياد-معذرت" چند ھموطن ديگر"استخباراتی 

 و شناختی که اين قلم از اين عامل استخبارات دارم، ھرچند در اول نمی خواستم در خواھی"معذرت"نظرداشت متن 

مورد چيزی بنويسم، مگر به منظور باز گذاشتن درب بحث در مورد اين جرثومۀ کثافت و نابغۀ بالھت در آينده، الزم 

  :ما خوانندگان عزيز تقديم بدارممی دانم چند نکته را خدمت ش

چند "خواھی از چند نفر نام می برد و از بقيه  با ترکيب "معذرت" اين جاسوس دامن دريده، وقتی حين به اصطالح -١

می گذرد، عملش را باز ھم بسيار آگاھانه و زيرکانه انجام می دھد، تا از يک جانب تعدادی را در توھم " ھموطن ديگر

انب خودش گرفتار سازد و از جانب ديگر، اگر فردی چون من نوعی بخواھد عليه وی چيزی بنويسد معذرتخواھی از ج

 با درک ". نخواسته بودممعذرتمن از تو " و يا معذرتخواھی وی را قبول نکند، درب اين را باز گذاشته باشد که بگويد

ت تا به ھر سو که خواسته باشد حرکت نمايد، ھمين تکتيک استخباراتی که يک مسألۀ آشکار را در ابھام قرار دادن اس

  :اين قلم با صراحت اعالم می دارد

ينده ام نسبت به آًباشم و يا نباشم اساسا به موضعگيری فعلی و " چند ھموطن ديگر"شامل آن " موسوی"اين که من يعنی 

  .اين کالش و شاالرتان ھيچ تفاوتی به وجود نمی آورد

، اگر در مقطع فعلی برای يک فرد مصداق "در يک دست شمشير و در دست ديگر قرآن "اين که از قديم گفته اند، -٢

وی که تا ديروز يعنی تا .  اين جاسوس بی آزرم وديده درا نيست،"ھاشميان"مطلق داشته باشد، آن فرد کسی به جز 

ار بود در حالی که آنھا از در قفا داشت و به فکر خودش از حمايت آنھا برخوردرا خبارات المان تزمانی که سايتک اس

وی به مثابۀ يک ابزار و يک خريطۀ آشغال استفاده نموده، به دور پرتابش نمودند، به ھمه کس می تاخت و به چپ و 

مگر اينک که از ديد و حتا به تعدادی از بزرگان قلم فحش ناموسی داد،  می نمود، حواله افتراء  وراست فحش، تھمت
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" CIA"و " BND"مکش ھای ش اين اختالف بی ارتباط به ک-اريخ مصرفش به پايان رسيدهسايتک استخبارات المان ت

 را ھم در توانائی یافگنی، از خود دور کرده اند و سايتک ھای ديگر و وی را به مانند يک نجاست دور-نيست

می گردد تا از تحريک " مرگحال"ًسراغ ندارد، دفعتا بيمار و " آزاد افغانستان- آزادافغانستان "روياروئی با پورتال

  .عواطف خوانندگان، سنگر و پناھگاھی ساخته، خود را از حسابدھی معاف بدارد

  "!ھاشميان"

 باعث ل خاينانه و جنايتکارانه اتامی خواھی يک ساعت بعد بميری و يا ھمين لحظه، بدان نفرتی را که خودت با اعم

ايجاد آن شده ای، چون مبنای عاطفی ندارد و عکس آن نفرتيست، طبقاتی و ملی، لذا ھيچ نوع مظلوم نمائی نمی تواند آن 

می خواھد زنده باشی و يا مرده، اعمال کثيف و خاينانه ات، تا زمانی که خودم، دوستان و پيروان خط دفاع . را بزدايد

  .، ھيچ گاھی از روی صفحات کاغذ و انترنيت پاک نخواھد شداز منافع مردم افغانستان زنده باشند

دون وقفه تا زمانی ادامه خواھد يافت که به مانند تعدادی از اعضای فاميلت که ھمين اکنون از تو به مانند اين افشاگری ب

ورزيده، جائی که ، بقيه حتا فرزندانت نيز از بردن نام ننگينت خودداری ، منزجر ھستند"ايدس" از مرض انزجار ابراز

  .نامی از تو به ميان آيد، با تمام بيشرم زادگی، عرق شرم بر جبين شان پيدا شود

  :نامه، نخست توجه تان را بدان جلب می نمايم آن پوزشو اما به ارتباط

 صحت من درين روزھا چندان خوب نيست، اگر رفتنی شدم از ھمه بخشش می خواھم ــ يادداشت ــ«

ن ولی احمد نوری، استاد نگارگر محترم ـ انجنير صاحب خليل هللا معروفی، سيد ھاشم ًخصوصا از محترما

سديد و چند ھموطن ديگر ـ به خاطر افغانستان و مسايل سياسی و فرھنگی آن، با يکعده دانشمندان 

برخوردھا صورت گرفته، از کالن کاری ھای سابق معذرت می خواھم ــ من در امريکا ھمه عمر و دارائی 

ازبرجسته  - ».خود را در راه افغانستان صرف کرده ام و اکنون در پناه کمک پسرم ايمليار به سر می برم

   موسوی-نوشتۀ اين نابغۀ بالھت آگاھانه خودداری نموده امو انشائی ساختن اغالط امالئی 

  :اين بند شامل چند قسمت است

  . را که دشنام داده است مظلوم نمائی و تحريک عواطف خوانندگان من جمله کسانی-١

ً به ده و صد ھا نفر را مستقيما دشنام داده و به آنھا تھمت و افتراء بسته است، آگاھانه ننگينشبا آن که در طول حيات  -٢

ًنده است نام برده و ديگران را ھمان طور که تذکار يافت، قصدا را نفر که اميد بخشش از آنھا را در کلۀ خامش پرو۴از 

بسته باشد و از جانب ديگر در اھانت ھای بعدی " به من چی"اخته است تا از يک جانب آنھا را در تارخام از قلم اند

  ًاش، رسما بگويد که من از شما پوزش نخواسته بودم

  اعالم داشتن" به خاطر افغانستان و مسايل سياسی و فرھنگی آن" علت و انگيزۀ فحاشی ھا را -٣

  ناميدن" کالن کاری"فتراء ھا و دروغ پردازی ھايش را فحاشی ھا، تھمت بستن ھا، ا-۴

  مصرف نموده" در راه افغانستان"  بر مردم افغانستان منت گذاشتن که گويا تمام دار و ندارش را-۵

زندگانی می نمايد و بايد کسان ديگری به دادش رسيده، " در پناه کمک پسر"ترخوان گدائی پھن نمودن که گويا س د-۶

  .ز ھم دست اين ناکس را بگيرنددر حد توان با

رات کوتاھی به قسمت اول و دوم بند تذکار يافته صورت گرفت، از آنجائی از يک سو کار دارم و ادر اين مختصر، اش

وقت ندارم تا اين نوشته را کامل کنم و از سوی ديگر می خواھم، با ھر قسمت نوشته اين مزدور کثيف استعمار را 

  .نمايم، ادامۀ بحث را می گذارم برای قسمت و يا قسمت ھای بعدی" زجر کش "بلمردم کا داده، به گفتۀ یگوشمال


