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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

  
  موسوی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٣
  

  به جای توبه و انتقاد از خودزمشارالتاني

۴  

به زعم خودش ھر کسی ادعای اعتقاد بدان را نموده " ھاشميان"در قسمت قبلی اين مختصر از ديد قرآن يعنی کتابی که 

را خواسته باشد بر مبنای آن تکفير می نمايد، در مورد دروغ و دروغگو چه حکمی دارد و چگونه ھمان قرآن، وی را 

  . و ظالمان قرار داده لعنت می کندشياطيندر قطار کفار، 

 تقاد جاسوس بنام از خود انيعنی چه؟ آيا اين" معذرت خواست"می دارم که جلب در اين قسمت توجه شما را به اين نکته 

  .ش که لعنت را سزاوارش ساخته بود، بگذرداتوبه می نمايد، تا از گناھ" خدا"می نمايد و يا اين که در پيشگاه 

شناخت دارم، آنھا کسانی ھستند که نه اعتقاد به اصل " ھاشميان"و افرادی از قماش " ھاشميان"اين قلم از که تا جائی 

چيزی کمتر از  ، انتقاد از خود"قيوم رھبر"چه به گفتۀ زنده ياد . و نه ھم شھامت و جرأت آن راانتقاد از خود دارند 

فرساست و  ت انگيز و طاقيعنی به ھمان سانی که کالبد شگافی يک جسم زنده درد. کالبد شگافی يک جسم زنده نيست

 تحملی را طلب می نمايد که نه تنھا ھرکسی تحمل آن از عھدۀ ھرکسی برآمده نمی تواند، انتقاد از خود شھامت، جرأت و

توان انجام آن را ندارد، بلکه در نفس خود می تواند محکی به شمار آيد که يک فرد تا چه حد بر خود پرستی و خود 

. نموده است، که به گفتۀ اخوندی نفس اماره اش را در پای واقعيت قربانی نمايد گرائی خود غلبه و توانائی آن را پيدا

  .ی که برای يک تھمت گر و مفتری به ھيچ صورتی قابل پذيرش نبوده و نخواھد بوداصل

در اين مختصر ھرگاه به ھمين اکتفاء . ، توبه است می تواند مطرح باشد" ھاشميان"بر مبنای ھمين شناخت، آنچه برای 

 در  کهت گيرد، نخستين نکته ایًنمائيم که توبه الزاما بعد از انجام گناه و صدور فعل بد و ناشايستی می بايد صور

، درک اين نکته از جانب وی است که وی فعل ناشايست  اين جاسوس بی مقدار خود را نشان می دھد" معذرت خواھی"

ًواقعا بر ھمين مبنا استوار باشد، نه اين که آن را وسيلۀ تحميق " معذرت خواھی"اگر . و گناھی مرتکب شده است

زيرا ھرچند سن و سالش به حدی رسيده . ھا قرار داده باشد، جای دارد به وی تبريک گفتديگران و راه يابی به سايت

است که زياد فرصت عمل درست را ندارد، باز ھم ھمين که عملش را زشت و ناشايست می داند، حد اقل برای ديگران 

  .که بوزينه وار از وی دنباله روی می کردند، می تواند آموزنده باشد

ی " حق العبد"آيا با صدور گناه   توبه بعد از صدور گناه در گام نخست مطرح می گردد اين است کهآنچه در مورد

چه تا جائی که باز ھم از احکام فقه اسالمی بر می آيد، توبه ای به . قرار می گيرد" حق هللا"پايمال گرديده و يا در حيطۀ 
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، اجتناب از تکرار ھمان عمل می  ت تنھا شرط توبه، گذشته از خلوص ني می بايد صورت بگيرد" حق هللا"مناسب 

در چنين . د از ترک نماز، توبه می کندع، ب ًمثال انسانی که خود را مسلمان می داند و ادعای اسالميت دارد. باشد

، با اخالص و از صدق  ، ھمين فرد تواب می گردد" حق هللا"صورتی چون مسألۀ نخواندن نماز در گام نخست شامل 

  .ً، تقريبا قضيه حل است و تواب الزم نيست کار ديگری انجام دھد بعد از آن نمازش را ترک ننمايد که به نموده دل تو

، قضيه از اساس متفاوت است، يعنی به عالوۀ خلوص نيت و صدق دل و اجتناب از "حق العبد"، در "حق هللا"عکس 

شرطی که حتا عوام الناس . ، جبران خسارت وارده به انسان متضرر نيز شرط اساسی توبه نموده است تکرار آن عمل

خدا حق خوده می بخشه، مگه حق بنده ره بخشيده نمی : " نيز در گفته ھای روزمرۀ خويش بدان اشاره نموده می گويند

  "تانه

 فعاليت ھای استخباراتی اش نگريسته شود، ديده در طی ساليان طوالنی" ھاشميان"وقتی از چنين منظری به عملکرد 

با ھر گامی که برداشته است، با ھر خبر راست و يا دروغی که به اربابانش رسانيده است، " ھاشميان"می شود که 

،  انسانھائی را متضرر، خساره مند و به عذاب گرفتار نموده است، ھيچ دور نرويم ھمين اراجيفی که زير عنوان نوشته

، افتراء و دروغ به فرد و يا افرادی ھتک  رد مردم می داد، ھيچ يک از آنھا مطلبی نبوده که در آن با تھمتبه خو

در چنين حالتی وقتی يک فرد می خواھد .  بھتان نبسته باشدی، فردی را دشنام نداده باشد، به کسان حرمت ننموده باشد

 می بايد مراعات نمايد، بر وی الزم است تا به تمام کسانی که به را"  حق هللا"توبه کند، گذشته از اين که شرايط توبۀ 

، افتراء ھا و دشنامھايش را  ، تھمت ھا وسيلۀ ادعاھای دروغ و بھتان ھتک حرمت نموده، در نخستين گام تمام حرفھا

  .پس بگيرد

يتھائی که آن اراجيف و دشنام  تواند انجام يابد، نخست آن که از تمام سا میاين کار به دو شکل که يکی مکمل ديگريست

ھا را نشر نموده اند، بخواھد تا نوشته ھای قبلی اش را که در آن به شخصيت ھای حقوقی و حقيقی تھمت بسته و دشنام 

  .، ھمه را از سايتھای شان بردارند داده

،   قلمداد می نمايددروغين که در آن علت تمام اراجيف را حفظ منافع افغانستان" معذرت خواھی"حرکت دوم به جای 

 ، دروغ ، تمام آنچه را نگاشته ام  کرده- حد اقل-صريح و صادقانه پای پيش گذاشته بگويد که من در تمام موارد اشتباه 

، مسألۀ  فقط در چنين صورتيست که افراد متضرر از لحاظ شخصی حق شان اداء شده. ، بھتان، افتراء و دشنام است

  .ن مطرح می گرددبرای شا" معذرت خواھی"قبول 

و اما مسأله تا حال در چه وضعيتی قرار دارد؟ در حالی که اين جاسوس بی آزرم ھنوز ھم از طريق سايتک ھای 

آن سايتک ھای استخباراتی قابل ، اراجيف قبلی اش نيز در تمام  به فحاشی خود ادامه دھد" آی. اس. آی "مربوط 

چنين امری به خودی خود نشان می . را تغذيۀ فکری می نمايند" نھاشميا"رسی بوده، عناصر مزدوری از قماش دست

 نيست و توبه وسيله ايست جھت تحميق عناصر عقبمانده و آنانی که در ماھيت صادق  خود ۀدر توب" ھاشميان"دھد، که 

  .تفاوت زيادی ندارند" ھاشميان"امر با 

را نشر " ھاشميان"زمان نوشته ھای  تند سايتھائی که آندر اين جا شايد کس و يا کسانی پيدا شود و ادعا نمايد، که ھس

نموده اند و با وی دوست بوده اند، مگر اينک مناسبات شان به ھم خورده، آن سايتھا حاضر نيستند تا نوشته ھای قبلی 

" انھاشمي"را از صفحات شان بردارند زيرا می خواھند بدان وسيله از يک جانب آنھائی را که از جانب " ھاشميان"

را محدود " ھاشميان" جانب ديگر با چنين حرکتی، امکان توبه پذيری ازتوھين و تحقير شده اند، بيشتر توھين نمايند و 

  .بسازند
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با " ھاشميان"زيرا وقتی .  آنچه در آغاز ھمين بخش مکمل ياد گرديد، درست به خاطر رفع ھمين دشواری می باشد

، بر ادعاھای ديروزش خط بطالن کشيده و چنان نوشته ای را " افغانستانمنافع"صراحت و بدون پنھان شدن در عقب 

 آزادی افغانستان و از طريق سايت ھای دوست و دشمن منتشر بسازد، در عمل به ادامۀ خيره سری سايت ھای معاند

  . نقطۀ پايان می گذاردبھروزی مردم آن

  .ادامه دارد

 


