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  موسوی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١۵

  "مظلوم نمائی" در ادامۀ "پناھیاسالم "و " مسلمان نمائی"

١  

 بودم که وضاحت کامل تذکار دادهبا " شارالتانيزم به جای توبه و يا انتقاد از خود"ھمان طوری که در پنج قسمت 

، صرف راھيابی به يک و يا دو سايتيست که يا از "معذرت خواھی"از " ھاشميان"يعنی  استخباراتی بی آزرم منظور

" ظاھر پرستی"و يا اين که تمام معيار ھا در نزد آنان " در دھان شان مگس خانه کرده"بی مضمونی به گفتۀ مردم کابل 

ظاھر " ھم به پاس خدمات صادقانه و مجيزگوئی ھای شان از "تره کی" و "ببرک کارمل" که از بوده ھيچ بعيد نيست

نيز تقدير به عمل آورند، می باشد؛ ھنوز آن سلسله به اتمام نرسيده بود که يکی از دوستان نھايت ارجمند بازھم " شاه

و شوينست استخبارات پاکستان منتشر شده نوشته ای از اين انسان خودفروخته و مزدور را که در سايت تفرقه افگن 

  .بود، برايم فرستاد

 آيا مسلمان ميتواند "در بند اول يک مطلب چند صفحه ای خود که معنون به ، "ھاشميان"استخباراتی بی آزرم يعنی 

  :می نگارد" ؟]کند[ مسخره ساختن خالق خود خداوندعزوجل را تحمل کئد]می تواند[

تعلق دارد، اين  ]"شعلۀ جاويد"[) شعلۀ جاويد(گی افغانھا در خارج، يکی که به گروه درجملۀ ويبسايت ھای فرھن"

وپيغمبرآن اعالن کرده و بانشرمقاالت  ]قرآن[ودين مبين، قران ) ج(به ضد خداوند ً]رسما[ويبسايت موقف خودرا رسما 

 ]به حيث[رموقف اين قلم که بحيث ازجانب ديگر ، به خاط- به ضددين وشريعت اسالم ، درھمين طريق پويان بوده است

خالق کاينات وحقانيت دين اسالم دفاع کرده، ازقلم  ]به حيث[بحيث ) ج(مسلمان ازموجوديت خداوند ]مؤمن[يک مومن 

 پاليسی نشراتی اين ويبسايت يکجانبه - ناموس و پدر واجداد وخاندان دشنام شنيده است سرحد نويسندگان آن پورتال تا

عادل وھم صبوراست، وھم بندگان خودرا به صبر توصيه ) ج( خداوند عزوجل .بل را نمی پذيردبوده، دفاعيۀ متقا

  "]می باشد[.فرموده، و اين بندۀ حقير دربرابر تھمت ھای ناحق مشرکان، منتظرعدالت اوتعالی ميباشد

  !خوانندگان نھايت عزيز

يل نوشت، مگر از يک جانب به علت بی ارزش بودن با اين که به ارتباط نقل قولی که از وی آورده شد می توان به تفص

بسيار سريع عبور نموده،  وقت، به اجازۀ شما از برخی نکات آن فشاراين جرثومۀ فساد و دروغ و از جانب ديگر 

  .، تکيه خواھم نمودبر افشای دروغھايش که اين بار در ادامۀ مظلوم نمائی، چيزی نيست مگر اسالم نمائی بيشتر

به " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"وس بی آزرم، در تمام نوشته ھای قبلی اش وقتی صحبتی از پورتال  اين جاس- * 

معرفی بدارد، اينبار وی آن " سايت ايدئولوژيک"ميان می آمد با خيره سری زايدالوصفی می کوشيد تا پورتال را يک 
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 آورد، آنچه در اين ميان بدرستی فھميده نشد اين  به شمار می"ويبسايت ھای فرھنگی افغانھا در خارج"را در جملۀ 

يک نھاد ايدئولوژيک نيست و يا اين که نزد "  آزادافغانستان-افغانستان آزاد"آيا وی سرانجام فھميد که پورتال : است

نين به احتمال اغلب چ. جانانۀ ما کشمش و پنبه دانه يکی بوده فرق ميان يک نھاد ايدئولوژيک و فرھنگی را نمی داند

  .خيره سر تر از آن است که از حرف خود بگذردوی است و رنه 

ادبی " صفحه و يا سايت جداگانه را در خود دارد که يکی از آنھا صفحۀ ٢١" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتال -* 

معرفی می دارد، باز ھم روشن نيست که آيا " ويبسايت فرھنگی"يک را  است، اين که نابغۀ بالھت پورتال "فرھنگی

وی تفاوت بين ساحات کار را نمی داند و يا اين که آگاھانه با يک برخورد تقليل گرايانه و با زير پای نمودن فعاليت ھای 

 مقالۀ ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی را تنھا در صفحۀ ١٠٠٠ مبارزاتی پورتال که ساليانه حداقل بيش از - سياسی

آزاد - افغانستان آزاد"ياسی پورتال منتشر می نمايد، می خواھد به چشم ديگران خاک زده، پورتال با عظمت س

را که حتا دشمنانش نمی توانند پيشاھنگی اش را در مبارزات ضد استعماری و ضد ارتجاع انکار نمايند، تا " افغانستان

 جنايات انکار و ماست مالیبا گرفتار اند و يا ھم " ارخم ابروی ي"سرحد سايتک ھائی تنزل دھد که يا ھنوز ھم در 

  .خاندان نادری تالش دارند تا تاريخ معاصر کشور ما را سرچپه معرفی بدارند

در اين تذکر باز ھم می کوشد با ھمان ...". افغانھا در خارج، ... ":  اين نابغۀ بالھت در ھمان سطر اول می نگارد-*

را خارج نشين معرفی نموده، روابطی را که پورتال " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"تال ھدف قبلی تقليل گرايانه، پور

در داخل افغانستان دارد و به مثابۀ اولين نھاد مبارزاتی بدون آن که به اخبار رسانه ھای رسمی وابسته به دنيای 

در داخل افغانستان و در ادامه خارج از امپرياليزم تکيه نمايد، در حد توان با به وجود آوردن تيمی از گزارشگران 

  .، انکار و تخطئه نمايدودافغانستان، بين رسانه ھای بديل در سطح بين المللی جايگاه خاص خود را تثبيت نم

از ھمان بدو تولد راز بقاء و " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"اين جاسوس بی آزرم نمی خواھد بپذيرد که پورتال 

باط ناگسستنی و خدشه ناپذيرش با نيروھای انقالبی و رزمندۀ داخل کشور بوده و حيثيت زبان باز و بی پايداری اش، ارت

اين جاسوس کثيف نمی خواھد بپذيرد و چه بسا می خواھد ما را تحريک نمايد تا . را داردسانسور تمام آزادگان کشور 

 سال فعاليت ھمکاران دلير پورتال متقبل شده ٩اين ارتباط با جنبش داخل کشور و تلفاتی را که طی " راز ھای مگوی"

  .بر روی کاغذ بياوريم؛ تا بادارانش به اھداف خود نايل آينداند، 

 ...، : "دھد می  راضی نيست، ادامه "سقراط زمان"که وقتی صحبت از آگاھی و فھم باشد، به کمتر از " ھاشميان "-*

يک " شعلۀ جاويد"ًبالھت خود را به نمايش گذاشته و نمی داند که اوال در اينجا وی باز ھم ..." . )شعلۀ جاويد(گروه 

جريان شعلۀ "جمع شده بودند، موسوم به " شعلۀ جاويد"در ثانی نيروھائی که در اطراف . جريده بود، نه يک گروه

د فھم مدعی داشتن آنچه در اين ميان بيشتر از ھمه جلب توجه می نمايد کمبو)". شعلۀ جاويد(گروه "بودند، نه " جاويد

  . است... و " سنديکا"، "اتحاديه"، "، حزب"سازمان"، "جريان"، "گروه"از مفاھيم " زبانشناسی" دکترای

خوانندگان نھايت عزيز، وقتی می بينم طرف بحث با پورتال من جمله خودم آدمی است با ضريب ھوش االغ، از اين که 

 .می سوزدو بقيه ھمکاران قلمی پورتال م، دلم به حال خودم ييد قلم به قلم شوبا ھمچو انسان بی بند و بار و نااليقی می با

ايکاش می شد بحث ما با کس و يا کسانی آغاز و ادامه می يافت که ضمن روشنگری مطالب، برای ما ھم به مثابۀ 

  .طرف بحث از آموزندگی برخوردار می بود

 .ادامه دارد


