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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اکتوبر ١۵

  

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

٣ 

انند زبانی و قومی و حتا در عقب ۀ ديگرش مجه شد که سياست ھای تفرقه افگنانجاسوس بی آزرم وقتی متو" ھاشميان"

به خصوص "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "تسنن و تشيع نمی تواند محدوديتی در پرواز باالبلند متصديان پورتال 

و اين قلم به وجود آورد، ھمان طوری که در عنوان اين سلسله نيز بدان اشاره نمودم با يک " معروفی"استاد سخن آقای 

  . اسالم پناھی را آغاز نمودو مسلمان نمائی -نوشته است" شيرغلط"غان نويس اين ترکيب را  اف-شير غلت 

  !خوانندگان نھايت عزيز

باور کنيد اگر ما مطمئن نمی بوديم که اين مسلمان نمائی در ادامۀ ھمان مظلوم نمائی تالش ديگريست تا خوانندگان بی 

را به اسالم، به تمام مسلمانان تبريک گفته، از آنھا می " دشتشرف مجد"خبر و تا حدی خوشباور را فريب دھد، 

 و جاسوس را به زور قلم به رجعت به اسالم خواستيم تا حين بررسی کار و عملکرد پورتال، واداشتن يک عنصر کثيف

ن و نه، بلکه اسالم پناھی به منظور فريب ديگرا" تشرف مجدد"فراموش ننمايند، مگر چون می دانيم که اين حرکت 

  .فرار خودش از بحث است، به ناگزير بحث را ادامه می دھيم

 ]قرآن[ودين مبين، قران ) ج(به ضد خداوند ً]رسما[اين ويبسايت موقف خودرا رسما  : "جاسوس کھنه کار می نويسد

  ".دين وشريعت اسالم ، درھمين طريق پويان بوده است وپيغمبرآن اعالن کرده و بانشرمقاالت به ضد

  !ان نھايت عزيزخوانندگ

اگر اولين برخورد ھای اين جاسوس بی آزرم در دور دوم ھمکاری وی را با پورتال به خاطر داشته باشيد، به تنھائی 

مطالعۀ ھمين يک جملۀ باال از نوشته اش، شما را وادار می سازد تا به ماحق بدھيد که اين کودن پرمدعا را نابغۀ بالھت 

  :زيرا. ناميديم

 به مفاھيم صحبت می نمائيم ھريک از مفاھيم در رشتۀ خاصی از بحث، معنای خاص خود را افاده می وقتی ما راجع

می نويسيم، فالن حزب،  -...ادبی، سياسی، نظامی و-  نشراتی، فرھنگی- ًمثال وقتی ما در توضيح يک سياست. نمايد

مسؤوليت " ًرسما"قضائی، حتا يک فرد، سازمان، دولت، نشريه، اتحاديه، يک نھاد مالی، يک نھاد حقوقی، يک نھاد 

ًاين و يا آن عمل را به دوش گرفت و يا رسما فيصله ای را به مردم ابالغ داشت و يا رسما پول جديدی را معرفی نمود،  ً
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... بدان معناست که آن حزب، نھاد، دولت، بانک، فرد و... دشمنی اش را با اين و يا آن قدرت ابراز داشت و " ًرسما"

ًمثال در . ًش را در قبال آن مسأله از طريق مجاری که قانون آن را به رسميت شناخته، کتبا اعالم داشته استمواضع

افغانستان از گذشته ھای دور بدين سو، اصل بر آن بوده که وقتی يک قانون و يا فيصله رسمی گفته می شود که بعد از 

ھرچند آن قانون تمام " جريدۀ رسمی"ل از چاپ آن قانون در قب. نيز چاپ شود" جريدۀ رسمی"طی تمام مراحل قبلی در 

، باز ھم "غالمانه"و يا " شاھانه" را نيز طی نموده باشد، از فيصلۀ به اصطالح پارلمان گرفته الی توشيح الزممراحل 

يا حزب و يا عين مناسبات می تواند در مورد يک سازمان و .نام گذارد" رسمی"، به آن فيصله و يا ماده کسی حق ندارد

  . در مورد يک اتحاديه و يا سنديکا و يا ھم يک نشريه صدق نمايد

ضمن آن که به "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"با در نظرداشت توضيحات فوق، من به نمايندگی از متصديان پورتال 

ش ضريب ج سنحين است خود حق می دھم اين را وظيفۀ خود می دانم تا از جاسوس احمق و اين ننگ ھر آنچه االغ

ودين مبين، قران ) ج(ضد خداوند "اعالم داشته است که گويا " ًرسما"پورتال در کجا و چه وقت : ھوش، بپرسم

  .می باشد" وپيغمبرآن 

" دزد گفتن و بر بستن"نيست که اصل " ھاشم جالد"اين احمق جاسوس بايد بداند که اينک زمان ارباب و قبلۀ آمالش 

م ما ھم آنقدر رشد ذھنی نموده اند که وقتی فردی يک چنين ادعائی در مورد يک نشريه و يا يک نھاد صدق نمايد و مرد

در "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال . نمايد، قبل از دويدن به دنبال پشک، نخست به بينی شان دست بکشند

ر تمام صفحات، از سياسی و ادبی گرفته تا مسائل  سال و دو ماه، با نشر بيش از ده ھا ھزار مطلب د٩جريان بيش از 

ايدئولوژيک و ساير صفحات، در ھيچ يک از آنھا نه تنھا اعالم نداشته است که پورتال متعلق به اين و يا آن ايدئولوژی 

 با ضريب ھوش پائين و يا و يا عليه اين و يا آن ايدئولوژی می باشد، بلکه بار ھا کوشيده است جھت ارتقای فھم افرادی

با ارگانھای نشراتی، " ايدئولوژيک"، تفاوت بين يک ارگان "ھاشميان"ھم خنثی نمودن توطئۀ جواسيسی از قماش 

توضيح داده با صراحت و بر مبنای دانش اعالم بدارد که در تمام نشرات الکترونيک به را ... دموکراتيک، مرکزی و

به نشر می رسد، پورتال يگانه نشريه ای است که ايدئولوژيک نبوده دربش بر خصوص آنھائی که از طرف افغانھا 

  .روی تمام ايدئولوژيھا باز است

 مطالب اعتقادی را انتشارًعکس آن تمام نشرات ديگر، عمال ايدئولوژيک می باشند، زيرا بدون آن که اعالم بدارند 

ليبرالی محدود ساخته، به افکار مقابل خود اجازۀ نشر صرف به نشر مطالب اسالمی و يا مارکسيستی و يا ھم ھرزگی 

به فھم ما که خوشبختانه نمايندگی از فھم  چيزفھمان عصر ما می کند، يک نشريه زمانی می تواند به مثابۀ . نمی دھند

ا مسيحيت، ينشريۀ ايدئولوژيک مشخص شود که در خدمت تبليغ و يا ترويج يک عقيدۀ خاص، می خواھد اسالم باشد 

ھندوئيزم باشد يا بوديزم، ايدياليزم باشد يا ماترياليزم، قرار داشته و به غير از تفکر رسمی و عملی گردانندگان نشريه، 

  .امکان نشر افکار مقابل را برای کس مساعد نسازد

  !خوانندگان نھايت عزيز

عليه اين و يا آن طرز تفکر " ًرسما "ھيچ گاھی از موضع پورتال" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال حال که ديديم 

اعالم موضع ننموده و جاسوس بی آزرم باز ھم دروغ گفته است، چه بسا کسی و يا کسانی پيدا شوند و بنويسند که 

در جريان اين " ًعمال"را به کار برده است، مگر پورتال " ًرسما"حرف شما درست، ھاشميان نادان و بی توجه کلمۀ "

  ..."نشر مقاالت عليه ديانت اسالم و قرآن، بر بنياد دين ضربت وارد نموده است و و چند ماه، با ٩

برای اين قماش از مدافعان احتمالی جاسوس بی آزرم که معترف با نادانی جاسوس پير ھستند و می خواھند جملۀ وی را 

  : بايد گفت تصحيح نموده، بر ادعای وی صحه گذارند، نيزً"عمال"ًرسما با آوردن کلمۀ "به جای 
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وقتی شما به خود . مدافعان محترم، متوجه باشيد که با چنين استداللی به اصطالح مردم از خوف تب به مرگ پناه نبريد

داکتر "، "سرور باحث"، ."آزاد ل"، "سيد ھاشم سديد"حق می دھيد که به علت نشر مقاالت ھمکاران عزيز ما آقايان 

را برچسپ ضد خدا، ضد دين و ضد " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال  "جالل ايجادی"، "بھرام رحمانی"، "سھا

... و " جعفری"، "سعيدی"پيمبر بزنيد، چشم راست تان را کور نموده ايد تا به صد ھا مقاله و شعر ھمکاران ما آقايان 

  .را نيز می ديديد

می بيند و چه چيزی را ديده نمی تواند، بلکه به نظر من در چنين طرز ديدی مشکل اين نيست که چه کسی چه چيزی را 

ًيا آنھائی که ادعای ديدن دارند اوال واقعا ھر دو چشم شان می بيند و يا صرف يکی و از آن ھم آمشکل آن است که  ً

مھمتر، آيا ھنگام ديدن اين اجازه را دارند تا به واقعيت نگريسته و انعکاس واقعيت را از ذھن شان با زبان و يا قلم 

ً که ظاھرا نشان می دھند که به طرف واقعيتی یمجبور ھستند، در عين حالھا  بيچاره ، معرفی بدارند و يا عکس آن

نظاره می نمايند، مگر در واقعيت امر باداران شان بر چشمان شان عينکی را گذاشته اند که در ھر تصويری فقط بتوانند 

  . اران شان را ببينندداميال و آرزوھای با

چه ھر چند تجربه ثابت ساخته است که . مصداق دارد" ھاشميان" بيشتر از ھمه در مورد جاسوس پيرحالتی يننچ

ضريب ھوش وی پائينتر از ضريب ھوش يک االغ است و در مورد وی به مشکل می توان از فھم صحبت نمود و 

 در حدی است که بتواند ھر با بزرگواری از شعور در موردش چيزی گفت، با آنھم ھمان شعورش ھمصرف می توان 

دو جھت قضيه يعنی نشر ھمزمان مقاالت دينی حتا تا سرحد چاپ يک تفسير قرآن و مقاالت خالف دينی را مشاھد 

باور ما بر اين است که او کور نيست و می تواند ھر دو را ببيند، مگر روابط استخباراتی و تعلقاتش به نھاد ھای . نمايد

 را کرده، يکی را ببيند و ديگری" کوربازی"ل، از وی می خواھد و وی را وادار می سازد تا استخباراتی مخالف پورتا

  .کتمان نمايد

  !استخباراتی کثيف

 قرانودين مبين، ) ج(ضد خداوند"ً، رسما اعالم داشته "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تو که ادعا نموده ای پورتال 

الم رسمی را نشان بده که در کجا و چه وقت بوده است، در غير آن دھان کثيفت می باشد، لطف نموده آن اع "وپيغمبرآن

  .بيش از اين خود را رسوای خاص و عام نسازآن را ببند و با تھمت بر پورتال و متصديان 

  .ادامه دارد


