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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  اکتوبر٢١

  

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

۴  

  

مش تراوش نکند، باز ھم می که قسم خورده در طول حيات حرف راست از دھن و قل" پير جواسيس"جاسوس پير يا 

  : نويسد

بحيث ) ج(مسلمان ازموجوديت خداوند ]مؤمن[ يک مومن ]به حيث[ ازجانب ديگر ، به خاطرموقف اين قلم که بحيث"

ناموس و پدر واجداد  سرحد خالق کاينات وحقانيت دين اسالم دفاع کرده، ازقلم نويسندگان آن پورتال تا ]به حيث[

  "-ستوخاندان دشنام شنيده ا

نوکر " ھاشميان"اين که نوشته اند شرم کسی دارد که شرف داشته باشد، در مورد ھيچ کس اگر صدق نکند، در مورد 

استخبارات انگليس و سگ زنجيری امپرياليزم و ارتجاع صدق می نمايد، زيرا اين بی آزرم فکر می کند که ھمه کس 

اين را بايد گفت . ر نمايد، مورد پذيرش ديگران قرار می گيردحافظه اش را از دست داده و ھر چرندی را که وی نشخوا

 و ذکاوت خوانندگان توھين روا داشته، ھمه را خنگ و عاری از عقل و شکه وی با چنين عملی آگاھانه و عامدانه به ھو

  .وجدان تصور می نمايد

قرار دارد، چه چيزی می تواند به آخر دروغی به اين بزرگی آنھم در حالی که مقاالت دو طرف در سايتھا در دسترس 

ر مبارزه داين جاسوس کثيف وقتی متوجه شد که ساير تکتيک ھايش . جز بی حيائی و ديده درائی ببرک گونه تلقی گردد

عليه پورتال کارگر نيفتاد و نتوانست ياوه ھايش را در مورد زبان، امالء و انشاء به اثبات برساند، اينک تالش می 

و معرفی " منوم"و " مسلمان"ش را از جمع نادان ترين و بی اطالع ترين افراد انتخاب نموده، خود را ورزد تا مخاطبان

به ارتباط چنين دروغی به . ادعا نمايد که گويا مقاالتی در اثبات وجود خدا نگاشته و پورتال آن را منتشر نساخته است

  ".کاذبينال علیهللا  و لعنة: "عالوۀ پاسخ جای دارد باز ھم با زبان قرآن نوشت 

فرا گرفته، ھيچ نمی خواھد به رخ خود بياورد که " مک کارتيزم"در مکتب را اين انسان دروغگو، که دروغگوئی 

آن را منتشر " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" آن مقاالتی که تو راجع به اثبات  وجود خدا نوشتی و پورتال ،خوب

 تشناب استفاده نموده، ذغکا خصوص آنھائی که از تو انسان بی ھمه چيز به مثابۀ  رسانۀ ديگری بهميا در کداآنساخت 
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فحاشی ھايت را عليه پورتال و متصديان آن با تبختر به نشر می رسانيدند، منتشر ساختند و يا آنھا ھم ھمگی و بدون 

  .بودند و آن ھا را منتشر نساختند" سايت ايدئولوژيک"استثناء 

  !يزخوانندگان نھايت عز

آيا فکر می کنيد که اگر اين جاسوس دروغگو چنان نگاشته ھائی می داشت، ساير سايتھا آنھا را منتشر نمی ساختند؟؟ 

مسأله اين است که وی دروغ می گويد و حين دروغگوئی نه تنھا بر ما تھمت می بندد بلکه بردوستان ديروزش نيز عين 

  :شته اشو اما برگرديم به نو. اتھام را وارد می نمايد

معرفی می دارد، گذشته از اين که اين انسان خود فروخته که ادعای "  مسلمانمومن" خود را در نوشته کهوی 

و کسی که " مومن"نوشته شده نه " مؤمن"که درآنجا ببيند ايمانداری می نمايد، تا حال يک بار قرآن را باز ننموده تا 

 درايت می نمايد، به ھيچ وجه و در تحت ھيچ شرايطی حق ندارد، کالم قرآن را خود را مسلمان می داند و ادعای فھم و

ًتغيير بدھد، زيرا برای آنھائی که فقه و اصول می دانند، کامال روشن است که تغيير عامدانه و آگاھانۀ کالم قرآن، يکی 

از سورۀ الحجرات را نخوانده است، از موارد خروج از اسالم و کفر به شمار می آيد؛ مطمئن ھستم که تا حال اين آيت 

ُ قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل اإليمان في قلوبكم وإن تطيعوا :و رنه چنان ادعائی نمی کرد ُِ ِ َّ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َْ َ ْ ْ َُ َِّ ُِ ُُ ُ ُُ َ َْ ِْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ َ

َهللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم ش ْ ْ َ َُ ُِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ُ َُ َ َ ٌيئا إن هللا غفوٌر رحيم َّ ِ َ ُ َ َ َّ َّ ِ ً  نشينان گفتند ايمان آورديم بگو ايمان  باديه] برخى از[ -﴾١۴﴿ْ

يد اسالم آورديم و ھنوز در دلھاى شما ايمان داخل نشده است و اگر خدا و پيامبر او را فرمان بريد ئ ايد ليكن بگو نياورده

  )١۴(رزنده مھربان است كند خدا آم ھايتان چيزى كم نمى  كرده ] ارزش[از 

  :ھمچنين در سورۀ بقره آمده است

َومن الناس من يقول آمنا با وباليوم اآلخر وما ھم بمؤمنين  ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ َّ َّ َُّ ُ  گويند ما به خدا و روز بازپسين  و برخى از مردم مى﴾٨﴿ِ

 )٨(نيستند ] راستين[ ايم ولى گروندگان  ايمان آورده

َوإذا ِ َ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينھم قالوا إنا معكم إنما نحن مستھزئون َ ْ َُ ُِ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ َ َ ََّ ُ َّ َِّ ِ ِ ِْ َ ْ َُ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ و چون با كسانى كه ايمان ﴾١۴﴿ُ

يم ما ئيقت ما با شما گويند در حق  گويند ايمان آورديم و چون با شيطانھاى خود خلوت كنند مى  اند برخورد كنند مى آورده

  )١۴(كنيم  ريشخند مى ] آنان را[فقط 

با آن که در مورد مسلمانی اين جاسوس کثيف با آن روابط خانوادگی آلوده اش که يکی سر در آستان يھود گذاشته، 

لگر و آن ديگری تا روزی که مرد، از فضلۀ روس اشغاآويزد  رخ يھود و نشان داوود پيامبر را به گردن می ۶ستارۀ 

در پيوند با " عزيز نعيمی"امرار حيات می نمود و حتا اجدادش به استناد نوشتۀ گرانسنگ و مستند ھمکار عزيز ما آقای 

 به ارتباط ادعای ايمان  ھزار روپيه ستانده بود، نيز بايد با احتياط حکم نمود،٨٠انگليسھا قرار داشته و از آنھا مبلغ 

  .دروغ می گويد که گفتداشتنش با قاطعيت می توان 

  !خوانندگان نھايت عزيز

ًتما به خاطر دارند که وقتی پای داشتن ايمان ح خوانده باشند، اين نکته را ١٠تمام آنھائی که حد اقل مکتب را تا صنف 

 چنانچه در سورۀ بقره آمده .اقرار به لسان، تصديق به قلب و اعمال صالحه: به ميان می آمد، گفته می شد، ايمان يعنی

  :تاس

ِوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لھم جنات تجري من تحتھا األنھار كلما رزقوا منھا من ثمرة رزقا قالوا ھذا الذي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َ َِّ َ َُ َُ ً ْ ْ ِْ ِ ِ ٍِ ٍَ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ ُْ ُ ُ ُُ ََّ َْ ْ َْ َ َّ َّ َ َُ

َرزقنا من قبل وأتوا به متشابھا ولھم فيھا أزوا َ َْ َ َ ِْ ِ ُِ ُ َُ ً ِ َِ َ َُ ُ ُ ْ َ ْ ْ ٌَج مطھرة وھم فيھا خالدون ِ ُ ُِ َِ َ ْ ََ ٌ َّ َ  اند و كارھاى  و كسانى را كه ايمان آورده﴾٢۵﴿ُ

  آنھا جويھا روان است ھر گاه ميوه] درختان[ى خواھد بود كه از زير ئ اند مژده ده كه ايشان را باغھا شايسته انجام داده
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به ايشان ] نعمتھا[روزى ما بوده و مانند آن ] نيز[ گويند اين ھمان است كه پيش از اين  اى از آن روزى ايشان شود مى

 )٢۵(داده شود و در آنجا ھمسرانى پاكيزه خواھند داشت و در آنجا جاودانه بمانند 

ِوالذ َّ َين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ھم فيھا خالدون َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََّ ْ َُ ْ َ ُ َّ ُ َ ُ و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته ﴾٨٢﴿َ

  )٨٢( اند آنان اھل بھشتند و در آن جاودان خواھند ماند  كرده

  !خوانندگان نھايت عزيز

نيز آمده است، " عمل نيک"قتی صحبت از ايمان به ميان آمده، به دنبالش بادرنظرداشت اين که در ده ھا آيت قرآن ھر و

. می باشد و يا خير به مسألۀ ايمان اندکی بيشتر توجه می نمائيم" مومن"" ھاشميان"ًما به خاطر اين که بدانيم آيا واقعا 

  .نوشتيم که ايمان يعنی اقرار به زبان، تصديق به قلب و عمل نيک

  :جاسوس نمی تواند صدق نمايد زيرا" ھاشميان"مورد اين ھر سه اصل در 

کسی نيست که وی را بشناسد و نداند که وی يک انسان دروغگو، مفتری، بھتان کننده و تھمت گر است يعنی تا توان 

که گويا مسلمان و مؤمن است فاقد اعتبار " اقرار زبانی اش"داشته باشد دروغ می گويد و دروغ می نويسد، در نتيجه 

به ارتباط تصديق قلبی، گذشته از اين که من يکی در اساس قلب را محل تصديق و يا تکذيب نمی دانم، آنھائی .  باشدمی

 چھي" هللا"که ھمان سان ھم می انديشند نمی توانند بگويند که از قلب کسی باخبر ھستند، چه به استناد آيات قرآن به جز 

با نفی دو شاخص فوق تنھا محکی که جھت درستی و نادرستی ادعای . کسی بر ضمير و قلب کس ديگری آگاھی ندارد

  . صالحه از وی می باشدواين جاسوس کثيف می ماند، عمل نيک 

  !خوانندگان نھايت عزيز

ھرکسی می تواند . چلينج می دھم که اين گز و اين ميدانو تمام حواريونش " ھاشميان"من از طريق ھمين نوشته به خود 

تذکر دھد، بوده باشد  زحمتکش افغانستان  کثيف يک عمل نيک وی را که به نفع مردموساسجتبار اين از تمام عمر نکب

 اين جاسوس بی آزرم تمام ،در حالی که خالف آن. تا بر پايۀ ھمان يک عمل نيک بتوان از ايمان وی صحبت نمود

ھا دوست گرفته است، بلکه از طريق عمرش را در تقابل با نص قرآن به جاسوسی گذشتانده دشمنان اسالم را نه تن

  .خدمت به آنھا در عمل آنھا را ولی امر خود نيز قبول نموده است

  :يات خورده استآاين جاسوس بی آزرم که اينک ادعای ايمان و مؤمن بودن دارد، آيا ھيچ چشمش به اين 

َّيا أيُّھا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن  ِ ِّ ََّ ََ َِ ِ ِ ًِ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َبعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ َ َ ْ َُّ ِ ُ ُ ًُ َ َ ِّْ َ ََ ََّ ٌ ِ
ٌأخيه ميتا فكرھتموه واتقوا هللا إن هللا تواٌب رحيم  ِ ِ َِ َّ َ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ِ َ َ ً ْ َ ھيزيد كه  ايد از بسيارى از گمانھا بپر اى كسانى كه ايمان آورده ﴾١٢﴿َ

 اى از گمانھا گناه است و جاسوسى مكنيد و بعضى از شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت  پاره

   الحجرات-)١٢( پذير مھربان است  از خدا بترسيد كه خدا توبه] پس[ اش را بخورد از آن كراھت داريد  برادر مرده

َوال تجعلوا هللا عرضة أل ِ ً َ َْ ُْ َ ََّ ُ َ وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وهللا سميٌع عليم َ ٌيمانكم أن تبرُّ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُْ َّ َ َ َِ َّ َّ ُْ ْ ُْ ُ ُ َ َ ْ َ و خدا را دستاويز سوگندھاى  ﴾٢٢۴﴿َ

و خدا شنواى داناست ] باز ايستيد[ دادن ميان مردم  از نيكوكارى و پرھيزگارى و سازش] بدين بھانه[خود قرار مدھيد تا 

   بقره- )٢٢۴(

َيا أيُّ ْھا الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم َ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َِ ْ َْ ِْ َّ َُ َ َ َ َ َ ََّ َِّ ُِ ْ ْ َ اى پيامبر  ﴾۴١﴿ ...َّ

كه  يم و حال آنكه با زبان خود گفتند ايمان آورد از آنان] چه[ورزند تو را غمگين نسازند  كسانى كه در كفر شتاب مى 

   مائده)۴١ (....دلھايشان ايمان نياورده بود

َيا أيُّھا الذين آمنوا ال تتخذوا اليھود والنصارى أولياء بعضھم أولياء بعض ومن يتولھم منكم فإنه منھم إن هللا ال يھدي القوم  َ َْ ْ ْ َ ََ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََّ َّ ََّّ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُْ َّْ ُ َّ ََّ َْ ٍ ُ ُ ُ

َالظالمين  ِ ِ بعضى از آنان دوستان ] كه[مگيريد ] خود[ ايد يھود و نصارى را دوستان  اى كسانى كه ايمان آورده ﴾۵١﴿َّ
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نمايد   نمى بعضى ديگرند و ھر كس از شما آنھا را به دوستى گيرد از آنان خواھد بود آرى خدا گروه ستمگران را راه

   مائده- )۵١(

  !خوانندگان نھايت عزيز

از آيات فوق و ده ھا آيت يک اين جاسوس بی آزرم ادعای مسلمانی و ايمان داری می نمايد، شما بگوئيد کدام اين که 

  . ديگر مشابه در مورد وی صدق نمی نمايد، تا وی را مسلمان نما ندانسته، کلمه خواندنش را اسالم پناھی نام نگذارم

دان صادق اين وطن بگويم و يا مقابلۀ آشکار با نص قرآن که ًمثال راجع به خلق بدگمانی و ايجاد شبھه نسبت به فرزن

گفته است جاسوسی نکنيد و اين انسان بی آزرم نه تنھا تمام عمرش را به جاسوسی سپری نموده بلکه با پرروئی و بی 

 . نيست برای سالطين جاسوسینمامیتخباراتی فتوا داده است که خبر چينی و ی بی مانندی از طريق رسانه ھای اسحيائ

اش را ورق بزنيد، خود خواھيد ديد که در آنجا به جز غيبت و پشت سر مردم حرف زدن، کمترين " چلپسنامه"يکبار

  :اين جاسوس چنان افسار را پاره کرده که می توان گفت. نکتۀ آموزنده ای وجود ندارد

الت کين توزانه و دشمنانه اش قرار گرفته، نبوده و نيست که آماج حم" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"اين تنھا پورتال 

تنھا تفاوت در اين است که . بلکه اعمالش چنان نشان می دھد که عين کينه و نفرت را عليه قرآن نيز داشته است

  .خصومت و دشمنی اش را با قرآن از ترس بر زبان نمی آورد  مگر با زير پای کردن آن در عمل تبارز می دھد

تار عنکبوتی با يھود و نصاری از ديرباز پيوند خانوادگی ھا ھود و نصاری گذشته از اين که با صد راجع به دوستی با ي

از اعضای خانواده اش به تن ھمسر اولش انگليس بود و ھمين اکنون چندين " باز"داشته و دارد و به استناد گفتۀ آقای 

مام اين مدت، از زمانی که دست چپ و راست خود صورت علنی پيوند شان را با يھود و اسرائيل نشان می دھند، در ت

با چنين .  و از طريق جاسوسی به آنھا امرار حيات نموده استشتهدا را شناخته است، در خدمت يھود و نصاری قرار

بپذيرد، اولتر از ھمه می بايد تشتی از قير را بر بودن " منوم"کرداری اگر کسی بيايد و ادعای وی را راجع به 

  .ليده، قرآن را زير پايش له کند و آگاه چنين ادعائی را بپذيردرخسارش ما

  .و اما به ارتباط نشر مطالب ضد اسالمی در پورتال و ادعای مخالفتش

  ادامه دارد

  

  

 
 


