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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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  اکتوبر٢٧

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

۵  

ًان طوری که قبال ھم تذکارداده ام که تمام عمرش را به دروغ و بھتان سپری نموده وھم" پيرجواسيس"جاسوس پير و يا 

 ارسالی خودش به پورتالن که خوب می داند که تمام مقاالت شنائی ندارد، با آآبه نسبت فقدان شرافت، با شرم ھم 

و ساير سايتھا حتا آنھائی که با پورتال دشمنی آشتی ناپذير دارند، ھمه در دسترس " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

ق، وار داشته و در ھيچ يک از آنھا اين دروغگوی بی آزرم جرأت ننموده با کسی به بحث خالق و مخلخوانندگان قر

وجود و وحدانيت خدا و عدم وجود آن، قرآن کالم خدا يا کالم محمد، قرآن اثری راھگشا برای امروز و يا يک نوشتۀ 

  : بپردازد، چنين ادعا می دارد...تاريخی افسانه ئی که در مقطع کنونی ھيچ چيزی برای گفتن ندارد و 

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[

  -ولعنة هللا علی الکاذبين - "وخاندان دشنام شنيده است

در اين قسمت به منظور آن که شما خوانندگان عزيز به خصوص آنھائی که تا ھنوز وی را نشناخته اند، بھتر اين انسان 

د، به ناگزير اندکی به عقب برگشته از شما خوانندگان عزيز نيز تمنا دارم تا جھت يبی آزرم و بی شخصيت را بشناس

اجعه نمائيد، تا خود ر، به مواردی که در اين بخش بدان ھا اشاره می گردد، مادعايم لطف نمودهاثبات و يا عدم اثبات 

متوجه شويد که سروکار ما با يک انسان دروغگوی و يک جاسوس کثيف است که می خواھد از طريق پخش اکاذيب و 

م را زير سؤال ببرد، در مقطع کنونی اباطيل گذشته از اين که شخصيت ھای مردمی و استوار در راه دفاع از منافع مرد

در افشای امپرياليزم و ارتجاع يعنی باداران و ھم سلکان اين را مانع از آن گردد تا آن اشخاص قلم و درايت شان 

 مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع بدون افشای سياست ،که اگر اعتقاد نمی داشتيم امری. جاسوس کثيف متوجه بسازند

ل و بدون افشای ايادی آنھا ره به جائی نخواھد برد، قلم به قلم شدن با چنين انسان فرومايه و بی شخصيتی ھای آنھا در ک

  .را ضياع وقت دانسته از آن خودداری می ورزيديم

  !خوانندگان نھايت عزيز

اين بی آزرم در دو ، "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"به استناد نوشته ھای منتشر شده از اين جاسوس کثيف در پورتال 

 ١٠ آغاز يافته و الی ٢٠١٠ اکتوبر ١١بار نخست اين ھمکاری از . برای ما فرستاده استمقطع تاريخی مقاالتش را 

پنج  مطلب عنوانی پورتال فرستاده که ۶در جريان اين مدت اين دروغگوی بی آزرم .  ادامه يافته است٢٠١٠دسمبر 
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ورد به دست ما و و ششمين مطلب که صرف يک اعالن بود، به فارمت "اف. دی. پی"مطلب اولی ھمه به فارمت 

  .رسيد

در که ما با آن که در نوشته ھای ارسالی اين اعجوبۀ سفاھت، به صد ھا غلطی امالئی و انشائی وجود داشت، به پاس آن 

نشانده را نشانه گرفته مطالب ارسالی اول و دوم  لبۀ تيز نوشته اش عليه ادارۀ مستعمراتی کابل بود و حاکميت دست 

بود، ضمن در خواست ھای مجدد جھت ارسال مطالب به فارمت وورد تا اغالط امالئی و انشائی مطالب ويراستاری 

  .شده بتواند، مطالب ارسالی را منتشر نموديم

مطلب اين ياوه گوی دروغپرداز، در دومين مقاله ضمن آن که با نوشتن اين جمالت در مورد متصديان پورتال در 

آزاد - افغانستان آزاد" در پاسخ به مخالفان ھمکاری اش با پورتال ٢٠١٠ نومبر ١٢به تاريخ " عکس العمل ھا"معنون به 

آزاد - افغانستان آزاد(ھمکاری من با پورتال ملی "با عبارات ، ندکه معلوم نشد چه کس و يا کسانی بود" افغانستان

مبارزی از قبيل دپلوم انجنير خليل هللا شمندان نداگان و بنيانگذاران آن  شناخت گردانند]به اساس[باساس ) افغانستان

درزبان دری [،  و امثالھم آغاز يافته"]موسوی[" ، موسوی"]عزيز[" داکتر ميرعبدالرحيم عزيز،"]معروفی["معروفی

حرمتی که بمبارزهء  ]به اساس[و باساس ] زايد و قبيح است" کامه"عطف بين دو کلمه بيايد آوردن " واو"ھنگامی که 

، به اصطالح پر در کاله ما زده و در بند " ملی و قضاوت آفاقی آنھا دارم، اين ھمکاری دوام خواھد کرد]به مبارزۀ[

اما ھمکاری صادقانه متضمن سھيم شدن در محتوای اين پورتال ملی از طريق خواندن نشرات آن و "بعدی با نوشتن 

يک پوست " به صورت تلويحی داستان "فانه باالی بعضی مقاالت منتشره می باشدابراز نظر و حتا نقد آفاقی و بيطر

  .جای را گوشزد می نمود" گاو

خالف تصور اين اعجوبۀ سفاھت، متصديان پورتال کسانی نبودند که در عقب جمالت متملقانه و اغواگرانۀ وی نيات 

به ن جلسه ای که متعاقب نشر مطالب وی داشتند، به ھمين مناسبت متصديان پورتال در اولي. شومش را درک ننمايند

در آنجا اولين مورد بحث روی انگيزه ھای  اين . مدعای کم سواد بحث نمودندصورت دقيق روی ھر جملۀ اين پر

با شناختی که برخی از متصديان از سابقۀ کاری استخباراتی وی داشتند، . دروغگوی بی آزرم از مراجعه به پورتال بود

نگيزۀ اين مراجعه را، اجرای وظايفی بود که از طرف بادارانش به وی سپرده شده بود، وظيفۀ فتح پورتال از مھمترين ا

 .خودش مبدل گردانيدن بود" چلپسنامۀ"درون با تغيير سياست نشراتی و بريدن زبان آزادش و پورتال را به چيزی شبيه 

 مبنای سوابقش بر پورتال سايه انداخته و گويا آن را خود دومين انگيزه خيال و طمع خودش بود که گويا می تواند به

رھبری نمايد، سومين انگيزه ايجاد تفرقه بين متصديان و چھارمين انگيزه پراکنده ساختن ھمکاران پورتال از طريق 

در ھمان ن شده بود، بقيه  به غير از انگيزۀ اولی که کتمااين انگيزه ھا. دامن زدن به بحث ھای اضافی تخريش کننده

  :لينک مطلب:  لطف نموده آن مقاله را از نظر بگذرانيد- .مطلب خود را می نماياندند

http://www.afgazad.com/Aaiene-Afghanistan/111210-Dr-Haashmian-Aksolamal-Haa.pdf  

تصديان که عمری را در خدمت شبکه ھای استخباراتی گذرانيده بود، حتا تصورش را ھم نمی کرد که م" ھاشميان"

مگر خالف تصورش، ما علی رغم . پورتال قادر شوند دست وی را بخوانند و در قبال تحرکاتش تصاميمی اتخاذ نمايند

درک نيات شومش بر مبنای اعتماد به نفسی که خود داشتيم، بدون آن که در قبال آن نوشته اش عکس العملی نشان دھيم، 

 خودش ادارۀ مستعمراتی را افشاء نمائيم، در به وسيلۀموده، ضمن آن که استفادۀ ابزاری نباز ھم تالش نموديم از وی 

کشانيده، آنھا را با اری داشتند، نيز به طرف خود کاش ھم" چلپسنامه"حد توان کسانی را که زمانی با وی از طريق 

  .ھويت اصلی اين انسان ھرزه آشنا بسازيم
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ار و ارتجاع با تمام تخصص شان در امر وانست درک نمايد، که ايادی استعماين جاسوس بی آزرم ھيچ نمی ت

استخبارات، وقتی در تقابل با عناصر پاکباز انقالبی قرار بگيرند، ھميشه بازنده باقی می مانند، بر مبنای ھمين درک 

ھرچند وی کوشيد در مطالب .  غلط ھم بود که نابغۀ بالھت، ھمکاری اش را ادامه داده و چھار مطلب ديگر نيز فرستاد

ارسالی گاھی با نمرۀ قبولی به اين و يا آن، خود را در موقف يک ممتحن معرفی دارد و زمانی ھم بی پروا، برخی ھا 

را ھتک حرمت نمود، چون اوضاع داخلی پورتال برمبنای ھمکاری ھای صادقانۀ متقابله مسير مبارزاتی خود را طی 

ًگرديده، اصال به ياوه سرائی در قبال وی قلمی پورتال متوجه سياست مماشات پورتال ھمکاران از می نمود، عده ای 

که به پاسخ اين ياوه سرا پرداخت، با چنان منطق قوی و مستدل " سديد" وقعی قايل نشدند، ھمکار عزيز ما آقای شھاي

ده، بنای لگد پرانی علنی عليه اس نموسًپاسخش را تقديم داشت، که اين اعجوبۀ سفاھت مستقيما خود را در تنگا اح

  .ھمکاران قلمی ما را آغاز نمود

نقد ھای شان را عليه اسالم و قرآن بی پروا " بھرام رحمانی"و ." آزاد ل"در آن زمان دو تن از ھمکاران پورتال آقايان 

ھای مختصر ھر اعجوبۀ سفاھت که نه از قرآن خبر دارد و نه از نقطه ضعف ھای آن، ضمن نامه . ارسال می داشتند

است، در " سديد"گويا ھمکار عزيز ما آقای ." آزاد ل"دو را آماج دشنامھايش قرار داده، در عين حالی که ادعا نمود که 

پرچمی بوده و حاضر است با منکر " رحمانی"يکی از نوشته ھايش عنوانی پورتال، ادعا نمود که ھمکار ما آقای 

 از اين می گذريم که چطور يک انسان مدعی اسالميت خالف دساتير قرآن - .ندد دالر را شرط نيز بب۵٠٠٠ادعايش مبلغ 

  -.می خواھد شرط ببندد و از آن دوری نمی جويد

  !خوانندگان نھايت عزيز

." آزاد ل"است و " سديد"، "سديد"با انسان نادان و خيره سری که نه از سبک ھای نوشته ھا چيزی می داند تا بداند که 

ھا نه تنھا يک نفر نيستند بلکه احتمال اين که در تمام عمر با يک ديگر معرفی ھم نشده باشند، منتفی نيست آن." . آزاد ل"

که دو فرد جداگانه می باشند، اھميت قايل شود ." آزاد ل"و " سديد"پافشاری ھای بجای آقايان به و نه ھم حاضر بود تا 

  و دم خرش مانند ھميشه يک بلست بود، چه می شد کرد؟

ً ايرانی است و اساسا افغان نيست "بھرام رحمانی"ھمکار ما آقای ًاوال از آن گذشته اين احمق ھيچ نمی خواست بداند که 

خلق و "که برادر سکۀ " حزب توده"باشد، در ثانی وی به مثابۀ يک ايرانی نه تنھا ھيچ تعلق تشکيالتی به " پرچمی"تا 

 ندارد، بلکه در تقابل مستقيم با آنھا و باداران شان يعنی شوروی سوسيال و مزدور روس در ايران بود نداشته و" پرچم

  .است" انجمن قلم ايران در تبعيد"امپرياليستی، عمری مبارزه نموده، خود دبير 

  !خوانندگان نھايت عزيز

  ش ياوه سرائی ھايبه راھتان ادامه می داديد و ھيچ اھميتی به: ًحدس می زنم می خواھيد چه جواب بدھيد، حتما می گوئيد

دھد، سگ فقط دل خود را با جفيدن خالی می کاروان به راھش ادامه "اصل را بر آن قرار می داديد که . قايل نمی شديد

  .به راھمان ادامه داديم بدون آن که خم به ابروی خويش بياوريم. ، ما ھم درست ھمين کار را کرديم"می کند

تفرقه بيفگن و "به دنبال کاروان قناعت ننموده، بلکه به پيروی از سياست  سگ به جفيدن کهمشکل زمانی حاد گشت 

  . ، از جمع متصديان پورتال شروع کرد به فحاشی عليه من و تعريف از ساير متصديان"حکومت کن

  !خوانندگان نھايت عزيز

ر اخوانی آن است که آنھا نوشته بودم که مشکل شناخت عناص" اردوخان" اگر به خاطر تان مانده باشد زمانی در مورد 

د، نزده به ھيچ کسی ھم خود را پاسخگو احساس نمی کن"  سياسی- معلق-مالق "از امروز تا فردا، به فاصلۀ يک شب، 

زيرا فرض يک اخوانی اين است که ديگران ھمه انعام اند و چيزی نمی دانند، با تأسف اين خصوصيت تنھا در اخوان 
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، جاسوس پير ھم از ھمين موضع حرکت کرده، شب مين مبنا با مردم طرف می شوندخالصه نشده، جواسيس نيز از ھ

که برخاسته از شخصيت استخباراتی و توأم با بالھت " مالق سياسی"فردای آن تعريفھای غراء و احمق خرکن،  با يک 

  .وی بود، شروع کرد به دشنام دادن به من

ن بودند، بدون آن که به داشتند و در واقع اين چرخش وی را پيشبيمتصديان پورتال که از ھمان آغاز در جريان قرار 

ًه ھای احمقانۀ وی بغلتند و يا به من اجازه دھند که دشنام ھايش را شخصا پاسخ بگويم،  طبق سبک کار حاکم دام توطئ

م در آن گنجانيده  پاسخ را تھيه نمود و در جمع خوانده و اصالحات الز،بر پورتال، بعد از آن که يک تن از متصديان

اين که چرا از جمع متصديان اولتر از ھمه بر من تاخت، چند دليل می . شد، از طرف پورتال به وی پاسخ داده شد

  :توانست داشته باشد

پيام "و آنھم قسمی که ھرگاه می خواست از طريق تلويزيون . نخست آن که اين نا انسان در چند مورد مديون من بود

ن بار برايم زنگ می زد و عاجزانه تقاضا می کرد که چون خودش در مورد اسالم ، احکام ديد، چنصحبت نماي" افغان

بودم تا به فرض طرح کدام می اسالمی و تاريخ چيزی نمی داند، من می بايست در پروگرامھايش در عقب تيلفون آماده 

به استناد از جانب من رد آن صدور حکم شرک که مھمترين موًکه دقيقا يکی دوبار اين اتفاق افتاد . پرسش، پاسخ بدھم

در نتيجه فحاشی وی نسبت به من می توانست تداعی . آيات قرآن بر تمام کسانی بود که اميد کمک از امريکا داشتند

دوست نزديکش به ميراث " حفيظ هللا امين"فراموش نکنيد که وی اين صفت را از . شمرده شود"  کمزاد اگر عاقل شود"

 علت دوم نفرتيست که تمام مرتجعين و عوامل امپرياليزم از اين قلم دارند و فکر می کنند که گويا با نبودن .برده است

، ھمان طوری که در آغاز نسلی از به اصطالح مبارزان را فريب داده به دنبالچۀ امپرياليزم و ارتجاع مبدل "موسوی"

 باز ھم قادر خواھند شد با زدن و ايزوله کردن وی به ھدف آنھا را از کامشان بيرون کشيد،" موسوی"ساخته بودند و 

سومين عامل برداشت نادرست اين نابغۀ بالھت از سبک کار پورتال است که فکر می کرد و می . شان خواھند رسيد

  .کند که گويا تمام کارھای پورتال را من پيش برده در نتيجه، پاسخھا ھمه از من است

اين بعدی ھای قسمت توجه شما را به نابغۀ بالھت،  بقيه مطالب مطروحه از جانب در قسمت مرحلۀ دوم وو اما 

   : مختصر جلب می نمايم

  ادامه دارد

 


