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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧  نومبر٠٢

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

۶  

" آزادافغانستان- افغانستان آزاد" سال قطع ھمکاری با پورتال ۵ًبعد از مدت تقريبا " پير جواسيس"جاسوس پير و يا 

با عرض احترام خدمت دانشمند دوست محمد خان " با ارسال مطلبی معنون به ٢٠١۵ می ١٧برای بار دوم به تاريخ 

. ، ھمکاری اش را آغاز نمود"معروفی"استاد سخن آقای ما ًکه تقريبا ثلث آن نوشته نقلی بود از ھمکار گرامی " بدخشی

نويسندۀ پرنويس، " معنون به -منتشر گرديد ٢٠١۵ جون ٣٠به تاريخ ن نوشته اش که در پورتال از آن زمان الی آخري

تمام مطالبی را که نامبرده ارسال داشته و ھمه بعد از ويراستاری ھای الزم به نشر رسيده  -"جناب محترم آقای سديد

پاکستان " آی. اس. آی"ستخبارات المان و سايت اند، نه تنھا در پورتال وجود دارند بلکه ھمزمان در سايتک وابسته به ا

نيز منتشر شده است، شما خود می توانيد مشاھده نمائيد که آيا در کدام يک از آنھا مسايل ايدئولوژيک و اعتقادی مطرح 

بدھی را از حق جوا" بندۀ حقير"به سانسور آن دست يازيده و آن " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"شده که گويا پورتال 

بيرون شده تا " زممک کارتي"محروم ساخته است و يا قضيه عکس آن بوده اين ادعا ھم از دروغخانۀ شاگرد مکتب 

  . از جاسوس پير ھم کمتر باشد، فريب بدھدتشوذکاجۀ کسانی را که در

ه پس مسأله در کجا بوده ه وجود آيد کبدر اينجا شايد نزد تعداد کسانی که از آغاز اختالفات را تعقيب ننموده اند، سؤالی 

ً ساله به مانند بچه ھای کوچک قھر می کند، چرا مجددا مراجعه می نمايد و چرا باز ھم با فحاشی ٩٠و چرا يک انسان 

   را قطع می نمايد؟روابطشو سيل افتراء و تھمت دوباره 

  !خوانندگان نھايت عزيز

  :يد و ما نيز وظيفه داريم به آن پاسخ ارائه داريمھرگاه چنين سؤالی نزد شما نيز به وجود آمده باشد، حق دار

جاسوس "، حينی که به ارتباط قطع ھمکاری در بار اول، ھمان طوری که در قسمت گذشته نيز ياددھانی صورت گرفت

نيز مطالب ." آزادل"و " بھرام رحمانی"که آقايان بود با زمانی مطالبش را به پورتال ارسال می داشت، مقارن " پير

آزاد - افغانستان آزاد"آن دو ھمکار ما با استفاده از شرايط باز و مناسبی که پورتال . ان را به پورتال ارسال می داشتندش

، برداشت ھا و ديدگاه ھای  و است تمام اديان به وجود آورده بود- له و يا عليه-جھت نشر مطالب اعتقادی" افغانستان

  .طرح می نمودندشان را راجع به اسالم و قرآن نقادانه م

جاسوس پير که نوشتم فکر می نمود می تواند از درون اين دژ تسخير ناپذير ضد امپرياليزم و ضد ارتجاع را تسخير 

" بھرام رحمانی"و ." آزاد ل"نمايد، به جای آن که اگر ظرفيتی برای بحث می داشت، نکات مطروحه از جانب آقايان 
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شمشير . خ ارائه می داشت، با دو شمشير زنگ زده به جنگ با پورتال شتافتنقد می نمود و به سؤاالت آنھا پاسرا 

  .است" پرچمی"، "بھرام رحمانی"است و شميرزنگ زدۀ " سيد ھاشم سديد"، ."آزاد ل"زنگ زدۀ 

دنبال نخود سياه ادعای کسی اين جاسوس بی آزرم نمی خواست بپذيرد که خوانندگان پورتال با ھوشتر از آنند که به 

او نمی خواست بفھمد که خوانندگان پورتال در آن حدی از توانائی ذھنی رسيده اند که وقتی پای يک بحث به . ندبدو

  . چه کسی است" مدعی"باشند نه اين که " مدعا"ميان می آيد بيشتر از ھمه متوجه 

يشان سلسله مقاالتی را وجود دارد، ا" بھرام رحمانی" مقاالتی که در پورتال در آرشيف آقای رؤيتدر آن زمان به 

منتشر می " سفاھت در قدرت دينی، جنايت در قدرت دولتی"درنقد اديان ابراھيمی به خصوص اسالم زير عنوان 

  .  صفحه چاپ شده و در اختيار خوانندگان قرار گرفت۴٣٩ًساختند که بعدا در 

 که فکر می کند حاکم بر مقدرات تمام  که آن مقاالت را نقد نمايد از موضع يک استخباراتیاينجاسوس پير به جای 

ح بود که پورتال نمی توانست به چنين فرانروائی خاليق است، به ما دستور داد که اين مقاالت را منتشر نسازيد، واض

  . گردن نھد

 گويا که" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ًواما درمورد دوم، اين که با کدام انگيزه و به چه منظور مجددا به پورتال 

شعله ئی ھا می باشد، باز ھم روی آورد، سؤالی است که پاسخش را جاسوس پير بايد خود بدھد و " ارگان ايدئولوژيک"

ساير سايتھا  استناد مقاالتی که ھمين اکنون در پورتال و ه، باما اين که قھر دومش برروی چه علتی صورت گرفت

و جاسوس پير جريان " نوری"بحثی که در آغاز بين آقای . بیمی گردد به ادامۀ يک بحث ادموجود است، مسأله بر

داشت و به دنبال آن که يک تن از ھمکاران پورتال در زمينه ابراز نظر کرد،  ابراز نظر وی بر دوش ھمکار ما استاد 

  .گذاشته شده، جاسوس پير تاخت و تازش را عليه ايشان آغاز نمود" معروفی"سخن آقای 

ل در يک درگيری ناخواسته کشانيده شده بود، ادارۀ پورتال با تمام قواء می کوشيد که در منازعه از آن جائی که پورتا

دريغ نورزيده اگر سؤالی متوجه " جاسوس پير"بی طرفی اش را حفظ نموده، به مانند گذشته از ويراستاری مقاالت 

و " معروفی" ھمکاران عزيز ما آقايان در اين جريان بحث بين جاسوس پير و. پورتال می شد، به پاسخ آن بپردازد

  . در ساحۀ ادب، امالء و انشاء گسترش يافت" سديد"

، معنون ھمان طوری که در ھمان زمان در ذيل مطلب جاسوس پير" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ويراستاران پورتال 

ۀ درست نويسی و امالء و انشاء را فرا نگاشته بودند، چون بحث گستر" نويسندۀ پرنويس، جناب محترم آقای سديد "به 

سبک نگارش اين و يا آن طرف بحث نگرديده در کل ادامۀ بحث به می گرفت، به منظور آن که پورتال متھم به دخالت 

الئی و انشائی آن را با ر سازد، اغالط امخالل ننمايد، مقالۀ جاسوس پير را به جای آن که ويراستاری نموده منتشارا 

 تا از يک طرف اصل امانتداری را در نوشتۀ نويسندگان مراعات نموده باشد و از جانب . خص ساخترنگ سرخ مش

سنگ "انجام ھمين عمل از ديد جاسوس پير، به مثابۀ . ساخته باشدمقاله خوانندگان پورتال را نيز متوجه اغالط ديگر 

يان نوکری اش برای خاندان غدار طالئی و اربابان تلقی شده، تمام دشنامھائی را که بلد بود و در جر" زدن به خانۀ خدا

  .خارجی اش شنيده بود، ھمه را متوجه اين قلم ساخت

ھرچند می خواستم در ھمان زمان خودم پاسخ اين شارالتان را بدھم، مگر از يک جانب فشار کار پورتال و وضع 

ميرويس ودان "گرفته، تا " توخی"از آقای نامناسب صحی و از جانب ديگر داخل شدن دوستان و ھمرزمان ارجمندم 

و متباقی دوستان و " احمد پوپل"گرفته تا ." آزاد ل"و از " نعيم عزيزی"گرفته تا "  پغمانیخالق داد"و از " محمودی

ھمکاران عزيز پورتال به بحث و افشای ھويت استخباراتی جاسوس پير به استناد شواھد و آثار انکار ناپذير و حتا زير 

  . بردن تمام خانوادۀ وی؛ باعث گرديد تا اين سگ مرده را لگد نزنمسؤال
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  !خوانندگان نھايت عزيز

و اما اين که اين شاگرد بی آزرم استخبارات انگليس و امريکا ادعا . اين بود جريان آمد و رفت جاسوس پير به پورتال

جانبه از نشر مطالب وی خودداری ورزيده ايم، دارد که گويا ما وی را دشنام داده ايم و بر مبنای سياست نشراتی  يک 

باز ھم از موضع کور خود و بينای مردم حرکت نموده، ضمن انداختن برف خود بر بام ديگران بر ما و بر پورتال اتھام 

  .نيز بسته است

ختی از اين ما را بشناسد و شناکه کسی . اتھامش بر ما اين است که گويا به جای نشر مطالبش وی را دشنام داده ايم

اين را ھمه . جاسوس بی آزرم داشته باشد می داند که اين يک ادعای دروغ است و يک ذره حقيقت در آن وجود ندارد

 کوتاه بود و است، طقشکس می داند که به دشنام دادن کسی آغاز می نمايد که پای منطقش کوتاھی کند و آن که پای من

 تا کسی را فحش مما نيازی به اين نداشتيم و نداري. رف تا شرم داشته باشدجاسوس پير است که نه فھم دارد و نه ھم ش

  . بدھيم، اما اين را حق خود می دانيم که وقتی کسی به زبان فحش با ما برخورد کند، جوابش را با زبان خودش بدھيم

وانندگان عزيز می توانيد قيد تاريخ اند، در پورتال و ساير سايتھا وجود دارد، شما خدر مقاالت ھردو طرف که ھمه 

من اين را می پذيرم که ھمکاران ما . خود قضاوت نمائيد که چه کسی آغازگر فحش و دشنام بوده، ما و يا جاسوس پير

يکی به کار برده اند، مگر تا جائی که به بار معنائی کھم حين افشای ھويت استخباراتی و کثيف اين جاسوس پير الفاظ ر

رد، از آن جائی که ھيچ يک از آن کلمات و الفاظ رکيک بر وی اتھام زده نشده بلکه ھمه بدون آن کلمات رابطه می گي

استثناء معرف ھويت واقعی وی اند، لذا ھرچند رکيک اند اما فحش و ناسزا نيستند زيرا بد را به اين که بد بگوئی نمی 

  .توانی با کلمۀ ديگری بيان داری

 قدر بی پايه وسست بنياد است که اگر جاسوس پير آنايد مخالف را منتشر نمی سازد، و اما اتھام بر پورتال که گويا عق

  . آنھم در مسايل اعتقادی. از کوچۀ وجدان ھم گذر می کرد چنين اتھامی را بر پورتال نمی بست

  !خوانندگان نھايت عزيز

ه در بخش مسايل ايدئولوژيک پورتال  مقال١۵١۶ما از زمان افتتاح پورتال تا ھمين لحظه که اين مطلب نگاشته می شود

  به صورت کامل گرفته تا ده ھا و صد مطلب له و رآنمنتشر نموده ايم، درميان اين مقاالت از نشر تفسير پارۀ آخرق

عليه دين اسالم و مجموع اديان من جمله اديان ابراھيمی از قلم نويسندگانی منتشر ساخته ايم که فردی مانند جاسوس پير 

 مطلب، نه ١۵١۶چه شد که پورتال حين نشر اين . ھا نزد آنھا شاگردی نمايد تا اجازۀ نوشتن مطلب را بيابدبايد سال

، مگر وقتی جاسوس پير آوردسانسور را می شناخت و نه ھم از نشر کدام مطلبی له و يا عليه دين ممانعت به عمل 

  .خواسته مطلبی بنگارد، از نشر آن ممانعت به عمل آمده است

در اين جا بار ديگر صدق می " مرتجعين ھر سنگی را که بردارند، عاقبت روی پای خودشان می افتد" که گفته اند اين

امتناع ورزيده و ما می گوئيم که " بچۀ مسلمان"چه جاسوس پير ادعا دارد که گويا پورتال از نشر جوابھای آن . نمايد

ما به عالوۀ آن که عدم . کدام مطلب اعتقادی نفرستاده استجاسوس پير انسان دروغگوی و کالشی است که ھيچ گاھی 

موجوديت حتا يک مقاله از جاسوس پير را در تمام رسانه ھا، دليلی بر دروغ بودن ادعايش معرفی می داريم موجوديت 

  . است سندی می دانيم که وی باز ھم دروغ گفته مقاله له و يا عليه دين را در بخش مسايل ايدئولوژيک پورتال١۵١۶

  :و اما اين که چرا برخی از مطالبش در پورتال منتشر نشده است، بر می گردد به دودليل ديگر

يعنی بعد از آن که متصديان پورتال به اساس نشر مقاالت . نخستين دليل، تکميل شناخت متصديان پورتال از وی است

اسوس کھنه کاريست که به عالوۀ بيش از سه ربع قرن يک ج" سيد خليل هللا ھاشميان"که متعدد متوجه و معتقد گرديدند 

جاسوسی به دستگاه ھای استخبارات داخلی و خارجی اعم از امريکا، انگليس و روسيه، در زمان حاکميت مزدوران 
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که شوينزم عظمت طلبانۀ پشتون را در کل در "  امين- تره کی "روس در افغانستان، به خصوص در زمان حاکميت 

قرار داده بود؛ دستش به خون فرزندان راستين اين کشور آغشته می باشد، ." ب. ج. ک"و در نھايت " اماکسا، ک"خدمت 

به اساس سياست نشراتی پورتال که با دشمنان مردم ھمکاری نمی کند، نوشته ھای اين جاسوس کثيف را منتشر نمی 

  . می خواھد ھرچه باشد-. سازد

ًآنھائی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند حتما به خاطر می آورند که . نکتۀ دوم بر می گردد به اصل ويراستاری

در ھمانجا بيان شد که . چندی قبل يک سلسله مقاله در مورد ويراستاری از اين قلم در ھمين پورتال به نشر رسيد

می تواند دست باز در مورد شکل اگر ويراستار .  ويراستاری در کل دو ساحه را احتوا می نمايد، شکل و مضمون

، عامل تعيين کننده رسالت وجدانی ويراستار برای نشر و يا عدم نشر يک مطلب  مطلبحتوایمداشته باشد در مورد 

  .می باشد

 صفحه نگارش يافته ھر صفحه دارای ۶حال با در نظر داشت چنين برداشتی، وقتی مطلبی به دست شما می رسد که در 

 باشد، يعنی واقع سطر حتا يک جملۀ درست  و مطلبی نمی يابيد که مطابق با ٢۴٠ سطر است و شما در بيش از ۴٣

به نظر ما . ھمه دروغ، بھتان و افتراء باشد، به نظر ما بايد عاری از وجدان بود که به نشر چنين مطلبی دست يازيد

" آزادی مطبوعات"ه بھانۀ   را ويراستاری می کند سراسر دروغ و بھتان است، بهآنچوقتی يک ويراستار خود بداند که 

نھا چنان ويراستاری شرافت و وجدان ندارد، بلکه رسانه ای که به پردازد، نه تھرگاه باز ھم به نشر اکاذيب و اباطيل ب

  . اجازه می دھد، ھم فاقد شرف و وجدان می باشدمطلبیچنان نشر 

نمی سازد، نبايد به معنای سانسور عقايد راجيف جاسوس پير را منتشر ادر نتيجه وقتی پورتال اکاذيب، اباطيل و 

مگر نه اين است که قرآن ھم به . به شمار آورد" قلم"ديگران تلقی گردد بلکه می بايد آن را به مثابۀ دفاع از شرافت 

  !شرافت قلم معترف است


