
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 
 Social  اجتماعی

  
  .ن. م

 ٢٠١۶ فبروری ١١
  

   که درين پورتال می نويسند،یِبه ھمۀ دانشمندان و روشنگران  محترم
  !ھمچنان به متصديان محترم اين پورتال، سالم و احترام عرض می کنم

  

 خلقی - کردن  جاسوسان و وطن فروشان داخلی، به خصوص عليه پرچمیء شما را در افشاۀ روشنگرانۀت، مبارزنخس

 سه صد  يک ھزار و که زير نام دين و اسالم، باالتر از و ھمچنان عليه کسانی) مادر فروش(ھای وطن فروش، بخوانيد

 فۀھر کدام شما محترمان وظي. ئيد می کنمأر صد تسال دود از دماغ مردم ساده دل و خدا پرست ما کشيده اند، صد د

  . شما مستفيد می شومۀ و من از نوشته ھای آموزند را درين مبارزه به صورت احسن آن انجام می دھيد وجدانی تان

کنيد، بلکه به حيث يک نظر انتقادی از جانب تلقی ن" چيلک انداختن"ا به حيث رن  مۀ دوم، ، خواھش می کنم، نوشت

  . نندهيک خوا

  .را رنج می دھد، که با شما در ميان می گذارمن   تان مۀگرانء افشاۀدو موضوع درين مبارز

  "ھاشميان"گری عليه ءافشا. ١

گری ھای تان نمی شناختم، اما چون باالی ھر يک شما اعتماد دارم، يقين می ءگرچه خودم اين شخص را قبل از افشا

 و حال اين شخص می نويسيد، ھمه راست و صادقانه ست و ھرگز بھتان يا ی که در رابطه به گذشتهئکنم، که چيز ھا

ی که تا قبل از ئنيرو. با آن ھم از نظر من، نيرو و وقت بيش از حد تان را درين راه به مصرف می رسانيد. غلط  نيست

  .دگان، می شدگری عليه اين شخص، وقف نوشتن مقاله ھای علمی و با ارزش تان جھت روشنگری اذھان خواننءافشا

و ديگر دانشمندان محترم، خيلی می " سھا"، آقای "پغمانی"، آقای "سديد" ، آقای."آزاد ل" خودم از مقاله ھای آقای

  .آموزم، و به معلوماتم در رابطه با دين اسالم افزوده می شود

ان خوانندگان به مصرف  در نوشتن مطالب علمی و روشن ساختن اذھًشم اين است، که نيروی تانرا لطفافلھذا، خواھ

  .ماھيت او به قدر کافی افشاء شده است". ھاشميان"گری اين مردک ءبرسانيد، تا در افشا

مبارزه برای رھائی (  آنۀ شما را از يک سال به اين طرف، از جھت عمدۀبه نظر من، دشمنان و جاسوسان، مبارز

عليه خس و خاشاک ( ، در جھت فرعی آن)نمادر وطن از چنگال خونين امپرياليزم جھانی و شرکای ناتوی آ

ن صادق را مصروف اين خس وخاشاک ا امپرياليست ھاست، که مبارزۀاين خواست. َسوق داده است) امپرياليست ھا

 شھرت وول(گری متداوم شما، در شھرتءعالوه، توسط افشاه ب. سازند، تا وقت و نيروی شان بيھوده به مصرف برسد
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يعنی نا خواسته، در اين . ندرا دار چيزی که اين اشخاص آرزوی آن. افزوده می شود"  ميانھاش"  مانندیاشخاص) منفی

  .کمک کرده ايد" ھاشميان" به راستا

  . مرا خيلی رنج می دھد"  ھاشميان"گری بعضی از دوستان در نوشته ھای شان عليه ءَسبک اعتراض و افشا. ٢

افی عليه ما استفاده می کند، نبايد از عين الفاظ،  مقابل او استفاده اگر طرف مقابل از الفاظ رکيک و دشنام ھای زير ن

 مراحل زندگی از ۀرا در ھم" فورمول" اين. زيرا در اين صورت، خود را به سطح طرف، پائين می آوريم. کنيم

اين " ھاشميان" ی که من به آنھا احترام دارم، در نوشته ھای خود عليهئمتأسفانه بعضی از شخصيت ھا. بزرگان آموختم

  .  فورمول را زير پا گذاشته اند

يقين کنيد، که با خواندن دشنام ھای . ھمچنان می خواھم ياد آور شوم، که خوانندگان زن نيز مقاله ھای شما را می خوانند

 که عليه پرچمی ھای مقيم یئ اول چند سال قبل در نوشته ھاۀمرتب(را در ذيل می نويسم   آنۀرکيک که چند نمون

  : ، نزد خود خجالت می کشم) در اين پورتال نشر شد" فوالد، کريم زرغون... غفور سنا، "ھالند

  زير پاره

  خارشتی آتشی  

  نشيمنگاه او را می خاريد

  "نوشادر... "با استفاده از 

  ....خارشت ھای قديمی اش  را تسکين دھد

  زنا زاده

  مرده گاو

  ولد زنا

 بزرگ الفاظ ۀبزرگ شده اند، از چه ذخير" محمودی فقيد " انقالبیۀ که در يک خانوادینم، که فرزندانتعجب می ک

 ابتدائی ۀکه توصيف ايشان را از زبان پدرم در دور) محمودی فقيد(آيا آن انقالبی بزرگ کشورم . رکيک برخوردار اند

داکتر "را مديون کمک ھای مادی و معنوی مرحوم مکتب، در سن نه يا ده سالگی، می شنيدم، و دو سال اخير مکتبم 

  می باشم، از خواندن اين الفاظ  از قلم فرزندان خود عرق سرد بر جبين نمی داشتند؟" رحيم محمودی

 يک انسان مبارز و انقالبی ۀاين زبان پسران بازاريست و شايست. فشاگری نمی توانم بناممءَشخص خودم، اين سبک را ا

  . نيست

تنفر از حيوانات وحشی و حتی از بعضی . با خر وحشی و خرس قطبی، نيز قابل مکث است" شميانھا "ۀمقايس

 ۀادعائی که ھيچ پاي.  مخلوقات روی زمين می داندۀحيوانات اھلی يکی از داده ھای دينی ست، که انسان را برتر از ھم

به طبيعت و آنچه بر روی زمين وجود دارد،   عکس، از نگاه علمی متأسفانه انسان يگانه مخلوقيست که هب. علمی ندارد

يعنی انسان يگانه مخلوق مضريست، که محيط  زيست، يا بھتر بگويم، زير بنای ھستی خود را نابود . ضرر می رساند

  . می سازد

. ده از قلم يک زن ھفاد ساله ست، که حيثيت مادر را می تواند داشته باشز، از من آزرده مباش، اين يک گلميرويس عزي

نه تنھا خودت، بلکه دانشمندان ديگر اين پورتال نيز از . ھيچ غرض و مرض سياسی يا شخصی عقب آن نھفته نيست

  . سخن طرف آن محترمان نيز است. استفاده کرده اند" ھاشميان"بعضی اين دشنام ھا در مقاله ھای خود عليه 

  : ديگرۀو چند نکت
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زنا، ولد (ِرتال، تضاد بين تفکر انقالبی چپی و استفاده از کلمات مانند در نوشته ھای بعضی دانشمندان محترم اين پو

در دين اسالم، کسی که با ھم نکاح اسالمی نکرده باشد، باھم زنا می کنند و يا اطفال . می بينم) زنا، زنازاده، حرامی

ی که دين را به صورت عموم نفی روشنگران چپی ما در حال. شان که بدون نکاح به دنيا می آيند، زنا زاده يا حرامی اند

اين خود يک تضاد . می کنند، اما در عين زمان از معيار ھای اخالقی و شرعی اسالم عليه مخاطب خود استفاده می کنند

  . فکری و درونيست، که ھنوز مبارز چپی ما از قيد آن بيرون نشده است

من . ناميده می شود" شھيد"ه باشد، از نگاه دين اسالم ُکسی که در راه خدا کشته شد". شھيد"ۀ ھمچنان استفاده از کلم

يقين دارم، که اکثريت فرزندان مبارز چپی کشورم در راه آزادی وطن، جان ھای باارزش خود را از دست داده اند، نه 

 به نام یزيرا قشون سرخ  باالی خدای اسالم ھجوم نياورده بود، بلکه باالی مردم افغانستان و باالی کشور. در راه خدا

  . حمله نموده بودافغانستان

 مردساالر، اکثريت توھين ھا و دشنام ھای ۀ اخير نيز قابل تأمل است، که چرا در جامعۀاز نگاه روانشناسی اين نکت

  ....َمردانه به دور مقعد طرف مقابل می چرخد؟ و به اطراف زنان طرف مقابل

  آزرده نباشيد

  .ن.م

  

  

  

 

 

 
 


