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  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ مارچ ٠۴
  

  !آقای عنايت ھوتکیبه در پاسخ 
ھيد دوم د جای شخص مقابل اگر شما باشيد چی جواب میه  ب،گذارند بخوانی که اينھا میرا  یآقای دلسوز اگرمطالب« 

ن مبين اسالم توھين کند اميد که دوستان تان را  دھيم که به ديما افغان ھا ھمه برادر وبرابر ھستيم امابه کسی اجازه نمی

 »يد حت نمائنيز نصي

  .اين نگاشته در رابطه با نوشتۀ آقای ھوتک شکل گرفت  

   دلسوز

افغان به ( نويسم ھمانطوری که شما فرموديد ما ھمه افغان اجازه بدھيد ب. آقای ھوتکی خوشحالم که قلم تان به کار افتاد 

در فيسبوک کسانی در زمرۀ دوستان يک شخص شمرده می . ھستيم ) باشندۀ اين سر زمين اشغال شده  مفھوم تمام مردم

ھمانطوری . ند اينان افکار و شيوۀ تفکر جداگانه می توانند داشته باش. شوند که فی مابين شان احترام متقابل بر قرار باشد

نه   و  يک دوست بوده می توانيم  چگونگی برخورد نه من مسؤول.  مختلف با افکار مختلف دارند  که مسلمانان دوستان

  . باشد  اميد طيف جناب شما ھچنان بدين گونه. آن دوست مسؤول من 

 و يا خشم مھار ناشده   استدالل ضعف. بين توھين و نقد يک دنيا تفاوت وجود دارد . و حال به مسألۀ توھين می پردازم 

خادی ھای وطن فروش، جھادی ھای رھزن و   وھاھمانطوری که خلقی ھای آدمکش ، پرچمي. سبب توھين می شود 

ناموس گفته .  ضد تمدن و وحشی در ھنگام استنطاق و باز جوئی متھم را توھين می کردند  وجدان فروخته و طالبان

زمانی .  ؛ حتی تجاوز ھم می کردند   می دادند و تھديد به تجاوز می کردندطرف فحشمادر پدر و به . دشنام می دادند 

ھای ديگر می رزميدند؛ " کافر"که آزاديخواھان برای کسب آزادی از شوروی، چه مسلمان، چه ھندو چه به گفتۀ شما 

 مزدوران روس را نقد  ن با سالحآنا. آنان ھمه محق بودند ؛ زيرا کشور و ناموس شان مورد تعرض قرار گرفته بود 

  .می کردند 

دانم ؛ مگر جنگ طالبان را که در گام نخست  حق میه  را ب  حاال کشور ما اشغال شده جنگ مردم عليه متجاوزان

که به خاطر اسالم ، چه در  -  و عربی   پاکستانی  بنياد گرای  به شمول عناصر-  امريکا و انگليس اند  ساختۀ دست

 پاکستان و . آی. اس. آی در اصل طالبان(ھا، چه در دورۀ طالبان و ھم اکنون زير پوشش طالبان افغان دورۀ جھادی 

  . مردم بی دفاع ما به خاک و خون می کشند ؛ ابداً نمی پذيرم )  ايران عرب سعودی وکمک ھای

 بر کشور ما حاکم می گردانند ، حال که در خارج از کشور عزيزم اقامت دارم ؛ اينھا را که قواعد و مقرره ھای دين را

  . آنان را نشان می دھم   به نقد می کشم و ماھيت بی رحمانه
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  که ميخ را به سر زن فرو بردند ، انگشتان شان  جھادی ھای رھزن جنايتکار و طالبان وحشی و ضد تمدن يعنی[ آنھا  

 کودکان تجاوز  به.  سنگسار نمودند  زنان را بريدند و آنان را   و گوش و بينی را به خاطر رنگ ناخن قطع کردند ؛ لب

کردند و بر فرق زن در استديوم ورزشی فير کردند و صد ھا تن افغان مبارز را به نام کافر مثله کردند اختطاف نمودند 

 ساختند ،  اک يکسان به خ شھر ھا را. و دھھا نوع جنايت و خيانت ديگر را انجام دادند ... و... قتل رساندند وه و ب

کشور مان را به تباھی سوق دادند ؛ .  انسان را به خارج از کشور مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان ساختند ھاليونيم

 ۴٧ زمينۀ تجاوز   انتقال دادند و- برای فروش - گور بيرون آورده به پاکستان از حتی استخوان ھای ابا و اجداد شان را 

 ھمکاری می   بادارانشان با بی شرمی ۀ با حکومت دست نشاند  مساعد ساختند و حاال غانستانکشوراشغالگر را به اف

 ۀحق ھم داريم محاکم.  که خودشان را ھم توھين کنيم  حق ھم داريم.  را ما با بی رحمی به نقد می کشيم  .... ]نمايند و

از آنان به دفاع بر خيزيد ؛ در چنين صورت شما ) داميد که اينطور نباش( خودتان  صحرائی شان را تقاضا نمائيم و اگر

  .طرفدار پياده کردن قوانين اسالمی در کشور می باشيد

با ھر شيوه و با ھر شکلی که .  من و ما و تمام عناصر آزاديخواه نمی توانند که در برابر شما واکنش شديد نشان ندھند 

ھرگاه چنين برخوردی در حيطۀ نفوذ  .   که شما را توھين نمايند آنان را توھين کنيد آنان ھم به خود حق می دھند شما

 به   جناب شما و دوستانتان کمترين مجازاتی که) عمل دوستان تان بارھا و بار ھا نشان داده(نظامی شما صورت بگيرد 

ال اگر دوستی پيدا حا. بدھيد ؛ مرگ خواھد بود ) که من با افتخار آنان را دوستان خود خطاب می نمايم ( ھمين جوانان

که از شما   خودش را عقب می کشد ، نه اين شود و جواب دشنام شما را ندھد، وی فقط در برابر نارسائی استدالل شما

  .می ترسد

قواعد و مقررات و اصول اسالم را در افغانستان ( ھر زمانی ؛ ھر کسی که در پی آن باشد که شرع اسالم  در پايان

در غير آن . ی باور ندارم ؛ دشمن درجه يک خود بداند ئ دين و مذھب و خدا مرا که به ھيچ) گويماز خود ب(پياده نمايد 

   ۀ دست نشاند  دولت مسلمانانی که در پی اسالمی ساختن سيستم قضائی و جزائی و تعليمی و فرھنگی و اقتصادی

دين ھای دولتی و دولت ھای دينی  کشيدن در صدد به زيردين را امر خصوصی انسانھا دانسته د ؛ بلکه نافغانستان نباش

   . وخواھند بود  باشند ؛ مورد احترام ما بوده

  ٢٠١۴ مارچ  ٣ دلسوز 

 


