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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئره اړیکه ټینگه کړله موږ س ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 2۰1۴/۰۰/1۳         مهدوی هللا  روح سید

 دیگران ذلیل مزاری؛ حسینی
 اسالمی جمهوری نظام حامی و مذهبی متدین، معتقد، مردمی دنیا، کل در افغانستان، مردم همانند: »مطلب بر نقدی

 .شنبه روز 1۳3۳ جوزا 11 تاریخ 04۰ شماره انصاف روزنامه در نشرشده «ندارد وجود( ایران)

 

. کنند می فکر الکماالت جامع را خود همه جا این که خاطری به است، غریب ما کشور در پذیری نقد و نقد فرهنگ
. دارد فعالیت که هاست سال مزاری حسینی سیدعیسی آقای آن مسوولی مدیر و امتیازی صاحب به انصاف روزنامه

 کند می تبلیغ ایران اسالمی جمهوری نفع به همیشه اول، رویکرد است؛ بوده خاص رویکرد سه دارای مدت این در
 ایران حکومت منظور که «نظام ترین مقدس» و «خمینی امام صالح خلف» ،«یی خامنه امام» همانند واژگانی و

 .خورد می چشم به آن در باشد می

 گرفته، صورت امریکا رهبری به جهانی جامعه حمایت با افغانستان در که هایی پیشرفت با همیشه دوم، رویکرد 
 حسینی آقای خود های مصاحبه و سخنان باشد روز های بحث آنکه از بیش روزنامه این در سوم، و. بیند می خصمانه
. گوید نمی اندازه این بگوید اگر و گوید نمی سخن خود از روزنامه یک صاحب که صورتی در. شود می نشر مزاری

. است شده داده اختصاص وی خود سخنان به صفحه چهار باشد می صفحه هشت که 04۰ شماره در مثال طور به
 شود تبدیل «انصاف بی نامه حسینی» به «انصاف روزنامه» نام که آید می آدم ذهن در بینیم می را سوم گرایش وقتی
 .بود خواهد بامسما نامی منطقی نظر از این و است بهتر

 حق در وی چرا که سازد می متاثر را خواننده شده، نوشته جوزا 11 تاریخ در انصاف روزنامه در که مطلبی
. ندارد احترام کشور ملی و سیاسی منافع و نظام به و گذارد می فراتر قانون از پا نحوی به کند، می جفا افغانستان

. ریزد می دیگران آسیاب به آب همیشه اما آورد، می دست به افغانستان آدرس از را نام و نان مزاری حسینی آقای
 اشتراک به خوانندگان همراه را موارد بعضی اما است، صفحه دو حدود کنم بررسی خواهم می که را مطلبی

 بیانی آزادی از ،بین  کم خود های  آدم تعداد یک همیشه چرا که کنند قضاوت اندیشه اهل و آزاداندیشان تا گذارم می
 .کنند می سواستفاده آمده، وجود به افغانستان در که

 در که است کسانی از تر بیش مراتب به خمینی امام به نسبت افغانستان مردم عشق: »آمده چنین متن از قسمتی در
 آیا. است آمیز اغراق کامال اما دروغ، نگوییم اگر را سخن این.« کنند می زندگی آرام و امن کامال فضای در و ایران

 مفهوم بی ادعای یک این گفت توان می صراحت به دارد؟ ایران از تر بیش داران طرف خمینی آقای افغانستان در
 در. نیستند وی ادعای با موافق و آزادند کامال افغانستان مردم دیگر وی امثال و حسینی آقای خود از جز به است،
 دلسوزانه، جدی، را افغانستان مجاهدین به خمینی امام توجه مزاری حسینی آقای: »آمده چنین متن دیگر جای

 و شرک دچار دینی نظر از مزاری حسینی آقای که معناست این به ادعا این.« کرد توصیف «خداگونه» و اسالمی
 را بخش این که دانم نمی اما است، دانسته یکی( ج)خداوند با را انسان یک مقام که خاطری به شده، کبیره گناه

 در وی علمی ضعف به مربوط یا و بدهیم نسبت خمینی آقای به مزاری حسینی آقای حد از بیش محبت به مربوط
 .اسالمی کالم و فلسفه بخش

 باکی بی کمال با وی. رود می سوال زیر افغانستان سیاسی نظام مزاری، حسینی آقای سخنان از دیگر بخشی در
 و صمیمی ارتباط ی دهنده نشان خود این: »کند می ادعا خمینی هللا آیت رحلت مناسبت به جلسات برگزاری درباره

 هزار چندین جلسات چنین تدویر که چرا باشد؛ می خمینی امام به آنان محبت و عشق و افغانستان مردم بین جدی
 و دینی ضد رسانه صدها فعالیت و ما عنعنات و فرهنگ ضد  دین، ضد خارجی سرباز هزار ها ده حضور با نفری،
 «.است مهمی و ارزشمند بسیار کار افغانستان، داخل در منحرف حلقات و جریان و موسسه صدها
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 در که رساند می را انسان یک وابستگی اوج این که گفت باید اما است، دشوار باورها گونه این درمورد تبصره 
 اما نماید، می استفاده آمده وجود به خارجی نیروهای همین توسط که امنیتی از و کند می زندگی افغانستان امن فضای
 زبان به را سخنانی و کند می آویزان گردن به را غالمی حلقه و نموده فراموش را چیز همه رود می ایران به وقتی
 .خورد نمی خوش دوستی افغانستان و عاقل آدم هیچ مزاج به که آورد می

 

 با و کند می وفاداری ابراز ایران حکومت و یی خامنه آقای به نسبت مزاری حسینی آقای متن، آخر های قسمت در
 ایشان صالح خلف یقین و قطع طور  به و باید داریم دوست را خمینی امام اگر: » دارد می اظهار تمام صداقت
 در. بکنیم عمل هم ایشان اوامر و فرامین بیانات، اساس بر و باشیم داشته دوست نیز را یی  خامنه امام حضرت

 «.است مطرح فعال دیدگاهی چنین یک افغانستان

 مردم که حالی در باشد، یی خامنه آقای رهبری تحت افغانستان خواهد می مزاری حسینی که است این بیانگر این
 حسینی آقای به وطنداری ۀتوصی عنوان به اخیر در. هستند ذلیالنه های دیدگاه گونه این برخالف کامال افغانستان

 بین در. کن افتخار خود مردم و وطن به! نساز ذلیل را خود اندازه این تا! مزاری حسینی آقای گفت باید مزاری
 وابسته نباید حد این به آدم. کنی قبول رهبر عنوان به را ها  آن توانی می که هستند کسانی نیز خودت مردم و جامعه

 .گذارد پا زیر را کشورش ملی های  ارزش تمام که باشد

 تشکر از سایت ملی مدنیتبا 

mailto:maqalat@afghan-german.de

