افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

قاسم باز
 ١٧فبروری ٢٠١٧

به جواب "سيد؟ خليل ﷲ ھاشميان" تعويذ نويس!
بنده چندی قبل ،از اقای" خليل ﷲ ھاشميان" مدير مسؤول مجلۀ "آئينه ھاشميان" چند سؤال مطرح نمودم که بايد وی به
سؤاالت من جواب قانع کننده می داد که نداد ،نمی دانم که وی قدرت جواب سؤالھای من را ندارد و يا خود را در کوچه
حسن چپ می زند .خبر دارم ،چون وی از طفوليت تا اين دم در فسق و فساد ،جفنگ گفتن و ديگر اعمال غير انسانی و
شرعی آغشته بود و است ،وی در اينگونه اعمال شھرت بسزا دارد .در اين مورد مجلۀ "آئينه ھاشميان" شاھد ادعای
ماست " .ھاشميان" پيش از سالھای  ١٣۵٨يک فرد بسيار عادی بود ،ولی وقتی که وی به امريکا  ،در اينجا به خاطر
پيدا کردن پول مثل "قوی کوشان" مدير اخبار"اميد" شروع به نوشتن يک بولتين نمود که آھسته آھسته آن بولتين وی
توسط پول و کمک مادی و معنوی افغانان به مجله يا ماھنامه تبديل شد ،در اين وقت يک عده از دانشمندان به خاطر
جھاد و آزادی افغانستان به نوشتن مضامين عالی به مجلۀ "ھاشميان "کمک نمودند ،اگر خوانندگان توجه کرده باشند در
"آئينه ھاشميان" به غير از نوشته ھای چند بزرگوار و دانشمند ما که آنھا اين کار را به خاطر وطن می نمودند و آن
مضامين را يکطرف بگذاريم به وضاحت ديده خواھد شد که آن مجله بيش از يک دشنام نامه چيزی ديگری نيست ،در
اين وقت است که "ھاشميان "در بين جامعۀ افغانی مثل آقای "قوی کوشان" صاحب نام و نشان کاذب می شود .اصالً
اگر به سوابق اين شخص ھذيان گو و درغگو و ......نظر اندازی کنيم اين شخص مکار به جرم مشھود دزدی و سرقت
توسط مارشال "شاه ولی خان" سفير آنوقت در انگلستان از وظيفۀ رسمی دولتی منفک گرديد  .چنانچه خود "ھاشميان"
در نوشته ھای خود و مکتوب رسمی انفکاک خود که مزين به امضاء "شاه ولی خان" سفير کبير افغانستان در لندن
است ،آن مکتوب را شخصاً در اختيار سايت" افغان جرمن انالين" گذاشت.
"ھاشميان" در مقابل يک سؤال من بلبل وار از ارتباطات خود به آقای "ببرک کارمل ،سليمان اليق ،بارک شفعی،
نوراحمد نور" و غيره افراد حزب پرچم و از اشتراک خود در مراسم تدفين جنازۀ مرحوم "ميراکبر خيبر" اقرار نمود،
چون شخصيت وی از طريق تعويذ نويسی که مسلک آباء و اجداد وی است رشد نموده بايد اينگونه شخصيت باشد .
اصآل مجۀ "آئينه ھاشميان" از پول "بابای ملت" که از روم برای وی داده می شد نشر می گرديد ،ھمچنان "ھاشميان"
به نام حق االشتراک از افغانھا پول می گرفت که بايد نمی گرفت به خاطری که پول چاپ آن از دفتر اعليحضرت
"محمد ظاھر شاه" برايش می رسيد" ،ھاشميان "ھم در صفحۀ پيش رو و عقب مجلۀ خود عکس اعليحضرت "محمد
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ظاھر شاه" را چاپ می نمود" ،ھاشميان" در آن وقت اعليحضرت "محمد ظاھرشاه" را به نام "بابای ملت" خطاب می
کرد ،به مجرد که آن چشمۀ آب سر "ھاشميان" خشک شد يکدم "ھاشميان "به آواز بلند و رسا در سايتھای انترنتی
افغانی به ضد اعليحضرت شروع به تبليعات زھراگين نمود و در سايت "افغان جرمن انالين" اعالن داشت که من ،من
بعد ظاھر شاھی نيستم ،به نظرم اگر يک شخص ھذيانگو دروغگو و تعويذ نويس که عمر شان در جفنگ گذشته به جای
اين که دوست آدم باشد بھتر است که دشمن آدم باشد ،چرا به دشمنی اينگونه افراد وزن اشخاص وزينتر می گردد.
چون وی ھميشه در نوشته ھای بی مفھوم خود بزرگان ملی را به خاطر عقده ھای شخصی و بی باکی خود تحقير و
توھين می نمايد و می گويد که "ظاھرشاه" و "محمد داوودخان" افراد کم تحصيل بودند.
به ھر صورت من از "ھاشميان" در نوشته ھای قبلی خود دو سؤال نمودم و از وی خواھش نمودم که لطفاً به سؤاالت
من جواب ارايه نمايد که تا حال ارايه ننموده  .پدر و کاکای "ھاشميان" در زمان صدارت "محمدھاشم خان" و وزارت
دفاع "شاه محمود" خان به حيث اغتشاشگران و کسانی که امنت کشور را به مخاطره انداخته بودند زندانی شدند،
"ھاشميان" در دوران صدارت "شاه محمود خان" در وزارت خارجه مقرر می شود ،اول  -آيا "ھاشميان" گفته می
تواند که به کدام لياقت ،دانش و درجۀ تحصيل ،وی به حيث ديپلومات در مربوطات وزارت خارجه مقرر شد و در
آنوقت سويۀ تحصلی وی چی بود.؟
دوم – آيا "ھاشميان" گفته می تواند که سطح و درجۀ تحصلی پدر مرحوم شان چی بود ،که به حيث ولسوال تقرر يافته
بود.؟ تاجائی که من و عدۀ زيادی از مردم خبر داريم اجداد "ھاشميان" تمام شان تعويذ نويسان بودند و از اين راه امرار
حيات می کردند .
اين ھذيانگو از اصليسؤاالت من طفره می رود و به موضوعاتی تماس ميگيرد که در آن موضوعات و مسايل از طرف
يک عده دانشمدان محترم به تکرار جوابھای قانع کننده با اسناد داده شده فکر می کنم که اين ھذيانگو تا به اين حال
نوشته ھای مرحوم "عبدالرحمان پژواک" را در مورد قضيۀ پشتونستان و نقش "داوودخان" نخوانده و يا اگر خوانده
باشد مغز ميکروب زدۀ شان توان گرفتن آن نوشته ھا را ندارد .
در اين روزھا اين شخص ھذيانگو تخصص ؟ کاذب خود را از زبان شناسی به ژورناليزم تبديل نموده که اين به ذات
خود ناتوانی وی را به اثبات می رساند  .مرحوم "محمد ھاشم خان" صدراغظم به فاميل وی زياد کمک نمود ولی راست
گفتند که .
گر چه به آدمی بزرگ شود.

گرگ زاده عاقبت گرگ شود

"ھاشميان" يک شخص عليل و مريض روانی است .يک شخصی که در چھل سال يکی از افراد مطرح در امور مسايل
سياسی و ملی افغانستان را نشناسد و در طول چھل سال به ضد آن تبليع سوء نمايد چطور می شود که در يکی دو روز
وی را بشناسد مطلبم شناحت وی از "داکتر صاحب شرق" است" ،ھاشميان" دو رويه دروغگو و تغذيه شدۀ تعويذ
نويسی چطور توانست يک شب در ميان داکتر "محمد حسن شرق" را که وی ھميشه در نوشته ھای خود وی را
جاسوس ،نمايندۀ کی جی بی و يار غار خطاب می نمود ،بشناسد ،فاغتبرو يااالابصار .و اين دليل مزخرف وی که می
گويد ،من پيش وی را نمی شناختم حاال که شناختم وی آدم خوب است؟ لعنت به آن کسی که کسی را نشناسد و به ضد او
تبليغات سوء نمايد .شرم  ،شرم  ،و شرم .به اينگونه افراد بی مسؤوليت .
نمی دانم "ھاشميان" به کدام روی و چشم ھمراه داکتر صاحب "شرق" ھم چشم می شود پس واضح است که اين
ھذيانگو و دروغگوی بی نظير حياء را نمی شناسد .
ای کاش حياء در بازار فروخته می شد تا من برای اين بی چشم  ،که چشمان مال عمر را می بوسيد می خريدم .
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چون وی از طفوليت تا اين دم در فساد  ،دزدی ،جفنگ گفتن شھرت ملی دارد آئينۀ وی شاھد ادعای ماست که
"ھاشميان" کدام شخصيتی نيست که قابل احترام باشد اين بيچاره که از برکت تعويذ نوسی تغذيه شده بايد اينگونه
شخصيت باشد .
فاميل "سيد خليل ﷲ ھاشميان" توسط انگليس ھا به افغانستان فرستاده شده » ،در سال  ١٨٨۶ميالدی وقتی که امير
عبدالرحمن خان در افغانستان حکومتھای محلی را از بين می برد .درآن وقت شخصی به نام"سيد محمود پاچا" که خود
را حکمران و مالک عام وتام کنر ساخته بود ،تاب مقاومت لشکر "اميرعبدالرحمن خان" را آورده نتوانست از کنر
گريخت و خود را در دامن باداران خود يعنی انگليس ھا که آنطرف سرحد ديورند بودند انداخت ،انگليس ھا به اين
فاميل ماھوار پول می داد تا آنھا را از سرحدات دور نگاه دارد«.
صفحۀ  ٣٣د کونړ واليت سياسی او قومی جوړښت /ليکوال شاه محمود مياخيل ،سال  ١٣٩۵ماه اسد.
حافظ شيرازی می فرمايد.
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند.
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