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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١٠

  ھاشميانيسم يا شارالتانيسم

  
 وقت گرانبھای در بعضی سايت ھا ظاھر شده و" سيد خليل ھاشميان"درين روز ھا بار ديگر سر وصدای کثافتی به نام 

بی حياء را نمی شناسم، الکن از خالل مضامين " آدم"ًمن شخصا اين . انسان ھای شريف و مبارز را ضايع ساخته است

دانم که در چه داکتری دارد؟  نمی. بی ارزش اين جرثومه در يافته ام که چقدر يک فرد بی تھذيب  و بی محتواء است

فکر . ی به حال اوالد کشور که اين نوع استاد فرومايه و بيسواد داشته باشداگر در رشتۀ زبانشناسی تخصص دارد، وا

دزدی بدين مفھوم که به قول يک . می کنم که داکتری وی در اتھام بندی، دروغگوئی، بی ادبی و تملق و دزدی است

غدار چه جای " آدم"ن پس ازي. را در لندن دزديده بود" ظاھر شاه "کاکای " شاه ولی" جواھرات ھمسر "ھاشميان"عده، 

  .گله می ماند

که مدتی او " افغان جرمن"در سايت ھا خبری نبود و از سايت جاسوسی " سيد خليل ھاشميان"به اسم " آدمی"مدتی از 

مردم . را رھا کرده استمن  تصور کردم اين بی حياء توبه کرده و به کلی صحنه . را پرورش داد، ھم رانده شده است

ًکابل خصوصا نسل نو با اين چھرۀ منحوس کمتر آشنائی دارند، اما کسانی که به سنين پيشرفته اند می گويند که 

ی داشت به نام امجله " ھاشميان"دوستانم از امريکا برايم گفتند که . ھاست" انسان"يکی از چشم پاره ترين " ھاشميان"

ًداد تا بتواند از وی با تھديد پولی بگيرد و بعدا  د مورد نظر را توھين می کرد و دشنام میکه افرا" ينۀ افغانستانآئ"

را ھم "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "اين پست فطرت مبارزان راه آزادی مربوط به پورتال انقالبی . خاموش گردد

الکن متوجه شد مبارزان .  تسليم می شونددر زير ضربه گرفت  به اين تصور که اين مبارزان مانند ساير بگيل ھا

خاموش " ھاشميان"نزد کسی سرخم نيستند که مقابل افرادی بی ھويت مانند "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 تکراری یاز پستی ھا"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "حال اين کثافت می خواھد که از ھمه به شمول مبارزان . بمانند

خوشبختانه که معذرت خواھی دروغين وی از جانب . دست آورده ش معذرت بخواھد و برای خود آرامش وجدانی با

  . رد گرديد" سيد حسين موسوی"و محترم " انجنير خليل هللا  معروفی"افراد شريف و مبارز مانند محترم 

 . دوزخ برايش آسان گرددبگذاريد که اين بی حياء تا اخير عمر در آتش وجدان بسوزد تا سوختنش در 


