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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  قاسم باز 

                                                                                    ٢٠١٧ اگست ٢٢
  

   و درس اخالق و تھذيب؟"ھاشميان"

  
  قاسم باز

ردنبند الماس خانم مرحوم مارشال شاه ولی خان گ ھاشميان اين دزد ۀينآئ ۀول مجلؤيد سيد؟ خليل هللا ھاشميان مدير مسئابي

 در اين ًاليس که وی تقريبگليس ، اين ډبل اجينت روس و انگسفير افغانستان در لندن ، و شوھر خانم يھودی المذھب ان

  !موطنان خاک انداخته خوبتر و بھتر بشناسيم را در چشمان ھگنام مليه ذاشته بگچھل سال 

يس بود که گ افراد زرخريد انۀ پدرکالنھای وی از جملشده،کالن متولد و  تغويذ نويس ۀخليل هللا ھاشميان در يک خانواد

نام حيدر ه برادر ھاشميان بليسھا بودند، گرفت و جيره خوار انگ ليسھا طی سالھای متمادی معاش میگاز طرف ان

کی "کرد وی يکی از اجنټ ھای سرسپرده  ی میگ که از زمان سلطنت محمد ظاھرشاه در روسيه شوروی زندمسعود

حيث وزير اطالعات و کلتور از طرف کی جی بی مقرر ه  بود برادر ھاشميان در زمان اقتدار حزب پرچم ب"جی بی

  .رديدگ

دار محمد ھاشم خان به جرم دست داشتن در  خليل هللا ھاشميان در زمان سلطنت و در وقت صدارت سریپدر و کاکا

يشاوندی و فاميلی داشتند زندانی وتشاش ملک اعلم خان و افضل خان شينواری که با فاميل ھاشميان ارتباطات خغا

ر يعنی گتشاش غنھا بعد از چند سال سپری نمودن زندان به ضمانت پدر مرحومم بازمحمدخان اين دو برادر اآشدند، 

 مالقات به شاه ۀنھا زمينآ توسط پدرم به ًا برادر وی قوماندان سيداميرجان  از زندان رھا و بعدسيد سرور پاچا و

  .رديدگافغانستان مھيا 

ر جھت ي خود را تغيۀت شکل بدن و مفکورقشتين در ھر وعموولی اين شخص کودن، بی حيا و بی پرنسيپ مثل حيوان ذ

حيث سفيران در ه مد تره کی از افغانستان اخراج و بعضی شان بروپ ببرک کارمل توسط نور محگکه  زمانی .دھد می

 -خود را به دامان جناح امينر ينظ  بییوگ مقرر شدند، سيد خليل هللا ھاشميان اين دزد مشھور اين ھذيان معتنابهممالک 

ًبعدا وقتی ببرک . د، ده استاد پوھنتون را به کشتارگاه ھای اگسا فرستا"اگسا"تره کی انداخته از طريق جاسوسی برای 
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ھمين بود که به صورت رسمی . به قدرت رسيد، روسھا از وی خواستند تا در خارج از افغانستان برای آنھا خدمت نمايد

ًظاھرا به رديد گکه وی در امريکا مقيم  وقتی. رديدگ فاميل خود مقيم ه امريکا ھمرابه و با کش و فش از کابل بيرون شده

مل پرداخت مگر در اصل فقط می خواست تا افغانھا را با يک ديگر به جنگ و جدال دايمی بد گوئی رژيم ببرک کار

  .سوق دھد که داد

 ډيپلوماتيک ۀکه بعد از دزدی وی ، از وظيفرا شاين شخص نمک حرام در ويبسايت افغان جرمن انالين مکتوب انفکاک

 در اختيار ويبسايت افغان جرمن انالين ًارا جنس نآ  شده بود اين شخص کودنغسفارت افغانستان در لندن برای شان ابال

  .ذاشتگ

 دوستان در کانادا از دست ۀذاشته در يک ميلگاين شخص بد اخالق که در بد اخالقی شھرت ملی دارد وی در سالھای 

 من ید ادعاکه زياد بير نوشيده بود در پيش روی ده ھا افغان در جويچه افتاده و چتلی کرده بود که يک عده دوستان شاھ

  . اين کارھای ناشايسته نام سادات را شرمانده و می شرماندااين شخص بی تھذيب ب. می باشند

ران را به بی تھذيبی گی شھرت بسزا دارد ديئوگ دروغ ویئوگ ھاشميان که در بد اخالقی، ھذيان !رامیگان گخوانند

 که ینی بی تھذيبی را رواج ساخت، وی در ھر سايت اول بود که اين بی تھذيب در ويبسايتھای افغاکند، بار متھم می

سف است أجای ت. ن ويبسايتھا وی را اخراج نمودآان گردانندگھای بی تھذيب خود، ه  نوشتاداخل شد بعد از يک مدت ب

مرحوم عزيزهللا واصفی ه  وی ھمرا١٩٩۴در سالھای . سازد ران را به بی تھذيبی متھم میگکه امروز اين بی تھذيب دي

جناب عزيزهللا واصفی يک مجلس ه تن ډی سی، مريليند و ويرجينيا بگ واشنۀان حومگما باشند. مدآت ويرجينيا اياله ب

ت ويرجينيا ان ايالگپيش از شروع مجلس يکی از باشند. ترتيب داديم) تونگحيات رازلين ، ارلن(کالن افغانی در ھوتل 

 تحقير  دادهنه تان مردم را دشنامئيآ ۀجناب ھاشميان شما چرا در مجلروال سيد نعيم علوی از ھاشميان پرسيد که گنام ډه ب

 بسيار چشم اجناب سيد نعيم علوی چی بود؟ ھاشميان به دانيد که جواب اين شخص باادب ب يد، میئنما و توھين می

 من را نمی ۀجلکسی دشنام توھين نکنم کسی مه  خود بۀنئيآ ۀ در مجلاگرمن « سفيدی به جناب علوی فرمود که برادرم 

  . زنده ھستندً شان فعالی بوديم ، شکر ھردوحاضردر اين صنحه من جناب علوی و سيد محمود پاچا » .خرد

ه نوشتا زمين زد بلکه اين شخص نام مردم غيور واليت کنر را نيز بر تنھا نام سادات ھا را به سيد؟ خليل هللا ھاشميان ن

 نداشته ءکند بايد که حيا  بسته می"ديپر" ساله که در اين سن و سال ٩۴ص اين شخ. ورد آھای بی تھذيب خود پايان می

ست در ويبسايت دعوت مديا يا سباوون به گ ا٢٠تاريخ ه که ب) اين تو نبودی(نام ه  بی مفھوم خود بۀوی در مقال. باشد

 انسانيت برامده و ۀ از جادميز وآدبانه و تحريف ؤشکل غير مه  برادر محترم عبدهللا نوابی بۀنشر سپرد، باالی نوشت

من در . .خود را کثيف نموده با چيغ و داد توجه ديگرا را جلب می نمايد، برايشان حمله نمود" دايپر"که ی مانند طفل

 نظر سنجی ويبسايت افغان جرمن انالين ۀ از دريچًقای عبدهللا نوابی و اينجانب قاسم باز را نقالآ جناب ۀاينجا اصل نوشت

ھای من و جناب ه در اين نوشت. ان به اصليت اين بی اصل دزد و بی تھذيب خوب پی ببريدگ تا شما خوانندکنم کاپی می

ميز و خالف کرامت انسانی را دريافت نموديد مايان آه غ مبالۀر شما وطنداران عزيز کدام جملگقای عبدهللا نوابی اآ

  .ما ھر يک جناب عبدهللا نوابی و قاسم بازھای ک نوشته اين.  يدئن يک تف نثار روی اين دو رويه نماآار در غير گنھگ

  

 

    : تاريخCalifornia                    27/4/2017 :محل سکونت                          Abdullah :اسم

  .برای تو ای فرزند صديق کشور

  )سرک قير نداشت ده کيلو متر ًکشوری که قبال( مدرنيزه کردی ٢٠ به ١٩توبودی کشور را از قرن ( 
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  .تو بودی که شاھراه اعمار کردی

  تو بودی که تونل سالنگ را بر دل کو ه شگافتی

 را آباد کردی.....دند نتو بودی ميدان ھای ھوائی کابل ، قندھار و شي

  را ساختی.... توبودی فابريکه ھاو بند ھای ماھيپر ونغلوو

  ختیرا سا.... و تو بودی پوھنتون ھای کابل، ننگرھار

 تو بودی تمام تعمير وزارت خانه ھا را ساختی

 تو بودی تعمير راديوافغانستان را ساختی

  کار انداختیه تو بودی دستگاه تلويزيون را برای آگاھی مردم ب

  تو بودی صد ھا فابريکه ساختی

  ز کردیويشان بارتو بودی زنان کشور را از قيد چادری آزاد، دروازه ھای ليسه ھا و پوھنتون را بر

  تو بودی صد ھا قانون برای رفاه مردم و قانون مدنی را به تصويب رساندی

 تو بودی که مردم کشورت در خارج از عزت برخوردار بود

 توبودی اردوی منظم و تعليم يافته را ايجاد کردی

 توبودی کار اعمار خط راه آھن از غرب به شرق را آغاز کردی

   مس عينک را شروع کردی.کار استخراج معدن آھن حاجيگک 

تو بودی که با پروژه ھای احداث بند وانھار ، آب ھای کشور را محار، زراعت را رونق ، برق و روشتائی برای تمام 

  .مردم کشور مھيا ميکردی

    . ساله برای بھبود زندگی مردم کشور طراحی کردی کارش را آغاز کردی٧تو بودی که پالن 

 شب وروز برای آبادی کشور تالش نمودی ، تفريح و سرگرمی  . زياد خودکفا ميکردیۀا اندازترا  کشور ھابا تطبيق آن

دارائی که از کاکا ھا به ارث برده بودی برای .  دولت معاشی برايت نگرفتیۀاز بودج. ات ديدن پروژه ھا تو بودی

ه کردی و دخترت يبفرزندان صالح تر.  خود ساختی و شبی در آن قصردلکشا نخوابيدیۀبا موتر کھن. مردم تقسيم کردی

را مانند فرزندان ديگر مردم با سرويس ھای شھری به پوھنتون فرستادی زندگی ساده داشتی و زندگی آبرومند 

  .))داشتی

 افسوس صد افسوس دشمنان وطن ترا با فاميلت به گلوله بستند و ميليون ھا ھموطنت راکه برايشان زندگی شرافتمند می

  !ليون شھدای گلگون کفن شاد باديروحت با تمام م.  خواستی ھم به شھادت رساندند

  )عبدهللا نوابی(با احترام ،  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 .  ستگا/٢٠١٧/۴:ويرجينيا امريکا    تاريخ: قاسم باز   محل سکونت: اسم

  نم جناب عبدهللا نوابی صاحب ھموطۀ نوشتۀبه ادام

 .گد بزروای محمد داو

 .مالی دادیوشگت طلبان حتو بودی که به استرا

 . نويسان مجال نمی دادیذتو بودی که به تعوي

 .تو بودی که معاشات مستعمراتی را بند و قطع نمودی

 .خاطر وحدت ملی ملغی ساختیه ی را به ئتو بودی که تخلص ھای قومی و منطق
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 .که بار اول سرود ملی را نواختیتو بودی 

 .ران و نوکران اجنبی را از پا دراوردیگتو بودی که اغتشاش 

 .ودال تاريخ سپردیگ سلطنت را به ۀتو بودی که واژ

 . عامه قطع نمودیئیتو بودی که دست غدران را از چور و چپاول دارا

 .رفتیگ زير دست ار نآ نو شھر کابل و ماستر پالن ۀتو بودی که نقش

باد آنام ارزان قيمت، چمن وزيره ی شھر کابل با پروژه ھای رھايشی به ئتو بودی که سرک چھل متره و سرک حلق

 .رفتیگر را زير دست گ بين المللی لوئی ميدان ھواۀپروژ

از قبيل عربستان سعودی، کويت، امارات متحد عربی ووو،  که به تمام کشورھای عربیرا تو بودی که مسلخ ھرات 

 .ساختی کرد می  تھيه میوشتگ

رفتی، از گکرد زير دست  ا واټ برق را توليد میگ ھزار مي٢٣تو بودی که سروی و ساختن بند برق کنر که به ظرفيت 

 ھزار ٢٠ن يعنی آ ۀکرد، و باقی ماند اواټ به تمام افغانستان کفايت میگنوقت سه ھزار ميآنجمله برق نظر به سروی آ

شمول دشت ه  بند کنر تا واليت لغمان بۀبا تکميل پروژ. رسيد فروش میه  ھمسايه بن باالی کشورھایآاواټ گمي

  .شد  میع و قابل زررفتهبيارآرھار زير گمبری ننگ

ردنبند الماس خانم مرحوم مارشال شاه ولی گشمنانت از قبيل ، فاميل ھاشميان تغويذ نويس و دزد د، گد بزروای داو 

  !سوسان پاکستان و ايران شرمنده و زبون بادجا ت طلبان، عياشان،حخان، استرا

  .ای سيد؟ خليل هللا ھاشميان اين تو نبودی؟ 

  .ردنبند الماس خانم مرحوم مارشال شاه ولی خان را در دعوت رسمی سفارت افغانی در لندن دزدی کردیگ که -١

 زوج خارجی داشته ندی توانستنوقت که نمآ ۀمورين وزارت خارجأ اين تو نبودی که خالف مقرارات و اصول تقرر م-٢

 يک خانم ا رسمی در سفارت لندن بۀن وزارت در حالت وظيفآمورين أد ، ولی شما خالف مقرارات استخدام منباش

نام احمد شديد، سردار ه ن وصلت تان صاحب يک فرزند يھودی مذھب بآيھودی مذھب عروسی کرديد و از  گليسان

اين دو عمل غير انسانی و خالف دليل  شما را به ، وزارت خارجه بودۀی رتبمور عالأنوقت مآمحمد نعيم خان که در 

تو  مرحوم شاه ولی خان بود ی خود را که مزين به امضا ن مکتوب منفکیآ شما .نمود سفارت منفک ۀمقرارات از وظيف

  . پر از شرم خود را در ويبسايت افغان جرمن انالين نشر کرديدآن مکتبوب

 مير اکبر خيبر را از ۀ پای پياده جنازا در ويبسايت افغان جرمن انالين نويشتی،  که بلی من ب اين تو نبودی که-٣

 ۀن روز در فاتحآ یخاک سپردم و فرداه حين عقب باالحصارمشايعت کردم، وی را ب صالی شھداحظيرۀمکرويان تا 

  .وی نيز در مسجد اشتراک کردم

 ببرک کارمل، نوراحمد نور، بارق شفيعی، هنالين نوشتيد، که من ھمرا اين تو نبودی که در ويبسايت افغان جرمن ا-۴

  .زديم نھا در مکرويانھا قدم میآ هسليمان اليق و اختر محمد در مکرويان محافل شب نيشنی  داشتيم و ھميشه ھمرا

توطئه شده بود که از زمان صدارت داکتر عبدالظاھر شروع را  زمانخان ۀ دارالمجانين قلعۀ اين تو نبودی که قضي-۵

  . ضد مرحوم محمد داوودخان تبليغ کرديدهاه جمھوريت بگنام کشتاره ن قضيه را  بآ گرانه

مردم افغانستان در ويبسايت افغان جرمن انالين نوشتی ه نام خطاب به  محمد داوودخان بۀ اين تو نبودی که باالی بياني-۶

ان ھريک گ بود، اين دروغھای بی سر و پای تان توسط بزرن بيانيه برای محمد داوودخان در روسيه نوشته شدهآکه 

رديد و گقای کانديد اکادميسين اعظم سيستانی  و داکتر محمد حسن شرق دوست شما رد آداکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم، 

  .نھا برمال ساخت، شما به اين عمل غير انسانی تان تنھا روی خود را سياه ساختيد و بسآدروغھای شما را 
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که يکی از اعضای  اين تو نبودی که مذاکرات رسمی مرحوم داوودخان را به ليونيد برژينف تحريف کردی تا اين -٧

قای عبدالجليل جميلی تمام دروغھای شما را در ويبسايت افغان آ افغان جناب عاليقدر ۀن مجلس ديپلومات ورزيدآرسمی 

 سرا و ډبل گای جفن.  ان افغان جرمن انالين رسانيدگخوانند اصل جريان مذاکرات را به سمع ه نمودءنالين افشاآجرمن 

  .اجينټ مخ دی تور

نام کمونست وجاسوس روس، و يارغار ه  سال قبل محترم  محمد حسن شرق را ب٢٧اين شما نبوديد که در طول -٨

 ويبسايت افغان  از شما درنکه م مد شروع کرديد و  وقتیآخطاب می نموديد، ولی در اين چند سال که به وی رفت و 

ال نمودم که شما چرا در طول سالھای متمادی داکتر حسن شرق را کمونست، جاسوس و يار غار ؤجرمن انالين س

 داکتر محمد حسن شرق را نمی شناختم ًشتيد که من قبالبونيت در جوابم نوز چی بی شرمی و انموديد شما ب خطاب می

که کسی يک شخص را خوب  وقتی. شتم که لعنت هللا علی الکاذبيننو من برايت می. دم خوب استآحاال که شناختم وی 

  .غال سياهزی دارد، رويت در ھر دو عالم مثل گنشناسد پشت وی چرنديات نوشته کردن معنی بی نن

که  کردی ولی وقتی  از دفتر روم ظاھرشاه پول دريافت میاتخاطر پول چاپ کردن مجله ه  اين تو نبودی که ب-٩

 ضد وی و ه ضد ظاھرشاه شديد و در ويبساست افغان جرمن انالين به بًا باالی سرتان خشک شد شما فورن پولآ ۀچشم

خاطر بی ه ولين ويبسايت افغان جرمن انالين شما را بؤکه مس ن وقتیآ نموديد، تا ئی سراگويبسايت طرفدران وی جفن

انده شدن از ويبسايت افغان جرمن انالين دوباره به شما بعد از ر. مردم از ويبسايت خود کشيده تھذيبی و دشنام دادن ب

 ،نموديد نام ويبسايت خليلی ھا، سقاويان درباريان و غداران نادری ياد میه  که شما ھميشه از ان ويبسايت بیويبسايت

ويس يکی از م نداريد، بلی ھاشميان تغويذ نآزرھای سابق تان ھيچ  فتنیگيا از آيد، ه اختانجا بستر خود را اندآحاال در 

ر زيادتر می گخواھيم وی را ھر روز از روز دي ن ويبسايت برايم خاطر نشان ساخت که ما ھم میآدوستان من در 

  . اخالق و تھذيب شما بی تھذيبۀشرمانيم، اينست نمون

ر گارگريانا از جناب محترم معروفی صاحب، جناب سديد صاحب، جناب اسحاق نآ اين تو نبودی که در ويبسايت -١٠

يريھا و کالنکاريھايت معذرت خواھی گخاطر اوقی ه ان بگر نويسندگقای ولی احمد نوری صاحب و ديآصاحب، جناب 

اينست نمونه تغويذ . ريه شوخ استگويد يتيم به گ متل است که می. دم؟ کاری کند که بياورد پشيمانیآنمودی، چرا 

  .نويسی شما

 و وی را به فروش ين به حريم فاميلی عمر صمد تاختیغان جرمن انال اين تو نبودی  که در دريچه نظر سنجی اف-١١

شرم ھزار شرم به تو مرد بی عفت و بی تھذيب . ويمگ ، مطلبم را می فھميد که چی میشت متھم ساختیوگشت گدو ان

  .بی آزرمھاشميان 

 بيھوده دشنام دادی و در ت،ر تان بی تھذيبی را رايج ساختی به ھر مخالف نظۀ اين تو نبودی که بار اول در مجل-١٢

خاطر بی تھذيبی قطع نمود و شما ه ن ويبسايت ھا پای ترا بآوالن ؤ که پای تو داخل شد بعد از چند وقت مسیھر ويبسايت

  .زند پ از اخالق و تھذيب میگرا پشت نخود سياه روان کرد،  يا هللا امروز شحص بی تھذيب سيد؟ خليل هللا ھاشميان 

 ۀر در بارگيد ائکنم باور نما  میءمن امروز در باره سيد؟ خليل هللا ھاشميان به اين دوازد مورد اکتفارامی ، گدوستان 

 به اين دوازده ًالفع .ترتيب خواھد شد) يلو پيج( به ضحامت یبی تھذيبی ھاشميان بنويسم شايد از نوشته ھای من کتاب

  .کنم، يار زنده صحبت باقی  میءمورد اکتفا

 .ادامه دارد
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