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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٧ اگست ٢٣

  

 "ٔتاريخ به نيت افراد کار ندارد نتيجه عمل شان را می بيند"
، را مرور کردم، به اثر "خالقداد پغمانی" وانقالبیو رفيق درد ديده  "آزاد ل"ٔزمانی که نگاشته رفيق عالم و نستوه 

بعد از مدتی " سيد خليل هللا ھاشميان"ٔ را در باره ه ایبه تأئيد صحبت ھای آنان چند نکتمصروفيت ھای زياد خواستم 

  .سکوت بيان کنم

زم فدراسيون روسيه، تبانی با امپريالي گرچه شرايط وطن و مردم نھايت برھم و درھم بوده و امپرياليزم امريکا در

فرامنطقه ھم چو ايران، پاکستان، عربستان و ترکيه دست به دست ھم داده و  کشور ھای  ارتجاعی اسالمی منطقه،

انگريز وارتخم نفاق و شقاق و استخوان شکنی را تحت عناوين سنی و شيعه بين مليت ھای ساکن کشورمی پاشند و يا 

در اين ميان چين امپرياليستی مشغول  .ٔزند تا کشور را در پرتگاه تجزيه بکشانندمسائل زبانی و منطقه ئی را حاد می سا

تاراج معادن آھن، مس، کروم، ذخاير نفت و گاز کشور بوده و امپرياليزم امريکا و طالبان نيز مشغول دزدی و فروش 

می شود، مشغول بوده و طالبان استفاده ... کشتی سازی، کامپيوتر و افغانستان که در صنعت طياره سازی،) سنگ سفيد(

را به شکل ) ليتيوم(امريکا استخراج معادن  .ساالنه بيشتر از پنجصد ميليون دالر از مدرک فروش آن به دست می آورند

 .ٔ و مستعمره ما را به کشور شان انتقال می دھندرکشور فقي) ليتيوم(فنی آغاز کرده و ميليارد ھا دالر 

ٔ دور از وطن، وقت زيادم  را صرف مبارزه دمکراتيک، روشنائی ٔه و از فرسنگھا رااز مدت دو سال قبل بدينطرف
ٔاذھان و تبليغ برای شورش سراسری عليه مرتجعين نموده ام تا در چنين شرايطی خونبار، به مثابه يک عنصر نيمچه 

در خالل اين  . باشمنمودهٔندازه اداء تا ا ٔبا سواد و با احساس، دين و وظيفه ملی  و انقالبی ام را در قبال مردم و ميھن

را نيز آرام نگذاشته ام و با مشت ھای سرخ بر دھان کثيفش حواله کرده ام که توان جواب " ھاشميان"دو سه سال گذشته 

در " ھاشميان"غرض معلومات خوانندگان عزيز القدر، نوشته ھای قبلی ام را عليه  .گفتن را از وی سلب ساخته ام

 :قرار می دھم مطالعهمعرض 

 يا جاسوس دو سره» ھاشميان«

http://www.afgazad.com/Ejtemaay-2014/072515-MWM-Haashemiaan-Yaa-Jaasoos-2-

Sara.pdf 

 ٢ -يا جاسوس دو سره " ھاشميان" 
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http://www.afgazad.com/Ejtemaay-2014/072815-MWM-Haashemiaan-Jaasoose-2-Sara-2.pdf 

 !بنديد به طويلهھاشميان را ببريد و ب 

http://www.afgazad.com/Ejtemaay-2014/091715-MWM-SKH-Raa-Bebarid.pdf 

 !به چھار سؤالم پاسخ بده" سيد خليل هللا ھاشميان"

http://www.afgazad.com/Siaasy-2015/111915-MWM-SKH-Ba-4-Soaalam-Paasokh-

Bedeh.pdf 

 !را افشاء و تحريم نمائيد" انتول افغانست"، "آی. اس. آی"وبالک وابسته به  

http://www.afgazad.com/Siaasy-2015/112115-MWM-Weblaog-WaaBasta-Ba-ISI.pdf 

 !ياسين در گوش خر خواندن

http://www.afgazad.com/Siaasy-2016/021016-MWM-Yaasin-Dar-Goshe-Khar-Khaandan.pdf 

رفته است و اما دريافتم  کردم که نزد مرشدش ببرک غدارمل،خبری نبود، فکر می " ھاشميان"اندک زمانی بود که از

 می نويسد و کبر سن و ه ایب بيدار می شود، يکراست ناله نام که از خواککه به خواب عميق زمستانی رفته بود و اين

شان لب بخشش می شود و چنان نا نمائی شيادانه از ھمه معذرت خواھی کرده و طبھانه آورده و با مظلوممريضی را 

ٔمی دھد که واقعا پايش به لب گور رسيده است و آرزو دارد تا از جاده حيوانيت به جاده انسانيت قدم رنجه کند و دل  ٔ ً

َھم چو گربه ھفت دمی را ماند که يک دمش را زده است و شش دم " ھاشميان"درحقيقت امر .ھمه را خوش سازد َ ٔ
قد حيثيت می خواھد تا با يک معذرت خواستن تاکتيکی افرادی را به حاال اين موجود ھرزه و فا. ديگرش باقی مانده است

 !رحم آورده تا وی را ببخشند؛زھی کودنی

وی فکر می کند که با يک معذرت خواستن گناھان عظيمش بخشيده  .يک ايدياليست پرچمی و مسلمان است" ھاشميان"

،  "رستاخيز"خش باز می گردد و در روز به ر" بھشت"از سر تقصيراتش می گذرد ، در ھای " خدايش"می شود، 

می رساند تا مال ھم بيشتر از وی "بھشت"ٔھم لطفی می کند  و وی را به مثابه غلمان نزد مال عمر آخند، در " خدايش"

 .مشکل نمايد"رفع"راضی گردد و ھم ھاشميان 

سيد خليل هللا "فرض مثال  .انداشتباه  ٔبعضی از دوستانی که از اين شيخ فانی، گله انسان شدن را دارند سخت در

مگر با توبه کردن و معذرت خواستن .ننگينش توبه کرد و معذرت جدی خواست ٔاز عملکرد ھای گذشته سراپا"ھاشميان

 !بايد برای وی برائت داد؟ نخير

 .ھر کاری را که تا به حال انجام داده،آگاھانه بوده است"سيد خليل هللا ھاشميان"

 شده اند و زمانی از اشتباھات زندگی شان نادم و پشيمان می شوند و از ینه مصدراشتباھات کوچکاگر کسانی که ناآگاھا

آن جھت از مردم معذرت می خواھند، بايد نظر به اشتباھات شان موردی تجديد تربيت قرار داده شوند و در صورت 

آنانی را که آگاھانه مرتکب اشتباھات تنھا بخشيده شوند بل موردی ستايش و حرمت قرار گيرند و اما ه اصالح شدن ن

  .شده و می شوند؛ نبايد بخشيد

را به خوبی به ياد دارند و می شناسند و ..... ھموطنان ما  و به طوری اخص باشندگان کابل، آذر خياط، رئيس بانک و

ا گفته نماند که آنان ن .ھم چنان می دانند که آنان تا آخرين لحظات زندگی راھی را که انتخاب کرده بودند،برنگشتند

 هب .پول می پرداختند افرادی سياسی نه، بل شوقی بودند و حتی در بدل آن چيزی که برای  فاعالن ارزانی می داشتند،

ً که به سياست باالخص مسائل استخباراتی شديدا  و استی بودئ ملوط ھا و مخنث ھااز آن جمله"ھاشميان"عکس آنان 

و تا به ايام پيری، در فکر پول و زر و سيم  جمع کردن بوده و برای به دست " جوانی" و از نوجوانی و ردعالقه دا
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تنھا شرف و ناموس شخصی اش را فروخته بل فاميلش ه زده و در اين راه ن آوردن آن به ھرنوع رذالت و پستی دست

 .ٔرا در اين ورطه بدنامی سقوط داده است

 و چاپلوسی، محفلبازی و مشروبخواری و عياشی و تن فروشی سپری شد عمر ننگينش به تملق"سيد خليل هللا ھاشميان"

ٔو از نگاه سياسی در حلقه . آموخت وطنفروشان ، ناموسفروشان، مفعوالن و روسپيان پرچمی، مشق وطنفروشی را ٔ

 مردم وی در زمان حاکميت خونين زنازادگان خلقی، خادی و پرچمی و در ھمان ايامی که وطن در اشغال روسھا بود و

 .سفر ھا  می کرد و غرق عشرت و لذت بود..... به اروپا، امريکا، آسيا و..... آواره  می گشتند و کشته می شدند،

به وضاحت ديده " ھاشميان"از شما چه پنھان ھمين صفت خاص در وجود .، چشمپاره و بی حياء می باشد...گويند که  

 ه چگونه توقع انسانی می توان داشت؟ِپس از چنين بی شخصيت  پست فطرت و سفل .می شود

سبعيت ھا و بی ناموسی ھای حرامزادگان خلقی، پرچمی و خادی،  اين که وی جنايات،خيانت ھا، وطنفروشی ھا،

 پاچه ھای شعله ئی ھا و رھبران آنان می چسپد و عف و جف و غف می زند؛ جھادی و طالبی را ناديده می گيرد  و به

اعضای جنبش انقالبی ضد روسی، کمال افتخار و مباھات است که از زبان اين چنين موجود اين برای شعله ئی ھا  و 

 !پرچمی؛ اھانت می شوند پر آوازه و بی غيرت...پرازيتی و 

در اين اواخر در پھلوی .نيست) پشتون(معلوم می شود که وی ھرگز از تبار" سيد خليل هللا ھاشميان"از پيشوند اسم 

خدمات، مدنيت سازی و تاريخ سازی  شاھان مغلی "داشتن ھويت تباری مغلی نيز دم زده و از ھويت تباری عربی از 

ٔمی الفد و فخر می فروشد و در حالی که اين جنبنده مضر، بی ھويت و فاقد اصالت " ٔدر افغاستان و نيم قاره ھندوستان
 برای خود ھويت جعلی و قالبی می سازد تا در اجتماع به نام و نشانی برسدبوده و با شارالتانی  و شيادی 

به اثر اين ھمه سر و صدا انداختن ھا، ميمونبازی ھا ، فلوته بازی ھا،عف و جف زدن ھا از طريق تلويزيون "ھاشميان"

دين و حزب کثيف اسالمی، که سالھا در وصف گلب" آئينهٔجريده "و نوشتن در سياھنامه اش" آريانا"،"پيام افغان"ھای 

 .فرد مطرح در جامعه جا باز نتوانست  برخوردار بود و من حيث يکباز ھم از شناخت عده ای قليل قلم فرسائی کرد،

زمانی که بر چشم کور مال عمر آخند، بوسه زد و شب را با وی گذرانيد،عده ای از مردم از اين حرکت چاپلوسانه 

 .ه بی ننگی اش لعنت فرستادندوماست مالی اش با خبر شدند و ب

و رھبرانش به ) ٔشعله جاويد(بنابر دستورات باداران امپرياليستی و ارتجاعی اش خواست تا با بدنام ساختن " ھاشميان"

 نفرت و شده، وی بيشتر  بدنامی ۀ اش مايهخوشبختانه  اين حرکت بی ناموسانه و بيشرفان اوج شھرت و قدرت برسد،

 ھنوز ھم در فتنه انگيزی، حاال که آفتاب زندگانی سراپا ننگينش به لب بام رسيده است، .نگيختانزجار مردم را برا

ًگاھی ظاھرا از عملکرد ھای بی ناموسانه اش ندامت می کشد و ھم  .مشغول است.....جنگ اندازی و تفرقه اندازی،

الی پاکبازترين و مبارز ترين تھمتنان قرن را از شقيقه کشيده  و با...  درد ،زمانی که نشئه اش می پرد، از فرط خشم

مگر با لق لق سگ چند رگه و ديدو دريای زالل مردار می شود؟   .می تازد تا خارشت ھای تاريخی اش را مرفوع سازد

 !ھرگز نه

 پيرِقربانی می دھند؛اين  جاسوسک  در اين آوانی که کشور به سوی انقياد و تجزيه در حرکت است و مردم ھر روز

که قصه ھای عشقی اين خلقی کھنه پيخ با داکتر زرغون " سنا- غ"و صفت و خرمست ھم چو  ھمتای ھالندی اشزال

به جای مبارزه و افشای جنايات  خلقی، و خدماتش به  شيخ آصف محسنی و انجو ھای امپرياليستی ورد زبانھاست؛

م شان نشانه گرفته ، می زنند واھانت می ورزند شغاد وار، عناصر انقالبی را با تير خش امپرياليست ھا و اسالميست ھا

، عده ای ٢١در پھلوی اين روسپيان سياسی و رئيسان بانک قرن .و مشغول دوسيه سازی ھای بی شرفانه می باشند

بودن و انقالب صادر کردن می باشند و با اسم ھای مستعار از  "مائوئيست"مدعی " کويته"و " ھالند" نيز در ديگر
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؛ مشغول دستبرد زدن و سرقت "فيسبوک" مجازی فضای و جريده ھای شان و ھم چنان از طريق طريق سايت ھا

بوده و تاريخ اين جريان حماسه ساز و تاريخساز را مختص به )ٔشعله جاويد-جريان دمکراسی نوين(افتخارات تاريخی 

به مصاف ) پورتال(ًقبال از طريق  . کوچک از افغانستان مرکزی دانسته و يا ميراث پدری شان تلقی می نمايندهيک گرو

ُشان شتافتم و مشت ھای پوالدين بر جمجمه ھای فرسوده شان حواله داشتم که بعد از آن، تنھا با قد قد کردن و ناله  ُ ٔ
پای از پاچه کشيده و باالی شھيد ياری، تھمت ھا می بندند و " فيسبوک"و اما از طريق  .نمودن اکتفاء و بسنده  نموده اند

 :من ھم خاموش نمانده و چنين نوشتم.را من حيث  پيشواء، بنيانگذار و رھبر اصلی جريان شعله ئی تحميل می دارندوی 

 را بخواند) ج-ش(ٔ شماره ١١عقل سليم بايد .فالنی را بنيانگذار می پندارند"

 "درج آن می باشد؟" بنيانگذار" ٔو ببيند که آيا اسم و يک جمله 

 من را نمی کشند، روسھا ھم به:"گفت. تو را می کشندگفتند که"بنيانگذار"به"

 "!؟"ماترياليزم باورمند اند و ما ھم به ماترياليزم عقيده داريم

بعد از توقيف .ٔشماره يازدھم به چاپ رسيد تا به) جريان دمکراسی نوين افغانستان(مربوط ) ٔشعله جاويد(ٔجريده تابناک 

 جوزای ھمان سال توسط قوای ه خورشيدی و سرکوب تظاھرات ما١٣۴٧ال دراوائل س) شعلۀ جاويد(جريدۀ خنجر گون 

انقالبی شعله ئی ھای اصيل است تا متحد  ٔدين و وظيفه .ٔدولتی؛ صدای اين جريده انقالبی تا به امروز خاموش ماند

 .احياء نمايند را دو باره) ٔشعله جاويد(شوند و 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122013-F-PB-Shoale-Jaawid-No-1.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122113-F-PB-Shoale-Jaawed-2.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122213-F-PB-Shoale-Jaawed-3.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122313-F-PB-Shoale-Jaawed-4.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122413-F-PB-Shoale-Jaawed-5.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122513-F-PB-Shoale-Jaawed-6.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122613-F-PB-Shoale-Jaawed-7.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122713-F-PB-Shoale-Jaawed-8.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122813-F-PB-Shoale-Jaawed-9.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/122913-F-PB-Shoale-Jaawed-10.pdf 

http://afgazad.com/A-R-M-D/123013-F-PB-Shoale-Jaawed-11.pdf 

  

 :به جواب رفيق دلسوز نگاشتم

نذير (مبارز زندان ديده و شخصيت عالم  درود و ھزاران درود بر رفيق فرجاد و نستوه، انقالبی تھمتن و بی باک،"

 .باالخص حقايق تاريخ مبارزات طبقاتی جوامع طبقاتی را انعکاس می دھد خ، که ھميشه حقايق تاري)دلسوز

 برمبنای(واقعيت ھمين است، فردی که در درجه بندی ھای مبارزات طبقاتی 

داشت ،امروز قومپرستان از وی بتی تراشيده   مبارزاتیجايگاه کم بار و کم اھميت) و درگسترۀ مبارزۀ طبقاتیپراتيک 

در موجوديت فزيکی صد ھا شعله " رھبر و بنيانگذار"رستش نموده وبا چشمپارگی خاصی من حيث اند و مزاری وار پ

از " بنيانگذار "ۀبه صراحت گفته می توانيم که شھزاد! دار؛ تحميل می دارند ، زھی خريت و چشم سفيدیه ئی سابق

ونه وی و ھمدستانش اين جريان اگر چنين نمی بود، چطور و چگ. شوت شده بود) جريان شعله(در داخل " ارگ"طرف 
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. ٔراز نو و فراگير ملی را چند پارچه کردند، جوانان را در خيابانھا کشيدند و دشمن به آسانی ھمه آنان را شناسائی نمودت

ٔزمانی که خلق و پرچم بر اريکه قدرت سياسی می نشيند، تمامی اين گل ھای سرخ باغ و بوستان انقالب را شناسائی و 
 .و ھمکارانش به خاطر شھادت صد ھا شعله ئی محاکمه شوند" بنيانگذار"بايد .  چنگيز گونه ؛ پرپر می کندبا بی رحمی

باز کرده و از اين طريق مشغول  "فيسبوک"،"بنيانگذار"اين که بعضی از قومپرستان افغانستانی، با عکس و اسم 

جای خنده در اينجاست که اين عنصر پست . يزی دارندھستند که عقده ھای چنگ تبليغات خاينانه اند، شيادان و منافقينی

که در عقب نام مستعار پنھان می باشد، حتی نقل قول ھای رھبران پرولتاريا را بدون گذاشتن گيمه و يا ذکر نام آنان به 

 .......می کنند) اليک(که بدانند؛ ٔخيله و بيله چپ نمای قومپرست، بدون آن اسم خودش پست می کند و چند تا

 .بايد عليه اين خاينان مبارزه کرد و آنان را افشاء ساخت

     ."!."آتشينتر و سوزان تر باد" دلسوز"قلم سرخ رفيق 

ھر صورت ه ب.البته تنھا يک پاپی گک به دفاع آمد، الفيد و بادی خارج  کرد و بس و با پاسخ دندان شکنم مواجه شد

ای ھاشميان و و باد زدن ھا،الفيدن ھا، سرقت  و دستبرد تاريخ پر ھم چو بيدی نيست که از باد زدن ھ) ٔشعله جاويد(

بچه بيريشان پيرم قل و چند تا نواله خور توله   دنی، جمعه گک انجوئيست،- راز نو توسط سنا، صتافتخار اين جريان 

يپ نو، ساختمان سليمان و بابا مغرور و سر به فلک تا پيروزی انقالب دمکراتيک ت سگ ديگر بلرزد، بل ھم چو پامير،

                                                        .استوار و مغرورانه ايستاده است  کمونيستی،ۀسوسياليزم و رسيدن به جامع

                                   

 

 


