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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ جوالی ٢۵

  يا جاسوس دو سره،»ھاشميان«
يش می ٔ امور محوله زندگی اش را به پ،خردگرائی و خردورزی ،انسان عاقل کسی است که بر اساس عقل و منطق 

 .عاری از صفات فوق الذکر می باشد ،»سيد خليل هللا ھاشميان«متأسفانه . برد و تابع احساسات نمی گردد

اين  .روانپريشی که مرز ھای ال شعوری و بی عقلی را پيموده است و جفنگ می گويدۀ ديوان ،»سيد خليل هللا ھاشميان«

 وجدان و شرفش را در ، از عنفوان جوانی تا به حال، کم ظرف فرصت طلب و، سفله و سيانه،مردک پير دايناسور مانند

بوقلمون  ، در افغانستان،وی با تغيير ھر رژيم و يا تحولی.  به حراج گذاشته و فروخته است،گرو طبقات حاکم و ستمگر

 ، سست عنصر ،وی  يک  فرد بی شخصيت .نان خورده است، وار تغيير رنگ و جھت داده و مطابق به نرخ روز

و ھم زمانی در خدمت » ۶آی - ام«و » سيا«ضبط احواالتی و جاسوس بوده و به ھمان جھت گاھی در خدمت  ،خبرم

 . از دل وجان خدمت نموده است،جبين سائيده  و برای آنان...... و» آی-اس-آی«و » ب- ج-ک«

سيد خليل هللا « ،ویدر زمان حاکميت رژيم پوشالی خلقی و پرچمی و اشغال کشور توسط سوسيال امپرياليسم شور

راه می انداخت  ه ی را بئ بزم ھا،در بست در خدمت منافع آنان جان می کند و با رفقای خلقی و پرچمی اش، »ھاشميان

 سر به سجده نمی گذاشت و رو به ،وی در آن دوران طالئی زندگانی اش .ی داشتئو شب نشينی ھا  و روز نشينی ھا

 ،خاطر دسترسی به طاله  ب،»ھاشميان«بدان دليل موجه  ، طال می زايد،ری اسالمچون حاال گاو شي .نمی نمود» قبله«

عليه انديشه ھای علمی و انسانی  و افراد  ،ٔ از قبله امريکا،دروغ می گويد و بدون وضو، مسلمان دو آتشه گشته است

وضو » زمزم« با ،)گل بابونه(ين تو گوئی که ا   صادر کرده  و ھمه را به چماق تکفير می کوبد؛،نستوه و فرھيخته فتوا

 حواله ،و آزاد انديشان» هللا« وی را من حيث چماقدار اسالم تعيين داشته است تا بر فرق دشمنان ،»خدايش«می بندد و 

 !کند

 جنايت می آفريدند و مشغول ويرانی کشور و کشتن خلق ھای ،در آن آوانی که رژيم کودتا و باداران روسی شان 

 زير پاھايش ،گويا تدريس می نمود ،در پوھنتون کابل ،»استاد« من حيث ،»سيد خليل هللا ھاشميان« ،دبودن افغانستان

 و فيشنی رستورانت ھای رو ديگ» مارکوپولو«در  ،فرزند نازش ، در وزير اکبر خان می زيست،موتر ھای لوکس بود

در حالی که دھھا استاد و پروفيسر ... ......ديسکو ھای پر از زرق و برق غذا نوش جان می نمود و می رقصيد و

مجازات  ،زندان افگنده می شده  ب،جرم ضديت با اشغال افغانستانه  توسط جنايتکاران خلقی و پرچمی ب،پوھنتون کابل

 زن ھای شان بيوه  و خوان غم در خانه ھای شان ،می گرديد و از نعمت ھستی محروم می گشت و اوالد شان يتيم

 .ھموار می شد

 قبل از ،»سيد خليل هللا ھاشميان« را که تا به حال  ھيچ کسی باالی آن روشنی نينداخته است ھمانا سکونت ٔه ایمسأل
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 ، به حيث ديپلومات، خورشيدی١٣۵٧وی قبل از سال  .در امريکا می باشد ، خورشيدی١٣۵٧کودتای ننگين ھفتم ثور 

سيد خليل هللا « چرا ،ه در ذھن ما خطور می کند اين است کهًبناء سؤالی ک.  نيز ايفای وظيفه نموده است،در انگلستان

 ،داکتریقابل قبول  رھا و فاميل بست به افغانستان می رود و بدون کدام مدرک ،زندگی آرامش را در امريکا ،»ھاشميان

 در پوھنتون پذيرفته می شود؟ ،»استاد«به حيث 

در  .سال ھم صنفی ام بود و به زبان انگليسی تسلط داشت برای مدت سه ،ٔدر ليسه نادريه ،پسر اين جاسوس دوسره 

 -....  ايم،می افتد که در آن» ھاشميان«ٔ روزی چشم معلم سياست که پرچمی بود به پوش کتابچه پسر ،صنف يازدھم

 در ، چه قرابتی دارد،»ھاشميان« ،معلم سياست از وی می پرسد که با  فالن و بسمدان . نوشته شده بود،»ھاشميان«

 ،ضمن اين که خودش را از شاگردان پدرش ،معلم سياست با شنيدن اين حرف . پدرش می باشد،جواب معلم می گويد که

بايد اضافه کنم که از ھمان آغاز ميالد نا ميمون کودتای . به تعريف و توصيف پرداخت ،»ھاشميان« از،معرفی نمود

نرفت و در يک جامعه ای که طبقات حاکم و ستمگر، گل ھای ی ما پائين  آب خوش از گلو، ثور و بعد از آنننگين ھفتم

و فاميلش در » ھاشميان« ،شعور و شرف مردم را پر پر می کردند و شحنه ھای قدرت و پاسبانان خيانت و جنايت بودند

 ١٣۵٩ اگر چنين نبود چطور و چگونه در ،خاری ھم به پا ھای شان نخليد آسايش می زيست و کمال آرامش و

خارج انتقال داده می ه  ب،ٔ بدرقه  و توسط طياره آريانا، با پاسپورت ھای افغانی تا به ميدان ھوائی کابل،خورشيدی

 شوند؟

  اينقدر دروغ می گويد؟، در اين سن وسال،چرا پير خرفت

به جان ھم  مليت ھای ساکن کشور را ،استفاده ھای خاينانه می کند ، نداشته و تنھا از اسم پشتون وی ھويت تباری پشتون

 به مقامی برسد و بر ، توقع دارد تا در صورت آمدن طالبان،می اندازد و در اين دوران کھولت و به لب گور رسيدن

 . تقليل داده وفرو بنشاندٔه ایمسندی تکيه زند تا عطش سيری ناپذيرش را تا انداز

 ،بوسی مال عمري ھم چنان به زيارت و پا،دم شورانيده ...... ربانی  و، مسعود  ،در پھلوی اين که به گلبدين، »ھاشميان«

 دستان شخص خيلی ،وی خالف و مغاير فرھنگ اصيل افغانی با سن و سال يک قرنه اش .ندھار شتافته  استقبه 

 ن بوسی اين نوع چاپلوسی  و آستا .جانانه می گيرد) پچی(جوانتری نسبت به خودش را می بوسد و از چشم کورش يک 

 عکس ،دست گرفته و در آن شرايطی که فلمبرداریه  دوربين فلمبرداری ب،باعث آن می شود که در افغاستان طالب زده

لمی تھيه دارد وبااليش تجارت  به ھر گوشه و کنار سفر کند و ف،خالف موازين اسالمی پنداشته می شد......گرفتن و

 نمايد؟

که در علفچر ھای روسھا و نوکران بومی اش مصروف  ،»ل هللا ھاشميانسيد خلي «،ٔجاسوس دو سره استخباراتی

 باالی کمونيسم ،ٔچريدن و خراميدن بود حاال نيز به آلت دست و بازيچه آنان مبدل گشته  و در کمال گستاخی و پرروئی

ی داند و ھم چنان آگاھی  حمله می کند و می تازد و مطمئنم که معانی و مفاھيم کمونيزم و سوسياليزم را نم،و سوسياليسم

در جھت آگاھی اين تير آور دون .  کمونيزم را تجربه نموده اند،تاريخی ندارد که تاريخ بشر تنھا در دوران کمون اوليه

ٔ جامعه کمونيستی در روسيه و يا جای ديگری ھرگز استقرار نيافته و حتا پس از مرگ صدر مائو ،صفت بايد گفت که 
ٔ توسط رويزيونيست ھا و به وسيله کودتا ھای ،دولت ھای سوسياليستی در چين و در روسيه ،تسه دون و ستالين بزرگ

 بشريت شايد  استقرار و حاکميت  نظام ، به شکست مواجه گشته  اند و از آن تاريخ  به بعد تا به حاال،درون حزبی

 . در جھان نمی باشند،سوسياليستی

 توصيه می کنم که واژه ھای کمونيزم ،شھرت طلب و جاه طلب ،د دجال و شيا،برای پير پريشان و آشفته حال

ًوسوسياليسم را از انگليسی به فارسی ترجمه نموده و دريابد که واقعا معانی علمی سوسياليزم و کمونيزم چيست؟ بدون 

 ! نمايندگی از نادانی و بی سوادی می نمايد،خريطه فير کردن
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به وخامت می انجامد و ھر دو ) نبيل غمين مسکينيار(،اش) باجه( با ،»ھاشميانسيد خليل هللا «  روابط،سال و اندی قبل

 وی ،»مسکينيار «،)باجه(درخالل جار و جنجال ھای اين دو .  نثار يکديگر نمودند،ھر چه که در توشه  ذخيره داشتند

 حاال ،» خليل هللا ھاشميانسيد« سن ،»مسکينيار«  قبلی ۀقرار گفت. می خواند" شيخ فانی و عاری از عقل و منطق"را 

 سال عمر ذلتبارش تا به ٩۶ًبناء وی در  ، شامل مکتب شده باشد، سالگی۶ً فرضا وی در ، تقرب نموده است، ١٠٠به 

 اما در کمال چشمدريگی خودش را را نيآموخته است و) دری( لسان شيوا و پويای ، و دستور زبانٔاء انش،ءحال امال

 !می دارد معرفی ،»داکتر زبانشناس«

 قابل خنده و تمسخر ، نشخوار می کند،بی عقل و روانپريش ،دروغ ھای  شاخداری را که اين دايناسور خمود و جمود

  : چنين جفنگی را مجنون وار می سرايد، بلند پروازی  ھای کودنانهباوی در کمال خود خواھی جاھالنه  .می باشد

 به زبان فارسی ترجمه شده بود و به اساس آن ستالين را زبانشناس و ٔ يک رساله ستالين را که،مشاورين روسی .... "

 "....آن رساله را زبانشناسی ميخواندند، به من دادند، تا در مضامين زبانشناسی تدريس کنم

در زمان حاکميت غدارانه و خونين جالدان خلقی و پرچمی  ).به ناموس و به پدری دروغگو لعنت ،تو خو راست ميگی(

و ديگر آثار گرانبھای »  مارکسيزم و زبانشناسی«ٔ رساله ،»ستالين« اگر آنان اثر جاودانی،ان روسی شانو بادار

دولت سوسيال امپرياليستی شوروی .  بی درنگ به حياتش خاتمه می بخشيدند،را از نزد افراد پيدا می کردند، »ستالين«

و » مائوئيست«ھا را ) شعله ئی( بودند و ،»ستالين«تا مغز استخوان ضد  ،و افسار گسيختگان خلقی و پرچمی شان 

 يک ،در زمان حکمروائی زنازادگان خلقی و پرچمی . خطاب کرده و به جوخه ھای اعدام می سپاريدند"ستالينيست"

 با غلو کردن ھای ،»سيد خليل هللا ھاشميان«پس  .بود» غير قانونی«در کتابخانه ھا وجود نداشت و  ،»ستالين«اثری از

 دروغ می گويد زيرا وی  قبل از حکمرانی جالدان و فاشيست ھای خلقی و پرچمی در امريکا می زيست و بعد از ،زياد

مشتاقانه برای منافع آنان تبليغ و  ،ٔکودتای ننگين ھفتم ثور و اشغال نظامی افغانستان به وسيله  تزاران نوين روسی

 .خدمت می کرد و گلو پاره می نمود

 برای ،خم وچم زدن ،»سيد خليل هللا ھاشميان« ،ٔ داکتر ونابغه بی عقلی،ونيزم ستيزی پروفيسرعلت دروغگوئی و کم

 در صورت به کرسی نشستن   نموده آنان را جلب هتوج ، است تا  با اين نوع زالو صفتی و لولو گری،طالبان

 . مقرر سازند، وی را پيش خدمت مالی کور و يا رئيس مخبر ھا،»ارگ«در

 از مزد و حاصل آبله و عرق کارگران و زحمتکشان امريکائی می خورد و می چرد و در ،»هللا ھاشميانسيد خليل «

 . می پاشد،عداوت و استخوان شکنی را بين مليت ھای ساکن افغانستان، تخم نفاق و شقاق،کمال بی غيرتی از امريکا

 !ٔننگت باد ای جرثومه مزمن

 


