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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٧
  

  !طويله به ببنديد و ببريد را ھاشميان
 نوين دمکراسی جريان" ،عليه"نھاشميا هللا خليل" ٔشرفانه بی و ناموسانه بی اتھامات به نوشتن پاسخ حين قبل روز چند

شعله ھای  ٔمحاصره در را خويش يکباره که بودم اش انقالبی صفوف و ھا کادر -رھبران "جاويد ٔشعله-افغانستان

 قطع ھم برق جريان قضاء از .برد فرو کامش در نيز را ما خواھد ومی کشد می زبانه رحمانه بی که ديدم آتش سرکش

 و زمين غليظ دود ، شد چندان دو آتش گرمی با بود فارنھايت ٔدرجه ١.٧ طبيعی طوری به که ھوا حرارت ٔدرجه و شد

 وقت و بپردازم جزئيات به که خواھم نمی .ساخت تنگ سينه صندوق در را کشيدن نفس امکان و گرفت فرا را زمان

 ٔروزه چند سکوت به ، وظيفه حيث من ،کليفورنيا شمال آلود مه و دود از پر فضای از که خواستم ، بگيرم را خواننده

 سره دو جاسوس مصاف به ،جاويد ٔشعله سوزان و تابان آفتاب از دفاع در گران گرز با و بخشم خاتمه تحميلی

 نوين دمکراسی جريان" از من دفاع البته .سازم وخمير خرد را ،فيلسوف مرکب اين ھای جمجمه و شتافته ،"ھاشميان"

 که ٔه ایانداز ھر به و قدر ھر . باشد می کليت در، اش انقالبی صفوف و ھا کادر  -نرھبرا ،"جاويد ٔشعله -افغانستان

 ھای جواب با ،وجيبه و دين حيث من ، بيندازند راه به عرعر ، اش خادی و پرچمی -خلقی افسارھای ھم و پير مرکب

  .شکست خواھم را شان نجس دھان و کرد خواھم استقبال آنان از شکن دندان

 و آبرو بی ،رو و چشم بی،  شرم بی ، پررو ، وقيح ، زشت ، گستاخ ، شرم بی ، حياء بی جانور يک ،"ھاشميان"

 اصل اين واما گذاشت حرمت و ارج بزرگان برای که بايست می ما افغانی فرھنگ در .باشد می طلب فرصت نھايت

 يک وی از و دريده  "ھاشميان" مانچش در حياء ٔپرده که سالھاست زيرا کند نمی صدق وی امثال و "ھاشميان" برای

  .است ساخته ارزش بی و بو بد ، متعفن جانور

 پس ، کند می خارج باد لحظه ھر که است گشته مبدل گستاخ مرکب به و منحرف انسانيت ٔجاده از ،"ھاشميان هللا خليل"

 ،خرس آغوش در ،ببر رست از ،گوشدراز و روزگار ٔعتيقه اين .دھد می سواری وناکس ھرکس برای و زند می لگدی

  .دارد می جو و جست وشھرت ھويت برايش ،ببر ساختن بدنام در و است برده پناه

 و نيآورده باره ب تعفن اجتماع در تا شود بسته محکم طويله ميخ به پير و زخمی مرکب اين تا است رسيده آن زمان

 مدتی از .باشد می وانسانيت انسان ننگ وی رايز گردد واصل تاريخ مرداب به و کشيده تعفن در را ھايش نفس واپسين

 پرچمی و خلقی رفقای با تبانی در و خارجی باداران دستور بنابر ،"ھاشميان هللا خليل" فيلسوف مرکب که است

 حياء و شرم ٔه ایذر بدون ،افرادی يا و فرد کوبيدنُ بھانه به ،"رنجبر کبير"،پيشه جنايت پرچمی باالخص اش واخوانی

 ٔشعله-افغانستان نوين دمکراسی جريان"باالی شاخدار؛ و خاينانه ھای شخصيت ترور و ھا چسب بر ، ھا دروغ با

 مادينه .کشد می ناھنجاز ھای ھنگ ،پارگی ... از و کرده عرعر ، اش انقالبی صفوف و ھا کادر -رھبران ،"جاويد
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 الشياطين اخوان و اند ريخته شوروی اليسمامپري سوسيال پای در را شان ناموس و شرف که پرچمی و خلقی ھای سينه

 متحجر ،روسپی ،پير مرکب مادينه طريق از تا خواھند می ؛ است نمانده باقی شان برای جامعه در آبروئی ديگر که

 و ھا کادر -رھبران ،"جاويد ٔشعله-افغانستان نوين دمکراسی جريان" بدنامی ٔمايه ،"ھاشميان هللا خليل" ، ومفلوک

  .نمايند فراھم را"روسی ضد انقالبی و ملی جنبش"ھمچنين و اش بیانقال صفوف

 و پير مفعول طريق از و اند شده متحد "جاويد ٔشعله" عليه نامقدس صف دريک جاھل اخوان و پرچمی و خلقی چرا

 زنند؟ می ناموسانه وبی سوء تبليغات به دست ديگر دالل تا چند و "ھاشميان"عنصر وسست سخيف ٔپاره ... ، دھنپاره

 نسل باالخص مردم پشتيبانی و کشور داخل در روسی ضد انقالبی و ملی جنبش رفقای و ئی شعله رفقای مبارزات البته

 و حرامزاده فرزندان و امپرياليسم و امپرياليسم سوسيال نوکران ،آن به منسوب ھای سازمان و جاويد ٔشعله از نو

 برای را ٔه ایمذبوحان ھای تالش جھت ھمان به و واداشته وترس زلر به ًشديدا را قطب وسيد البناء حسن ٔزنازاده

 در که باشند می واقف زيرا اند انداخته راه به ،بشر معاصر تاريخ در انقالبی جنبش و جريان ترين قھرمان بدنامی

 ٔمحکمه به،  شان ھای وطنفروشی و ھا خيانت ،جنايات حجم به نظر ،کشور سياسی صحنه در ،جاويد ٔشعله موجوديت

  .آيند نائل شان ميھنی ضد و ملی ضد شوم اھداف به که توانند نمی ھم و شوند می کشانيده مردم

 است وصالبت اصالت از عاری و تربيت فاقد ، دانش بی حيوان يک چون ،"ھاشميان"پخپلو فيلسوف مرکب و "داکتر"

 انتقاد و نقد با که داند می و ندارد را انسانی زبان هب تکلم و متقابل احترام مبنای بر سالم انتقاد و نقد جرأت لحاظ بدان

 که گسيخته افسار و فطرت پست مرکب مادينه و سره دو جاسوس ًبناء ،گردد می بيرون آب از پوستکش و جل ، سالم

 ھر به ،بودن اوقی و شدن مطرح و کشيدن شھرت خاطره ب و است گذشته خوابيدن زمين به سينه و سرخمی در عمرش

 آن و اين دست آلت به و فروشد می را خودش آسانی به و زند می و زده دست ناموسی بی و رذالت ، ننگی بی نوع

 وی از و کرده استفاده اوباش وکودن ساله صد نامرد اخالقی ضعف اين از واخوان پرچمی و خلقی.شود می مبدل

  !خندند می ؛ الرجيم انشيط اين ذاتی ھای حماقت به پرده پشت در و کنند می ابزاری ھای استفاده

 خودش ھمانند و گذارد می نمايش به کمونيزم و ھا ئی شعله از را عميقش انزجار و نفرت ،مادينه و پير مرکب که اين

 ،عياشش فاميل و ناز فرزند ، خود آور خجالت ھای گذشته و طبقاتی نفرت به گردد می بر کند می خطاب وطنفروش

 کمونيسم و سوسياليزم مورديمعانی در که بودم خواسته ،"ھاشميان" فيلسوف رکبم از ام قبلی ٔنوشته دو در گرچه

 وی زيرا است زده ،"چپ حسن" ٔکوچه در را خودش عامدانه و نپرداخته پاسخگوئی به حال به تا اما و بنويسد چيزی

 ،"ھاشميان". باشد می وسياسی تاريخی معلومات دارای نه و دارد را کردن انتقاد و نقد و نمودن بحث و جر قدرت نه

 و است نپرداخته ھم فرد يک سؤاالت جواب به حال به تا ،آخوند عمر محمد مال آستانبوس و شارالتان شخصيت بی اين

 را منتقد و پذيرد نمی انتقاد ًاصال و کند می قضاوت و انتقاد ، نويسد می يکطرفه ، موذيگری و صفتی مرکب با ھميشه

 ادبی ضعف نکات به گيری پيش نوع اين با تا کند می شخصيت ترور ؛ سازی دوسيه و سيسهد ،بھتان و توھين انواع با

  .بيندازد پرده اش اخالقی بد ھای گذشته و

 و خانه ،مکروريان در ،"ھاشميان"،داشت قرار روسی قطبی خرسھای خونين چنگال در ،افغانستان که دورانی آن در

 وی از و شتافتند می ديدارشه ب ، روسی مشاوران .کرد می ،"تدريس" پوھنتون در و داشت آسايش وبا آرام زندگی يک

 .از يديد مسلکی بی اعتبار جلوه دھد را ،"زبانشناسی و زميمارکس" ٔرساله کبير، "نيستال" اثرجاودانی تا "خواستند می"

 گذاشته آنان گرو در را وجدانش و ناموس ،شرف بل نکرده مبارزه وتجاوز کودتا عليه گاھی ھيچ ،"ھاشميان" پس

 .است

 رژيم مقابل در ،"جاويد ٔشعله -افغانستان نوين دمکراسی جريان" بقايائی از انقالبی چپ ھای سازمان که ھنگامی آن در
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 روسھا برای ،فاميلش و "ھاشميان" ،رزميدند می و بودند زده اسلحه به دست شان امپرياليستی سوسيال باداران و کودتا

  .کردند می داللی ،شان داخلی ونوکران

 توسط ،روسھا نظامی پرسونل از زيادی تعدادی و تانک عراده ھفت بار اولين برای که تاريخ خونين ۀبرھ آن در

 وفاميلش "ھاشميان"،گشت مردار و منھدم ،"ساما-افغانستان مردم آزاديبخش سازمان"به مربوط وانقالبيون مبارزان

 به مانندش ھندی و "کلوله" چله و چاق ،ناز پسر . بودند ھا پرچمی و ھا لقیخ برای شباروزی قوادی و مداحی مشغول

 متمولين ، پرچمی و خلقی ھای باز ھمجنس و باز بچه گر، لواط خدمت در ،پدری وعادت کسب ۀگذشت تجارب از سیأت

 و امريکا -کانادا در نشاھدا ساخت؛ می فراھم را آنان رضايت و خوشی ٔمايه و زد می زمين بر سينه ، ھا ونشان نام با

 محافل به ھا شب ،ھاشميان هللا خليل ،زمان فيلسوف خر "داکتر" ،ھا "پشت" رئيس جناب ٔمخدره عليا.اند زياد اروپا

 ايشان مرکب جناب خود و بخشيد می بيشتر گرمی و شد می ميدان ُنقل ، ھا پرچمی و ھا خلقی وشھوترانی ميگساری

 پادو و روسيه امپرياليزم سوسيال منافع خدمت در،ھاشميان هللا خليل یھا فاميل بقيه  .بود مالی ه.. وخ شرابخواری غرق

 می فکر که چيزی وبه بود مرده شان وجود در ملی احساس و بودند گذشته شان وشرف ناموس از شان داخلی ھای

  .بود عياشی و پول،  شھرت ھمان کردند

 عليه، افغانستان خاک وجب وجب در ، روسھا فاشيستی جاوزت و ثور ھفتم منحوس کودتای زمان در ھا ئی شعله

 دفاع خاطره ب ، ھا ئی شعلهدند کر می دفاع جانانه ملی آزادی از و ندرزميد می شان بومی نوکران و شوروی استعمار

 وصفوفش ھا کادر ، رھبران از ھزار ۵٠بيشتراز ، ملی آزادی و وطن پدر شرافت ، وطن مادر ناموس از وحراست

 ترين فداکار ، ترين ناموس با ، ترين شجاع ، ترين انقالبی ، ترين صادق ، مبارزترين ،ھا ئی شعله .اند داده قربانی ،را

  .ھستند و بوده افغانستان وطن پدر و وطن مادر فرزندان .......و ترين سواد با

 زمين ،آنان که است خاطریه ب ھا یئ شعله از ،ھاشميان هللا خليل"داکتر" ، دوسره جاسوس وار ديوانه وانزجار نفرت

 را خواب و مبدل سوزان آتش به ،شان روسی باداران و اش پرچمی و خلقی افسارھای ھم ھای پا زير در را افغانستان

 ياران و"  ھاشميان "از را طرب و عيش و خوشی ،ھا ئی شعله ساز حماسه پيکار ًبناء ، ندبود ربوده شان چشمان از

 نيست چنين اگر.کند می گشائی عقده حاال علت ھمين به و گذاشت بدل عقده را مرکب مادينه و ودرب اش پرچمی و خلقی

  نويسد؟ نمی واخوان پرچمی -خادی-خلقی عليه کلمه يک وی چرا

 خون به شان دستان ،نکردند دعوت شان کشور به را روسھا، نداشتند قرار دولتی حاکميت در گاھی ھيچ ، ھا ئی شعله

 ۴۴ از بيشتر و امريکا ،نبودند سھيم ،کابليان کشتن و کابل ويرانی و کشور ويرانی در ،نيست سرخ شان ھموطنان

 و پوشالی وحکومت دولت در ، اند نساخته حاکم ، شان مردم ومقدرات شان کشور سرنوشت باالی را کشورامپرياليستی

 سند ،اند نبرده تاراج به و ننموده چپاول ار کشور ملی ھای ثروت و المال بيت پول ،نيستند شريک ،"غ-ع" مستعمراتی

 و خاين ، ھا ئی شعله که کند می قبول ،سالم منطق و سليم عقل کدام پس .......و اند نکرده امضاء را ميھن فروش

  اند؟ وطنفروش

 ؛ دارد موقعيت زيرينش ٔنقطه در منطقش و عقل و است محروم منطق و عقل گھر و جوھر نعمت از ،"ھاشميان" البته

  .نمايد می ايجاد تعفن ًبناء تواند نمی تفکيک ھم از را وبد خوب جھت بدان

 تا کنند اعدام ،"امين" افراد از دورتر را او که بود خواسته جالدانش از اعدامش از قبل ،آزادگان رھبر قھرمان مجيد"

  ".نيابد جريان يکجا ،وطنفروش ھای خلقی خون با او خون

 مادينه که اين .نمايند قضاوت و ببينند پرچمی -خادی-خلقی به نسبت را تاريخ بديل بی ٔاسطوره نفرت ،ما ھموطنان

 ،گلبدينی ، طالبی ، خادی ، پرچمی ، خلقی سايتک طريق از و است کرده پاره زنجير ،ھاشميان هللا خليل "داکتر" ،کلبی

 ٔشعله" جريان عليه محابا بی ، "بررنج کبير" آدمکش خلقی مربوط ، "الين آن جرمن افغان".... و "ملتی افغان" 
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 ه ایديرين ھائی عقده جفد؛ می ،جھان و منطقه ، ملی سطح در شده شناخته و افتخار پر جريان آن منسوبين و "جاويد

  .تجاوز و کودتا زمان به گردد می بر که است

 باالی نوبت به ، "الين آن جرمن افغان" سايتک طريق از "ملتی افغان" ، گلبدينی ، طالبی ، خادی -پرچمی - خلقی

 اين افتخار با ،سياسی روسپی و مفعول اين و کشند می بار وی از و کنند می سوارکاری ،ھاشميان هللا خليل "ر داکت"

  .است پذيرفته را ذلت

 وھمنوا ھمراه گلبدينی و طالبی ،پرچمی-خادی-خلقی ھای مرکب مادينه و پيخ کھنه ھای سگ زدن عرعر و جفيدن مگر

 آفرين غرور ھای گذشته تواند می ،پسند شھرت و طلب فرصت،  سواد بی، نادان ، مادرزاد ٔديوانه ، دوسره اسوسج با

  !ھرگز نه گردد؟ اش تاريخی بدنام سبب و داده جلوه مکدر را ،"جاويد ٔشعله"

 بر و هدکن وبن بيخ از را کھنه ۀجامع تا رود می مصممانه ، شان تاريخی ِکشور و مردم به عميق عشق با ،جاويد ٔشعله

  .کند اعمار نو دنيائی، سرمايه و ارتجاع ظلمت ھای ويرانه فراز

 از گذار وبا دھد می نويد را سوسياليستی ٔجامعه و رساند می پيروزی به را نو دمکراتيک انقالب باالخره ،جاويد ٔشعله

 االغ چو ھم و شوند می نصيب را زمانه ننگ ،ھايش افسار ھم و ھا قالده ھم و ھاشميان و گذارد می قدم کمونيسم به آن

  .گويند می وداع شان ننگين زندگی با بو بد ھای وسگ

 کشد می که نفسی ھر اکنون ھم تا ،"سام کاکا" خدمت در وحاال پير استخباراتی کفتار اين،ھاشميان هللا خليل"داکتر"

 به ھمواره را پايانش بی آنزجار و نفرت ھا ئی هشعل و کمونيزم از و آورد می جا به را امريکا سرمايۀ خداوندان شکر

 .سازد می ارضاء را خودش رذالت نوع اين با و نامد می فروش وطن خودش ھمانند را آنان داده نشان مردم

  .شود بسته طويله در ،ھاشميان هللا خليل"داکتر" که است رسيده آن زمان

  !جاويد ٔشعله باد زنده

  !ئی شعله جانباختگان تابناک راتوخاط ياد بر پايان بی ھای درود

 !جاويد ٔشعله وخارجی داخلی دشمنان بر مرگ

 


