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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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 Social اجتماعی

  
   AA-AA ادارۀ پورتال        
  "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "  
  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۵           
  
 
  

  و دشنامھايش" ھاشميان"باز ھم 
  

 شب به وقت امريکای شمالی، ايميلی دريافت داشتيم از شخص دروغپرداز ١٠ود ساعت  حد٢٠١۵به تاريخ دوم اکتوبر 

  : مقدمه و ضميمهيکبا " ھاشميان"بی شرم و معلوم الحالی به نام 

  :مقدمۀ ھاشميان

 )افغانستان آزاد- آزاد]افغانستان[ آفغانستان( ويبسايت به[ 

  يابد یم انتقال درضميمه معروفی ]دشنامنامه[نامۀ دشنام جواب

 حق آنگاه باشيد، داشته )وتصرف تغيير بدون( ً]عينا[ عينآ ]آن را[آنرا نشر ] جرئت- جرأت[جرات ملحدين شما ھرگاه

  ] ھاشميان هللا سيدخليل .آن غير در ونه نشرکنند،] ًعينا[ عينا ويبسايتھا ساير ]تان را[  تانرا جواب داريد

با تأکيد بر سياست نشراتی ھميشگی اش  بر مبنای داليل آتی از نشر " ستانآزاد افغانزاد ــ آافغانستان "ادارۀ پورتال 

  :ديداری ورزخود" دروغپردازی"ای پروفيسور در دروغپردازيھ

نچه را بدان متيقين ھستيم که دروغ، اتھام و افتراء آ اعتقاد ما به حق آزادی انسان در ابراز عقيده، بدان معنا نيست که -١

ھم  ، آنبر ما حکم می نمايد، تا از نشر اکاذيب" محتوا" زيرا برداشت ما از ويراستاری در ساحۀ است به نشر برسانيم،

ما با صراحت اعالم می داريم که چنين امری از طرف ھر فرد و يا نھادی که . آگاھانه و عامدانه خودداری بورزيم

  . می باشدانساناپذير خطی نتبه مثابۀ يک حق " آزادی بيان"صورت گيرد، حد اقل خيانت به امر 

 اين دجال پرمدعا که بعد از گذشتاندن کابوس ھای پريشان شبانه وقتی ھر صبح از خواب برمی خيزد، در رشتۀ -٢

غلط می نويسد که نشر مطالب وی بدون ويراستاری،  دست می آورد، در نوشته ھايش آنقدره ب" د. اچ. پ"ديگری 

 معنای ديگری ندارد؛ به صورت مثال در ،تيشه زدن بر ريشۀ زبان دریچيزی به جز ترويج و تعميم غلط نويسی و 

  :ھمين مقدمه

را از کدام " آفغانستان "اين که جناب پروفيسور دروغپرداز".  آفغانستان"است نه " افغانستان"اسم کشور ما : الف

 جناب شان صاحب چند شان استخراج نموده اند، برای ما معلوم نيست، اميدواريم که اينک که" *مدرک تحصيلی"

  .چوکره ھم شده اند، خود و يا چوکره ھايشان ريشه و دليل چنين نامگذاری را بيان بدارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ايپی بوده و نبايد بر آن سخت گرفت، در تچين ھائی پيدا شوند که بگويند، چنين امری صرف خطای شايد در اين ميان قاب

  :مقابل چنين دليلی بايد نوشت

ھا با تعميق شناخت متصديان شکل گرفت و بعد" ھاشميان" مشکلی که بين متصديان پورتال و  نخستين نقطه ھای:الف

پورتال از اين انسان دروغپرداز و بی آزرم که به جز نان جاسوسی چيز ديگری از حلقومش فرو نرفته است، منجر 

  .در نگارش بود" ھاشميان"شد؛ ھمين مسألۀ بی مباالتی 

 در نگارش، در واقع چيزی نيست به جز بی اھميت دانستن مسألۀ نگارش و در کليت آن  از آن گذشته، بی مباالتی-

ان چه وقتی انسانی خودش به نوشته اش ارزش قايل نباشد، از ديگر :موضوع مورد نظر؛ در نتيجه می توان نوشت

  توقعی می تواند داشته باشد؟

 آن در بخش  قواعد آن بوئی نبرده، به مانند تمام ابعاددستور زبان ودرست نويسی در زبان دری، که از " ھاشميان: "ب

 از تمام ابجد - "طفل ابجد خوان"، در سطح يک  گذشته از آن که سطح فھم و دانششھم" يکجا نويسی"و " جدا نويسی"

ر از ، بيسواد تنمی باشدھم نيست، با تأسف ظرفيت فراگيری و اصالح اشتباھات را نيز دارا  -خوانھا پوزش می خواھيم

 ويسيم، چون منظور يک کلمۀ مرکب است،  می ن... و" شھادتنامه"، "فحشنامه"، "دشنامنامه"آن است تا بداند که وقتی 

  . نوشته شودی و يکجاهبايد پيوست

" جرئت"در اساس يک کلمۀ عربی است، که در امالی قديم به شکل اصلی عربی آن يعنی "  جرئت-جرأت "کلمۀ : پ

يعنی " ھاشميان"سبک نگارش نوشته می شود، " جرأت"ين کلمه در امالی جديد به شکل نگارش می يافت، ھم

  .شان" مدرک تحصيلی"بر می گردد به ھمان نوشتن " جرات"

از دستور زبان دری و " طفل ابجد خوان"فھمی حتا در سطح يک " ھاشميان"ًھمان طوری که قبال نگاشتيم چون : ت

در " مفعول بی واسطهعالمت "به مثابۀ " را"بداند حرف که رد، لذا بدون آن اصول يکجا نويسی و جدا نويسی ندا

  ."مدرک تحصيلی" باز ھم ھمان - يکجا می نويسد" آن"ترکيب جمله دارای چه مقام و موقعيتی است، آن را  با ضمير 

اشد سرجايش، آنچه مسلم تا چه اندازه در زبان عربی ھم مورد استفاده است، ب" ًعينا"اين که در اساس نوشتن کلمۀ : ث

است وقتی ما دری زبانھا اين کلمۀ عربی را عاريت گرفته و در طی قرون مورد استفاده قرار داده ايم، آن را به شکل 

می نويسد، باز ھم بر می " عينآ"آن را به شکل " ھاشميان"، يعنی عالمۀ تنوين بر روی الف؛ اين که نوشته ايم" ًعينا"

  ."حصيلیمدرک ت"گردد به ھمان 

.  تاريخی و دستوری  غلطی فاحش٥ھم در دو سطر می ماند  نظر ھم نمائيم، بازھرگاه از يادآوری تکرار اغالط صرف

خود را وارث و حارس فرھنگ واالی مردم دلير کشور که از آغاز فعاليت، " آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "رتال پو

ز تبليغی اعالم داشته و با تمام قواء در ھمين جھت به پيش می تازد، به خود اجازه نمی دھد تا صفحات خويش را به مرک

  .ھا مبدل نمايد" ھاشميان"بار آن از قماش دشمنان کشور و فرھنگ پر

نخستين نھاد نشراتی در ساحۀ الکترونيک بود و است که " زاد افغانستانآ ــافغانستان آزاد " جائی که پورتال  از آن-٣

 قبل از انتشار، اھداف نشراتی دھگانه اش را به نشر سپرده و گسترۀ انتخاب ھمکاران قلمی اش را مشخص ساخته است

ظور وادار ساختنش برای مدتی از طرف پورتال امکان تصحيح اشتباھات به من" ھاشميان"شخص برای بر ھمين مبنا  و

" ھاشميان" عملکرد ، با گذشت زمان ثابت شدکهبه اعتراف عملکردش در مقابل مردم افغانستان، مساعد شده بود، 

برخاسته از اشتباه نبوده بلکه عامدانه و آگاھانه در مسير خيانت به مردم و جاسوسی منافع عليای کشور دست يازيده 

 و به کارنامۀ سياھش از  به کشور و مردم افغانستان گرديد" ھاشميان"ق خيانت در جريان عمل متوجه عمپورتال است، 

عمر و در اخير ھم ، از خوشرقصی برای ببرک تا دستبوسی مالھمکاری با ھاشم جالد گرفته تا پايبوسی حفيظ هللا امين

؛ بر ھمين مبنا، نمودستان تجاوزگران ناتوئی و در رأس امپرياليزم امريکا، وقوف کامل حاصل سر سائيدن در آ
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متصديان پورتال به اتفاق آراء تصميم گرفتند، تا به عالوۀ آن که ديگر دروغپردازيھايش را در پورتال به نشر نرسانند، 

، نيز غفلت نورزند؛ باشد با انجام چنين عملی  امريکا-در افشای اين چھرۀ خاين به وطن و جاسوس کارکشتۀ انگليس

  .فوع گرددراشتباھاتش به ميان آورده بود، مبيان و تصحيح به غرض " ھاشميان"ھی موقت دتفاھمی را که فرصت ِسوء

  :سطر و اما به ارتباط محتوای اين دو

سواد دارد، بلکه وقتی دھن باز می نمايد تا " خوانطفل ابجد"شت و خوان، کمتر از يک نه تنھا در زمينۀ نو" ھاشميان"

را در مقابل مردم و " مک کارتيزم"ق خبث طينت و تعلق فکری اعتقادی اش به حرفی را اداء نمايد با ھر کلمه ای عم

  :به صورت مثال در ھمين دو سطر فوق. فرزندانش نيز به اثبات می رساند

 - ھمکار قلمی از طيف ھای مختلف اعتقادی، از مارکسيست٣٧٠وقتی آگاھانه نھاد نشراتيی را که در آن بيش از 

يست ھای طالبی رمائو تسه دون که ھيچ گاھی اعتقاد شان را مخفی نداشته، بدون ھراس از ترو پيروان انديشه - لنينيست

دان راستين و آنھائی که ِّتا مسلمانان و موحگرفته را زير شالق برده اند، " خدای ھاشميان"و داعشی به صورت علنی 

می گردند، " الحاد" گيرد، ھمه متھم به به پشيزی نمیرا " ھاشميان"در و از اسالم، صد ھا چون اعتقاد و فھم شان 

واضح است که اين جاسوس کارکشته، با زير پای کردن شرف و دينی که ھيچ گاھی نداشته، می کوشد برای خود از بين 

  .ال و متعصيبن مذھبی از قماش طالب و داعش سربازگيری نموده به جنگ پورتال بياوردّھُج

با " آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "دھيم، که پورتال  اعالم داشته چلنج می ما به اين جرثومۀ ننگ و فساد به صراحت

 استواری تمام از خط مشيی که آگاھانه انتخاب و اعالم داشته است، نه تنھا يک گام عقب نشينی ننموده و در آينده نيز

افراد آن بدون کمترين ھراسی روی افکار و عقايد گوناگون باز نگاه خواھد داشت، بلکه ھريک از  حاتش را برصف

ھا را به نبرد فرا خوانده، آنھا را در يک بحث عالمانه و بدون ھوچيگری ھای نوع " خدايان ھاشميان"حاضر است تا 

  .به زباله دان تاريخ بفرستد" ھاشميانی"

] ًعينا[ عينا ويبسايتھا رساي ]تان را[  تانرا جواب داريد حق آنگاه :"به ھمين سان وقتی اين طالب نکتائی پوش می نويسد

خواه و زبون ھيچ اين طالبک خود. ر تب سخن می گويدتاب می دھد، که د حالت کسی را باز،"آن غير در ونه نشرکنند،

 را به ھاتعيين کرده، و آن" حق" نمی داند و يا ھم نمی خواھد بداند که وی حق ندارد برای ما و ساير سايتھای انترنيتی

  . گره بزنند" نھاشميا"ناف گنديدۀ 

ث طينتش درھم آميخته از وی، عصارۀ ننگ و آزرم ساخته است، بايد بداند که تکثير بُمق ذاتی وی با خُاين طالبک که ح

ًپاسخھای ما، کامال به ما تعلق گرفته و اين ما ھستيم که تعيين می کنيم، پاسخھای ما در کجا منتشر بگردند و در کجا نه 

سر در مرداب " شميانھا" ديگر نيز به مانند سايتک پرچمی زادۀ رسوا و چوکره ھای  سايتھای،و گذشته از آن

  .تعيين نمايد" ھاشميان"ای ما را برای آنھا نيز ھ نکرده اند، تا تصميم بر چگونگی گسترۀ نشر پاسخفرو" ھاشميان"

نمی خواھد از نشر آن خودداری نچه را خود می خواھد نشر کند و آنچه را آبه نظر ما ھر سايت و نشريه ای حق دارد 

، مگر اين که در مقابل اين  ــھرگاه ضرورت ارسال آن از طرف ما محسوس گردد ــ بورزد، من جمله پاسخھای ما را 

" قماش"نفھمانند که افرادی از " ھاشميان"عربده کشی ھای طالبک دھن کف کرده، از حق خود به دفاع برنخيزند و به 

  .شی نشراتی آنھا را تعيين بدارند، به نحوی، سر در آستان زور سائيدن استوی حق ندارند، تا خط م

 .اين رشته سر دراز دارد

  
  
 .می گفتند" شکمبه"از مردم ما در چنين مواردی -*


