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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
 .آزاد ل
  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٧

  نوشادر استفاده کرده است"ھاشميان"
سور و  دروغ و نرادی خواسته خود را منحيث   يک دانشمند و پرو في،گنی ھويتی که با ھزاران فريب و نير بشخص

ی خاص  تحميل بدارد بعد از غيابت چند گ و جامع الکماالت در بين افغانھای خارج از کشور معرفی و با زرنھمه کاره

سر بودند  ) خاندانی(شراف به اصطالح خود شان ردن  چه نوع کثافات ادانم در کدام قبرستان مشغول خو روزه که نمی

که نوشادرزياد  بيرون کشيده و چرندياتی را سر داده و ديوانه وار مثل اين با تعفن " انالن-منجرافغان"از زباله دانی 

 شان ناشی از خواندن مقاالت روانسوز ... و شدت سوخت ستداخته اپر)  قرتک و جرتک(استفاده  نموده باشند به 

 - افغانستان آزاد(ان گ آزادپورتال نشر شده در "ھاشميان"ت شخص آان بادرد و با احساس در رد اتھامات و افتراگنويسند

ت بيشتر و تاختن بيمورد و تازيدن أ را چھارچشم ساخته وغرض يافتن جر"ھاشميان"به حدی بوده که ) آزاد افغانستان

ی از کثافت دانی طالبی خود مثل يک ئ ساخته است تا ضمن نشخوار زباله ھا نو شادربه ھر سو مجبور به استفاده از

 .باشم  می"سديد"آقای ) .آزاد ل( من فکر نمايد که) گغول دن(حيوان 

و غولی تا حال نديده ام و اين  آدم ويا حيوانی به اين بی عقلی ً زياد ديده ام اما واقعاگمن آدم نما ھای غول دن

 و بی حيائی باشد  جھالت، طبيعت در نادانیۀمين موجود عجيب الخلق چند اولين و يا ھم شايد"شميانھا"

بدون مغز و پوک ۀ   درک و شعور ايشان است و من قادر به آن نيستم تا اين موضوع را در کلۀفھم موضوعات به انداز 

فتن چيز ھای گری برای ئرديده  و جاگخيره ذی است که از سالھا به اينطرف ئی  ھاگندگشان فرو کنم چون آنجا پر از 

 .در آن وجود نداردسالم 

ی گسيختگان اين پورتال با لجام گختن به ھر شخصيت و نويسنداتی و جفيدن به ھر طرف و گلو پارگ ضمن "ھاشميان"

مائوئيستی بوده و ضد اسالم است و به زعم خود انتقاداتی ھم بر / کمونيستی –تال شخصی اين پورکه  تمام و ادعای اين

خواسته خود را نويسم يک سلسله ناز ھای ابلھانه نموده و  ئی نموده و ضد اسالم میگونوشته ھای من داشته که من کفر 

نوکر  آی اس آی مر طالب جنايت کار ع خصيه مالی مال در نزد يک تعداد جاھالن و دين سازان  از موقعيت پست

 .بيرون کشيده و در منزلت باال تر و در سطح يک غالم و نوکر عرب پرست قرار دھد

چند نويسنده (کرده   بوده که فکر می "غفور ثنا"ی ھم  به نام گرمن بايد روشن سازم که قبل از ايشان بی مغزی دي

 نيست که چنين تفکر یرگ، تھمت  سفله ، بی مغز ،ویگ تنھا چرند"ھاشميان"يک نفر اند يعنی ) انقالبیدرين سايت 

سوادی او است که با پيوند زدن ديده درائی و بي "ھاشميان" ۀدارد امثال شان زياد اند اما درين ميان وجه مميزای ابلھانه 

فتن موقف و جا يابی گراری چند دپلوم به پشت خود ھنوز نه تنھا ادبيات مروج نوشتن را ياد ندارد بلکه برای و سرش ک

 .کند از ھيچ پستی و دروغ و تھمت دريغ نمی) ھر چه باشد(مقامات باالتر در 

 "ھاشميان" مثلتار خادم مال عمر ، نراد و چو بی آبرو،موجود بی حيثيتچنين که ياوه سرائی ھای يک  با وجودی
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 اما فقط برای روشن شدن اذھان ھموطنان ،فيت ھای زيادی که دارم نداردرا با وجود مصرووئی  گارزش جواب 

 او از طرف ۀی ازين چتل نامئ چرنديات او کمی  تبصره نمايم و البته  قسمت ھاۀ در  بارًشريف خواستم مختصرا

 آقا را بيرون خواھم ...شته وگ در شرايط مساعد اين قلم دو باره بر تال  بی جواب نخواھد ماند ورنهراين پوان گنويسند

 .نمود

من در قسمت نوشته ھای خودم بايد به ھموطنان عزيز ياد آوری نمايم که نوشته ھای من ھمه ضد خرافات دينی 

 .دباش و نوکران استعمار جھانی به شمول عربستان  می  راويان،چکچکی ھا  ، پيروان، مروجين،ومبلغين

 اين شرفباخته در تمام نويسم  ين موضوع ياد آوری نموده که من ضد اسالم  می ااز  خودۀ در چتلنام"ھاشميان"که اين 

ساخت ؟ من به ضد  کاش او اسالم خودش را ھم مشخص می!!!   ھمين است ،فته باشدگر يک جمله راست گعمرش ا

ی و ھستی ما را به گبه زور شمشير ھجوم آورده و زند سال قبل به سر زمين ما ١۴٠٠ھمان اسالمی می نويسم که 

را به ھمکاری اشخاص بی وجدان و دنی مثل   و اجداد ماءو زنان آبا) تاريخ شاھد است( ،خاک و خون مبدل ساخت

 منحيث کنيز به بازار ھای مکه و مدينه به فروش رسانيدند و پيروان ھمين اسالم از ده ھا سال به اين طرف "ھاشميان"

 "هللا اکبر"ناه را  سر به نيست نموده و زير نام گ ده ھا ھزار انسان بي،ليونھا ھموطن شريفم را به نا حق ريختهين مخو

 ھنوز ھم ادامه ،الت و بی حيائیذ ر،جنايت و آدمکشی ،رديده اند  و اين چپاول و تاراج گتکب ھزاران جرم و جنايت مر

 .دارد

ال گانسانی برای خارج شدن ازچن، رائی و آزاد منشیگ ملی ۀيزگ ھمچنان انخته وآمواه آزادی  ران گاز جانباخت 

مت  خود بدانم که به حرۀ تا اين را وظيف، نيرو ھای طاغوتی استعماری و استثماری سبب شدهۀاستعمار و استثمار بر ھم

قايع و استبداد و استثمار  چون پيرامون و.ی نمايمگی شان برای دفاع از نواميس ملی و آزادی انسانی ايستادگجانباخت

و امثال شان چه که کسانی از قماش ھاشميان   ر باشم اينگتوانم خاموش نشسته و نظاره  خلق شده بر مردمم نمی

 به مردمم و مظالمی که به انواع  مختلف بر ،قی ندارد چون من ھميشه به وطنمبرايم فرويند  گبرداشتی دارند و چه می

 .ر دفاع از آنھا قرار دارمگ در سنءو به نحوی از انحاايشان روا شده فکر نموده 

تاراج ھستی  ، شمشير کشی ھا، جھانکشائی،  پيدايش،  آسيای ميانه و جھان، اسالم و جناياتش در کشور ماۀمن در بار

ھزار زن و دختر جوان  به صد ھا ، بی ناموسی ھای لشکر فاتح عربی در کشور ھای مفتوح،مردمان بی پناه و فقير

 ،غزنی ، بلخ،انگ سمن، جوانان ما در ميمنهی کشتار دسته جمع،فتن وبه عنوان کنيز با خود بردنگررا اسير  کشور ما

از تحميل دين اسالم به زور شمشير و جاری نمودن جوی ھای خون از مظلومان وطن ما ...  و، کابل، سيستان،ھرات

 به صد ... سعد و،خالد،جابر ، عبدالر حمن ،ام ليث بن قيس ـ شاه دو شمشيره وقطيبه  موجود مفلوک به نۀحمانکشتار بير

ھا  آن نوشته ۀبه نشر رسيده است و ھم) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد(ان گتال آزادا نوشته دارم که ھمه در ھمين پورھ

 ، پرو فيسوران اسالمی داکتران اسالمی ،فتی ھا  م، مدارک و اسناد تاريخی اسالمی بوده و از تمام آيت هللا ھا مستند به

 حتی چکچکی ھا و ، دالالن و تاجران دينی،شمول رقاصه ھای شيخک ھای عربی ه  عالمان دينی ب، مال ھا،مولوی ھا

 ذارند و درگ مداحان حتی چلی ھا ھم شريفانه خواسته ام تا قدم پيش ،يان گو افسانه ، راويان،نغاره زن ھا برای اعراب 

ردد و يا ھم بروند ازين نوکری و گ حقيقت روشن شده موارد شريفانه صحبت ۀندازند تا در ھم موارد روشنی بيآن

غالمی اعراب دست برداشته ذھن و افکار مردم مارا اضافه تر مسموم نسازند و برای خود شغل شريفانه انتخاب و 

ندازد به جز چند نفر شد درين موارد بحثی را به راه بينسفانه ھيچ کسی حاضر أ مت؛يرندگی آبرومندانه ای را پيش ندگز

ر تا توانست فحش داد و رفت و اين نوشته موضوعی نيست گو آن دي) شر شيطان به خدا پناه برد(نيمچه مال که يکی از 

آن  ،يرد گبخواھد با تبصره بر آن امتيازی بی نموده باشد گکه کشف بزر  آن مثلیطرح با "ھاشميان"که آدمی مثل 

ئيد آنھا دارم و من أاه ما مطالعه نموده و من به ھزاران ايميل در تگ شريف و آانطنھمو ازنوشته ھارا به ده ھا ھزار نفر
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يرد که با روشن شدن حقيقت اسالم  گفقط منتظر نظر مخالف ھستم تا در ين موضوعات بحث ھای بيشتر صورت 

 .ذار نباشدگثير أت در ذھن شان تر خرافاگذھنيت ھموطنان ما مستند تر روشن شده و دي

 و يک مسلمان طالب و يک  او يک طالب شناخته شده و انکار نا پذيريبی داردجاو منافقت ع :اما مسلمانی ھاشميان

دارد در خدمت کفر است برای کفار  اما در دامان کفر آمده از پول کمکی کفار تغذيه می ،باشد طالب مسلمان می

 آزاد –افغانستان آزاد (م جاسوسی کند و صد نوع بی شرافتی اما باز ھم ادعا دارد که سايت کند و شايد ھ چاپلوسی می

 سايت کفری است؟؟) افغانستان

 در غير آن مخالف تمام ،شود مانبردار و چاکر میبرايش پول و مقام داده شود او فر؟ !!شميان پول و مقام استاسالم ھا

    .!!عقايد و نظريات 

 –اه به پا بوسی  حرامزاده ھای تاريخ  خلق و پر چم گکند که مثل موجود بو کش  ايجاب می اندين و مذھب ھاشمي

ذار شود و گارادتمندانه رسيده و غالم منش خدمتسی مال عمر  خصيه بواھی ھم به ارادتمندی کرزی و در اصل ھم به گ

مقام باشد اين پير کفتار به سينه خودش را شود بلکه ھر جا که سخن از پول  و يافتن  جا ختم نمی اين موضوع در ھمين

 .رددگکشاند تا کثافتی نصيبش   می

به صورت را ن ھای مشود که نوشته  ی که او بنا بر عادت ھميشکی اش به من حواله نموده چنان معلوم میئاز دشنام ھا

 بوسی و ی به چشم بوسی و پا"ھاشميان"  که یئويديو اما چرا در مورد ،  با نيمچه سوادی که دارد خوانده است مکمل

خصيه مالی مال عمر در زمان حکومت طالبان رفته بود و خودش اين ويديو را ثبت  و ھر کدام را در امريکا به مبلغ 

ذاری مال گ را در خدمت"ھاشميان" ۀسانچاپلو ۀئيات زوزاست و من جزپنجاه دالر امريکائی به ھموطنان ما فرو خته 

 قبلی تشريح نموده ام چرا توضيح نداده و چيزی ننوشته است  ؟؟ آيا يک نوع شير ۀه در نوشتفتگيو که در آن ويدعمر  

  نرادی و چاالکی نيست ؟؟،غلت زدن

  ؟؟؟؟ آن ويديو از تو است يا نيستی،توانی ساده و خيلی ھم ساده فقط بنويس  می"ھاشميان"

 ،شود م نمیگ ، اصل موضوع سر جايش است، کار نيستۀفتن و از شاخی به شاخی پريدن چارگاين پرت و پال 

 يو ھميشه است تا اعتراف کنی يا منکر شوی ؟؟موضوع ويد

از ه شده ئکه با اسناد دندان شکن ارا ين ا بعد از"معروفی"اين پير خرفت در اتھام بستن به استاد سخن دپلوم انجنير 

فالن چه مقدار نوشادر : اما ننوشت که : ان فت که چنين است و چنگ نوشته که فالن به من ،يش سياه شدروطرف وی 

ندياتش ھم احمق ن چراگنويسد فکر ميکند خوانند  ھم باال نمود ؟؟ اين پير خرفت آنقدر احمقانه می"ھاشميان"درجناب 

و ھمچنان  ر غير اين است بنويس ؟؟گا!! کنی   فقط  تنھا خودت احمق ھستی و احمقانه فکر می"ھاشميان"ھستند؟ نه 

ی در کار گسانه آمدی ؟؟ چه نيرنوباره به اين سايت کافر ھا چاپلوفتی مدتی دگمودی  که سايت کافر ھا است اما نادعا ن

  ؟؟ کافر شده بودیً موقتاً واقعاکردی يا بود ؟؟ از منافقت ھای  نوع طالبانی استفاده می

يچت ساخته بود؟ گبوده که  ای ادر به اندازه شايد ھم در آن زمان نشه بودی و يا نوشادر استفاده کرده بودی و فشار نو ش

ير  گھانی را که چتلی ھايت را جئيوآن ويديو را ؟ آن ويد! ياد بياوره  ب،چند روز استراحت کن !! "ھاشميان"ببين 

 جھانی؟ اعتراف ۀيھزار نفر رسوا شده باشی نه به سو چند صد و يا چند ۀساخته و خواھد ساخت ھنوز شايد در محدود

!!! مين ھ) از من نيست(ر از تو نيست فقط بنويس گو ا!  ھموطنان ما معذرت بخواه يو از تو است ازر آن ويدگ ا،کن 

کنم آنوقت دفاعيه داشته   فيسبوک نشر خواھد شد و فکر نمی،تيوب يو،يو در تلويزيون ھا بعد خواھی ديد که آن ويد

 باشی ؟؟؟؟؟

چه کاغذی از دست چنين ملعون و سياه روز با وجود ياد آوری ھای ن پارفتگرسفانه دلم به آن دو خانم شاعر که با أمت

  .سوزد  می،ال بردندؤمکرر موجوديت معنوی خود را زير س


