
www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ١

 
 

  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 ٢٣

  

  دومی"ھاشميان"
 

 و  خود ازين کثافت دانی تاريخ کله کشک نمودهۀکثيف و  آلودۀ من آنالين با چھرری از لجنزار متعفن جرگروانپريش دي

راه عجز  )و ؟گ پس فرق ميان من و تو چيست ب–ھی ر من بد کنم تو بد مکافات دگ( صطالح خودش خواسته است به ا

 خود با تازيدن به ۀين ابتذال نوشتا در ء و منافقت خاص ھاشميانی نشر نموده و ابتداگنيرنو آشتی را در چوکات يک 

خليل " محترم دپلوم انجنير ۀو شخصيت بر جست) منامگوبسايت   (به نام) آزاد افغانستان- آزاد افغانستان(ان گپورتال آزاد

  معرفی می"مائويست" و "کمونيست"خودش را ) بيچاره عقلش نر سيده(ر ؟؟ گو يکی دي) درويش( را "هللا معروفی

 " آنالين-منجر افغان تالپور"مقاالت توھين آميز عنوانی ر با نوشتن گ ديۀشتن مطالب جالب؟ و آموزندکند به خاطر ندا

 ھم داليل علمی و ًشروع کرده و بعدا!!! نتی خويش را چراغان نموده اند انتر ۀ صفح"ھاشميان"و جناب داکتر صاحب 

لين قاموس دارد تا او جر من آنالن در نظر ،،،تال که پور صرف به خا طر اين"!! دارند  منطقی خود را چنين بيان می

آنکه  به جای  . دھد و يا اعطای لقب استاد دری به دو خانم فرھيخته افغاندری  را تھيه و در اختيار ھموطنان قرار

 افغانی اعالن نمايند بر عکس وبسايت خويش را پر از مضامين ميان خالی و به گھمکاری خويش را جھت رشد فرھن

 "سو يه کو چه و بازار نموده اند

ر دوستان کدام اقدام غير ملی و يا گ جر من آنالين و ديفغاناآيا پورتال "سد ؟  اين آقا ھم با کمال تعجب می پرًبعدا

تال لبيک به اين عمل پور افغانی گ به جای آنکه جھت رشد فرھن.رد شودنه بر خووگکرده اند که با ايشان اينانسانی 

و يند و به حيث يک افغان چيز فھم ھمکاری خويش اعالم نمايند بر عکس قبل از آغاز دست به تخريب کاری و ضد گو

فيت خويش را بر علم نمودند و ھويت و ظرمن آنالين قد جرتال  فيسر ھاشميان و پور نويسی بر ضد جناب پرو ضنقي

 "مال ساختند

 .اه تصوف و اسالمگويشی از ديد مفھوم درويش و درداخته اند به تشريح  ھم اين جناب پرًبعدا

آيا شايسته ای اشخاصيکه دم از درويشی و يا انقالبی " :  نويسد که جالب تر از ھمه اين آدم فاقد انديشه مجنون صفت می

 " صفحات را سياه نمايند ؟،،،،، و آزاد ل و ،لغمانی ،پغمانی :ميزنند است که بنام خويش و يا بنام ھا مستعار مانند 

ناخواسته به ف مقابل خدای فرض کنيم از طر: نويسد  البتر از ھمه جمالت آخرين اين دانشمند االغ عجيب است که میج

: جويد  رباعی از حضرت خيام استناد میه بعد ھم ب"رفته باشد آيا جواب شما ھم بايد آنطور باشد ؟گشما توھين صورت 

 وگنکرد چون زيست بنه  آن کس که – درين جھان کيست بکو نهگکرده نا  
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 وگ پس فرق ميان من و تو چيست ب–ھی من بد کنم و تو بد مکافات  د

پای شما از اقيانوس به لب جوی (دارد اين است که   از نوشته اش می"ھاشميان دومی" که اين یلی جالبيری خيگه جنتي

 ؟؟؟ ) .رسيد

 عزيز ۀ شما خوانند، يک آدم بيسواد و لوده استًکند واقعا ی میگزنداين شخص ھر کسی است و در ھر کجای دنيا که 

خواھيد بيشتنر در  ر باز ھم میگ و ا،باشد يه بر خوردار میام سودانيد که او از کد ھمين چند سطر باال را بخوانيد می

 . ابليس انالين مطالعه فرمائيد،مناو بدانيد اصل نوشته او را در جر ۀ سويۀبار

 چندی را خاطر نشان مختصر ياددھانی نموده و نکاتوی کوچه بازاری بايد گ ياوه حال خدمت اين مجنون در باری و

 .ساخت

پای ( خاصی نوشته است نا بر ملحوظات بمنام خطاب نموده اما در اخيرگتال را وبسايت  اين پورءااين شخص در ابتد

مندی اش را به باور  ًاين خود اعتراف  اين روان پريش را ھويدا ساخته و قلبا) شما از اقيانوس به لب جوی رسيد

 ان نشان میگتال آزاد از طريق پورمردمعظمت و راسخ بودن انديشه ھای جاويدانی و انعکاس آن در بين توده ھای 

 کند که اين اقيانوس به لب جوی تبديل شده  يعنی اين نمايد اما بيچاره  فکر می  وادار به تکريم میًدھد و نويسنده را قلبا

 .دارد  جرو بحث می"ھاشميان"که با موجود پليدی مثل 

 با يک تقابل نيست بلکه "ھاشميان"ص خث با ش بايد روشن ساخته شود که صحبت و يا جرو بحًدرين مورد واضحا

کر زر خريد  که به نواميس ملی پشت پا زده نو است"ھاشميان" و خود فرو خته ھای مثل ، نراد ھا،جاسوسان از تعداد 

ت سی ھر سک و حيوانی به ھر قيم بویکشيده و به پا مقام و جاه و جالل مثل حيوان بوو چاکر استعمار بوده دنبال

 .رددگ ءھيت آنھا افشاباريان بوده است و بايد ماتجعين و کاسه ليسان در ان است و اين خاصيت مرممکنه رو

توانيد حد اقل   داريد و عقل تان به اندازه ای است که می"ئو ماۀانديش " و"نيستکمو"ر شما درکی از گا! آقای نويسنده 

کنم با اين   فکر نمیھرچنددارم بت بورد با شما صحرا مورد بحث قرار دھيد بنده حاضرم در ين م مسايل ابتدائی آن

 بھتر در نتيجهقی باشيد  انديشه ھای مترل ابتدائی تيوری داريد قادر به درک مفاھيم و اصوکه شماای ادبيات و سويه 

 را از خود دور سازيد) اوگنجيب (را ببنديد و عادت ھای است دھن کثيف تان

 چيزی نبوده ، آنچه گفتيددانيد مین شما نمودار ساختيد که درين مورد چيزی که جز اين: در مورد خصلت ھای درويشی

 " معروفی" علم شما نصيب خود تان باد  که دانشمند محترم استاد دپلوم انجنير، مثبتی داشته باشيمکه ما از آن بر داشت

 شنی انداخته اند رو،خود شمادرين مورد با خوشبينی زيادی در مورد شخص 

کند بلکه  نمی) چراغان( شما  ۀفتگتال را  به نه تنھا صفحات اين پور) ھا شميان( مثل ی موجود کثيفۀرصحبت در با

ان انقالبی و بادرک از وظايف اصلی خود باز مانده و گشود که نويسند ير و زمانکش و سبب میگسياھی است که وقت 

 .سيم نمايندشنتر ترناک را رو  اين جاسوس خطرۀ مکثی نموده و قيافًقتاد تا موسبب شو

يعنی ان  گتال آزادشما برای پور) فتنگاقيانوس (فته ايد ھمانا گ تان تنھا چيزی را که راست و حقيقت ۀدرآن نوشت

تکب شده ايد به اين  خود شما اشتباھی را مر اما  در تحليل.و دست اندرکاران آن است)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (

اين اقيانوس يک کمی به طغيان آمده تا خس ! چنين نيست !! نه آقا !!  لب جوی تبديل شده  است اين اقيانوس به: مفھوم

 مطمئن ،اند  و به يقين اين اقيانوس به جوی تبديل نخواھد شد ببروو خاشاک و کثافت ھای روی آب را از جلوی امواج  

 .را داريدمبارزه و ھدف مبارزان  باالتر از آنچه است که شما تصورش  ،باشيد 

بيل جان ناين نوشته از ( خود ابراز داشتند که ۀذشت در نوشتگواری و گ با بزر"معروفی"انجنيررانمايه دپلوم گدانشمند 

 و" سديد "وارگ بزران مستند در دفاع از شعله ای ھا و استاد"فريد پرواز"وار  گو انقالبی بزر) عزيزی نيست
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ر ھر کدام ھم با گ و دوستان دي"عزيز نعيمی"رانمايه گ و "داد پغمانی قخال"رانمايه گ مبارز و دانشمند ،"موسوی"

 را به "ھاشميان" بد نيتی و االغ بودن شخصی به نام ،مراھیگ ،و نا انسانی  خيانت، جاسوسی،نوشته ھای پيھم  شيطنت

ر گخص شما و دي و ش"ھاشميان" اين نوشته ھا برای شخص ۀی داشتند و ھمئفته و در ين مورد تبصره ھاگرتحليل 

 .اطرافيان در صورت داشتن وجدان حد اقل سالم درس عبرت خواھد بود

! ؟ خوب  !!د آن مضمون نيستيۀ شما نويسند"معروفی"رانمايه دپلوم انجنير گموده دانشمند  به فر"نبيل عزيز"حال آقای  

 :نويسم  و صريح میً که است من برايش مستقيمایرگھر االغی دي

 ھر چه "ھاشميان"بی وجدان و پست به نام  ، نراد، خصيه مال، جاسوس، بی عزت،باط موجود مفلوکت به ارًمن شخصا

شخصی ھم جعی و ھيچ ردم و از ھيچ مر گفم ھم باز نمی حرزنوشته ام راست و حقيقت بوده و از آن ھراس نداشته و ا

 . نويسم چون ھيچ وقت ھم خيالی و بدون سند چيزی ننوشته و نمی،خواھم نمی) معذرت(

عطای القاب ا ضد هب) آزاد افغانستان- افغانستان آزاد  (ۀرانمايگتال پوردانم ھيچ نويسنده و ھمکار  ی که من میئتا جا

ر ال بؤ منتھی چيزی که س،دری نبوده و نيستند و چيزی ننوشته اند /تيب قاموس لغت فارسی دری و يا تراستاد ادب 

شود  داده میو به کدام افراد و بر مبنای کدام معياری جع از طرف کی و کدام مرکه القاب !! که يز  بوده و است اينگان

 ؟؟؟؟؟؟

 آيا آن شخص خودش و يا آن مرجع خود دارای چنين صالحيتی است ؟؟؟

 يک ، يک خصيه مال مال عمر طالب،تجع  يک مر،انه ھاگ يک نوکر بي، يک جاسوس دولت ھای خاين،آيا يک خاين 

) استاد ادب ادری (  يک آدم خود خواه صالحيت اين را دارد تا  لقب ، يک آدم جاه طلب،وشآدم بی شخصيت وطن فر

  ؟؟؟؟؟؟؟؟"شميانھا" نمايد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثل ءرا به کسی و يا کسانی اعطا

ڼ مضمون نيستيد؟ با شما کاری ندارم سخنم با آن حيوان و االغی است که آ ۀر شما نويسندگ؟؟ ا"نبيل عزيزی"حال آقای 

من برايت !!! يک تعھد بسپار !!  بيا آقای نويسنده .  نشر نموده است "آنالين-من جرافغان "به اسم شما در ن نوشته را آ

کنی  ئيد میأطالبان را ت!! تو نويسنده بنويس !!! خوند رھبر طالبان است آ "عمر" مال گ س"ھاشميان"کنم که  ثابت می

ان گتال آزادبنويس و نوشته ات را به ھمين پور ،ر مورد تائيدت نيستگا ،فی ندارم کنی با تو ھم حر ر میگ؟ اهيان

 "عمر " نوکر مال"ھاشميان" که سندی وجود داشته باشد که یو در صورتگست و ببفر )ازاد افغانستان-افغانستان آزاد (

تال تقاضا کن تا ين پورکنی؟ و از ھم   را نکرده و از او پيروی نمی"ھاشميان"آينده نوکری در ) نويسنده(باشد خودت 

 ثبت نموده به آدرست "عمر"دست خود  با افتخار از خصيه مالی مال ه  ب"ھاشميان"ی که خود ئبرايت کاپی ويديو

 شما چنان خواھد ۀنه قضاوت ما در باراشند چنين کاری را انجام دھند ورر مايل بگو اگستانت ھم بارسال بدارند و به دو

افغان ( تجع و خاين به نامدر پناه يک  سايت شارلتان مربکار و طالب پرست بوده و  فري،بود که شما ھمه جاسوس

ونھا مردم شريف ما بازی ھای فريبکارانه يجمع شده و با  دروغ و فريب و شيطنت با سر نوشت ميل) انالن- جرمن 

 . لعنت بر شما و صد ھا مثل شما باد،دھيد  انجام می

ان به نام گتال آزاداھی ازين پورگفته ايد گريک دست شمشير و با يک دست قرآن شما مثل آخوند و مال ھای ما با  

من بد (ئيد که  گواھی ھم عاجزانه فرو می افتيد میگتال بی نام و نشان و اھی ھم به نام پورگکنيد و  ياد می) اقيانوس(

 شارلتانی هاين چفھوم چيست ؟؟؟ ن اين شعر به مدآور) و؟گ پس فرق ميان من و تو چيست ب–کنم و تو بد مکافات دھی 

رسی  تحليل و بر،توانيد  موضوعات را نوشته  ست  کنده نمی است ؟ چرا صاف و پوگن فريب و نيرهاست ؟ اين چ

رانمايه دپلوم انجنير گ شما مالمت نيستد  چون آن االغ اصلی وقتی که اتھاماتی بر ،يری کنيد گکنيد و در اخير ھم نتيجه  

ی و خجالت گمند با شر،شت گيش سياه رو شد و روه  ھا رو بء رد آن تھمت و افترابه با اسناد محکم  بست و "معروفی"
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يد و يک  گوھنتون می آنکه خود را استاد پو... گری زھی خر...فتند که چنين است و من ھم نوشتم گوهللا بمن ( نوشت 

نمايد ننک بر او باد و ننک بر ھمراھان و دنباله  ل می پاالن خود بسته است چنين استدالبرپشتاره دپلوم و کاغذ پاره را 

 ! لعنت بر شما نسل نا پاک،روانش و چکچکی ھايش 

 توانيد شويد ر انسان نمیگتوبه کنيد و حد اقل آدم شويد ا

 

  :يادداشت

  . استآگاھانه ويراستاری امالئی و انشائی نشده" نبيل عزيزی"نقل ھای قول از نوشتۀ 

 AA-AAادارۀ پورتال

 


