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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

  
  .آزاد ل
  ٢٠١٥ نومبر ١٦

  

 "ھاشميان"در دفاع از 
 بدون مقدمه

 

جمند عرض ان ارگ بايد خدمت خوانند"ھاشميان"تباط دفاع از موجود کثيفی مثل قبل از پرداختن و تشريح مسايل به ار

  :بدارم

 ۀو به زعم و مفکور   بد بختی و آالم اجتماعی کشورم بوده و کمتر در عمرم خنديده ام،قرف ، دامان رنجۀ زادمخلص تان 

من ھم از آن جمله آدم ھای محروم جامعه  بوده و ھستم که در )  و محقق"ھاشميان"فيلسوف رخ(ھای کثيفی مثل آدم 

ديده است گريشانی افکارم ی و پرگفسردرنج می برم و نه باعث ا اما من نه ازين ،آسمان  ستاره و در زمين سايه ندارم

 بی ،دری ه نويسند ؟ به اين در ب يند ؟ چه می گوکنند ؟ چه می ران در باره ام چه فکر میگکه دي بلکه بدون توجه به اين

از طفوليت عادت نموده و سال ھا است خوشحال بوده  و ھستم و بر   محروميت و بد بختی ،فقر ،بی سامانی ،خانمانی

 ، شرف باخته ھا،ران مثل آقا  زاده ھاگ بين خود و آڼ دي، يک حدود،يک سر حد: که  چرا؟؟ برای اين!! بالم خود می 

 می ...و  بی شرفان ، بی وجدانان ، دين فروشان ، نوکران استعمار، وطنفروشھا،پلوسھا چا،نا مرتجع، طفيلی ھا،نائنخا

 محرومان ۀکشم چون از ھمين طايف ز فقر اقتصادی ام خجالت نمی؟؟ ا!!!که  چنين ھستم   و افتخار دارم به اين بينم 

شنفکران من ھمانم که رويعنی !! ر گ رنجبر و کارۀباشم يعنی طبق وابسته به ھمين طبقه می اقتصادی جامعه بوده و

ده ام       ر صنعتی پشت ماشين بوگو رنجبر و ھمان کارر گ بلی من ھمان کار،چپی و انقالبی در باره اش سخن می رانند

 استاد و مبارز ۀ دل خنديدم آنھم از خواندن دو نوشتته دو بار از درين چند سال اخير فقط دو بار فقط دو بار واقعاً 

که از  خواست تخلصی برای خودش انتخاب کند و دوم اين که می که به ارتباط اين يکی آن) داد پغمانی خالق(رانمايه گ

که اوشان طنز نويس ماھر و استاد ھستند شکی نيست اما اين طنز نويسی ھم   اين،دمنديخ  واقعاً ) خر فيلسوف(نوشتن 

ر مسلحانه تا پای گ ھای اشغال وقتی يک مبارز که سالھا  در مقابل نيرو.ھنری است که ھر کسی چنين توانائی را ندارد

ان و گدشمن تا دندان مسلح و نمايندابل   و بند اسارت در مقد انسانی از قيۀخواھی و نجات دھند داشتن افکار آزاديجان با

ده است يگانقالبی جن ھای قدرت دولتی در يک چوکات اصولی و سازمانی هسی نشين شان بر اريکچوکره ھای کر

 .و امثال شان) عزيز نسين(ھای  از نوشته  یری دارد تا خواندن طنزگخواندن طنز ھايش کيفيت دي

 يک ۀ شايستواقعاً )  لقبی(که چنين  نوشتن شان خوشم آمد برای اين)   فيلسوفخر(تر ازتمام طنز ھای آن محترم از بيش

 که در چندين نوشته ای از دوستان بدون طنز به شکل جدی از ی با ھمان صفات"ھاشميان"چنان موجودی کثيفی مثل 
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ر تمام سرشت گته و بيانيده است تطابق کامل داشان با اسناد و مدارک به نشر رسگين پو تال آزادامدتھا به اينطرف در

 .باشد چنين يک موجود کثيف  می

 ، مردانکی به مفھوم جوانمردی،ی که غيرت و ھمت افغانیئشته ھا در کشور خود ما آن زمانھاگذ افغانی در گدر فرھن

  از مثالً ، انسانيت وجود داشت کلمات و جمالتی داشتيم که معرف کامل يک انسان بود ، شرف ، عياری،انساندوستی

 طرف با شنيدن ھمين يک ،چو تار است: فت گشد که فالن شخص چه نوع آدم است ؟ در جواب می سيده میشخص پر

 يا ، يا ممسک،ديوث است : يد که گو و يا جواب دھنده ب،توانست تمام خصوصيات آن شخص را بفھمد کلمه می

ام معنی به شناخت ال کننده با تمؤکرد که س يت میفتن ھمين يک و يا دو کلمه کفاگ ... و ، يا کاکه ، يا بی پدر ،خرابات

  .اھی  يابدگشخص مورد نظر آ

ر تمام گرا خنداند بيانن  که مۀ آن عالوه ب"ھاشميان" ی مانندشخص خرفت و جاھلبه ) خر فيلسوف (ۀ ترکيبیاطالق کلم

 اخالق اجتماعی به نام کيبی وجود يک موجود فاقد احساس انسانی وو عناصر تشکيل دھنده و تر عادات ،خصلت ھا 

مثل ھميشه تعظيم نمودم نتوانستم با ) داد پغمانی خالق(که به دانش و فھم استاد   اينۀ عالوه  بود و من ب"ھاشميان"

 ؛ خود داری نمايم"ھاشميان" ۀ قيافن که ازين آدم پر رو و شيطان دارم از خنده ھای مسلسل خودم با مجسم نمودیشناخت

 مريخ دنبال ۀدر چنين شرايطی که بشريت در کر: که  چرا ؟ برای اين،ه خنده ھايم متاثر ھم شدماما در پھلوی اين ھم

ھای سراسر جھان در راه محو و ر جنبش ھای انقالبی خلق گجديد اند و در جھت دي دنبال اختراعات  ،ردد گآب می

ای زير اند يشه ھای دمو کراتيک نوين به کات بندی ھانقالبی در چوبودی استعمار و استثمار فرد از فرد با عمليات نا

حال ويان استعماری در سراسر جھان در گنی طبقات محروم برای نابودی زورنيرو ھای انسا ،مبارزه بر خاسته اند

يری  و يا ھم بر خورد ھای مسلحانه ھستند و در شرايطی که استعمار جھانخوار از تشکل و تجمع نيرو ھای گشکل 

 مانع جنبش ھای ...و   کشتار،فريب و نيرنک ،ه در آمده و سعی دارد تا با انواع مختلف تزويرانسانی پشتش به لرز

ی گفباختسازند ؟ و به شر او مانند خود را بی آبرو میگما ) خر فيلسوفان(فيلسوفانی داريم و انقالبی مردم شود  ما خر 

رويم روی اصل  که  از موضوع دور نشويم می کنند ؟؟ تفاوت ھا زجر دھنده است ؟؟ برای اين خود افتخار ھم می

 .موضوع

 جای شکی ،تواند خر باشد ؟  تواند فيلسوف باشد ؟ و يا ھم فيلسوف می  است؟ و يا میخر فيلسوفخوب اين که آيا 

تواند فيلسوف باشد و فيلسوف ھم   قبول کنيم که خر میر عجالتاً گ است و اذاشته شدهگ) خر( چون قبل از اسمش ،نيست

پس بايد توجه داشت که دنباله روان و  !! ھم خر ھم فيلسوف يعنی  "ھاشميان" مثالً ) خر فيلسوف(يعنی !! تواند خر  می

تشريف ) خر فيلسوف ("ھاشميان" با مدارک و شواھد عينی قبول کنيم که ر فعالً گا چکچکی ھای او چقدر خرتر اند ؟؟

 . و بشقاب چينھای او يعنی نوکران نوکر،چکچکی ھا ،مبوری ھا ج، دنباله روان، منشی ھا،دارند برويم سراغ پيروان

 ، صغير"عبدالقيس"(ری مثل گشد آقايان دي) خر فيلسوف( که "ھاشميان" ،ھين به مقام و منزلت خر نباشدر توگا 

 ما به ذاشتم که مدتھا قبل يکی از داکتران اسالمیگجلو اسم قيس جان  را برای اين "لاعبد" ۀکلم) (،درحال کبير شدن

 "نبيل عزيزی"و ) دادند را جواب نمی ال شانؤکردند و س شد صحبت نمی  شروع نمی"لاعبد"کسانی که اسم شان  با 

يعنی پيرو ( بايد کره خر باشند چون پيرو خر  استند ؟؟ ) خطابش نمود "عبدالنبيل"اين ھم اسم اسالمی نيست بايد ( 

 يک خر ھم پا ئينتر ۀي که چطور آن نوشته ھا از سو،رين شان مراجعه نمائيدخآ ۀ به نوشتر باور نداريد لطفاً گا) ھاشميان

قيس "به نام ری پيدا شده که بادنجان دور بشقباب خر می چيند گو بعدش ھم يکی دي) آقيانوس تا لب جوی( ھمان ،است

 ریگپرچمی  ۀشود اين آقا سابق ديده میکه ی ئتا جا  چون، خران باشد ۀ مسلما اين شخص بايد خر تر از ھم".کبير

  خران در حال کبير شدن است میۀاه علم و دانش صغير تر از ھمگکه از ن  با وجودی، ھم می کندداشته و به آن افتخار
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 فقط و حتما بايد کبير شود ،قی ندارد به ھر شکلی که باشد شود فر"کبير") ھا شميان(خواھد توسط خصيه مال طالبان 

نمايه برداشت نمودم که اين شخص راگرامی درين پورتال گانشمندان ای مستند استادان و د؟؟؟؟؟؟ از نوشته ھ

 زنا زاده ھای ) (محمودی   ميرويس ودان(چمی ھا به قول ارجمند انقالبی نترس پر چمی االصل بوده و پر) عبدالقيس(

 . نوشتن درين باره زيادی خواھد بودو!! را  دانند سياھی تاريخی پر چمی ھا و عملکرد ھای شان ھمه می) تاريخ اند

 اين ،باشد می) خر فيلسوف(  ھمان "ھاشميان"وھی که ھست يکی از دنباله روان گيا ھر ) قيس کبير يا صغير(اين آقای 

 ،کرزی ،چمینوکر پر ،سوس جا،شيطان ،نراد ، بی وجدان پست "مال عمر"طالب پرست و خصيه مال ) خر فيلسوف(

 با ويديوی ثبت نمود و علناً ) خر فيلسوف(اين ) طالبان(يت جانوران وحشی در زمان حاکمو ھر قدرت مند است و 

ويدئوی (می کامل طالبان را دولت شرعی و اصولی و منطقی اعالن و مردم را دعوت به اطاعت ازين دولت نمود بيشر

 چه نوع "بيل عزيزین" و "قيس کبير" ، چنين خری است"ھاشمان"که  حال اين) اين خر فيلسوف موجود است 

 منکر اين "ھاشميان"ر کسی ازين جمبوری ھای گنوشته ھای قبلی ام ياد آور شدم اتوانند باشند ؟؟من در  جانوری می

 خود را به آدرس ۀ؟؟ لطفا بنويسند و نوشت !!"ھاشميان"شمول خود ه يند که اين ادعا واقعيت ندارد ب گوادعا ھستند و می

 که  ثابت ئیارسال دارند و تعھد کنند که در صورت موجود بودن چنين ويديو)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (پورتال 

 خاين و طالب بوده و به نفع طالب تبليغ نموده است از ھمکاری  و دنباله روی با ،تجع  مر"ھاشميان"کند می 

البانی و ھاشميانی مبارزات  صرف نظر خواھند نمود و منحيث يک شخص با وجدان با ضديت با افکار ط"ھاشميان"

 سال خواھد شدان به آدرس شان مجانی ارگند داد کا پی ويد يو از طريق پورتال آزادخود را ادامه خواھ

  و نفر "من آنالنجر"ول ؤ ھمين مس"صغير" يا "قيس کبير"خواھم طرفم شخصی به نام   میتاه مشخصاً  کوۀدرچند جمل

 .لو باشدوگ جان ژي"نبيل"دومی ھم 

، "قيس" از نظر شما که بين حروف تفاوتی وجود ندارد لذا می توانم به جای - جانضيق":  قاطع و مشخص فقط

!! نظر به اعتراف خود تان ) گاقيانوس بزر(تواند در   بازی ھا نمی"ھاشميان" اين ديجيتل بازی ھا و ، بنويسم" قيض"

طالب پرست و مرتجع : ھانی جواب  بده در مطبوعات جال را مردانه بدون حاشيه روی ؤساند فقط دو سی برئترا به جا

  ساده بنويس روشنفکر .فقط کافی است ر نيستی؟گ ا،ھمين بس است!! رھستی فقط بنويس بلی گ ؟؟؟؟؟؟؟ اهھستی يان

 ضد ، ضد اند يشه ھای نشنلستی فاشيستی،چمی  ضد مفکوره ھای نوع پر، استثمار ، ضد استعمار، وطنپرست ،انقالبی 

       .ھمين و ساده!!! ه ھای آخوندی و طالبی  ھستی مفکور

مال "خصيه مال ) خر فيلسوف(" ھاشميان"و خواھيم کرد که ) چنانچه تاحال ثابت شده( من و ما برايت ثابت کرديم

غ ئيد نموده و تبليأ آن تۀ عالوه ب،کند اه  امارت اسالمی او را رد نکرده و نمی گ رھبر طالبان بوده است و ھيچ"عمر

 .ی خواھم داشت تا ثابت کنم آنچه بايد ثابت شودئبعد از جواب ھای خودت  نوشته ھا! مستند ھم نموده است 

 درين يف داری نمک حرام ھم ھستی و قبالً  لوده تشر... عميق يعنی تا ی بيسوادۀ عالوهتو که ب !! "نبيل عزيزی"آقای 

 از دوستان با را نداری يا  قدرت حل و تفھيم موضوعات آنر سواد خواندن و  گی ھم وجود دارد و ائباره نوشته ھا

)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (مت ظان پورتال با عگا را به خواندن نوشته ھای نويسندير و آنھگسوادت کمک ب

يشانه ر بی آالگشما که ا: "جرمن آنالن"تال ان و ھمکاران قلمی پورگنويسند خواھم خطاب به رھنمائی کن و ھمچنان می

 فقط  زنيد اين نوشته  در ضديت با شما نيست يت و آزادی انسان از قيد انسان قلم میو شريفانه و صادقانه در  راه بشر

خواھند  خود را سرش نموده و ازين پير خرفت می) ھا شميان(ست که در زير  پاالن خر فيلسوف جه آن کسانی امتو

 .د چه صغير چه کبير باز ھم ھمان  خر است حال خر ھر چه باش،بسازند ) االغ کبير(يک 

 عرعراه دنبال اين  پير بی خرد رفته و فريب گبيخبران که نا خود آ ،اھانگ نا آ، کاسه ليسان،ھر کسی ازين دنباله روان
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 واقعاً  پد وتو مردم بی دفاع و محروم  شان می ارند و دل شان برای اين وطن د شرف ر واقعاً گھای او را خورده اند ا

نمايم از ھمکاری  و  ئی داخلی مبارزه نمايند تقاضا میگوان و استبداد و زور گانگخواھند عليه استبداد و تجاوز بي می

يو دارد و شيرين زبانی  ويد، است "مال عمر" بوس ی او پا، او يک طالب است،دست بکشند)  خر فيلسوف(پشتيبانی 

که متوجه اين نکته شديد توسط  يناتوانيد بعد از خورده می و شما عزيزان فريب ، نموده است"مال عمر"در وصف 

يوی کاپی  ويد) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد (ان گم جوانب موضوع و ارسال آن به  پورتال آزادنوشته ای با تشريح تما

 .دست آوريده اين شخص پليد و بی عرضه را ب

نادانی و يا  پشيمان ھستی و بی جھت و روی ن يعنی واقعاً ين خود پشيماگ ننۀذشتگر از گا : اما تو شخص خر فيلسوف

 اين ويديو را ثبت نموده و به ھموطنان عزيز و "مال عمر"ذاری از گوھی خوردی و در خدمت گھر علتی که بوده يک 

درک ھم يو را به قيمت پنجاه دالر امريکائی به فروش رسانيدی تا ازين ممه جا در امريکا و کانادا ھر ويدبی خبر از ھ

 ،یگ حرامزاد... شيطنت و ،کاری کردی مثل سابق فريب...صاحب چند پولی شوی که شدی فقط بنويس پشيمان ھستی و

ھی  من بد کنم تو بد مکافات د( نوشت "نبيل جان عزيزی" مثل که آن چکچکی بيچاره طفل نادان ،ريا کاری  و نرادی 

اشد که به اسم اين طفلک بی زبان نوشتی ؟؟ بوشته ھم از تو پست شايد ھمين ن ) و ؟گ پس فرق ميان من و تو چيست ب–

 ؟... چون شما،ئه خواھم نموديه مفصل خواھم نوشت و شما را تبردر آڼ صورت من حاضرم از تو دفاع کنم و دفاع

ھی کامل با اگين شارلتان ديده درا با آارا از) استاد ادب دری(مسارانه لقب ھمچنان به آن دو خانم که بدبختانه و شر 

ھنوز ھم دير نشده نمايم که  يافت نموده اند باز ھم ياد آوری میاھی شان نوشته بودم درگ غرض آ که من قبالً یوجود

 من ،ھداريدگی خود را پاک نگر از خود دور و شخصيت ادبی و  فرھنين و سياه را ھر چه زودتگاست اين لقب نن

ی آن مقام را داشته باشنددر گه مرد که شايست ادبی کشور چه زن و چتا دادن چنين لقب ھا با ھيج شخصي خودم بشخصاً 

ی گ  ملی و فرھنۀ و شخصيت ھای برازندگھن ھنر و فر،د غرض احترام به مقام ادب نشه و کنار دنيا که باشگوھر 

 ،جاسوسی ،ناه نوکری استعمارگ خود آلوده به ،ول عر ضه کنندهؤجع و مقام مسکه مر  به شرط اين،مخالفتی ندارم

 .ی اعطای اين لقب را داشته باشندگو بی شخصيتی  نبوده و شايستء  افترا، تھمت،پستی

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


