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  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"متصديان پورتال

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠٣
  

 !قابل توجه ھم ميھنان و دروغپرداز بی آزرم ھاشميان
  

 که از دانش و فضليت افراد دانشمند کشور استفاده  ،ھميشه آرزومند است" افغانستان آزاد –افغانستان آزاد "پورتال 

کشور مستفيد " برجستۀ"ميھنان ما بتوانند از نظرات افراد  تا ھمنموده  و نظرات عالمانۀ شان را در پورتال رؤيت دھد

کان اصالح و بريدن از گناھان را از اين خصوص، پورتال سعی می کند تا ام در. گردند و به غنای علمی خود بيفزايند

ما اين روش را در مورد داکتر ھاشميان به .  مگر اين که شخصيت وی برای ديگران زننده باشد،ھيچ کسی دريغ نورزد

ًپورتال قبال به عمق کثافت و پستی اين نابخرد پی برده بود، با وجود اين سعی .  کار برديم اما نتيجۀ معکوس گرفتيم

ستيم که باالخره دان.  او فرصت دھيم تا خود را دوباره با لباس انسانيت آراسته سازد و از ھرزگی بپرھيزدکرديم که به

 ھاشميان را کسی نيافتيم که بتواند خود را از اژدھای خودی برھاند و بر نفس آلودۀ خويش سعی ما به عبث رفته زيرا

را به داکتر ھاشميان  ٢٠١۵ جوالی ۶ رخک ايميل خصوصی مؤي"  آزاد آفغانستان–افغانستان آزاد "پورتال . چيره شود

  :ًلطفا به متن ايميل پورتال توجه فرمائيد. ميھنان  رؤيت دھيمفرستاد، که مجبوريم متن آن را به ھم

 

 ! آقای داکتر ھاشميان

کنند و در تمام زمينه در تمام ساحات مانند يک گروه واحد عمل می "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "متصديان پورتال 

وجود است که ھيچ در ميان متصديان پورتال انضباط محکم دوستی و برادری م. ًھا مشترکا با ھم ھمکاری می نمايند

ھر نوع اغواگری و دوروئی  فقط برای اغواگر سرافگندگی و شرمساری بار می . ھم شکستن آن نيستفردی قادر به در

ھتک حرمت نموده و پا را از گليم  از متصديان پورتال، به آقای سيد حسين موسوی، يکیشما در نامۀ تان عنوانی . آورد

مائيم، الکن تا اکنون ما ھم می توانستيم  با  کلمات  خشن و دور از آداب انسانی با شما پيش آمد ن. تان فراتر گذاشته ايد

شت شخصيت متزلزل شما، اين ردارنظتنداری نشان داده که البته با دپارچۀ پورتال از خود خويشمتصديان يک

 آزاد –افغانستان آزاد "گفتار ضد کرامت انساتی شما با گفتار شديد پورتال دشمن شکن .  داری ديرپا نخواھد بودخويشتن

  . مواجه خواھد شد و شخصيت ضعيف شما زير حمالت بی امان پورتال قرار خواھد گرفت" افغانستان

داشتۀ خود،  اشتباھات  دستبر مبنای خط مشی"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "م شما بايد شاکر باشيد که پورتال معظ

ًامالئی و انشائی شما را نشانی نموده تا در آينده متوجه خطا کاری خود باشيد، خصوصا اين که ادعای قاموس سازی ھم 

حق جلوه داده و اظھار می داريد که اين سبک و جای تعجب اينکه شما با لجاجت خاصی که داريد، خود را به . داريد

ادعا می " زبان شناسی"عجبا که اين بار اول در تاريخ خلقت بشر است که يک شخص آن ھم استاد . اسلوب من است

. اين اعتقاد شما، صد در صد تحجر فکری و دماغ فرسودۀ شما را نمايان می سازد. نويسی سبک من استکند که غلط
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اگر به اين . صحيح و پر از غلطی ھای امالئی و انشائی را به چاپ برساندمکلفيت ندارد که مضامين نامترين پورتال ک

آموزش علم منحصر . فکر پوچ ھستيد که تنھا شما می فھميد و نه ديگران، اين خود داللت به جھالت عظمای شما ميکند

اگردانی را می شناسيم که نسبت به استاد متحجر ش. به يک فرد و گروه ھای معينی نيست که  صرف آنھا به آن بنازند

  .پس گفتار کودکانۀ شما تفی است رو به باال. پيشی گرفته و خود در طول ساليان آموزش، استاد شده اند

 حرف بزنيد و اال خود در آتش داشت سن تانمتوقع است که با درنظر" د افغانستان آزا–افغانستان آزاد "پورتال 

  با احترام. خواھيد شدافروز تان ذوب خود

  ٢٠١۵ جوالی ۶

  متصديان پورتال

  

ھرچند مطمئن نبوديم، باز ھم فکر می نموديم که اين انسان بی شخصيت و فاقد اخالق نويسندگی، آنقدر عقل خواھد 

  .رندداشت تا بيش از اين خود را رسوا نساخته، به ھدايت دھندگانش تفھيم نمايد که وی را از اين لجن پراگنی معاف بدا

ت مستعمراتی مصداق کامل خود را يافته، بادارانش در دول" مأمور و معذور"مگر با تأسف مشاھده نموديم که اصل 

ھا و متباقی جواسيس امپرياليزم غرب و شرکای جرم و جنايات ديروزش در وجود اعضای "جھانی"کابل در وجود 

داری از پدر به فروش ميھن رسوا که اينک در ميراثرچمی زادۀ رچمی ھای آشکار و نقابدار و پپشورای انقالبی، 

  .اشتغال دارد، وی را اجازه ندادند، تا به آخرين توصيۀ ما عمل نموده، بيش از اين خود را رسوای خاص و عام نسازد

ان تر از گليم بادارانش نيز دراز نموده، ضمن اھانت به چند تن از ھمکاربی آزرم استعمار اينک، پا را فرااين دلقک 

 چاپلوسانه می خواست از شخص ھاشميانقلمی پورتال، ھمکار عزيز ما آقای دپلوم انجنير معروفی را که تا چندی قبل، 

با " مک کارتيزم"سی بگيرد، با تکيه بر مکتب بدون آن که به بحث ايشان تماخرمن دانش ايشان توشه ای بردارد، 

  .تسلسله ای از اتھامات واھی اھانت و توھين نموده اس

 اين اھانت را بدون پاسخ " آزاد افغانستان-زاد آافغانستان "ما ھمينجا با صراحت کامل ابراز می داريم که پورتال 

 را که دستانش  دروغپردازی اين نوکر ھاشم جالد،نگذاشته، در کنار آن که شخص آقای معروفی با ارائۀ اسناد رسمی

افشاء خواھد نمود، ما نيز به نوبۀ خود به اين انسان بی آزرم چنان به خون دھھا روشنفکر و آزادۀ کشور آلوده است، 

  :که گفته اند. ش نيز ديگر يارا و جرأت توطئه گری عليه پورتال را به خود ندھندرسی خواھيم داد، تا صاحبان اصليد

  "سگ را بزن که صاحبش بترسد"

  

 


