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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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 Political سياسی

  
  .آزاد ل
  ٢٠١۵ جوالی ١١

 

 ؟؟!!و دانشمند آقای ھاشميان استاد پروفيسور
 

 ،جمندان ارگسخنی چند با خوانند

يچ نوع منظوری غرض تحقير و توھين به شخصيت آقای سانم که در نوشتار ذيل ھتوانم به عرض بر با يقين کامل می

رفتن گ نوشته ھا و موضع ، اين نوشته مروری بر طمطراق ھای قبلیۀيزگفقط ان ،پرو فيسور ھاشميان را نداشته و ندارم

  به  که با صراحت لھجهیانگ و نويسند"آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " ۀرانمايگتال قابل پورارتجاعی جناب شان در م

 قسمت فعاليت ھای سياسی غالمی اسالمی يک  وادارم ساخت تا پرده از، ھمين مسألهباشد  می،جواب استاد پر داخته اند

- سياسی - بوس طالب بوده و ھر نوع مفاھمه وتفھيم و يا ھمکاری ادبی یيک پاکه جناب شان :  شان مستند بر دارم

  خواھد شتباه محض است چون در نتيجه يا شکل طالبی را به خودعاتی  با ايشان به نظر من يک ااجتماعی و مطبو

) دارداری(طالب ھای  آن ۀفت و يا ھم تعدادی بد نام و تاپه ھای مختلف خواھند خورد چون آقای ھاشميان از جملرگ

 ی دار مشھور کشور ماستئنکتا

نات شروع نمودم به خواندن نوشته ھای ياتازه ترين جراه شدن از گ برای آ،شتن دو باره ام به پورتال عزيزگبا بر 

روم به  خرين نوشته ھا رفتم و میآذاشتن را داشت يعنی از گ که نوشته ھای شان ارزش وقت یانگدوستان و نويسند

 دپلوم گ بود که نوشته ھای استاد بزریکه بيشتر از ھمه جلب توجھم را نمود موضوع در اين تازه ھا چيزی ،ذشته ھا گ

ر روی آن صحبت داشته و آن ھمان موضوع گ معروفی و دانشمند محترم آقای سديد و چند دوست ديانجنير خليل هللا

بوس و آستان ی  يک طالب پرست خالصه يک پا، دری بود اما چيزی  جالبتر نوشته ھای يک طالبگھنتدوين فر

تال و ی به پورئ تاخت و تاز ھای ھا وئاند ھاشميان بود ، که با خود نماھبه نام پوبوس طالب پيرامون اين موضوع  

 روشنفکران جا ۀ انسجام که خود را در زمرۀس کميتأر و پيشنھاد  چند کله خام و آدم ھای مضحک در رگان ديگنويسند

 باشد  می،زده اند

از شن  اين پير محيل را بيش  جانبه  و رورامی عزيز نعيمی با تحليل ھای ھمهگاستاد خالقداد پغمانی و دانشمند ھرچند 

ر گ ديۀيزی ھای آقای ھاشميان بايد از زاويگپاشی ھا و فتنه انبنده ھم الزم ديدم در مورد  زھر  ،پيش رسوا ساختند

 را تعداد زيادی از  آقای ھاشميانان آن عرض بدارم که اينگرانمايه و خوانندگ پورتال عزيز و ناگدانندرگخدمت 

 و تا ...جاه طلب و ، خود خواه،متقلب ، فتنه انکيز،فريبکار : ًالشناسند مث ونی میگوناگھموطنان ما به صفات منفی 

 ما از طالب انھموطناز سفانه ھيچ کدام أکه الزم بوده نوشته ھای مستندی ھم درين باره به نشر رسانيده اند متای اندازه 

گی م شايد چنين موضوع بزر شايد خبر ندارند و يا ھ،فته و ننوشته اند گاری ايشان به طالبان چيزی نگذبودن و خدمت 

 ؟!!فته و به آن اھميتی نداده اند گررا ناديده 
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ً را مستقيما  اين اسرار را دريده و اين موضوع طالب پرستی  شانۀفتم تا پردگر تصميم انه به ھمين ملحوظ ارادت مند

ذارم تا نظر گ در ميان ب"غانستان آزاد اف-افغانستان آزاد"ان گتال آزادان از طريق پورگبا پرو فيسور ھاشميان و خوانند

 .ين نه شارلتان به جواب بپردازندگبه قرتک نيفتاده مثل يک آدم مو سفيد سن اميد است جناب شان ،ايشان چه باشد

فته و ناشر انديشه ھای خوب گ روی پاليسی خاص خود به ھر کس  خوش آمديد "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "پورتال 

 خود ،شميان که يک خادم و نوکر طالب و شخص فوق العاده خرافاتی ھمين آقای ھاً ازآنجمله مثال،باشد و بد ھمه می

و بر ھمه معلوم است به صد ھا   نداردۀ در وجودشجستکدام صفت مثبت برو  باشد  جاه طلب و فضل فروش می،خواه 

 و  " باتالق لجنیاز ھر "ی ئی و نوشته ھااھی ھم انقالبگنوع چشم سفيدی و نسبت دادن خود به خانواده ھای اشرافی و 

ی ئ جا"فھميده ھا" درتالش بوده اند تا در مطبوعات بيرون مرزی در بين ... تحصيالت و استادی و ۀياد آوری از سلسل

 ، سيلی  زده "طالب"والنه به روی ھر کس جز ؤ با نوشته ھای غير مس. ولو کوچک ھم باشد برای خود باز دارندًنسبتا

 بزنند بدون ... و ، کمونيست ، نادان ، ابله، بيدانش، کس و کسانی که پيروی از ايشان نکند تھمت و مھر بيدين به ھمه

يزی گاصلی فتنه انکز مرين پورتال جا دارد اما ا کی ھستند ؟؟ نوشته ھای او ھم درًکه بنمايانند که جناب شان واقعا اين

 .ی که من فھميده امئباشد البته تا آن جا  افغانستان میۀنيئندازی نشراتی شان افغان جرمن و آو تفرقه ا

 آنھا زيرا قطع نمودند "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "روابط خود را با پور تال :دانم در کجا خواندم که نوشته اند نمی

 .کمو نيست بوده و مسلمان نمی باشند و امثالھم

جاه طلب و  ، خود خواه، شياد ،يزگ فتنه ان،و گ؟؟ چرا دروغ !!و مسلمان  ھستيد دارشما که دين !! دارمی پرسم آقای دين

 ؟؟ !!ند ااسالمیيد که ھمين ھا صفات ئوگکه ب ر اينگم خالصه نوکر طالب ھستيد ؟؟

 ...لبدينی ؟ پاکستانی ؟ ايرانی ؟ وھابی؟ و گسيافی؟  طالبی؟ داعشی؟ ه نوع است ؟چاريد که اسالم شما گھمچنان بايد بن

 .را معرفی داريد اسالم تاننوع 

  که باشيد آيا به قرآن ايمان و باور مندی داريد ؟؟؟یحال در مجموع ھر نوع مسلمان

 يعنی ھدايت کنيد ،آنھا را رھنمائی کنيد: ويد گکه می در مقابل کافران و بيدينان قرآن دو بر خورد متضاد دارد يکی اين

 حال شما مثل اين غالمان شيخک ھای عربی و »آيات مدنی«ردن بزنيدگ آنھا را ھر کجا يافتيد بکشيد و .»آيات مکی«

ی دارند و ھميشه ادعا دارند که اسالم دين صلح است بايد بيدينان را رھنمائی گجيره خوران استعمار که در غرب زند

  چرا اين بيدينان را رھنمائی نکرديد ؟؟؟؟ شما ھم در غرب بود و باش داريد ؟،کنيد 

 چرا نزديد ؟ شما خود تان دربين ،زديد دينان را کردن می بیاز يک   سوره ھای مدنی داريد بايد شما ھرر ايمان بهگا

داريد از کمک ھای بيدينان استفاده ھای  کنيد از پول بيدينان اعاشه  می ی داريد برای بيدينان کار میگبيدينان زند

کنيد معلوم ميشود آقای  تال را به خاطر بيدين بودن شان ترک میپورداريد ؟؟؟ اما  ر نمیگم داريد مختلف می

 ايمان چه شايد از آڼ اطالع کافی ھم نداشته ،داريد نداريد می ئيد و ادعا  گوپروفيسور شما ايمان کامل به آن دينی که می

 باشيد

فاتی دينی و مذھبی  مطلب خراتوانيد صد ھا  می»بخش آيد ئولوژيک«تال رشيف پورآشما با مراجعه به ! استاد ھاشمان 

 ! بر شماباد شرم ...تال نامسلمان وبنويسيد که پوريد و بعدش ئرا مطالعه نما

ی که آموخته ايد از اسالم ھم ئر ھنر ھاگ مسلمان ھای مکتبی بوده و در پھلوی ديۀر شما از جملگا !پروفيسور صاحب 

ه داريد بنويسيد و با مردم شريک سازيد به مردم قناعت بدھيد  چرديد آنگتال قطع عالقه نکنيد بر ردانيد با پو چيزی می

 فقط ھر چه چرنديات ياد داريد با ،شنی اندازيد فرقی نداردموضوع از ديد اسالم روتوانيد در مورد يک  ر ھم نمیگو يا ا

 شيخ و مفتی روايت از چندال ھيچ کسی ھم جواب ندھيد فقط آيت و حديث و ؤچند جمله عربی شروع و بنويسيد به س

 رگ ما  خونسردانه نظاره  و»تعدادی در ھمين راه روانند«کند  يت میئيد ھمين مارا کفاگوب
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چون از !!  مسلمان ً نباشم که باور مند ھستم که شما مسلمان ھستيد وواقعایمن شايد تنھا کس! داکتر صاحب ھاشميان 

 ، صفاتی که در وجود شما نھفته است و در نوشته ھای شما فعاليت ھای سياه و تاريک شما به نفع جانوران طالبانی و با

ی ھموطنان در امريکا و فتنه ھای شما ھمه و ھمه ئرد ھم آگم در چند کنفرانس و ه ای که شنيدئفتار شما تا جاگدر 

 باشد  يک موجود مسلمان طالب و نوکر استعمار میۀنشاندھند

اه گکه تعداد زياد ھموطنان ما اسالميت شما را در زمان قدرت طالبان آتباط اين موضوع الزم می افتد ياد آور شوم به ار

 نوشته ھای جناب شما در ۀتوانند با اندک مطالع شدند و فھميدند شما و اسالميت شماچه نوع است و امروز ھم ھمه می

که   حال اين،ا نمايند شما را به يقين مطلق معرفت پيد جناببا   ، در زمان حاکميت طالبانًزمينه ھای مختلف مخصو صا

واھی گ نوشته ھا و اسناد به جا مانده از جناب شما ۀ چون ھم، فرقی ندارد،يدگوئ ھر چه ب،جناب شما ھر چه بنويسيد 

 ذار طالب وگشميان خدمت آقای ھا  ، است"ی پوش و مدرنئنکتا"ھاشميان يک طالب مطلق اما د که پوھاند ندھ می

نه چنين : يندگو ب"ھاشميان"  فقط الزم است جناب شان »اين ادعا خيلی ھا ھم ساده استبوت ث« ، يد مال عمر استًصتاخا

ال مختصر از استاد داشته ؤخواھم چند س ری میگ ءفقط قبل ازين افشا !!ی غلط است ؟؟؟ ثابت نمودنش از من ئادعا

 .باشم و اميد است ھر چه زود تر جواب واضح و پوست کنده بدھند

 ما به افغانستان سفری ۀآيا شما در زمان حاکميت  حيوانات وحشی به نام طالب به کشور تباه شد: يد ئامبفر: استاد عزيز 

 داشته ايد يا خير ؟

 آيا شما کمره ای با خود ، تلويزيون را حرام شمرده و به دار می کشيدند، کست تايپ، اين جانوران کمره ۀدر ھمان دور

 شما در سيستم طالبانی اسالمی و ۀيری نموديد چه دليلی وجود داشت که کمرگ فلم ر برده بوديد وگبرده بوديد يا نه ؟ ا

 يد ؟ئيری نماگشرعی شد و به شما اجازه داده شد تا از بعضی نقاط کابل و فعاليت ھای طالبان  فلم 

وديد تا جان داريد سيديد؟ آيا اين حقيقت دارد ؟ و تعھد نمال عمر و دست ھايش را چند بار بوشما چشم کور م: يند گومی

 ورزيد ؟ آيا اين حقيقت دارد ؟؟  تالش می» شماۀفتگبه «مال عمر آخوند مجاھد "  امارت اسالمی"برای بقای 

وسفندانش گاوھا و گ خود برای ۀيل مال عمر در طو، زمانھماننظر به اخبار سی ان ان و تصوير پخش شده در

 بايد به ھيچ یش  ياد آوری نموديد که در صورت تکرار چنين اعمال و شما در سفر تان براي،ذاشته بود گ  کنديشناير

  آيا اين موضوع صحت دارد ؟، داخلی و خارجی حق مصاحبه و تصوير بر داری داده نشود ۀرسان

 امارت اسالمی مال عمر شرعی اعالن  و فلم    و پخش آن ھمه از طرف ی ثبت نموديد که کمرهئيند شما ويديومی گو

 يد ؟ئرت اسالمی در سراسر جھان پخش نمايو را برای تبليغ به نفع  اماديديد که اين ويدگر موظف ًعاشد و شما شر

يو ايستاده و با ی امارت اسالمی در قسمت اخير ويديانات کابل و فعاليت ھايری از جرگشما ھم   بعد از فلم : يند  گومی

داريد و  ز مردم دعوت به اطاعت از امارت اسالمی میحق به جانب با پيراھن و تنبان و شکم بر آمده  اای قيافه 

 تمام مصيبت ھای ۀ و رفع کنند، قانونی،تواند شرعی  انه دولتی است که میگکنيد که اين دولت ي ھمچنان سفارش می

 کشور باشد ؟ آيا اين حقيقت دارد ؟

 کاپی نکنيد ورنه محتويات اين ويديو از بين اده ايد کهذاشته و تذکر دگی ئيکااه دالر  امريو را پنج ھم قيمت ھر ويدًبعدا

يورا بخريد تا مال عمر و چشم کور او را ببينيد ؟؟ اين حقيقت دارد  يا نه ؟؟؟؟  پنجاه دالر بدھيد و اين ويدًرود لطفا می

کار تمام يا روشن شده و فتن شما قضاگ فقط با يک بلی و يا نه ،االت خيلی ساده استؤآقای ھاشميان پاسخ دادن به اين س

  .است

بنده به اين عقيده ھستم که با طالب و طالب پرست بوت پاک مال عمر و اشخاصی که ازين قماش ھستند نبايد با منطق و 

  .استدالل صحبت نمود بايد ماھيت آنھا را افشا نمود و بس

 .باشم ستاد خليل هللا ھاشميان میافقط منتظر جواب شما آقای  پرو فيسور 
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کرد و از زنجير شکنی  ر ھا صحبت میگ از زنجير کار"رگارگاسحق ن"نی که آقای مضطرب باختریم آمد از زماياد

!!!!! ؟ از تصوف و بيدل شناسی خبری نبود!! در پی دارد گدانست اين زنجير شکنی ھا زندان و مر چون نمی!!!!! 

ی از نعمت ھای  بھشت و ئستکارتھاشان پو در ھمان زمانھا دين فرو»شايد«او يک وجدان انسانی و انقالبی داشت ؟؟ 

 ،پرواز فرشته ھا در حالت ، تصاويری از پل صراط ، موجودات داخل قبر ، دلدل علی ، براق محمد ،عذاب ھای جھنم 

 ۀی  که  عذاب دھندئدھار ھاھمه تصاويری  بود از مار ھا و اژ و جالبتر از   شيطان ملعون ه کريۀ چھر،عرش معلی 

؟؟ و اين ھمه چاپ پاکستان بود !! بود  که ھر کدام آنھا ھزار سر  و ھر سر آنھا ھزار نيش داشت ناھکاران در قيامتگ

 ؟!!!ی است که ھزار سر دارد و ھر سر آن ھزار نيش ئحال می بينم که آقای ھاشميان از ھمان مار ھا و اژ دھار ھا

 

 

 

 

 


