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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۶
  

   و کمونيزماز شعله ئی ھا" ھاشميان"علل نفرت 
  

ر که در آن ضمن بستن اتھامات بر دانش" ھاشميان"به دنبال ارسال نوشتۀ خر فيلسوف زمان  مند متعھد کشور دپلوم انجني

ای  ل هللا "آق یخلي ان " معروف ود را از جري ه وار خ ب و ديوان رت عجي ال، نف ر پورت ی ديگ اران قلم د از ھمک ی چن و تن

وان در " شعله جاويد" د ت ه، در ح ی را يافت ين نفرت ل چن ا عل و کمونيزم نيز بار بار ابراز داشته بود، به اين انديشه بودم ت

  . نمايمزمينه روشنگری

ردم  ه وطن و م اين ب موضع گيری قاطع و روشن متصديان پورتال در زمينه که افشای ھويت استخباراتی اين عنصر خ

ی شخصي"معروفی"آن را آشکار ساخت و ھمچنين توضيح عالمانۀ آقای  سان ب ن ان ردازی اي ا آن  در افشای دروغپ ت، ب

ونی که اسناد محکمی بودند برای پذيرش اين که، در مقطع ک ال " ھاشميان"ن ه پورت ستی علي ۀ امپريالي مجری يک توطئ

اد ھای استخباراتی دور و نزديک انتخاب " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" ، متصديان و ھمکاران قلمی آن از طرف نھ

ر ھمک ز گسترش بياباشده و چه بسا، دامن اين اتھامات و دروغپردازی ھا، ب ال ني سندگان ديگر پورت د، مگر ران و نوي

  .نمی تواند بيانگر تمام علل آن باشد

م و - سپتمبر۴ - عصرديروزخوشبختانه  ه اھل عل ه ھم تان ک ن از دوس د ت ا چن ده ب ين ش  در جريان يک ديدار از قبل تعي

د و برخی  دگانی می نماين دانش بوده، برخی ھا بعد از سالھا تدريس در پوھنتونھای کشور، اينک با پول تقاعد خويش زن

ھای " سايکو تريست" و بين آنھا يک تن از ھنوز ھم به تدريس در مؤسسات تعليمات عالی در کشور اشتغال دارندديگر 

ومی کشور، موضعگيری ھای  معروف کشور، نيز وجود داشت، فرصت مساعد شد تا ضمن بحث راجع به اوضاع عم

  .را نيز مورد بحث قرار دھيم" ھاشميان"اخير 

  : مورد نظر ما به بحث گذاشته شده باز شد، قرار آتی بودنکاتی که به ارتباط موضوع

ه "زاد افغانستانآ-افغانستان آزاد" مبارزه عليه پورتال-١ ، متصديان و ھمکاران قلمی آن، بخشی از يک مبارزۀ ھمه جانب

ه عليه تمام نشرات مستقل، ملی و انقالبی کشور بو  "۶.آی. ام" و." ای. آی. سی"و سازمانيافته از جانب  الی ک ده، در ح

انی"در داخل دولت دست نشانده، رشته ھای اتصال آن به وسيلۀ  اری جھ ر"و " ب . سی"دو جاسوس آشکار " حنيف اتم

ادی " ۶. آی. ام." . "ای. آی دۀ زي ين ع ه يق سازماندھی و ھدايت می گردد، در خارج از کشور و در عرصۀ رسانه ھا، ب

   . در آينده نيز سھم خواھند گرفتاز جواسيس ھر دو نھاد در آن سھم گرفته و

ه " ھاشميان " رين جواسيس ک ار ت ه ک تخبارات "۶. آی. ام"يکی از کھن ان ھمکاری ھای اس ه در جري ردی است ک  و ف

ر  ه ب شکر حمل ۀ ل ی شغلی اش، فعال نقش قدام ده درائ ان دي ا ھم ته است، ب ًانگليس و امريکا، سر در ھر دو آخور گذاش

  .ا به دوش داردپورتال و شخصيت ھای آن ر
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سا ٧علت اين تحليل، مواضع روشنگرانۀ پورتال و ھمکاران قلمی آن در طول  ه در ب وده ک ارزاتی اش ب  سال فعاليت مب

شاندۀ  ت دست ن الھا، دول ن س وارد در طول اي رزی"از م ع "ک ه در بعضی مواق ود، بلک شانيده ب ال ک ه انفع ا ب ه تنھ  را ن

ودن کشور، مضحکۀ . يز نموده بودن را وادار به دنباله روی نآمدافعان  ستعمره ب از جمله، عام ساختن مسألۀ اشغال و م

ال،  ۀ پورت انتخابات در يک کشور تحت اشغال، افتتاح دفتر طالبان در قطر که ظرف يک شب و به دنبال برخورد عالمان

شاندۀ ھمه نمونه ھائی بودند و اند که... نيز با آن افتتاح به مخالفت برخاست و " کرزی"ارگ  و " کرزی" دولت دست ن

  . را در آن عرصه ھا پذيرا گرديدندکست ش،رسانه ھای وابسته به استعماربه ناگزير

ا  ه ت ا گرفت ی از امريک روی ھای ضد مل ام ني تالف تم ر، ائ ه در واقعيت ام ونی ک با به وجود آمدن دولت دست نشاندۀ کن

ا عر ه ت ران گرفت ا چين و از اي ه ت ه در آن سھم روس و از انگليس گرفت د، ھم ا ھن ه ت ستان گرفت ستان سعودی و از پاک ب

د، جھت رسيدن  اده نماين خاص خود را داشته و می خواھند با آرامش کامل برنامه ھای شوم شان را در قبال کشور ما پي

ه، شاپيش ھم رار داده، در پي ی، آزاده و ميھنپرست را در اولويت ق ه نيروھای انقالب ارزه علي ال به اھداف شان مب  پورت

دم "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" نمی تواند مورد حمله قرار نگيرد، زيرا از يک جانب گسترۀ عملش آن را در خط مق

اع آن و نبرد قرار می دھد و از جانب ديگر استقالل  ر دف شور، چت عدم وابستگی اش به نھاد ھای تشکيالتی حاضر در ک

تخباراتی شرق و غرب و دور و نزديک را را آسيب پذير نشان داده، دشمنان مردم اد ھای اس  افغانستان به خصوص نھ

  . را از صحنه بدر نمايند" ازاد افغانستان-افغانستان آزاد"به اين نتيجه می رساند که می بايد در گام نخست پورتال

ردم آن ستان و م شکر دشمنان افغان ر گردن به ھمين علت است که می بينيم، اينک که قالدۀ جلو داری ل " ھاشميان" را ب

ق و ۴ن و وطنفروشانی که در رااانداخته اند، در عقب وی تمام جنايتک  دھۀ اخير دست به جنايت و خيانت زده اند، از خل

ستان، از جواسيس  ران و پاک ا جواسيس اي ه ت دان سلطنتی گرفت پرچم گرفته تا اعضای شورای انقالبی، از جواسيس خان

ۀ امريکا گرفته تا جواسيس ر ابرات العام وسيه، ھند، چين، انگلستان، حتا کھنه کاران اخوانی که سالھا سر در آخور المخ

  .، در يک صف به حمايت از وی قلم می زنندند ااشتهعربستان سعودی د

ارزاتی"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "در چنين حالتی، در عين حالی که پورتال  را وظيفه دارد تا نبايد خويشتنداری مب

ه د ک سيم نماي سمی، تق ارزاتی اش را ق روی مب د ني ذارد می باي ام گ ده است، گ  از دست داده و در دامی که برايش پھن ش

يش در ه پ ذھبی را ب ار م اليزم و ارتجاع ھ شانده، امپري عين حالی که وظايف اصلی اش، يعنی مبارزه عليه دولت دست ن

رادی از قم ين " ھاشميان"اش می برد، عو عو و زوزه ھای گوشخراش اف ه چن د، ک ان حدتی سرکوب نماي ا چن ز ب را ني

ی را از پدران ناشناسی ان پتيارۀ شان نيز که چنين فرزندانتوله سگانی نه تنھا از کردار شان پشيمان شوند، بلکه به مادر

  . ، نفرين بفرستندبه دنيا آورده و بر گردۀ مردم سوار کرده اند

ام ود انج ال خ ه پورت ته از آنچ ارزه و محصول گذش ه مب ه ب ائی ک ام آنھ د تم ی باي د، م ی دھ ی،نآ م شور،   يعن  آزادی ک

اليزم  ردم اعم از امپري اتی دشمنان م سربلندی و رفاه مردم آن باور دارند و نمی خواھند در آينده به وسيلۀ نھاد ھای تبليغ

سته، ھا زبان شان قطع گردد، وظيفه دا" ھاشميان"و ارتجاع و جواسيس آنھا از قماش  رد خود دان رد را نب ن نب ا اي رند، ت

  .شکار و پنھان و محرکان اصلی و ثانوی آن را افشاء نمايندآشجاعانه و بيھراس پای پيش گذاشته، دستان 

ا شاگرد " سايکوتريست" دومين نکته که از ديد من پنھان مانده بود و توسط ھمان داکتر-٢ ه ده ھ ه ب ون روزان م اکن که ھ

االئی  و رتبۀ علمی ان می آموزنداز دانش و تجربۀ ش ل ب ون کاب ددر پوھنت رت دارن سألۀ نف ميان"، م ست"از " ھاش " تايپ

در تمام موارد ھر آن گاھی که خواسته باشد، کسی را " ھاشميان" ما را متوجه ساخت که استاد.  ، تشخيص داده شدبودن

ی مخاطب قرار دھد در" تايپست"توھين و تحقير نمايد، می خواھد وی را  ه يک تايپست وقت د ک  حالی که اينقدر بايد بدان

انگشتانش را در خدمت، نگارش قرار می دھد، به مراتب بيشتر از آن کسی شرف دارد که وجدان، شرف و ناموسش را 

  .در بازار مکارۀ امپرياليزم و ارتجاع به حراج گذاشته است" ھاشميان"به مانند 
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راد  دًتذکر اين نکته، تقريبا ھريک از اف ه ش ه ارائ ددی در زمين ل متع ه حرف آورده، دالي سه را ب ن از  .جل يکی از دو ت

اتی وی "ھاشميان"دوستان حاضر در جلسه، فکر می نمودند که موجوديت چنين طرز تفکری در  نش طبق ته بي ، برخاس

زرگ که مخاطب قرار دادن افراد، ضمن آن " تايپست"بوده، می خواھد با  طرف را تحقير می کند، به نحوی عقدۀ خود ب

  .بينی خود را ارضاء نمايد

تاستادمگر  شه در گذش د ري ی می باي اری ۀ، چنين طرز ديدی را کامل ندانسته فکر می نمود که چنين نفرت " ھاشميان" ک

اتی خود را" ھاشميان"به عبارت ديگر . داشته باشد ار و فعاليت مطبوع ی در صنف بار ھا تذکر داده که ک ا ١٠ وقت  و ي

ه، . ن نشريه آغاز نموده استآ مکتب استقالل درس می خوانده، از طريق تايپستی برای اين و يا ١١ ن نکت ا دقت در اي ب

عليه تايپست و تايپستی دارد و استفاده از آن را به مثابۀ تحقير عليه ديگران به کار می برد، به " ھاشميان"تمام نفرتی که 

  .مان دوران کاری دارديقين ريشه در ھ

ا " ھاشميان"اين که مبنای ايجاد آن عقدۀ چرکين چه بوده است، بدون آن که شخص  خود زبان کشوده، بيان دارد؛ برای م

د س ائيم، نمی توان حدسيات می . اده باشدھا که بر گذشتۀ حدود ھفتاد و چند سال قبل يک انسان دروغگو قضاوت می نم

ۀ يک طبيب . ری آغاز يافته، حتا مسألۀ تجاوز جنسی را شامل گرددرفتاری ھای اداتواند از بد ه مثاب اگر خواسته باشم ب

م . در مسأله نظر دھم، بيش از ھفتاد در صد عامل چنين نفرت دير پای و ماندگاری را ھمان تجاوز جنسی بر وی می دان

اوز ديگر به عبارت  ه باشد او بايد در ھمان ھنگام از طرف کس و يا کسانی مورد تج رار گرفت واط ق سی و عمل ل اجن  ت

  . تداعی نمايدتايپستی را يک شغل حقير و يک نوع توھين در نزد وی

رر شده " ھاشميان "-٣ ا مق ا و آنج انسانی بوده که در تمام مدت حياتش، بر مبنای مساعدت امکانات استخباراتی، به اينج

ساعد ه ھای اصلی ترقی وی را م وده، پاي ه .  ساخته استو ھمان مناسبات آل ط، از وی شخصی ب ين رواب مساعدت ھم

د ه نحوی دشمن خود را جست و جو می نماي شمندی ب رد دان ه . وجود آورده کم سواد و فاقد دانش، که در وجود ھر ف ب

د" ھاشميان"عبارت ديگر،  شتر از وی می دان دنمی خواھد و نمی تواند تحمل کند که کس و يا کسانی بي ر از  و بدان ، بھت

شائی داردوی  رای . تحليل می دارد و کمتر از وی اشتباه و غلطی امالئی و ان ا ب ه جای آن " ھاشميان"درک ضعف ھ ب

اوينش از که که وی را متوجه اشتباھات و کمبود ھايش ساخته، در جھت رفع آن ھا بکوشد؛ از آن جائی  اب و عن تمام الق

د دھد و  ايجاد و پرورش يک مبنای علمی مايه نگرفته تا وجدان اکادميک را در وی ه نمی دان د ک  با صراحت اقرار نماي

دۀ  ه نحوی عق ای شغلی اش، ب ط در ارتق ان رواب و دانشش به مانند تمام انسانھای ديگر محدود است، بر مبنای سلطۀ ھم

ه برخيوخود مرکز بينی و خود برتر بينی د ده مندان م و دانش عق ل عل وده، انه واری وی را بدان می دارد، تا مقاب ورد نم

  .عقده ھای حقارتش را از آن بابت بپوشاند

م " ھاشميان"به عبارت رسا تر، نفرت  ه وی از دانش و عل ی است ک از اشخاص دانشمند و آگاه، بازتاب و انعکاس نفرت

ادات . دارد ته از اعتق زان برخاس ه مي ه چ ودش است و ب شی خ م از بيدان دازه ملھ ه ان ه چ ضلی ب ين مع تنن چن ال داش ح

رار ريک ورد بحث ق ه م د جداگان ه می باي سأله ايست ک د، م ارانۀ ايدئولوژيک و اسالم پناھی ھای نفرت انگيزش می باش

د " ھاشميان"، دشوار است پذيرفت که اصلی که جواسيس دين و آئين ندارندچه با حرکت از . گيرد ًاصوال به اسالم معتق

ار نمی زدجاسوسی نمی کرد، به کسیباشد که اگر اين طور می بود،  ت، قم ست، دروغ نمی گف شه - تھمت نمی ب  ھمي

  ... شراب نمی خورد، لواط نمی داد، برای مقامات قوادی نمی کرد و - دالر۵٠٠٠

ا " ھاشميان" به ارتباط نفرت -۴ ونيزم از شعله ئی ھ رای و کم ائی ب سه، حرفھ تان حاضر در آن جل ام دوس ا تم ه تقريب ًک

  :ی مورد بحث قرار گرفتگفتن داشتند، به اختصار داليل آت

يھای جاويد در کل و اجزای پيآۀيان شعل جر- ا و وطنفروش ات، خيانتھ شای جناي ه صورت خاص، در عرصۀ اف  مد آن ب

ادی ۵قرون معاصر افغانستان، به خصوص  ه نھ سيم يگان ان ھمخوانی دارد، اگر بنوي دايش آن جري ا پي  دھۀ اخيری که ب
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ا  ھاتنايات و خيابوده و است که بی محابا تمام آن جن  را افشاء نموده و من بعد نيز خواھد نمود، نمی تواند منتظر باشد ت

چه وقتی آنھا خود بدين امر . ، تحفه و مدال دريافت داشته، مورد حمله قرار نگيرند آناز دست دشمنان افغانستان و مردم

ين که فقط بدان وسيله است ، زيرا "مورد حمله دشمن قرار گرفتن، امريست خوب نه بد"معتقد اند، که  د، ب وان فھمي می ت

ان  ه در جري ذيرد ک م بپ خود ودشمن تا چه حد مرز کشی نموده، صفوف متقابل را مشخص نموده است، می بايد اين را ھ

نان رنگارنگ حتا انسانھای بی شخصيتی از  دشمرد حمله و تھاجمتی اش نه يک بار بلکه بار بار موکار و پيکار مبارزا

  . ينده نيز قرار خواھند گرفتآقرار گرفته و در " اشميانھ"قماش 

د" به موازات ايستادگی آحاد جريان - ه " شعلۀ جاوي سلم است ک ردم، م اع از وطن و م شکيالتی آن در دف د ھای ت و پيام

د و د، می خونجواسيس به ھر قد و قامتی که باشند، با ھر درجه از فھم و دانشی که باش ا سوادی باش د آدم ب م خاھ ا ھ ر ي

د . وی را مورد حمله قرار داده و خواھد داد" ھاشميان"فيلسوفی از قماش  امگر نه اين است که جواسيس پول می گيرن  ت

  .عليه انقالب و انقالبيون کاری انجام دھند

انواکه  آن از گذشته ، ھاشميان با ھزار و يک تار و رشته- ر اساس روابط خ دگی، با استخبارات غرب در تماس بوده، ب

ل- ام فامي ا و تم ردار زاده ھ ا، ب رادر، خواھر زاده ھ ه  - ب رچم ب ق و پ م از خل زدوران روس اع ا م د تنگاتنگ ب در پيون

ان  د"خصوص پرچمی ھای باند ببرک امتزاج کامل داشته، نمی تواند بخشی از نفرت خانواده اش عليه جري عله جاوي " ش

ه شده است دو عشق به پرچم را که در وجودش نھادين ارز ندھ ين حاالتی تب ود و . ، در چن ين نمی ب د، نبحال اگر چن اش

د"که به موازات ھر ده دشنام عليه " ھاشميان"کجاست صدای  علۀ جاوي ار " ش م نث رچم"يکی ھ م " پ نام ھ د، اگر دش نماي

ان شکار وآنمی دھد حد اقل با عضو شواری انقالب ساخت ببرک و روسھا از يک کون گوز نزده ، به پرچمی ھای   پنھ

  .القاب پيشکش ننمايد

ر - ه في رچم، آگاھان ق و پ زدوران شان در وجود خل ه اشغالگران روسی و م  ھاشميان می داند که در بين آنھائی که علي

ه " ھاشميان"نام برد، در نتيجه " شعله جاويد"نمودند، فقط و فقط می توان از نھاد ھای برخاسته از جريان گذشته از آن ک

ه به اساس تعلقات  آلودۀ خانوادگی، خود را وارث خونھای ريخته شدۀ پرچميھا می داند، بلکه در عمل، متوجه می شود ک

ه  روز ب ر ام ذا از موضع يک جاسوس، اگ ده باشد، ل حکم مرگ خودش نيز به مثابۀ يک جاسوس می توانست صادر ش

  دشمن جواسيس دشنام حواله ندارد، پس چه بايد بکند؟؟

د"بدرستی در افغانستان " کمونيزم"مظھر " ھاشميان"، از ديد "کمونيزم " و اما چرا نفرت عليه- عله جاوي ذا . است" ش ل

ونيزم"که در مقياس افغانستان منافع بادارانش را به خطر می اندازد، عو بزند و عليه " شعله جاويد"نمی تواند عليه  " کم

  .وظيفۀ تاريخی اش قرار داده است، زوزه نکشدبه مثابۀ سيستمی که نجات بشريت و به گور سپردن امپرياليزم را 

ام مکتب " ھاشميان "- ر ن ازونی، زي ه در ات ارتيزم"به مثابۀ يک تن از شاگردان مکتب جنايت سرمايه ک راز " مک ک اب

يده است، ِموجوديت کرد، در تمام سالھا از ق انی رس ه جای و مک ه بل ضديت با کمونيزم، نان خورده ب د ب ال نمی توان ح

دً آن چه فعالغير از ام دھ ار ديگری انج ه .  پيشه نموده، ک د علي ونيزم"او باي ا معاشش قطع نگردد" کم ، زوزه بکشد، ت

  .زوزه کشيدن بلد نباشد نان نداده و نخواھد دادکه زيرا به نيکوئی می داند که ھيچ شبانی به سگی 

  .... و-

ه ا اين صحبت ھا که تا حدی قناعتم را فراھم نمود، باعث شد تا ب تان را ب سۀ دوس دی آن جل ه، جمعبن ۀ نخستين وظيف  مثاب

ا من بحث " ھاشميان"شما در ميان گذارم، مسلم است که ھرگاه  ان يک بچۀ آدم ب ا زب ند، ب ته باش و دنباله روانش خواس

م، ا ھ ه نمايند، چه به ارتباط نوشتۀ ستالين و چه ھم راجع به نوشتۀ حاضر، در خدمت شان خواھم بود، برای فحاش ھ  پاي

  .مکافی وجود دارد تا حواله دارھای برق 

 


