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  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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 Political  سياسی

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٥ نومبر ١٨

 

  مشھور شود،که باشد نحویخواھد به ھر  ھاشميان می
ونه واقع گ پر رو و مضحک با انواع آزادی  ھای انسانی در تضاد کامل بوده و ھميشه مانع ھر ،اين موجود ديده درا 

 جعانه اش به مر  و خدمات صادقای که توان داشته با پيوند دادنئ تا جا، ذھنيت ھای اانقالبی مردمبينی و رشد و تکامل

ت برای بد نام  توان خود سعی ورزيده اسۀ و تا انداز،ديده استگر استخبارات بين المللی ،ار تجاعی دولتی و شخصی 

بوحانه انجام  از جغرافيای وطن تالش ھای مذارجيان نامور کشور چه در داخل و خگساختن مبارزان پيشتاز و فرھن

 .داده و از ھيچ تالشی دريغ نورزيده است

تاريخی  ۀذشتگبرای بيخبران از واقعيت ھای ) ...آئينه ( مدتھا  با پخش اراجيفی صفحات پوسيده و کنديده ای را زير نام 

 کابل و استعمار بين المللی و شبکه ۀکومت ھای دست نشاندح که خواست حکمروايان یيانات جاری کشور به شکلو جر

چمی معلوم  تاريخ پرۀانعکاس داده و بعد ھم در ھمکاری با يک شرفباخته و زنا زاد  پر و،ھای جاسوسی شان بوده است

  خود را با ھمکاری يک تيم مثل ۀسيد ديرينه و پوۀ ھمان شيو"من انالينجر"سايت  در "قيسک صغير"ی نالحال يع

خاين به مردم عمری به سر برده و تجع  مر، اين چنين اشخاص  چون در پناه عناصردست نشانده.استخودش ادامه داده 

 با حفظ مشخصات ،و از آخور استعمار زباله خوری نموده اند  در ھر سن و سالی که باشند و درھر موقف اجتماعی

ونه خر انديش گکنند ھمان  شان سعی می به مرم و نوکر صفتی و بوت پاکی به باداران استعماریئیحيوانی و درنده خو

 .بوده و با ھمان صفات مشھور شوند

توانيم  ببينيم که مشکالت اساسی و  يريم میگرائی به تحليل گ خود را خارج از ذھنيت ۀر ما شرايط زيست موجودگا

اسی  علت ھای ذشته ھای تاريخی سيگجتماعی ما با توجه عميق علمی بر  سياسی و ا، اقتصادی ،پسمانی ھای فکری

 جاه ،جاسوساناز ھمکاری يک تعداد  يان و استعمار بهگو که ھمانا تسلط زور ،ی در می يابيم گرا به ساد اساسی آن

توان ناديده  را نمی طلبان و خائنان ملی بوده است که نقش اين دلقک ھا در سياه روزی مردم بسيار مھم بوده و آن

 .فتگر

يالنی ھا و  گ، آيت هللا ھا ،چلی ھا ،مال کک ھا ، مولوی ھا ، حضرت ھا ،قيب ھا ن،از جمله ميتوان نقش  سيد ھا

 . و غيره را ھم نام برد"نبيلک" ،"قيس صغير "،"ھاشميان"پلو سان و بوت پاکانی از قبيل ، چاجاسوسان 

تبانی با ش در  کثيف را به ار تباط نرادی ھاي"ھاشميان"خواھم شمه ای از فعاليت ھای اين   درين مختصر فقط می

 نمک حرامی اين موجود پليد و حرامزاده برای رسيدن به يک نام و ۀيرم تا نشاندھندگ به بر رسی قسماً ) من انالينشجر(
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 . باشد،نشان و مشھور شدن به ھر نامی که باشد 

  که ھنوز"قيس" و "شميانھا"و مشخص بين ) ران گبرای دي(  روی موضوعات مجھول ،چندان دور نۀشتگذدر

 با "ھاشميان" کوچکی به وجود آمده و اختالف) ...آئينه( رشيف نمودن کثافت نامه آ بود در مورد سکن  و "صغير"

 نمايد اما تذکر می من میمودن آئينه را در سايت جررشيف نآتقاضای " قيس" دالر امر يکائی برای ۵٠٠ارسال  مبلغ

 . در سايتش نوشته"قيس صغير"انيم آنچه خود  بخو،کند تو تمويل میآنالين را نامن  سايت جر دھد که

سيد ["جناب محترم خليل هللا ھاشميان ! "ھاشميان" جواب مختصری بر اعتراض نامٔه جناب "قيسکبير" ٢/٧/١۴( 

 ٢٠١٢ به تأريخ يازدھم جوالی "]وھاب واصل["ايميل تان را مخاطب به من و خانم وھاب واصل، "]خليل هللا ھاشميان

 خاصی در جواب ايميل تان در ارتباط با نوشتٔه شما در بارٔە جناب ]عالقه مندی[گرچه عالقمندی ا،دريافت کردم

 ،]نمی شد[ صاحب نظر به رشته و رابطٔه دوستی سابقه و نيم قرنٔه تان نداشتم و مربوط به من ھم نميشد"]نوری["نوری

می [ه مستقيم يا غير مستقيم ارتباط ميگرفت متوجه نکاتی شدم ک"]سايت دعوت[" اما، بعد از نشر آن در سايت دعوت

تفاھمات خودم را منحيث ]سوء[که برای رفع اين سو ِء "]افغان جرمن آنالين[" با پورتال افغان جرمن آنالين ]گرفت

   ،يکی از مسؤولين اين سايت مجبور دانستم تا به جواب تان بپردازم

احساسات  و به  آزرده و مأيوس ساخت]شديدا[  شديدا را"]الينافغان جرمن آن["چيزی که تيم کاری افغان جرمن آنالين

 "]ناتو[" ناتو است که نوشته بوديد که"]ناتو["  قسمت کمک ھای ناتوبدون اثبات شما در] تھمت[د تھمت ً شان لطمه ز

چه ضرورتی به  پس ما ]می برود[، اگر چنين ميبود را تمويل ميکند"]افغان جرمن آنالين["تا دندان افغان جرمن آنالين

 چيزی که برای ھمٔه ما سؤال بر انگيز است اين که شخصيتی شناخته شده و ؟]می داشتيم[  دالر شما ميداشتيم۵٠٠

 اتھامی به اين ]می تواند[ اين کبر سن، و در ھمچو ماه مبارک چگونه ميتواند]ماشاء هللا[ نويسندٔە توانا با ماشاھلل

   ).لی گرا و تيم کاری آن ببنددبزرگی را، بدون ثبوت، به يک سايت م

 "قيس جان" است که چطور اين پير خرفت از يک اسرار پشت پرده طی ايميلی به "من انالينجر"اين اعتراف ! بلی 

اند ھمه تو  نمی"قيسک" خطر را به صدا در می آورد و می فھماند که او يک جاسوس به تمام معنی عيار است و گزن

 نا "قيس صغير "کار سھم خودش را در خواست کرده باشد ؟؟؟ اماو شايد ھم اين پير طمعچيزش را از او پنھان سازد 

 .را  طی نوشته ای بيرون داده است  خاصی آناھانه و يا ھم روی ملحوظاتگآ

نکتٔه بعدی و آخری که باز ھم از شخصيت بزرگواری چون شما بعيد و غير قابل باور و : (دھد  و چنين ادامه می

 فرموده ايد ]اين که[  صاحب و اينکه"]نوری["ه بود، تھمت بدون اثبات تان در قسمت بسيار نوشيدن نوریمأيوس کنند

 اين ]دروازه بان[ "دروازه وان "]به حث[ بحيث ]آن که[بل ازآنکه  ق"]ولی جان[" وليجان]چون که[چونکه "که 

می [رد ميکنم  ]شديداً [من شديدا ) داشته استويبسايت مقررشود، در ضديت با قوم پشتون و فرھنگ وزبان  پشتو قرار 

می [من و دوستان ديگری که در ھمين مدت طوالنی  ثانياً ايشان را ميشناسيم  ]اين که[زيرا نخست اينکه  ]کنم

 )صاحب مواجه نشده ايم "]نوری["ھرگز با ھمچو حالتی در شخصيت نوری ]شناسيم

 ارتباطات ۀر  و نشاندھندگ بيان"جرمن آنالين" ۀ قصدی آن در صفح و انعکاس اشتباھی و يا ھم"شميانھا"اين ايميل 

 "قيس صغير"را در ايميلی برای   آنباشد که تھديداً  ھانی میج جاسوسی استعمار اجع با مر"ھاشميان"مخفی و سری 

حيوان وحشی دی اين گ به ھيچ پس ل"من آنالينجر"ان گدانندگرخاطر نشان ساخته و  شايد ھم  روی ھمين دليل باشد که 

د پس بايد کاسه ای ندار  ھم خطاب می،،،، دانشمند و ،وارگجوابی ندارد احترامانه او را بزرکه آن  ۀ عالوهب) ھاشميان(

ا تمام کثافت کاری بنوع فعاليت او را برايش مساعد و حتی او را  ھرۀ و ھمين سايت است که زمين،زير نيم کاسه باشد

 بسازد) کبير(و قاموس دری اما ھم باشد  )  مقام استاد ادب دری ۀبخشند( ھايش شايسته دانسته تا
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در غير آن بايد (باشد  می"ناتو" را دانستيم که "من انالينجر" استخباراتی سايت ۀحاال که تا اندازه ای منبع تمويل شبک

 "قيس جان"ته؟؟ ی بسگ به اين بزریفته و تھمتگ دروغ "ھاشميان"ر گخواست و ا  از ين بابت معذرت می"ھاشميان"

ی نموده ئر چه کثافت کاری  ھاگببينيم اين پير خرفت دي) رقصد ؟؟  چطور و چرا تا ھنوز ھم به ساز اين پير مرد می

 .است

 ٢١/١٠/٢٠١۵رخؤم) توضيحی در سه موضوع(ی از نوشته ھای خود زير عنوانی  در يک"مال عمر"کر اين کثيف  نو

االت و داليلی که در مقابل ؤتباط جواب دادن به آن نوشته ھا و س  به ارخيرنديات در ابعد از نوشتن يک سلسله  چر

 : چنين نوشته است،وارد نموده بود)  آزاد افغانستان–اد زافغانستان آ(ان گ که بر نويسندکان پورتال آزادیاتھامات

 من – حواله شده است ]به من[ت بمنيبسايک ويف، دشنام و ناسزا در ي با اراج]توأم[اد توامياتھامات ز: رد اتھامات 

 به ھمه اتھامات با اغتنام –سرنبود يگر ميف بودم وفرصت برای کارھای ديک رديل يمصروف تکم ] اضافی- من[

 انيل هللا ھاشميدخلي س– با عرض احترام ،]می شود[شوديفرصت جواب داده م

م خود د خوب عاقبت آ،او بيچاره شده است ،يد چنين بنويس و چنانگو؟ آقا منتظر است تا يکی برايش ب؟!!فقط ھمين 

 .باشد چنين می) خر فيلسوف( و در يک کلمه ،رگ تھمت ،جاه طلب ،چو تار  ، نراد، جاسوس ،خواه

جرمن " اول ۀ او را که در صفحۀ چند چتل نام زيادی را انجام داده است مثالً  برايش خدمات"قيس صغير" که یبا وجود

 باز ھم باالتر بر سرش چپه "ھاشميان"که  با خواندن آن کثافت ھا تنبان  اشته بود غرض اينذگ ..."آئينه"نام ه  ب"آنالين

ی اين مفسد را از  صفحه گ دالر و ھمچنان سوانح ساخت۵٠٠داشت  البته در مقابل  اول خود برۀرا از صفح نشود آن

 بر جسته ای و اينھا ھمه اش خدماتشود  کميل میذاشت و نوشت که عنقريب تگان پاک نمود و تنھا عکسش را گنويسند

 .نرود) تمويل  ناتو(توانست برايش انجام دھد تا بيشتر دنبال   می"قيس جان"است که 

 بسته و با طمطراق "خليل هللا معروفی"ی که به استاد سخن دپلوم انجنير ئ تھمت ھاۀحال بخوانيم که اين بی خرد در بار

پذير و  به نشر رساند و به اسناد و مدارک انکار نا"قيسک"ری تک زدنھا با ھمکامخصوص خودش و جرو خاص 

 .نويسد چه می) ھا شميان(رو برو شدند اين کثافت  منطقی استاد سخن ،داليل علمی 

مطالبی در بارٔە آقای معروفی "  با زن ستيزی]توأم[حسادت توام" خود به عنوان ٢٠١۵ آگست ٠٣من در مقالٔه مؤرخ(

 را نديده و نمی "]معروفی["، چونکه معروفیکه کسانی آن مطالب را شفاھی به من گفته بودندم نوشته بود"]معروفی["

 .شناختم، آن مطالب را نشر کردم

 ه شده بود، او حربی پوھنتون را نخوانده، بلکه به اساس معلومات ناقصی که توسط دوستان به من داد)آقای معروفی (

 شده،  به قرار معلومات ناقصی که به من دادهکه"  عازم چکوسلواکيا شده١٩٦١حبيبيه در سال  ]ليسۀ[بعد از ختم ليسه "

عالوتا سلطنت ظاھر شاه بوده  ]دورۀ[خان نبوده، بلکه در دورٔە  ]داوود[جمھوريت داؤد  ]دورۀ[اعزام او در دورٔە 

 بلکه در ،]نه[ يک تانک نیدر رشتٔه تخن "]معروفی[" معروفی به قرار معلومات ناقصی که به من داده شده، ]عالوتاً [

  را حاصل نموده  است١٩٦٢مؤرخ جون " ميخانيک مخابره"ديپلوم "  تخنيک مخابره - ( ]رشتۀ[ رشته ً"

 تھمت و ، بغض و کينه ،ارت و مھارتط کثيفی با چنان شاوت نمائيد که چنين آدمشما خود قض! حال خوانندکان عزيز 

 به بعداً  ،سازد می) خر فيلسوف(فر ياد راه می اندازد و از خود د داد و کش  زوزه می،کند  نشر می،می بندد ،بھتان

ردد که او يک حقه باز  گو دروغ ھايش ثابت می شود  رخش کشيده میه پذير مواجه که باسناد و مدارک انکار نا

 ؟؟؟؟؟!!!!!)به قرار معلومات ناقصی که به من داده شده بود(کشد   کنون چنين قوله می،شارلتان بی آبرو است 

ر چنين گ شخصيتی روی معلومات ناقص کسی ديکه به ھيچ  اينداشت اوالً  ره ای از وجدان و شرف میذر اين آدم  گا

ران خورد بايد ھمانھا را در مطبوعات گفتار شفاھی و ناقص ديگ  به  رانجاستر اين گ را نمی بست؟ و اگیتھمت بزر
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ھين کنم بب شدند که من به چنين شخصيتی توت ناقص خود فريب دادند و سرا با معلومان يد اينھا مگومعرفی بدارد و ب

 يک ، يک فريب کار يک نوکر ،اسوسج چون خودش يک ،شود که اينھا ھمه دروغ است و ريا  ؟؟ پس معلوم می!!!

بی  جاه طل،یگ بی عرض، نوشته ھا از مفکوره و مغز پوچ خودش ناشی از خود خواھی ۀطالب نه نوکر طالب است ھم

 باشد ش نموده باشند که بد از بد تر می ائی ھمرا"نبيلک" و "قيسک" بيسوادی مثل  شايد دوستان،باشد خودش می

 در ميان اقوام ستی و تبعيض نژادی و تفرقه اندازی اوپر قوم ۀ اين خر فيلسوف در بارۀبھتر است به چند سطر از نوشت

 .اه کنيمگشريف افغانستان ن

 در اثر اشتباھات و خود کامگی ھای خود قيادت و سيادت تأريخی قوم پښتون را در افغانستان رژيم سابق طالبان که(

حيثيت قوم پښتون ادا کند، و برای اينکار راه ديگری غير  ]اعادۀ[مضمحل ساخت، اکنون بايد دين خود را برای اعادٔە 

 سال گذشته ١٢ قابل تذکر می داند که در،ارداز مذاکره و مفاھمه با رژيم کابل و اشتراک در انتخابات آزاد وجود ند

سازی و  ]به سرگين[دختر و پسر پښتون يا در مقابله با قوای اشغالگر و يا به انفجار انتحاری جان باخته و يا بسرگين 

 در مقابل آن، دختر و پسر تاجک، ھزاره – مصروف بوده و از تعليم و تربيت محروم مانده اند ]چوبچلک[چلک چوب

کشور بدست  ]آيندۀ[ آيندٔە ، آورده اند که جای مسرت و افتخار است]به دست[ دپلوم ماستری يا داکتری بدستو ازبک

 ،آی( خوش باورانی که در طلسم  ]به دست [بدستتحصيليافته و روشنفکر خواھد بود، نه  ]؟؟!!طبقۀ[طبقه  ]به دست[

از بين خود يکنفر را با مطالبات معقول و امکان پذير برای  طالبان بايد ، گير مانده و روزمره قربانی می شوند) آی،اس

ادعا می شود که مردم افغانستان طرفدار بازگشت حکومت  ]صورتی که[ در صورتيکه ، کانديد کنند٢٠١۴انتخابات 

 طالبی می باشند، پس چرا نبايد در انتخابات اشتراک نشود ؟؟ و اگر از بين خود و از جملٔه اعضای شورای کويته

 يا از جملٔه طالبان داخل افغانستان شخصی را کانديد نمی کنند، يک نفر مسلمان شناخته شده از ھموطنان ]ورای کويتهش[

 او به کامپين انتخاباتی شامل شده، مانند ساير گروه ھا آزادانه کار ]موفقيت[ قندھاری خود را کانديد کنند و برای مؤفقيت

 يکنفر مسلمان شناخته شده و تحصيل يافته از پښتون ھای ،بگيرند ]به دست[ستکنند و از راه انتخابات قدرت را بد

می باشد که سوابق و مبارزات  "]فاروق اعظم["قندھار و مقيم کابل را که من می شناسم، جناب داکتر فاروق اعظم 

حيثيت قوم پښتون و چانس  ]اعادۀ[  عدم اشتراک طالبان در انتخابات آينده، چانس اعادٔە،جھادی او به ھمگان معلوم است

 طالبان  ]به دوش[ تعليم و تربيت اوالد پښتون را برای ده سال ديگر به تعويق می اندازد و مسؤوليت اين غفلت  بدوش

  الی ختم..... و،می باشد

 .ران بدھدگخورد ديه اين است آنچه خر فيلسوف می انديشد و تالش دارد ب

که  توت کھنه فکر به ھر شکلی که باشد بايد مشھور شود و باشد ولو اينن آدم پير فرفتم اين بود که ايگرنتيجه ای که من 

  آشکار و پنھانی از ھر طرفی  شھر باشد و منبع در آمدیۀخواھد شھر  بد نام شود فقط می،ھمه چيزش را از دست بدھد

 .ته باشدداش

سای جمھوری افغانستان ھر ؤ شاھان و ر، رياست جمھوری برودگسوف الزم است به ارلکنم برای اين خرفي فکر می

رحيم " ، "ظاھر شا"  مثالً ،رورت داشتند و دارند ض و ديده درا که سر آمد ھمه باشد نوبه به ھمچو آدم پسته کدام ب

 سمبول ھای دولتی خلق و پر چم ،کرد   پر میش را که چرس براي"ير خانگدست" ھم "داوود شاه" داشت و "غالم بچه

  ھم"کرزی" ،شغول خصيه مالی شوروی ھا بودند و کشتار خلق بيدفاع و مبارزان دلير اين سر زمينخود شان ھمه م

 ھم "اشرف غنی" ،يرندگ "دساو" راست نموده و موقع راه رفتن ام بيانيه دادنشگدو نفر الزم داشت تا چپنش را ھن

يک به  "عبدهللا"ا انجام دھند فقط  را کنار خود دارد که آن ھمه کار ھای خصوصی اش ر"مسعود" و "سلطان زوی"

 "ھاشميان" ،متش قرار دھد ضرړورت داردداند و در مواقع الزم در خدگربالش بدنه صندوقچه آرايشش را ب نفر که 



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    

از آن راه زودتر !!  و مشھور شدنءی و جاسوسی و تھمت و افتراگاين شغل برای شما خيلی آبرومندانه است تا شرفباخت

 .شويد مشھور می

 مورد آن نوشته بعدی در،شوراند کند و دم می  سر بر آورده و موز موز مییرگ ديۀغانچيدم اين روباه پير از مرشن

 .خواھد بود

  

  :يادداشت

  .است" قيس"و " ھاشميان"با رنگ آبی، اغالط امالئی [  ] کلمات بين کروشه

 AA-AAادارۀ پورتال

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   


