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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 ٢٢

  
  می ارزد؟؟؟"ھاشميان"آيا 

  آدم نگردد زانکه بنيادش بد است"ھاشميان"
 خود خواه و بی پر نسيپ با لجن پراکنی ھا و ،  جاسوس و يک شخص ھرزه ،از مدتی به اينطرف يک موجود کثيف

فته و گر) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد (ان  ه طرف پور تال آزادگ کثيف خود را بۀ تھمت و بھتان پوز،نھازوزه کشيد

خواھد به  ر کنداب داده است  و به اين ترتيب میي تغي قوله کشی نموده و نظر به داليلی فعالً "جرمن آنالين" ۀاز پسخان

مطيع ارباب بوده و "  غو زن"، نشان دھد که ذاشته اندگدر دھنش  افسارکه صاحب اصلی او ھستند و ی باداران و آنان

 ھر نوع خدمت صادقانه ۀ آمادذشته و عالوتاً گ عزت و ابروی خود  ،ذاری به استعمار جھانی از شرفگدر راه خدمت 

لت دست  تجاع داخلی و دوی که در صف اول مبارزه عليه ار برای  رد يابی فرزندان صديق ميھن آنان،به ايشان است 

آنھا را در ھمه جا شناسائی نمايند  ھمه جانبه میو ير بی امان، پيگان و استعمار بين المللی مبارزات ۀ بيگانگنشاند

ران ھستی  توده ھای مظلوم جھان تقديم ر ھای پی در پی به در بار چپاولگسازد و راپو  تھمت بسته و بد نام مینموده،

ديه امتيازات مادی او توجھی أباب در ت فرزندان صديق مردم  را سرکوب و اراينتا آنھا در شرايط الزم می دارد 

 .دمبذول داربيشتری  

 جرمن(ستاده و ادعا نموده بود که فر" قيس صغير" جاسوسی خود را با ايميلی خصوصی که به  ،اين موجود پست 

 ھای ؟  در نوشته ای  به نشر سپرد ثابت   اين موضوع را روی علت"صغير"و ) کند  تو تا دندان تمويل میآنالين را نا

باشد   می٢٠/٧/٢٠١۴منتشره تاريخ)  ھاشميانۀجواب مختصری بر اعتراض نام( زير عنوان "صغير" ۀ اين نوشت،کرد

  :نويسد  سانه چنين می چاپلو کثيف خيلی"ھاشميان"موز در مقابل آن ايميل مر" قيس صغير"که 

 تھمت احساسات شان لطمه زد ساخت و به  آزرده و مأيوس]شديداً [ را شديداچيزی که تيم کاری افغان جرمن آنالين"

می [.بدون اثبات شما در قسمت کمک ھای ناتو است که نوشته بوديد که ناتو تا دندان افغان جرمن آنالين را تمويل ميکند

 ]کند

قيس "، دھد ته عکس العمل نشان می چنين نا اميدانه و عاجزانه در مقابل آنچه اين کثافت نوش"قيس صفير"آقای ! بلی 

؟          !!فقط ھمين ) ردد گيوس میأشود و آزرده و م احساساتش لطمه زده می( از افشای اين موضوع فقط "صغير

 به شکل کامل "خواھند کبيرش سازند  که مییصغير" يا "قيس کبی" ۀ  اين عجز نامۀالبته دوستانی که عالقه مند مطالع

 ھمچو اتفاقات زياد افتاده را مطالعه کنند چون قبالً  که او اين نامه را از سايتش بر دارد آن ينابل ازتوانند ق باشند می
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را از   دو باره آنبويناکی درين سايت پر از کثافت نشر يافته و بويش دماغ ھا  را اذيت نموده فوراً ۀ اه نوشت گ ھر،است 

 .سايت شان برداشته اند

 )  تمويل سايت جر من آنالين توسط ناتو(ام ھم اشاره ای نمودم خر فيلسوف اين موضوع  قبلی ۀکه من در نوشت طوری

ستاده است که موضوعات تصفيه نا شده بين خود و فر" قيس صغير"ر را طی ايميلی به و شايد ھم چندين موضوع ديگ

ان مشترک شان برسد و ھم  را تصفيه و حق به حقدار از مدارک خيانت به وطن و جاسوسی به بادار"قيس جان صغير"

که   اينۀ عالوهفيلسوف ب، و يا ھم شايد خريردء کری صورت نگکه تا تصفيه شدن تمام آن موضوعات افشا با توقع اين

يک جاسوس کار کشته و دست و پا دار و از ) ھاشميان(ل خصوصی خواسته ثابت کند که او  به شک"قيس صغير"به 

 او و ھمقطارانش ۀ و ارتباطاتش و منابع تمويل کنند"من آنالينجر"ۀ سايت  پردسوسی و راز ھای پشتۀ جريانات جاھم

 ملحوظ موضوع را با چند روی اين. رديده باشدتار سھم خودش و يا ھم حق السکوت گ خواسشتهاطالعات کامل دا

برسند ور نه ه ج فرستاده تا از طريق ايميل تفاھم و  به نتي"صغير"ر  طی ايميلی خصوصی به  آقای موضوع ديگ

 کرد و  را بر سر بسته می"قيس"ر تنبان خود و ضوعی با مراجعه به ده ھا سايت ديگفيلسوف با فھميدن چنين موخر

  الزم می افتاد"مولوی جان کری" ۀيادی به راه می انداخت که شايد مداخلچنان داد و فر

ان و نوکری استعمار دست کمی از گ در جاسوسی وخدمت به بيگان تاريخ کهۀچمی زنا زادپر" قيس صغير"اما 

دھد و  نظر به نوشته  سی به فعاليتش ادامه میجا سوسی روی  ھاه ندارد با پشتيبانی نه تنھا ناتو بلکه دستگا" ھاشميان"

 را به نشر سپرده "ھاشميان"فيلسوف ين موضوع را يعنی ايميل خصوصی خرھای خودش به آنھا افتخار ھم دارد ا

خوردار بودن از امتيازات احترام مظلومانه به اين رو باه پير بفھماند که او در جاسوسی و بر  تا ضمن ادای ،است

 اه ھای استعماری جلو تر از او قرار دارددستگ

عثمان سيد موسی " محترم قاضی ۀتوانند  به نوشت عالقه مندان می) ھاشميان(برای شناخت اصل و نسب خرفيلسوف 

  درس تاريخی شده می،، جواب ھم نيست ،له نيستاين گ( ميشه نوشته اند زير عنوان ست کنده ھ راست و پو که"ھستی

 .مايندھمين سايت آزادگان مراجعه فر در ٢٠١۵مبر سپت٢١تاريخ به منتشر شده ) تواند 

آشکار ی در حالت انجام شدن است تا اکنون   اند و يا معامالتشته چه معامله ای با ھم داشتهگذحال اين دو جاسوس  در  

ر سر آخور ديگ خود را عوض و  به ۀيلھمچنان خر فيلسوف طوی نداشته است  و انشده است  يعنی  کسی به آن اشاره 

 .کند زده و از آنجا نشخوار می

ر نمی انديشد  بدون ست آوردن و مشھور شدن به چيزی ديگده اين کثافت تاريخ که عقلش از بين رفته و به جز پول  ب

تال حد اقل جواب انسانی ارائه کند  و خود را برائت بدھد دو استدالالت نويسندکان اين پوراالت منطقی و ؤکه به س اين

 خورد که چندين بار آن ی را  میئر ھمان زباله ھا؟ بار دگ!!و خود را بزرک تراشيدن باره شروع نموده به فحش دادن 

 وجود ندارد ی که در او شرف و عزت به شکل قطع واقعاً ،را بلعيده است

ثر  و ؤند ھا انسان ھای مو پرو پا گيکی از وظايف جاسوسان در طول تاريخ چنين بوده که با طرح ھمچون مسايل 

ی را برای ھمين ئ ھاسگ چون استعمار جھانی چنين ، در راه مبارزاتی شان ايجاد نمايدیمبارز جامعه را بد نام و موانع

 .دھند کنند و رشد می بيه و نوازش می تر،وجود آوردهه منظور ب

ران از خود و سابقه اش تھمت و بھتان به ديگود عوض اين ھمه   يک آدم حد اقل با وجدان میر اين شرف باخته واقعاً اگ

ی اش دوره ھای مختلف زندگکرد ؟ از کار نامه ھای سياه و عملکرد ھای  نا جوانمردانه و جاسوسی خود در  دفاع می

 ضد باداران روسی ه استاد دانشمند و مبارز که عمری مسلحانه باً تال مخصوصگاه اين پورآکه مستند توسط نويسندکان 

محترم و نويسنده مبارز و آکاه اين پورتال ) خرفيلسوف(زير عنوان ) خالقداد پغمانی(اش تا پای جان رزميده است 
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فته اند به نشر رسيده ايستادکی گرفيلسوف را طی چندين نوشته به تحليل که مستند حاسوس بودن اين خر) عزيز نعيمی(

 ، منفور شروع نموده به عف و جفگ دو باره مثل يک س،کند  کرد ؟ که  چنين نکرد و نمی و با سند و مدرک دفاع می

 نوشتن و اظھار آن برای ،فتنندارد چون چيزی برای گ ھم یر اگر دقيق شويم او چارۀ ديگ،که عادت ھميشکی اش است

شنی می موطنان ھم که باشد در ھر مورد رووجود نيست ؟ ورنه بايد برای رو شن شدن اذھان ھمردم شريف ما نزدش م

 اما اين شيطان منافق آنقدر سيه کاری ،کشيد  که بر او تھمت بسته بود خجالت می  آنتاداشت  انداخت و اسناد ارائه می

 ذارد تا حد اقل مستند بر آن قدم جلو گجام ندادهنموده و آنقدر منافق و ابليس مزاج است که ھيچ کاری درست و اخالقی ان

رد ھم آئی افغانان که در ايالت کاليفرنيا وويرجينيا که خود سرانه اشتراک نموده خرفيلسوف در چند سال اخير در چند گ

چشم ديد  (بودندکه قيل و قال راه انداخته بود دو باره به مجلس راھش نداده  بود از مجلس بيرون انداخته شد و با وجودی

 . انسانیۀحال چنين شخص رانده شده از جامعه بدا ب) يلفونی برايم قصه نموديک تن از دوستان که ت

  ۀ موجود کثيف و لک"ھاشميان": (فت آريانا چنين گکه در تلويزيون ) باجه اش  ( "نبيل مسکينيار" ۀفتگاين شخص به 

 چه نوع آدم بايد باشد که موجوديت او در خانواده ای "شميانھا"شود که  ؟ حال ديده می)ی بر دامان خانواده استننگ

  است ؟؟ۀ ننگ ھم ماي"مسکينيار" مانند یآدم

 "عمر" مال  مخصوصاً ، کرزی،چمی و خلقی م که تمام عمرش در جاسوسی و خدمتگذاری به ارباب قدرت پراين آد

ی برسد بعدش ھم ئر به مقام و جاش رفته تا اگا حد خصيه مالی ھم پيسی اين آخری  توپلرھبر طالب ھا گذشته و در چا

کرد چيزی در مقابل فروش شرف و عزت و  دان خالصه به ھر دروازه که تصور میگر  سی آی ای سر ،دنبال ناتو

 .دام انداختن فرزندان صديق و مبارزان راه آزادی را داده استه يرش می آمد سر زده و تعھد شناسائی و بگناموس 

  سياه و تاريک چه نوع ارزشی خواھد داشت ؟؟؟؟ۀا چنين وضع و ساختار معنوی و کرکتر و سابقحال چنين آدمی ب

يرد ؟  يا بايد  مبارزه عليه بادارانش گسوس بی شخصيت ارزش دارد تا عليه او مبارزه صورت آيا او يعنی يک جا

 ن ما بدانند که او از چه سنخی است؟اه دستان و روشنفکر شود تا قلم بءفته و شخصيت کثيف او فقط بايد افشاگرصورت 

اه مشخصی در مورد ھمچو حرامزاده ھای گران ما درين باره روشنی انداخته تا ديد ه دستان و روشنگاميد است قلم ب

 .کثيف اجتماع و امثال شان داشته باشيم

 ، دوستان ،ه از طرفدارانبلک) ھاشميان(فيلسوف اين خرالم را نه تنھا از ؤمن فقط باز ھم برای چندمين بار ھمان س

نويسنده که با  دو خانم شاعر و  ازر و مخصوصاً و چند رسوای دگ "نبيل عزيزی "،"قيس صغير": دنباله روان او مثل

برده و لقب به اصطالح ال ؤاز چنين موجود پست و بی حيا شخصيت ادبی خود را زير سبا حمايت اھی کامل آگ

 رھبر "عمر"ی  که در خصيه مالی مال ئيو صاف و پوست کنده در مورد ويدواب می پرسم که جفتندگررا ) استادی(

 دست خود ثبت نموده بدھند و داليلش را ھم بياورند  ؟؟؟؟ه طالبان  خود اين پست فطرت ب

بقيه م افتخار دارند ؟؟ و ناميده شده اند ھنوز ھ) طالبانیاستاد ادب (توسط اين موجود پليد به اصطالح آيا اين دو خانم که 

ی فرھنگ ،فيلسوف پيدا نموده اند ھنوز ھم مايل استند تا شخصيت  ادبی خر که از  ی با شناخت"من آنالينجر"نويسندگان 

 يناک لکه دار سازند ؟؟؟؟؟با چنين موجود آلوده و بوو سياسی خود را به پيروی  و ھمکاری 

پرورش يافته اند، آيا .. و " رھائی"، "ساما"و بعد ھا " شعلۀ جاويد"به خصوص آنھائی که زمانی در دامان پاک 

را در حکم خيانت به مردم افغانستان و زير " شعلۀ جاويد"ھمکاری با اين جاسوس، وطنفروش و دشمن جنبش و تاريخ 

 .جواب به اين سؤال حدود قلم ما را نسبت به آنھا تعيين می داردپای کردن خون شھيدان می دانند و يا خير؟ 

   


