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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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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ نومبر ٢۵
  

  به اجداد جنايتکارش" ھاشميان"فخر فروشی 
٢  

  آنان که فخر خويش به اجداد می کنند        چون سگ به استخوان دل خود شاد می کنند
  

 اش، بدون آن که از من نام ببرد، با نوشتن در قسمت ديگری از نوشته" ھاشميان"سگ پير استخبارات انگليس يعنی 

که از " سيد موسی عثمان ھستی"شجره نامۀ خانوادگی اش، می خواھد به صورت غير مستقيم از نوشته ھای من و آقای 

. تعلق پدر کالن و پدرش به انگليسھا و بعد تر خاندان غدار طالئی، ياددھانی نموده بوديم، به صورت تلويحی انتقاد نمايد

و " ببرک ميھنفروش"گرفته تا " ھاشم جالد"که درسھايش را در مکاتب مختلف استخباراتی از استخبارات " ھاشميان"

از انگليس گرفته تا امريکا، پاکستان و روسيه، فراگرفته، می خواھد با گريز به افسانه ھای خود ساختۀ خانوادگی که به 

ی پاسخدھی به سؤاالتی که در قسمت ھای قبلی نوشته ھايم مطرح شده و يقين با تاريخ زمين تا آسمان تفاوت دارد، به جا

کند، " کون لچ نيزه بازی"ھر انسانی که از حد اقل شرافت، وجدان و ناموس برخوردار باشد، می بايد قبل از اين که با 

ن شخص نخست با پاسخ دادن به سؤاالت شرمگاھش را بپوشاند، در تالش است تا موضوع بحث که جاسوس بود

 ميدانی به جنگ بکشاند که فکر می کند، در آنجا امکان بردش وجود آنخودش است، را تغيير داده، پرسندگان را به 

  .دارد

اين سگ پير استخبارات انگليس، نمی خواھد بپذيرد که از بخت بدش، اين بار با کسانی طرف شده است که با ايقان به 

ديگر  عبارتبه .  در ھر زمانی، پوزۀ اين سگ استعمار را به خاک بمالنددرستی مواضع شان، حاضر اند در ھرکجا و

خالف تصور استخباراتی اش، حريفانش اين بار کسانی نيستند که از فحاشی ھای وی خود را به کنار بکشند و يا اين که 

 اين جرأت و امکان را بلکه ايقان به درستی و صحت مواضع و راه، بدانھا. بحث را در ھمان مورد دلخواه ادامه دھند

  .نيز ادامه دھند" ھاشميان"بخشيده است تا مبارزۀ شان را در ھمان آوردگاه مورد نظر 

می " معروفی"، در قسمتی از ھمان فحشنامه اش عنوانی استاد سخن آقای "ھاشميان"سگ پير استخبارات انگليس يعنی 

  :نويسد

  امعروف به پيرباب) (رح("]سيد علی ترمذی["مذی  از سادات حسينی اوالدۀ حضرت سيدعلی تر اجداد من"
سال قبل خواھرخود را به نکاح ٨٠٠ شاھنشاه مغل حدود – که دربنير دفن است ]می باشد[ ميباشد) "]پيربابا["

 پنچمين نواسۀ  -قرارداد و او را با خود از ترمذ به ھندوستان آورد) رح ("]سيدعلی ترمذی["حضرت سيدعلی ترمذی
تيمور شاه درانی  ]اعليحضرت[ درکنر اقامت داشته و اعلحضرت )]رخ[ رح"]سيدعباس["باساو حضرت سيدع
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 ھمدان ايران گرفته بود،  خواھرخود را به ازدواج او داده بود واز زوجۀ ديگر او که از سادات"]تيمورشاه درانی["
  - از پورتال-". استمتولد شده "]سيدجمال الدين افغان["در پنجمين نسل حضرت سيدجمال الدين افغاتی 

  

  !خوانندگان نھايت ارجمند

با وجودی که من در بحث ھای گذشتۀ خود به صورت عمده به جاسوس بودن خودش، پدر و پدر کالنش، پرداخته و 

 می اين سگ پير استخبارات انگليس خودسؤاالتی را راجع به عملکرد خاينانه اش مطرح نموده بودم، مگر اينک که 

 نمی بدانم، مگر قبل از پرداختن آن می پردازبه " چشم گفتهبه " بستر تاريخ اندکی پيشتر ببريم، خواھد بحث را در

  :توانم يک ضرب المثل معروف کوچۀ سراجی را که در ھمچو موارد، به کار می رفت، نياورم

  :می بينيم چطور". یبه گائيدن دادنيز  را پدرانتھمين که کون خودت دروازۀ الھوری شده بود، بس نبود که بيچاره "

تمنا دارم تا با نشانی نمودن اغالط امالئی اين "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"باز ھم از ويراستاران ريز بين پورتال 

  .رست نويسی را به وی آموزش بدھندپير خرفت، د

  : چيزی نمی دانم، اما ھمينقدر می دانم"علم االنساب" که خود راجع به با آن -١

ه دوازد  فردی می خواھد نسب خويش را به خاندان پيامبر اسالم برساند، در ھمان مقطع که به يکی از ائمۀقتیو: الف

  ..و" عسکری"، "موسوی"، "علوی"، "رضوی"می رسد، متخلص به ھمان امام می گردد، مانند گانه 

متون جديد، بر می آيد، بعد از واقعۀ تا جائی که از مطالعات تواريخ رسمی جھان اسالم اعم از متون قديم و يا ھم : ب

باقی " امام زين العابدين"موسوم به "  اوسط-علی بن حسين"به غير از " حسين بن علی "مذکری از، طفل "عاشورا"

برساند، " حسين بن علی"به "  اوسط-علی بن حسين"نمانده بود، تا کسی بتواند نسب خانوادگی اش را بدون عبور از 

 معرفی بدارد، بايد خودش اين را "سادات حسينی"بارات انگليس می خواھد اجداد خودرا از اين که پيرسگ استخ

" علی بن حسين"ھمان " حسين بن علی" با آنھايعنی چه؟ ھرگاه حد اتصال " سادات حسينی"توضيح دھد که اصوالً 

طفره بروند؟ آيا وی را امام نمی شناسند؟ و " علی بن حسين"تعلق خود به از  را وادار می سازد تا آنھااست، چه چيزی 

در ھر صورت با آن که اين قسمت بحث برای . يا اين که حد اتصال آنھا کس ديگری است که من از آن اطالع ندارم

ندان دلچسپ ، چبلکه باالی جدش نيز خبر نيستم نمی دانم "حسين بن علی"فردی چون من که نه تنھا خود را پيرو 

نيست، مگر به يقين پاسخ پير سگ استخبارات در زمينه، راز ھائی را افشاء خواھد نمود، که استخوان اجدادش از 

  . خواھد افتادزهر لنيز بهدر قبر داشتن چنين توله سگی، 

که تازه از  پير سگ استخبارات انگليس با حرکت از اين موضع که گويا طرف مقابلش نيز مانند خودش االغی است -٢

  :طويله برآمده، می نويسد

قرارداد ) رح ("]سيدعلی ترمذی["سال قبل خواھرخود را به نکاح حضرت سيدعلی ترمذی٨٠٠شاھنشاه مغل حدود "
  "و او را با خود از ترمذ به ھندوستان آورد

در ھزاره ھای " حدود" از کلمۀ  حين استفادهتأريخ  قبل از باز نمودن اين جمله، بيجا نخواھد بود بيفزايم که از منظر علم

  . رابيشتر را پوشش می دھد، نه بيشتر از آن"  سال١٠"کمتر و يا "  سال١٠"تاريخی، حد اکثر سالھای مناقشه 

 ٨٠٠ منفی ٢٠١۵ از امروز می بينيم که به حساب ميالدی  سال قبل٨٠٠با در نظرداشت آن بستر تاريخی حدود  -١

  . ١٢١۵مساويست به 

گذاشت، فقط " شاھنشاه مغل" دقت نمائيم می بينيم که در آن زمان کسی که بتوان بر وی نام تأريخه اين وقتی ب - الف

 ١٨تولد يافته و الی ميالدی  ١١۶٧ و يا ١١۶٢، ١١۶٠ ، ١١۵۵" بوده است، چه نامبرده که در " چنگيزخان"شخص 
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، الی مرگ بر ١٢١٨توری خوارزم در سال  و بعد از فتح امپرا١٢٠۶ حيات داشت، بين سالھای  ميالدی"١٢٢٧اگست 

   منبع سنوات ويکی پيديا-. استيال يافتنروزآبخشھائی از ھند 

بود که از لحاظ زمانی با سنۀ ادعائی پير " تيمور لنگ" که به نام مغل بربخشھائی از ھند استيال يافت،  دومين فردی- ب

چيزی در حدود " ١۴٠۵ ال ١٣٣۶"يعنی " تيمور "با احتساب زمان حيات" ھاشميان"سگ استخبارات انگليس يعنی 

   باز ھم ويکی پيديا- . سال تفاوت به وجود می آيد١٨٠

" ھمايوننصيرالدين "ميالدی و " ١۵٣٠ الی ١۴٨٣"بين سالھای " ظھيرالدين محمد بابر" سومين و چھارمين نفر - پ

 با در ھم شکستن جنبش ندرانجام قادر شد زندگانی نموده، به دنبال شکست ھای چندی س"١۵۵۶ الی ١۵٠٨"بين سالھای

 "١۵۴۵ الی١۴٨۴"در " شير شاه سوری" به  موسوم" فريد خان"، و بعد مرگ سمبول برجستۀ آن  آزاديخواھان پشتون

   سنوات از ويکی پيديا-بر ھند استيال بيابند

   خوانندگان نھايت عزيز،-٢

را در ھمين قسمت جاسوس " ھاشميان" دشمن خلق پشتون سخت دلم می خواھد تا اجداد خاين، ميھنفروش وکه  آن  با

در کدام يک از "ريخ بکشم، مگر برخورد مستقيم به آن را به پاسخ اين دروغگوی ھرزه به سؤال أنوشته به چھار ميخ ت

موکول نموده، ھمين قدر يادآوری " آورده استبه دھلی ادوار و چه کسی پدر کالن وطنفروش و دينفروشت را با خود 

" سيد علی ترمذی" صورت گرفته باشد، در ماھيت وطنفروشانه و ضد پشتونی جد بزرگش که زمانی  ھر، دری نمايمم

  :و اما تا آن زمان. تفاوتی به وجود نمی آيد

  ! انگليسپير سگ استخبارات

 شنيدن است که چاکرانی از قماش تو فقط حق" خاندانی"ريخ افسانه و سيسانۀ شبھای داغ أمگر صحبت در مورد ت

تو خر احمق که در علم و دانائی خود را ناف زمين دانسته، برھر کسی . داشتند و نمی توانستند، سؤالی مطرح نمايند

مھر کمسواد زده، می خواھی وی را از لحاظ دانش سلب صالحيت نمائی، آنقدر االغ تشريف داری و نمی دانی که در 

، به وضاحت ه سال فضاء گذاشتن، به غير از حماقت گويند٣٠٠وز،  مربوط به ھزارۀ دوم و امرآنھم يک بحث تاريخی

  .نشان می دھد که طرف می خواھد با دروغپردازی، سر مردم را شيره ماليده، از بحث اصلی فرار کند

  !پير سگ استخبارات انگليس

شابه چھره ات با ھندو ھا  ت-ھستی و بين راه کدام ھندو" سيد علی ترمذی"ھرگاه به واقعيت امر تو برخاسته از خاندان 

 در رحم ناپاک مادر کالنت تخم گذاری نکرده است، بنويس که آن -نھفته قلمم را بدان طرف کشانيد جينبه مثابۀ 

  .مغل کدام يک از چھار نفر متذکره بود، تا من ھم پرده از عملکرد خاينانۀ اجدادت به استناد تاريخ بردارم" شاھنشاه"

  !سپير سگ استخبارات انگلي

تمام ھمسايه ھا شاھد ھستند که در . اين را به خوبی بدان که من لنگ نه از دشنام ھراس دارم و نه ھم از تھمت می ترسم

اوج قدرت جبارانه و سياه اميرالمؤنين جاسوس و جنايتکارت، با وجود تحمل چند ضربه شالق روزانه، نتوانستيد سرم 

 تمام اقوامت را وادار نسازم تا بر تو خوک کثيف ادرار بپاشند و تا به مانند را در مقابل ارتجاع خم نمائيد، اينک ھم تا

  .سگ و نوکر مغل تو کثيف را از ھمان سايتک فاشيستی بيرون نينداخته ام، کسی نمی تواند جلو قلمم را بگيرد

  :باز ھمان حرف مردم سراجی

  ". پدرانت را نيز به گائيدن دادیھمين که کون خودت دروازۀ الھوری شده بود، بس نبود که بيچاره""

 ادامه دارد

   


