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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
  ٢٠١۶ فبروری ٠٩

  

 حال ووارخطا است ؟پريشان) ھاشميان(چرا او 
 آخرين گفتنی ھا

 

و ھزاران درود " خالق داد پغمانی"آقای با اظھار سپاس بيکران از راد مرد بزرگوار، مبارز دلير و با شھامت کشور  

 موجود حقير، بی شخصيت وبی وجدان ، ،لعنت مردمی به شيطان لعين بر او اين نوشته را آغاز و با نفرت بی پايان و

چميان و خلقی ھا، اه پر چاپلوس در گ،ی که کلمه گفتن را ياد نداردئمسلمان نما و ، نراد، چوتار"مال عمر"خصيه مال 

  . غنی ھا و تمام زورگويان و شرف باخته ھای دستگاه دولت دست نشانده در کشور کرزی ھا،

. آی . سی" ،".آی.اس . آی"بی ادب ترين موجودی که خود را استاد ادب می گويد و ادعای پروفيسوری می کند نوکر  

مايه سوارش می سراالغی  که . ش از زباله پر است اجنت شبکه ھای جاسوسی غربی ھا و  موجودی که مغز،".ای

 .اين نوشته را پايان می دھم " ھاشميان "  بی ناموسی است که وجدان، شرف و عزت ندارد يعنی ،باشد

 طی " جرمن–جرمن "عات بيرون مرزی با ھمکاری سايتک اين پير کھنه فکر از ساليان متمادی به اينطرف در مطبو

" ھاشميان"الن و چنين وانمود ساخته که او باه  به ھر طرفی جورونوشته ھای در ھم و بر ھم متکی به داشتن قباله ھای 

 خالصه ھمه کاره و جامع الکماالت نه ،استاد و پرو فيسور تنھا و تنھا کسی است که اديب ، فيلسوف، دانشمند، مسلمان،

مه شارلتانی ھا و تنھا در کشور بلکه خارج از افغانستان مصيبت زده ھم بوده و می باشد و با چنين طرز تفکر و اين ھ

!! ران با معيار ھای شغلی آنھاتاختن به شخصيت ھای علمی و دانشمند کشور و ترور شخصيت ھا و نفھم جلوه دادن ديگ

ھدفش تبارز ھويت  بی ماھيت  و کثيف خودش بوده  و فقط برای تحقق پيدا نمودن آرزو ھای ديرينه و حل عقده ھای 

خواسته خودش را باال و باال جلوه داده و در انظار .  اش بوده است هندگی سابقسابقه اش که ناشی از خفت و حقارت ز

 ؟!!مردم چنان بنماياند که او ھمه کاره است 

ًالبته نمايش ترفند اين کفتار پير مورد پسند تعدادی از صاحبان غرض مخصوصا طالبان نکتائی پوش و زنا زاده ھای 

ًنان ساده دل وخوشباورما قرار گرفت مخصوصا که اين شيطان پير از لقب خلقی و پر چمی و ھمچنان تعدادی از ھموط

 به  چند صد سال قبل ً ھم در جلو اسم خود استفاده و نسب خود را بزرگتر از آنچه بود به رخ ديگران کشانيد مثال"سيد"

تال ان با فھم و دانشمند پورگًبه يکی از متجاوزين عربی خود را نسبت داد که بعدا به استدالل منطقی که از طرف نويسند

 بر خورد نمود و درين مورد عاجز و الف و پتاق او بی پايه ثابت گرديد و او "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "ۀ گرانماي
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. که  اضافه تر رسوا و بی آب نشود عاجزانه دھن کثيف خود را بست استدالل  و چيزی برای گفتن نداشت از ترس اين

  گز کرده بودھوائید ھم مثل ديگر گفته ھايش يعنی درين مور

سايت :    اسالم نمائی نموده اظھار داشت که انهستائی و پر روئی  شيطان صفتن موجود کثيف طی نوشته ای با خوداي

ی و ملحد بوده او نمی خواھد با اين سايت ھمکاری داشته باشد اما با يک سايت شعله ئ" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

استاد : با نوشتن" معروفی " ًگذشت اندک زمان دو باره شروع به چاپلوسی ھا نموده مخصوصا به آقای دپلوم انجنير

با ايجاد نفاق  را اغفال و از انسانيت شان سوء استفاده نموده و فقط به ملحوظ اين که ايشان.....سخن و دانشمند گرامی و 

يا ھمکاری خود را اعالم وش را ايفاء کند و طی چند نوشته گ اشيطانیتال نقش گان اين پورو شقاق در بين گردانند

ھدف اصابت نکرد و اين پيره خر تال شريف مواجه شده و اين تير ھم به گان اين پوراما با ھوشياری گردانند. داشت

. فتن ھا نمودت، تھمت ھا  وخرافه گآباره با اعالن اين که اين سايت ملحد است رفت پشت کارش و شروع به افترادو

 نويسندگان با دانش و خوشنام اين پورتال گرانمايه را مورد اھانت و ۀبلکه ھم" معروفی"پلوم انجنير داينبار نه تنھا 

 .تحقير  قرار داد

ھمه يک نفر اند و چندين بار اين تعداد کم و . "آزاد ل"و "پغمانی " ، آقای "سديد"بعد ھم شروع نمود به اين که آقای 

خالصه در ليست اين االغ  ھر کسی ..... ھم شامل ليست گرديد و " عزيز نعيمی" دانشمند و مبارز ار جمند .زياد شد

نديات او را  رد می کرد ھميشه کم و زياد  گرديده و مورد توھين فته ھا و چرعليه او استدالل منطقی می کرد و مستند گ

 .قرار می گرفت 

با نشر اسناد انکار نا پذير از بيخ و تھداب " معروفی"  بزرگوار دپلوم انجنير،فِدر مقابل تھمت و بھتان ھای اين بی شر

 به من چنين گفته شده :تمام پرو پا گند ھا و چرنديات اين ابله را رد و رويش را سياه ساخت و بيچاره عاجزانه نوشت 

يند چنين بنويس و اين االغ ھم می وو می گ با نوشتۀ خود اين االغ چنين افاده نمود که او فقط مال بنويس است به ابود؟؟؟

 نويسد اما نمی فھمد چه نوشته؟

 زير ٢٠١۵ جوالی ٩رخ ؤھنتون کابل در نوشتۀ م پواستاد سابقۀ" عزيز نعيمی"دانشمند گرانمايه و مبارز دليرمحترم 

ن گذاشتند و موضوعاتی ی را با او در ميائسشھاخيلی ھا ھم احترامانه پر» "ھاشميان"قابل توجه داکتر صاحب «عنوان 

جواب داده و مشکل و يا سوء تفاھمی بدون غرض اگر در ميان باشد رفع " ھاشميان"را مطرح ساختند تا اين االغ 

 از طرف االغ پير با طمطراق جواب داده شده و شروع نمود به تشريح سوانح آباء و ، عکس اين نوشتههاما ب. گردد

" ھاشميان"فخر فروشی"زير عناوين " عزيز نعيمی " ل و مستدل از طرف استاداجداد خود  که جواب  ھای خيلی  مفص

تال گرانمايه به نشر رسيد و ھمين در ھمين پور» يکی از جواسيس مادر زاد" ھاشميان"« و "به اجداد جنايتکارش

طراق و  به طمکندکه او به جواب ھای انسانی بپردازد شروع  جواب ھا چون حقيقت محض بود سبب شد عوض اين

 جاسوس بودن و خصلت ھای ارتجاعی اين موجود کثيف آدرس ايقان بهبا" نعيمی"خواستن آدرس نويسنده ؟؟ و محترم 

چند نفر ازھمان اذيت کننده ھای ) ھاشميان(اين االغ و تا آنجائی که من حدس می زنم !! خود را برای شان نوشتند 

 .ه بودند دوران مکتبش را غرض يافتن دکان جناب شان فرستاد

ھم در اکثر نوشته ھای خود با توضيحات خيلی ھا ھم  "سديد " و محترم "معروفی"دانشمندان گرانمايه آقای دپلوم انجنير

را خاطرنشان  ساخته ھمچنان او را اش امالئی و انشائی   غلطی ھای ادبی،" ھاشميان"مؤدبانه به اين مغز خر خورده 

ًقدرت به سر رساندن ھيچ پروژۀ ادبی را علما و منطقا ًندارد ئی وتوانا "ھاشميان"خرفھم ساختند که او البته نه برای !! ً

که در مغز او به جز مواد غايطه  چيزی ديگری نيست  که سابقۀ بد داشته و اخالق نادرست دارد بلکه به خاطر اين اين

ھمان " ھاشميان" نيستند اما دمب . " زاد لآ) " سديد(ومنطق استدالل نمودند که ايشان ھمچنان بار ھا و بارھا با داليل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 .يک بلست بود و است 

 شان در ۀکه می توان از آنھا  و مبارزات مسلحان "داد  پغمانی خالق"و " موسوی" مبارزان دلير و شجاع وطن آقايان 

 خود ۀين نوشتندبا افتخار ياد نمود در چ) ھاپر چمی ھا و خلقی (ان ھرزه آن پيکار با اھريمن لشکر سرخ و چوچه سگ

به اين االغ پير ماھيت اصلی، سطح دانش سياسی و ادبی، حدود بر داشت ھای فکری، خود خواھی ھا، تھمت ھا و 

 تال انعکاس دادنديل آنھا بار ھا درين پورکه نموده با توضيح علل و دالرا  یاعتراضات

 مسلحانه عليه متجاوزين شوروی  ۀ درخشان  مبارزۀبق با داشتن سا"پغمانی"استاد معظم و گرانمايه مبارز دلير آقای 

خاطر نشان  و ماھيت اصلی او  جاسوس مادر زاد  اينهوبا داشتن انديشه ھای مترقی انسانی و انقالبی طی نوشته ھای ب

 . او را تشر يح نمودۀتجاعی و خائنانمال و موقف اررا بر

يق ان صدر ازآگاھان و دانشمندان، مبارزين اصيل و فرزندو چندين تن ديگ"  ميرويس ودان محمودی"مبارز گرانمايه  

ی بر نوشته ھا و عملکرد ھای اين شيطان لعين داشته و به او ئنوبه و در شرايط الزم تبصره ھاه اين کشور ھر کدام ب

سان، يک اھانت ھا و خم چشمی ھا دست بر داشته مثل يک ان ين شارلتانی ھا، تھمت ھا، نرادی ھا،اگوشزد نمودند تا از

 از گذشته ھای کثيف خود ابراز ندامت و از چرنديات گفته شده اش زندگانی نمودهانسان باشرف حد اقل درين آخر عمر

اما اين پير خرفت کمتر شنيد و زير تأثير .  عمرش را بگذراند  ۀ تا مثل يک انسان خوب بقيکندمعذرت خواسته و سعی 

خود ادامه داده و به ... راپورگرفتن ھا، و  تھمت ،افتراأت ، ود خواھی ھا،ھمان وا بستگی ھای اجنبی و استعمار به خ

 .ش دوام  داد  اکثافت کاری

که نمی  خودش ھيچ سؤالی را که متوجه زندگی نکبتبارش است جواب نمی دھد و طفره می رود، چرا ؟ به خاطر اين

 را نموده "مال عمر" ؟ نوکر و جاسوس است ؟ نوکری ًيد ؟ مثال نمی تواند بگويد نوکر استعمار استوتواند حقيقت را بگ

در  ما ۀ کشور جھان را بر ملت ستمديد۴۶تجاوز .  فعاليت دارد "اشرف غنی"ًاست ؟ فعال ھم به نفع طالبان و حکومت 

 ،به  قدرت مندان دولتی پيشنھادات تقديم می دارد و خوش خدمتانه سر خم داشته وجاسوسی می کند. تأئيد می داردعمل 

 .پس جوابی ندارد که بدھد 

روی ھمين ملحوظ است که او ھميشه از ديگران سؤال می کند و می پرسد او کيست ؟ فالن نفر کيست ؟ در کجاست ؟  

 .؟ اين وظيفه اش است ... چرا چنين نوشته ؟ و

 حال با چنين موجود کثيف چه بر خوردی می توان داشت ؟؟

 به جرو بحث نشست و ثابت کرد که ھمۀ گفته ھايش ،د تا با ھمچو االغی بی دمببا وجودی که از ديدگاه من الزم نبو 

چرند است اما  تا يک اندازه ای فقط برای روشن شدن ذھنيت  مردم شريف ما رد اين اتھامات و افشای ماھيت کثيف او 

 . زياد نمی شودکم و! و دمبش ھمان يک بلست!! چون که خر، خر است !! ضروری بود نه قناعت دادن اين خر 

 بد و خيانت به مردم ، جاسوسی به امپرياليسم و دولت ھای دست ۀاين حيوان پيربا گذشت: مختصر بر داشت ازين االغ 

يک استاد، را ش ھميشه سعی می کند خود  ِنشانده اش در افغانستان  و سپری نمودن دوره ھای تاريک و سياه زندگی

 مسلمان،عرب زاده خالصه ھمه کاره جلوه داده و اين مفکوره اش را نه با علميت نويسنده، پرو فيسور، دانشمند، اديب،

 گند عليه تمام شخصيت ھای  علمی،ء و پروپاافترا با تحقير و توھين ديگران، تھمت،می خواھد و ابتکارعمل بلکه 

ر ساخته جه موضوعات ديگتا حد اقل بتواند افکار عمومی را متو. دانشمندان مطرح کشور ثابت کند سياسی و ھنگی،فر

 چه گونه به دولت ھای افغانستان به مثل آباء" ھاشميان " ی او نشوند و کسی توجه نکند که او و کسی متوجه خيانت ھا

 روی چه منظوری در خدمت او و رژيم منفور ،"عمرمال "سوسی نموده و چه مدتی را در خدمت و اجداد خود جا

شش ھمين است  دوستان ،  اين پير کفتار ھمه تال-يو ھا موجود است ويد-کرد ن می طالبان بوده و تبليغاتی به نفع شا
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ًی که واقعا و شرافتمندانه خواھان فھم حقايق در بارۀ اين موجود پليد باشند ئنويسندگان، محققين وھموطنان شريف و آنھا

 ۀرز دلير و دانشمند گرامی استاد سابقمی توانند در بارۀ سابقۀ جاسوسی و خيانت ھای او و پدرانش به نوشته ھای مبا

عليه دانشمندان و " ھاشميان "در بارۀ  رد اتھامات و پرو پاگند ھای اين االغ " عزيز نعيمی "پوھنتون کابل آقای 

و غلطی ھای امالئی و انشائی او " ھاشميان"نويسندگان مطرح کشور و اسناد ارائه شده و فھميدن سطح دانش و ادب 

 که ھمه در ھمين پورتال آزادگان" سديد " محترم آقای ۀ و نويسند" خليل هللا معروفی"ه ھای  دپلوم انجنير ًلطفا به نوشت

ً  نشر شده و در آرشيف نويسندگان موجود است مراجعه و بيطرفانه مطالعه نموده بعدا " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

 .نظرات خود را بنويسند 

 چون خودش "ملحد بودن آنھا"ی دارد البته نه به مفھوم ئاين االغ از شعله ئی ھا عقده ھا: من تباط نوشته ھای اما به ار

ً اگر موقتا بپذيريم که اين پورتال از شعله ئی ھا است وشعله ئی - با فھم اين موضوع زمانی که منافعش ايجاب می کرد

ھر کدام نويسنده اش با استاد سخن ، دانشمند گرامی پلوسانه از ين ملحد ھا ھمکاری داشت و چا با ھم-ھا ھم ملحد ھستند

؟؟ مسلمانی که !!ره ملحد شد و اين االغ ھم مسلمان ر نيفتاد اين پورتال دوباياد می کرد اما وقتی منافقتش کارگ..... و 

 ؟؟؟؟ پس درد مسلمان" ھاشميان"يند و شھادت را ياد ندارد ؟؟ يعنی نمی تواند بخواند و يا بنويسد ؟؟ به اين می گۀکلم

 جای ديگری بايد باشد که خودش بايد جواب بدھد ؟؟. ش در ملحد بودن شعله ئی ھا نيست ااصلی

اين  االغ از يکی از نوشته ھايم چند جمله را بيرون نويس نموده و با طمطراق خاصی خشتکش را کنده وداد و فرياد  

 .راه انداخت

ھستی که کلمه خواندنت را ياد نداری ، خواندن آن نوشته ھا برايت قابل تو که آنقدر احمق : برايش خاطر نشان می سازم

 مرداریبا خواندن چند جمله از يک نوشته که اينقدر .  آن دردت را دوا نمی کندۀھضم نيست ھمچنان نقل چند جمل

د داشته باشی بخوانی ًنمودی نمی دانم اگر تمام نوشته ھايم را که ھمه در نقد اديان مخصوصا اسالم نوشته شده اگر سوا

 خواھی کرد ؟؟؟؟ چتلیيا برايت بخوانند نمی دانم چقدر 

 جاسوسی و خدمت به دولت ھای ۀ ھم چيزی نمی دانی، سابقء و انشاءتو که سواد سياسی و اسالمی نداری ، از امال

وقت گرانبھای خود را در قه انداز ھم می باشی ، به ھيچ وجه بعد ازين الزم نمی بينم که  تفراستعماری را ھم داری و

ًتلف کنم و طوری که قبال ھم نوشتم تو و قيسک که می خواھند " ھاشميان " موجود کثيفی چون تو ۀنوشتن در بار

بيسواد ديگرمثل خودت که تازه پيدا  و يک مردار خوار" نبيل عزيزی"  چوکره ديگرت که مفقود شده،کبيرش سازند

ارزش وقت گذاشتن را نداريد من با باداران و " عبدالحق فاريابی"يگری به نام و ھمچنان مداح د" کاکر"شده به نام 

 .آنانی که شما را استخدام نموده و شما جيره خوار آنھا ھستيد در مبارزه ام نه شما خس و خاشاک ھرزه 

موجوديت اقليت  در جھان و گ استعماری مسلطھنانيم که بنا بر تسلط فرين که ما در سر زمينی شب و روز می گذرااز

و راويان عربی  به دربار نيرو ھای استثمار " ھاشميان " خاين در رأس قدرت و تعداد شرف باخته و چاپلوس از قبيل

کننده در کشور ما بايد سينه ھای فرزندان راستين و مدافع نواميس بشری آماج گلوله ھای خشم و کين بی ناموسان قرار 

ھن مھر الحادی و باغی تاپه بخورد و ھر گلی در بستان آزادی  جامعه بايد به فتوای پيشانی آزاديخواھان ميبر .  گيرد

اينھا آزادی ھای انسانی را در قفس دين و  . بايد آگاه شد ومحتاط بود،ًرقاصان شيخک ھای عربی  حتما سنگسار شود

 وطوفان طغيان کرد و گشت،نير بايد منسجم شد و متشکل گرديد ،. مذھب، زور گوئی و خر صفتی محبوس ساخته اند

 .نگون ساخت از بيخ و بن سرسيده را با ھمه خس و خاشاکش پوبنده شد و اين نظم کھن وکو

 
 


