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 Political  سياسی

  
  قاسم باز                                                             

  ٢٠١۶ نومبر ٠٨
  

  :پيشگفتار پورتال

استخبارات المان، سگ مرده ايست، که لگد زدن به آن امکان و ارگان نشراتی " ھاشميان"ن که برای ما، قضيۀ آبا 
آلودگی کفش انسان را بار می آورد، ما اين مطلب را بدان خاطر به نشر می سپاريم، که ارگان نشراتی استخبارات 

ار  و سانسور قسمت ھائی از نوشته اش، از نشر کامل نوشتۀ ھمکنويسندهالمان، با زير پای نمودن حقوق دموکراتيک 
  .خودداری نمود" باز"عزيز ما آقای 

 ويراستاری نکرده به ھمان شکل ارسال شدۀ آن منتشر می را" باز"بايد بيفزائيم که ما عامدانه، نوشتۀ ارسالی آقای 
و خوانندگان عزيز پورتال، اين کار را ناشی از بی عالقگی و يا عدم توجه ما ندانسته، " باز"اميدواريم آقای . سازيم
  .لت آن را امانتداری مطلق ما در انتقال مطالب قبول نمايندبلکه ع

  AA-AAادارۀ پورتال
  

  !درفشانی ھای سيد؟ خليل هللا ھاشميان مدير مسول ايينه ھاشميان 

برای ھاشميان درفشانيھا و اوقی ګيريھا به يک کار، شغل و وظيفه حرفوی تبديل شده، ميدانم تا لحظه مرګ که جسد وی 

  . ل نيابد وی  از اين کار اوقيګيريھا منصرف نه خواھد شدتا حضيره انتقا

به اين رويش که وی اختيار نموده الزم نمی بينم به وی کليمه، داکتر يا پروفيسور ذکر کنم، پروفيسوری و داکترا از 

  .خود ارزش و مقام کار دارد

   .شما ھاشميان در بين مردم چيز فھم افغانستان به سه موضوع متھم ھستيد

و اتھام دوزيدن ان ګردن بند .ګمشدن ګردن بند، خانم مرحوم سردار شاولی خان در سفارت افغانی در انګلستان:  فال

  .خانم مرحوم مارشال شاولی خان غازی باالی ھاشميان

زمانيکه مامور رسمی وزارت خارجه در انګلستان بوديد، در کشور انګلستان به يک خانم سيتيزن  ھاشميان:  ب 

شد، اين جناب به اين کار قوانين ) احمد( روسی نموده و از ان وصلت عروسی ھاشميان صاحب يک پسر بنام انګليس ع

استخدام وزارت خارجه افغانستان که در ان قوانين ان اداره ذکر ګرديده بود، ھيچ مامور وزارت خارجه نمی تواند زوج 

ت خارجه را زير پا نمود، سردار محمد نعيم خان وی را به خارجی داشته باشد ھاشميان به اين کار قوانين استخدام وزار

ھمين خاطراز وزارت خارجه رخصت نمود، ھاشميان بعد از رخصت شدن از وزارت خارجه وی اين عقده را حاال از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

محمد داوودخان و نعيم خان ميکشيد، در حاليکه انھا صرف قوانين انوقت نافذه وزارت خارجه را باالی وی تطبيق 

  .نمود

اشتراک پدر و کاکا ھاشميان در اغتشاش اعلم خان و افضل خان، خانان شينوار بجرم ھمکاری به کسانيکه امنيت :  ج 

  .ملی کشور را برای شش ماه جنګ متواتر به حکومت انوقت مسلحانه به محاطره انداخته بود

 شروع و ١٩٨٠ای ھاشميان که از سال  موارد از درفشانيھ٢١اينک بيست و يک . خوانندګان محترم افغان جرمن انالين

در باره سردار محمد داوودخان شھيد و يک عده وطن پرستان ديګرکه از فکر مريض  .۴/١١/٢٠١۶الی امروز تاريخ 

لحظه که اين نوشته را تحت قيد قلم در . ھاشميان تراوش نموده به خدمت شما خوانندګان ګرامی نمره وار تقديم ميدارم

ستانم از جاھای مختلف برايم تليفون نموده و متذکر ګرديدند، که لطفآ نوشته ھاشميان را فراموش کن مياوردم چند تا دو

چيزی نه نويس، بخاطريکه وی يک شخص مريض و ديوانه است ،من در جواب شان ګفتم اګر وی ديوانه است، من به 

مريض خواھد شد، مجبورم يک جواب دوستان خود عرض نمودم اګر امروز من برای وی جواب ننويسم شايد وی زياد 

  .فشرده بدون تفصيل زياد برايش بنويسم، تا دوستان و دشمنان بداند که کی راست و کی کاذب ميګويد

من در اينده نزديک باالی ھر يک از اين مواد نوشته خود که عليه درفشانی ھای ھاشميان به طور فشرده نويشتم بطور 

  .بصورت فشرده به اين مواد اکتفا ميکنممفصل خواھم نوشت، ولی برای فعآل 

 ھاشميان شما در طول چند سال ګذاشته در ايينه خود ھميشه باالی اعالن سفربری دولت شاھی بخصوص در زمان -١ 

اين اعالن شھيد محمد داوودخان را يک عمل خاينانه ) ھاشميان ( صدارت محمد داوودخان انتقاد بيجا مينمود، حتی وی 

 ميکرد، ھاشميان ان اعالن سفربری مرحوم محمد داوودخان را به سويه خيانت ملی بر ضد ان مرحوم و ضد ملی تلقی

 تغير ٪١٠٠تبليع سو مينموديد، مجله ھاشميان ګواه مدعا ماست، ولی خوشبختانه در اين يک دو ماه نظرھاشميان کامآل 

  ؟.نموده نمی دانم علت اين تغيری نظر وی چيست

ر مجله ايينه خود مسوليت اعتشاش و جنګ صافی کنر را که در زمان سلطنت و پاچاھی  ھاشميان ھميشه د-٢ 

اعليحضرت ظاھرشاه ، صدارت محمد ھاشم خان، وزارت دفاغ شاه محمودخان، به وزارت داخله محمدګل خان مومند، 

 و قوماندانی جنګ نايب الحکمګی عبدهللا خان وردګ به قوماندانی فرقه مشری عسکری به سرکردګی محمد داوودخان

صافی کنر به رھبری جنرال عارف خان و مسوليت رسانيدن مھمات جنګی و لوژستيکی به امريت عبدالرحيم 

يعنی . ھاشميان تمام اجرات ان جنګ را بدوش محمد داوودخان شھيد می اندازد. عبدالرحيمزی صورت ګرفته بود

 و دخالت نداشته و تمام کارھا را شخص محمد داوودخان ديګران در شکستاندن و خاموش ساختن اين اعتشاش ھيچ رول

انجام ميداد، يعنی امر تمام سوقيات نظامی وعسکری، زمينی و ھوايی به امر و ھدايت وی صورت ګرفته و ديګران به 

  .اصطالح در غنډی خير نشسته بودند

که !. مرحوم داوودخان در وقت جمھوريت  ھاشميان در ايينه خود قضيه دارلمجانين قلعه زمانخان را بنام کشتارګاه -٣ 

اصآل اين قضيه در اواخير سال .اصآل اين واقعه از زمان صدارت داکتر عبدالظاھرخان صداعظم انوقت شروع شده بود

 تا يکسال قبل که اينجانب در باره ١٩٨٠جمھوريت محمد داوودخان کشف ګرديد، ھاشميان اين موضوع را بعد از سال 

داشتم نويشتم ، ھاشميان تا سال قبل که توانست اين قضيه را بر ضد محمد داوودخان در مجله ايينه؟ ان معلومات کافی 

خود تبليع سوه نموده، ھاشميان در اين ادعای ميان تھی مدعی ګرديده بود که اين قلعه کشتارګاه مرحوم محمد داوودخان 

ھاشميان به اين ګونه ادعھای . شميان شاھد اين ادعا من استبود که در ان مخالفين خود را به قتل ميرساند، مجله ايينه ھا

کاذب و فريب دھنده و بی مسوليت خود نتوانست درفشانيھای خود را جامه عمل بپوشاند،چون خودم يکی از اعضای 

يه بررسی ان قضيه يا دوسيه بودم، ان دوسيه که اضافتر از ھزار صفحه بود در دفتر څارنوالی ما بود و شخصآ ان دوس
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ان قضيه از زمان صدارت داکتر عبدالظاھر شروع شده بود، در اين قلعه يک عده افراد . را از سر تا اخير خوانده بودم

که امر مخافظت اين مردم بود، وی دست خود ) ميوه ګل ( بی بضاعت نګھداری ميشدند، يک نفر صاحب منصب بنام 

 دوش انھا بود يکجا نموده افراد بی بضاعت که در انجا به مرګ را ھمرای مسولين دارلمجانين که اعاشه اين افراد به

طبعی ميميرد، اين نفر موظف و مامورين دارلمجانين راپور مرګ انھا را به مقامات مربوطه نمی داد، بخاطر اينکه اين 

بمرګ طبعی خود مامورين اعاشه و اباته انھا را خود ميګرفتند،تعداد افراديکه در طول تقريبآ ھفت سال که در انجا 

مرده بودند تعداد شان بيست و ھفت نفر مسکين و بی بضاعت که نی پيواز داشتند و نه خيش و قوم که از انھا احوال 

پرسی نمايد، وقتيکه اين موضوع در دوران جمھوريت داوودخان افشاه شد شخص داوودخان از اين حادثه نګران و  امر 

دوسيه وزيران داخله، قوماندانان ژندارم پوليس، و قومندانھای امينه ان وقت تحقيق اين قضيه را صادر کرد، در اين 

واليت کابل، از زمان صدارت داکتر عبدالظاھر، محمد موسی شفيق تا دوران جمھوريت به تمام شان مسوليت ارجاع 

سيه مسوليت به ھرشخصيکه در اين قضيه و دو« شده بود،مرحوم سردار محمد داوودخان در ان دوسيه نوشته بود

من به حيث څارنوال که ان دوسيه » .ارجاع شده بدون در نظر داشت اينکه وی کی است تحت پيګرد قانونی ګرفته شود

 ثور به څارنوالی ما بعد ٧در څارنوالی اختصاصی جرايم پوليس که من عضو ان څارنوالی بودم دو ھفته پيش از کودتا 

وزير برحال جمھوريت ھر يک عبدالکريم عطايی، پوھاند وفی هللا سيعی، از غور و تديق دوباره ھيت تدقيق که چند 

پوھاند داکتر قيوم وردګ وزير سرحدات، عبدالکريم حکيمی ويک دوتا ديګر را موظف ساخته بودند تا دوسيه را تدقيق 

اقامه دعوا خود ھمه جانبه نموده و ھر چی زودتر غرض اجرات بعدی به محکمه ارجاع نمايد، څارنوال ورزيد فريدون 

 ثور به وقوع پيوست، ٧را باالی متھمين ترتيب کرد،ولی فردا ان روزکه دوسيه بايد به محکمه ارسال ميشد کودتا 

ھاشميان به دروغھای  بی مسوليتانه خود اين قضيه را بر ضد محمد داوودخان در مجله ايينه خود بر ضد داوودخان 

  .روغ بی مسوليتانه خود روی خود را در بين مردم سياه ساختتبليع دروغين مينمود، ھاشميان به اين د

شھيد محمد داوودخان را نظر به نقل قول دروغين و خود ساخته خود که وی ان نقل قول را به شخص .   ھاشميان-۴

 - ديګری بنام  شرر ارتباط داد، ھاشميان در اين نقل قول، از نقل قول شرر متذکر ګرديد و در پورتال افغان جرمن

انالين متذکر ګرديد، که داوودخان به سفارت روسھا جاسوسی ميکرد و ھميشه بعد از وقت رسمی از طرف شام نا وقت 

  .حيا بد چيز نيست. به سفارت روسھا ميرفت و به انھا راپورھا روز مره را ميداد، فاغتبرويا اوالابصار

را کمونست، عضو کا جی بی و يار غار، معرفی  ھاشميان در طول سی وپنج سال ګذاشته داکتر محمد حسن شرق -۵ 

ميکرد، ولی در اين چند سال بطور متداوم ديد و واديدھا به وی شروع کرده و مکالمات تليفونی دارد، وی از ګفتنيھای 

  .سابق خود ھيچ باک و ارزم ندارد

کند از اوردن ميت  ھاشميان به سلسله دروغھای مکرر و بيجا اش که از ذھن ضعيف و مريض وی تراوش مي-۶ 

غازی امان هللا خان به افغانستان و از اشتراک سردار محمد داوودخان در مراسم تشيع جنازه ان غازی بی باکانه چشم 

عکس ان مراسم در اخبارھای افغانستان به نشر رسيده و اصل ان عکس در ارشيف ملی افغانستان موجود .پوشی ميکند

 داوودخان در ان مراسم چشم پوشی مينمود تا اينکه اين موضوع توسط داکتر است ، ولی ھاشميان از اشتراک محمد

  .صاحب عبدهللا کاظم مفصآل تشريخ و شرمندګی ان بھتان بی جا به ھاشميان ماند

 ھاشميان در طول چندين سال ګذاشته ھميشه از دشمنان غازی امان هللا خان، مثآل، ملک قيس خان خوګيانی، زيرک -٧ 

اين افراد، اشخاص بودند که در بر انداختن حکومت مردمی و . و يکی دو ملک شينواری پشتبانی مينمودخان جدران،  

مترقی امانی به حبيب هللا مشھور به بچه سقاو کمک نمودند ، اين افراد فوق الذکردر دوره سلطنت محمد نادرخان و 

کاری  به پسر سقو يا اغتشاش ګران سقوی به ظاھرشاه، يعنی در زمان صدارت محمد ھاشم خان و داودخان  بخاطر ھم
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ولی بدبختانه ھاشميان و امثالھم ھاشميان تا امروز از انھا دفاع مينمايد، . کيفر اعمال شان يعنی بند و تبعيد محکوم شدند 

  . دوستی ؟)  امان(اين را ګويند 

 نشينی داشت وی در اين محافل  ھاشميان در کابل ھمرای ګروپ پرچميھا از نزديک نشست برخاست و محافل شب-٨ 

از داوودخان بد ګوی ميکرد، و به اعضای حزب پرچم وانمود ميساخت که وی سرسخت ترين مخالف خاندان ال يحيی 

ولی تقرر ببرک کارمل به حيث سفير . است، وی ميخواست به اين کار اعتماد حزب خلق شاخه پرچم را بدست بياورد

ج کشور، تير اميد ھاشميان يه زمين خورد وی فرار را بقرار ترجيح داد و به در کشور چکوسلواکيه سفارت در خا

  . کشور امريکا مھاجر ګرديد

ھاشميان انقدر يک شخص ضعيف النفس است که وی بخاطر بدست اوردن اعتماد حزب ديموکراتيک خلق بخصوص 

اتحه يکی از رھبران حزب پرچم که در در ف)  خليل هللا ھاشميان ( شاخه پرچم، بخاطر بدست اوردن مقام و چوکی وی

  . ان وقت حزب خلق و پرچم برعليه حکومت محمد داوودخان اتحاد و ايتالف نموده بود 

اشتراک نمود و سر خود را به رھبران حزب ديموکراتيک خلق تا ناف مير اکبر خيبر ھاشميان در روز روشن در فاتحه 

خواسته باشد در ديګر نوشته شان که بجواب من مينويسد، بايد از من ازھاشميان تمنا دارم اګر وی . خود خم کرد

موضوع رفتن به فاتحه مير اکبر خيبر طفره نرويد، و به خوانندګان اين سايت معلومات بدھيد، اين يک خواھش است از 

  .ھاشميان

ميشد وی خود را طرفدار  ھاشميان تا روز حيات مرحوم ظاھر شاه که به وی از دفتر شاه فقيد يک مقدار پول داده -٩ 

شاه وانمود ميساخت، ولی بمجرديکه شاه فقيد به حق رسيد وی متوجه شد که ديګراين ارزوی  وی نيز براورده نشد، 

  . انالين اعالن نمود، که وی بعد از اين ظاھر شاھی نيست–يکبار در سايت افغان جرمن 

ی نزديک فاميل وی ھمرای وی رفت و امد فاميلی ھاشميان انقدر يک شخص کوچه و بازار است که حتی اعضا-١٠ 

  . ندارد

حتی به مسايل ناموس بعضی اعضای بدن .....  ھاشميان در پورتال افغان جرمن انالين به يک ھموطن محترم بنام -١١ 

ند اين را ګوي. وی بنام يک توته ګوشت، خالف کرامت انسانی تجاوز عريان نمود و ان افغان را تحقير و توھين نمود

  .پروفيسوری و داکتری

 ھاشميان در طول اين سالھای متمادی در ايينه خود به شخصيت ھای بزرګوار کشور مانند، غالم حيدر عدالت، -١٢ 

سيد عبدهللا خان، داکتر سھيل، امان هللا خان حيدری، داکتر حسن شرق، به شمول پدرم و صدھا تن ديګر ھموطنان را 

  .بخاطراينکه انھا دوستان محمد داوودخان بودندان ھم . توھين و تحقير نمودند

 ھاشميان فکر ميکند که تنھا فاميل سادات وی است که در واليت کنر زندګی ميکند، اشخاص و سيدان مورد احترام -١٣ 

فاميل ھاشميان کرده ، مردم کنر ھستند، ولی وی نمی دانند که پاچاھان خوش نام ديګر نيز در کنر وجود دارد، که از 

فاميل سيد شمس الدين مجروح بمراتب از فاميل ھاشميان . بمراتب زيادتر خوش نام نيک نام، و اشخاص متنفذ کنر ھستند

کرده نام نيک صاحب حرمت و عزت ھستند انھا نتنھا در واليت کنر بلکه در تمام مشرقی و تمام افغانستان نام نيک 

  .اين ھاشميان است که در ايينه خود بيجا کف و پف ميکند. ر ميشناسددارد و مردم انھا را زياد ت

 ھاشميان انقدر يک شخص غبی و بی حافظه دو رويه و درغګو حرفوی است، وی نتنھا در مقاله نو خود باالی -١۴ 

يګويد پدرم تھمت دروغين بست بلکه وی باالی پدر مرحوم صمد حامد سابق معاون صدارت نيز تھمت بست، ھاشميان م

  .فاعتبر يا اوالابصار. که پدر صمد حامد مامور و نوکر پدرش بود
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برای پدر داکتر صاحب صمد حامد  به پاس خدمات شان امير شھيد امير حبيب هللا خان پدر غازی امان هللا خان در 

رعبدالرزاق خان سردا. خوګيانی ننګرھار چندين جريب زمين، بمثل پدر محمد ګل خان مومند و پدرکالنم کامران داده

پدر داکتر صاحب صمد حامد ھم به امير شھيد حبيب هللا خان و ھم به غازی امان هللا خان زياد نزديک ويکی از 

  .سرداران نامور ننګرھار بودند، او خدا چقدر دروغ را از زبان و قلم ھاشميان دروغګو ميشنوم

ا به محمد داوودخان از نګاه عقده و از طی دل به مرحوم  من در افغانستان و پاکستان سه نفر را ميشناسم که انھ-١۵ 

محمد داودخان خطاب ليونی سردار ميکند، اين اشخاص شعوری ميخواھد ان شخصيت را در اذھان مردم کم بياورد، 

جنرال بابر پاکستانی، ګالب . اسناد زنده اين ګونه افراد محل افترا ګر در يوتوب موجود است اين سه نفر عبارتند

ګرھاری خدمتګار ای ايس ای وخليل هللا ھاشميان، امروز مردم دوران قف و پف پدرکالنھای ھاشيان نيستند که خوب نن

و بد را تفکيک نکند امروز عصر اتوم است، مردم خدمتګاران صادق وحقيقی را از خاينين خوبتر و بھتر تفکيک می 

به مرحوم داوودخان ليونی ميګويد، پس برای خود چی نمايد، من از ھاشميان ميپرسم در صورتيکه شما اګاه ھانه 

خطاب ميکند، شخص فھميده ھيچ وقت تحت زعامت يک ديوانه کار نميکند، اګرشما ادم درست و نورمال می بوديد چرا 

تحت زعامت يک ديوانه در پوھنتون کار ميکرديد ايا ان کار بشما شرم نبود که شما تحت اراده يک ليونی کار کنيد پس 

ھر حرف دو پھلو دارد اگر يکطرف آن را به نفع تان می .  اين معلوم ميشود که شما خود يک شخص نورمال نيستيداز

  .  شماريد طرف ديگرش را نيز مدنظرداشته باشيد

 جنرال حميد ګل ريس ای ايس ای پاکستان در يک ګردھمايی کالن مھاجرين و مجاھدين در زمان جھاد در پيشاور -١۶ 

م ګفت، که سازمان ای ايس ای پاکستان نتوانست دو شخصيت مھم افغانی را در بين مھاجرين و مجاھدين در محظر عا

. افعانی خريداری نمايد، يکی قوماندان عبدالحق خان برادر حاجی صاحب عبدالقدير خان و ديګری عزيز هللا واصفی

ثار اين دو شخصيت ملی نه کرديد، ګاھی شما انھا ولی شما بدبخت خليل هللا ھاشميان در ايينه تان چی چيزھا نبود که ن

جاسوسان خطاب مينموديد، ګاھی واصفی را بنام پسر سقو خطاب نموديد، و ګاھی شما عبدالحق خان را بنام نماينده 

افسوس بحال کسيکه بخود مليګيرا خطاب نمايد ولی ھيچ اصول ميلګيرايی در عمل و کردار . انګليس خطاب نموديد

  . شما نه به عمر يک چشمه وفادار مانديد، نه به محمد ظاھرشاه و نه به پرچميھا.شان نباشد

 ھاشميان، شما چقدر دروغ  و تھمت در مورد بيانيه مرحوم داوودخان بنام خطاب بمردم افغانستان باالی محمد -١٧ 

ی ګفتيد که اين بيانينه را برای داوودخان و بيانيه شان ګفتيد، ګاھی شما مرحوم داوودخان را بيسواد خطاب نموديد، ګاھ

متل است که . تھمت و بھتان ھم اندازه دارد. وی حزب پرچم نوشته، ګاھی ګفتيد که از مسکو برای وی ارسال شده 

  .)ته چی نه شرميږی تا به څوک و شرموی( ميګويد

با بريزنيف چی اوقی ګيريھا   شما به سلسله درفشانيھايتان در ايينه تان؟ درمورد مالقات شھيد محمد داوودخان -١٨ 

نبود که نکرديد، تا اينکه اين موضوع را استاد محترم جناب داکترصاحب سيد عبدهللا  کاظم و جناب محترم و عاليقدر 

اقای عبدالجليل جميلی صاحب د يپلومات ورزيده و سابقدار افعانستان که شخص وی عضو ان ھيت و جريان حقيقی ان 

ه ان نوشته زينت بخش پورتال افغان جرمن انالين ګرديده ، چون وی شخصآ  در ان مالقات را تحريری نوشت ک

مالقات مھم و تاريخی حاظر بود، وی دروغھای تانرا رد و پوز شما را به زمين سايد، بعد از ان عقل تان در سر تان 

  .و چپ شديد. امد

به سردارھاشم خان ) پدر شما ( ن منګل، را  ھاشميان دروغ ھم اندازه دارد، شما ميګويد که پدرم بازمحمدخا-١٩ 

  .لعنت االهللا باالی کذبين،لعنت هللا الکذبين.معرفی کرد، فاغتبرو يا اوالابصار
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روغ نه يی او که . (  در پکتيا بخصوص در قوم منګل ما متل است، وقتيکه يک فرد دروغ بګويد مردم برايش ميګويد

و به يک تداوی دوامدار . ميدم که خودت واقعآ يک انسان نورمال نيستیبخدا قسم حاال فھ) / داسی . ( کړی در ی 

  .ضرورت داری، انھم در ريھبليتيشن و ديوانه خانه

کاکا و پدرم در معرکه جنګ استقالل پيغام نادرخان که در ان ./  خليل هللا ھاشميان توجه نمايد به دروغھای شاخدار تان

ردار نادرخان به کاکا يم پيغام ھماھنګ کردن تعرض و حمله ھمزمان و وقت وی سپھساالر جبھه جنګ جنوبی بود،س

تعين وقت و روز حمله يکجايی  باالی قشون عساکر انګليس در سرحدات پکتيا و مشرقی، بين نادر خان و صالح 

سانده و محمدخان بود ، انھا ان پيغام را از پکتيا از طرف سپھساالر نادرخان به مشرقی به جنرال صالح محمدخان ر

اوکی پيغام صالح محمد خان را به نادر خان به پکتيا  برده ، بعد از حصول استقالل شناخت کاکايم به نادرخان و سردار 

ھاشم خان پيدا ګرديد، يک فاميليکه در انوقت در خوګيانی ننګرھار صد جريب زمين سه فصله زراعتی و کار تجارت 

  .شت، چطور ميشود پيش خدمت يک دفتر شودبرنج و ګندم بين واليت جنوبی و مشرقی دا

 انالين نشر ګرديد به بسيار ديده درايی ميګويد که پدرم در - ظالمانه اينکه وی در نوشته خود که در سايت افغان جرمن

  ھاشميان. لعنت خدا باالی دروغګو ( وقت صدارت سردار محمد ھاشم خان معاون رياست عمومی ضبط احواالت بود، 

وقتيکه باالی سردارھاشم خان از طرف طرفداران سقو يعنی ملک .  پدرم با سردار محمد ھاشم خان جريان شناخت 

قيس خان خوګيانی و مردم شينوار فشار امد، مرحوم محمد ګل خان مومند، سيد رسول پاچا خوګيانی که بعدآ حاکم عالی 

غر يا سياه کوه ھمرای ھاشم خان مشايعت پروان و قطعن در زمان صدارت ھاشم خان و داوودخان ، انھا تا کوه تور

کرد بعد از ان چون کاکايم و پدرم راه بلد بودند انھا دو نفر بھمراھی ھاشم خان صدراعظم که از طرف شب انھا حرکت 

ميکردند تا کرمه يکجا مشايعت کردند، انھا در شب اخيری نزديک کرم  راه را غلط کرده بکدام جای ديګر که از 

ود رسيده بودند، بعد از ان وقت کاکايم ھمرای ھاشم خان بحيث ياور شروع بکار نمود، وقتيکه ھاشم خان نادرخان دور ب

 ساله بود وی را توسط ھاشم خان ٢٠ -١٨بکابل امدند و صدراعظم شد، کاکا مرحومم ، پدرم را که در انوقت نوجوان 

ای چند نفر ديګر ھمصنفی بودند، بعد از يک در مکتب حربيه شامل ساخت، در صنف پدرم ظاھر خان و داودخان ھمر

دو ماه کاکايم بمرګ طبعی جان را بحق سپرد، در اين مدت يکی از روزھا سردار محمد ھاشم خان غرض ديدن 

برادرزاده ھای خود به مکتب عسکری ميرود بعد از معاينه کردن مکتب حربيه به پدرم ميګويد که عوض کاکايت 

پدرم از . طر سردارھاشم خان پدر مرحوم ام را ھمرای خود بحيث ياور توظيف مينمايدھمرای من باش و به ھمين خا

عجب بی انصافی است که ھاشميان دروغګو ادعا . امورات دفتر صدارت ھاشم خان ھمرای وی شروع بکار ميکند

مھمتر از ھمه اين ادم و باز . ميکند و ميګويد که پدرم ھم در ضبط احواالت کار ميکرد و ھم بحيث ياور ھاشم خان بود

  .بی حافظه ميګويد که پدرم پيش خدمت پدر شان بود، لغنت اال اال کاذبين

 ھاشميان شما تنھا از يک قلم عايد يک تعمير ما که ما ان ساختمان را به امريکايھای به کرايه دايم متذکر ګرديديد، -٢٠ 

ميخواھيد بدانيد، حاال من برايت ميګويم، شکر خدا ھزار بار ولی از ديګر درامد فاميل من خبر نداريد، ميدانم که شما 

شکر، شما شخص مريض و غير نورمال از دفاتر صادراتی و وارداتی چين، دوبی، پاکستان و افغانستان خبر ندارد، 

  .مطمين ام اګر خبر شويد، ميترسم که از حساديت زياد چشمان کور تان کورتر نه شود

غان جرمن انالين، سال ګذاشته بعد از روز تنکس ګبين امريکا، ھاشميان برايم يک نامه دو  خوانندګان ګرامی اف-٢١  

صفحيی و يک ايميل شخصی در ياھو برايم ارسال کرد و بعد از توبه نامه برايم ګفت که اګر کتاب خاطرات پدرت که 

ارسال کنيد من ھم بالدرنګ  يک جلد نويسنده و محقق پرتوان اقای شھسوار سنګروال نيازی، نوشته يک نسخه انرا بمن 

 ۴/١١/٢٠١۶که بتاريخ ...... ان کتاب را به وی ارسال نمودم، اين داستانيکه ھاشميان در اين مقاله نو خود تحت عنوان 
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در سايت افغان جرمن نشر ګرديد از روی ان کتاب پدرم ھر چی که در ان کتاب بود، ھاشميان متن نوشته ان کتاب را 

 و اينست مقاله خود را عنوانی بنده که ھيچ به خواندن نمی ارزد نوشته کرده، ان کتاب فکر ميکنم که سرچپه ساخته

اين که در ان کتاب چی نوشته شده تنھا . جناب داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم  و اقای فواد ارسال نيز مطالعه نموده

  .  چيستکسانی ميداند که ان کتاب را خوانده، انھا ميدانند که واقعيت

حاال از شما خوانندګان به کمال احترام تمنا ميکنم که به چند عرايض بنده توجه نموده بعد قضاوت بدست شما است، 

ھاشميان مثل سابق دردرفشانيھای خود اين بار باز ھم ګلی را به اب داده متذکر ميګردد، که پدرم توسط پدر وی به 

  .)ھار کيسکه تھمت ببند مردم برايش ميګويد مخ دی توردر واليت ننګر.( سردار ھاشم خان معرفی شده

 ھاشميان تنھا از يک قلم عايد يک تعمير ما که ما انرا به امريکايھای به کرايه داديم متذکر ګرديد ولی خوشبختانه -٢١  

 خدا ھزار بګويم يا بدبختانه که وی حاال در امورات شخصی و اقتصادی مردم ھم عالقه دارد که بداند، ھاشميان شکر

بار شکر، شما از دفاتر صادراتی و وارداتی ما در چين، دوبی، پاکستان و افغانستان خبر ندارد، ميترسم اګر خبر شويد 

  . چشمان تان از حسودی  زياد کور نشود

از اولين ديدار پدرم ھمرای محمد ھاشم خان دران  روز که سردارھاشم خان از باغ ميمله خوګيانی . خوانندګان ګرامی

اولين وظيفه پدرم .طريق راه سياه کو يا تور غر بطرف پکتيا نزد محمد نادرخان ميرفت برای بار اول ديدن مينمايد

  .ھمرای ھاشم خان صدراعظم از دوران صدارت ھاشم خان شروع ميشود

بوده  و ھم به  فرض مثال اګر ما اين ادعای مزحرف خليل هللا ھاشميان را قبول نمايم که پدرم ھم ياور ھاشم خان 

، در اين جا سوال پيدا ميشود، وقتيکه پدرم از سوابق محبوسين و مجرمين )ضبط احوالت ( اصطالح عضو استخبارات 

که پدر و کاکا ھاشميان بود وانھا به جرم اخالل امنيت ملی زندانی شده بودند ، پدرم که در ان وقت ياور اعتمادی 

 پدرم به خانه افراد که انھا در منزل شخصی شان تحت نظارت دولت قرار صدراعظم اھنين بود چطور و بکدام جرات

فاعتبرويا اوالابصار، اين ھم مثل دروغھای . ګرفته شده و پدرم از اين موضوع ھم اطالع داشته باشد رفت و امد کند

ګونه دروغھا و درفشانيھا شاخدار ديګر خليل هللا ھاشميان، دروغ باالی درغ ، ھاشميان ليونی و بی مغز ميخواھد به اين 

  . خود و فاميل خود را باالتر بتراشد، و از نقش تعويض نويسی و قف و پف پدرکالن و فاميل خود طفره رود

خوانندګان محترم ، در افغانستان ولسوالی کدام پست مھم دولتی نبود که يک فرد يا ورثه يک ولسوال باالی ان زياد 

ستان  پشت مردم چشم درد ميګردد تا يکنفر را پيدا و به يکی از ولسواليھا روان بنازد، امروز حکومت و دولت افغان

  .ھاشميان بيچاره يک مکتوب عادی يک والی را ھم فرمان خطاب مينمايد، بھر صورت.کند

 بن ھاشميان در سجره خود مينويسد، که من ھاشميان بن فالنی بن فالنی بن بن بن بن بن سيد جمالدين افغان ھستم اين بن

  .ھمان قصه خيشاوندی ګوسفندان است و بس

ھاشميان اګر در زندګی خود کدام کار خوب کرده باشد ان کار شان شايد ھمکاری وی در تدوين قاموس دری است و 

خواھش من از ھاشميان اينست که لطفآ اين کار را به امانت داری به اتمام برسانيد، باز ما و شما ګپھای زياد داريم . بس

  .الی ان تبصره نمايمکه با

قرار معلوم يک تعداد زيادی از ھمکاران سابق اين سايت ازخاطر درفشانيھای بی مسوليتانه ھاشميان اين سايت را رھا 

من نوشته سابق خود . کرد ، که بعضی از ان دوستان سايت نو را بخود ساخت و بعضی شان به سايت ھای ديګر رفتند

سايت وزين افغان جرمن اقبال نشر يافت به خليل هللا ھاشميان بسيار محترمانه نويشتم  در ٢٠١۶ /١١/٢٧را که بتاريخ  

  .ولی وی چون ادب نداشت قدر ادب را ندانست، وی به ګپ ھای کوچه و بازار پناه برد
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يراين اګر اين اقا ديوانه زنجيری مشوره بنده و ديګر دوستان را قبول کند، که اين مشوره مايان ھم بخير وی و ھم بخ

ديګران است، من از اين اقای محسن، پا به لب ګور و مريض روانی و کر و کور تقاضا ميکنم که لطفآ ديګر نقل قول 

ھای بيجا نکند، ، پول خود را در جيب خود محفوظ نګاه دارد، و انرا بی جا مصرف نه کند، چرا که اين پول در اينده 

 من به اين درغګوی بی مغز اينست چون ګرامر پشتو و دری را نزديک به درد شان خواھد خورد ، اخرين توصيه

الف زر، ا، الف زير، ( و در ان،      . خوانده ايد، بھتر است يک کالس ګرامر دری و يا پشتو را در کلفورنيا باز نمايد

  .را تدريس نمايد). اه ای او / يی ، الف فی ،او 

  . باقی دار ھمرای تفصيل بيشتر

  

۵/١١/٢٠١۶ 

  


