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  قاسم باز

  ٢٠١٦ نومبر ٢٢

 

  و تھمت ھای سيد؟ خليل هللا ھاشميان: اعترافات
  ! مدير مسول مجله ھاشميان

  جرمن ـ انالين نشر ګرديده در سايت افغان٢٠١۶ نوامبر ١۵رد اتھامات ھاشميان که بتاريخ 

 .ف ھيرمند جرايم عليه امنيت عامه دولت را چنين تعريف، و تذکر داده مينويسد جناب اقای محترم 

 ٥٩٤) ماده  ( ٤٤ در فصل دوم ھمين باب قانون جزای افغانستان -به اعمال ارتکابی يی اختصاص يافته که «  ـ 525

گرديده است، دراين اعمال جرايمی نظير براندازی مسلحانۀ نظام دولتی بنام جرايم عليه امنيت داخلی دولت مسما 

ًبه تصميمی که موصوف ارادتا موافق نباشد، ]پاچا [ تعرض به حيات رئيس جمھور، مجبور ساختن رئيس جمھور

ی ارتکاب دعوت وتحريک کردن اردوی افغانستان به قيام مسلحانه، و ده ھا جرم ديگر که غالب آنھا را جرايمی از نوع 

  »توسط مؤظفين خدمات عامه يا مامورين و کارمندان دولت تشکيل می دھند،

پس به اساس اين تعريف و اين مواد قوانين جزا و احکام قوانين مدنی، پدر و کاکا ھای اقای سيد خليل هللا ھاشميان از 

نادرخان و سردار محمد ھاشم خان جمله افراد بودند که در برانداختن حکومت ملی، علم پرور و اسالمی شھيد محمد 

صدراعظم دست خود را به متمردين ھر يک محمد افضل خان و محمد علم خان ، خانان شينوار که انھا به مدت شش 

ماه بطور چريکی به دولت ملی انوقت شھيد نادرخان مسلحانه جنګيدند و بعد از شکست فاحش انھا به پاکستان متواری 

 اقای ھاشميان از قبيل پدر و کاکا وی به حيث مامورين دولتی انوقت دست خود را با افضل شده ګريختند، اعضای فاميل

ولی خوشبختانه حکومت با درايت انوقت اين . خان و علم خان شينواری به اين جنايات کاران يکی کردند بودند

و افضل خان بعد از شکست، اغتشاشګران خاين را سرکوب کردند، اين دو برادران خانان شينواری ھر يک ،علم خان 

شرم اور به باداران الھوری پاکستانی پناه بردند، انھا به اين کار شرم اور، شرم ابدی را به خاندان خود و خاندان اقای 

ھاشميان کمايی نمودند ، خاندان و فاميل ھاشميان بخصوص پدر ھاشميان و کاکا ھاشميان اين ناشکران تعويذ نويس، 

بانھم که سردار محمد ھاشم خان به اين فاميل در ان وقت زياد امتيازات ) څاښت نويسان ( وشست کوډګر، جادوګر و ش

و در . داده، ولی اين غداران از ان اعتماد سو استفاده نموده بر عليه حکومت و دولت انوقت به اغتشاشګران پيوستند

  .نمکدان اب ريختند

 ھاشميان مدير مسول ايينه ھاشميان به چی افتخار از خيشاوندی به جای تعجب اينجا است که امروز اقای سيد؟ خليل هللا

خجالت اور اينکه ھاشميان از داد و ګرفت يعنی . اين فراريان و اغتشاشګران ياد اوری می نمايد و از انھا پشتبانی ميکند
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تمرد شينواری از قبيل اعلم در عقد در اوردن دختران و پسران يک ماه بين فاميلھای خليل هللا ھاشميان و اين خانان م

خان و محمد افضل خان دو برادر به چی غرور جاھالنه خود به اين موضوع غير شرعی و غير انسانی که اينګونه 

ولی جناب ھاشميان به چی افتخار از . در حقوق بشر و حقوق مدنی محکوم ګرديد وصلتھا ھم در شريعت اسالمی ھم 

   .اين وصلت ياد اوری مينمايد

ندګان ګرامی، بخدا قسم اګر اين ګونه وصلت ھا و پيوندھا در بين مردم بومی که از سيواليزيشن شدن بوی نميبرد، خوان

 .نه شنيده و يا ديده باشم، اين ګونه و صلت ھای فاميلی را بار اول از قلم اقای ھاشميان خواندم و با خبر شدم

   کفر اګر از کعبه خيزد کجا ماند مسلمانی؟

بخاطر وضاحت موضوع يعنی اعترافات شرم اور ھاشميان، و اتھامات که وی عليه بنده در اين چند . امیھموطنان ګر

 جرمن انالين نوشته بود جواب مقنی به اين کودن و دزد ګردنبد و جواھرات خانم مرحوم مارشال –روز در سايت افغان 

تان بود،در انوقت اقای ھاشميان سکرتر سوم شاولی خان که در انوقت سفير کبير دولت افغانستان در کشور انګلس

در ان دوزی دست باال داشت بھمين خاطر مارشال ) ھاشميان ( چون وی . سفارت افغانی در لندن ايفای وظيفه مينمود

غرض روشانی بيشتر موضوع ميخواھم  . شاولی خان ھاشميان از وظيفه رسمی ديپلوماتيک وزارت خارجه منفک نمود

که اقای ھاشميان در نوشته ای خود به بر ضد و مخالفت من نوشته کمکی مکث نمايم و بخاطر رد  باالی چند مسله 

  .ادعاھای دروغين وی چند کليمه محدود را بنويسم

اګر من واقعآ  .اقای ھاشميان خود و فاميل خويش را يکی از طرفداران و فدايان امان هللا خان محسوب مينمايد  -الف 

وی راستی طرفداران امان هللا خان ) شست شو( يان و فاميل تعويذ نويس و کوډګر، جادوګر وبفھمم که جناب ھاشم

ميبودند ايمانآ يک کليمه بر ضد وی و فاميل تعويذ نويس وی نمی نويشتم، چون خوب ميدانم که اعضای فاميل ھاشميان 

دست خود را ھمرای مردم اغتشاشيون در وقت امان هللا خان يک حاکم چولردر پکتيکا بود، ان فرد فاميل ھاشميان 

سليمان خيل پکتيکا که انھا طرفدارن بچه سقو و مال لنګ و حضرات بودند يکی ساخته بود، پدر ھاشميان زير پرده در 

  بين مردم سليمان خيل بر ضد امان هللا خان تبليغات سو می نمود،

 سردار محمد ھاشم خان به پدر ھاشنيان و زمانيکه اعليحضرت محمد نادر شاه شھيد قدرت را ګرفت، مرحوم – ب

ګرګ زاده . راست ګفتند. کاکاھای وی موقيف ھای خوب داد، اين فاميل ھاشميان کوډګر بودند که قدر پاداش را ندانستيد

ھاشميان امروز خود را امانی ميشمارد، اين چطور ميشود که يک فاميل ھم . ګرګ شود ګر چی به ادمی بزرګ شود

  ھم نادری، فاميل ھاشميان در زمان محمد نادرشاه و ھاشم خان به دربار نادرخان بسيار مقرب بودند؟امانی باشد و 

نه ھاشميان، و نه فاميل ھاشميان تعويذ نويس در انوقت کدام افتخار عالی نداشت که باعث سر بلندی انھا ګردد، ھاشميان 

  .پچانيدمجبور است که خود را در زير نام نيک غازی امان هللا خان ب

زمانيکه از دفتر اعليحضرت محمد ظاھر شاه از روم بخاطر مصارف مجله شما پول ميامد در ان وقت . جناب ھاشميان

و شما در سايت . شما ظاھر شاھی بوديد ولی وقتيکه چشمه ان پول سر شما خشک شد فورآ از ظاھرشاه روګردان شديد

  تم، انالين نوشتيد که من ظاھر شاھی نيس–افغان جرمن 

 در کابل ھمرای دو نفر که در انوقت در دفتر پادشاه فقيد کار ميکرد من ٢٠٠٧در سال ) قاسم باز ( جناب ھاشميان من 

از شما در مقابل ادعھای انھا از شما دفاع ميکردم ولی انھا برايم به اثبات رسانيد که يک وقت از روم از دفتر شاه سابق 

  .تان پول داده ميشدبشما از دفتر شاه خرچ و مصرف مجله 

ھاشميان در مورد سوال من که من ارتباطات وی را به حزب پرچم و رھبران ان حزب افشاه نمودم ، و از رفتن 

 جرمن –ھاشميان در سايت افغان . ھاشميان در مراسم فاتحه مير اکبر خيبر و از محافل شب نيشينی انھا پرده برداشتم
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که بلی من به ببرک کارمل، سليمان اليق، بارک شفيعی، نور احمد نور . يشتدر جواب من چنين نو... اتالين مورخ 

انھا من را خوب . ارتباطات داشتم از طرف روز در مکرويان باھم قدم ميزديم و بعضی اوقات انھا به منزل من ميامدند

 از خدا خود شکر من . درک کرده بودند که من يکی از مخالفين سرسخت محمد داوودخان ريس جمھور ان وقت ھستم

. ورزيده از شما در باره ارتباطات تان با حزب پرچم اعترافات کتبی ګرفتم ګذارم که بمثل يک څارنوال و مدعی العموم

ولی اين را ھم خوب ميدانم که اعضای حزب پرچم از شما سو استفاده زياد نمود، و در اخير انھا شما را بمثل يک تيکه 

  .ر انداخت، چون انھا فوالد ھای اب ديده بودند و انھا شما را خوب ميشناختاستعمال شده چتل شما را بدو

   اين شعر ذيل را بخاطر شما کمکی دست کاری نمودم

  ر پا کردـــــش که او را کار زد تاريخ زيــنق     ديدی خشم قاسم را به ھاشميان چی کار کرد

سفارت افغانی در  اه ولی خان از وظيفه سکرتريت سوم  ھاشميان بخاطر دوزيدن ګردن بند خانم مرحوم مارشال ش–ج 

ھاشميان در مورد برطرفی از وظيفه رسمی شان از سفارت افغانی در  .انګلستان از وظيفه ديپلوماتيک منفک ګرديد

 فبروری که به امضای مرحوم مارشال سردار شاولی مزين است، وی بخاطر ٢۵انګلستان يک مکتوب رسمی مورخ 

طياره و يا کشتی تذکر رفته نشر نموده، ولی اين اقای نمی داند که اين ګونه  د که در ان مکتوب از کرايه خو بی ګناھی 

مکتوب ھا به ھر افغان که در نمايندګيھای افغانستان در بيرونی کار ميکرد از طرف سفرا به تمام مامورين چی انھا 

د از ګمشدن ګردنبد خانم مرحوم مارشال شاولی خان در معزول و برطرف، چی تبديل می شدند داده ميشد، ھاشميان بع

در انوقت عروسی به يک خانم انګليس مصرف زياد کار داشت . فرصت بسيار کوتا با خانم انګليسی عروسی مينمايد

  . انھم بمثل کشور انګلستان

ان در انوقت در وزارت ھاشميان در انوقت که از وزارت خارجه رانده ميشود ، نمی ګويد که سردار محمد نعيم خ د ـ

  .خارجه چی کاره بود؟

، ولی وی اين را نمی  . ھاشميان تقرر من را بحيث څارنوال در وزارت عدليه انوقت نفوذ پدرم را وانمود ميسازد–ھه 

ګويد که قاسم باز بحيث يک افغان و بحيث يک فارع التحصيل ريشته فلسفه حق داشت که بحيث يک څارنوال پاين رتبه 

من از اقای ھاشميان سوال دارم و ميخواھم بدانم که جناب شما به کدام تحصيالت عالی . ګر څارنواالن مقرر شودمثل دي

در زمان صدارت مرحوم شاه محمود خان شامل ماموريت رسمی در وزارت خارجه شديد، به انھم که پدر و کاکاھای 

 من که پدرم دوست جانه جانی شھيد داوودخان بود من شما بحيث افراد متمرد به پنج و ده سال محکوم شده بودند، چرا

  .در مربوطات وزارت خارجه مقرر نشدم ولی برعکس شما شديد

ھاشميان انقدر ناتوان  .را بحيث وکيل مدافع مرحوم شھيد محمد داوود خان قلم داد می نمايد) قاسم باز (  ھاشميان بنده - ر

ھاشميان اين عده .  ديګران را بمردم ماده وار روشن و واضح ميسازدشده که فرق بين حقيقت ګفتن افراد که دروغھای

اګر اين ادعای مزخرف وی درست باشد پس . اشخاص حقيقت ګو را بنام وکيل الدعوای محمد داوودخان وانمود ميسازد

زيده اقای داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظم، جناب محترم استاد کانديد اکادميسين اعظم سيستانی، جناب ديپلومات ور

عبدالجليل جميلی صاحب، جناب نجيب داوری صاحب، جناب اقای افغان صاحب، جنابه خواھر محترمه نصيبه اکرم 

حيدری ، اقای فواد ارسال ، جناب خان اقا سعيد و صدھا تن ديګر تمام شان وکيالن و مدعی العموم محمد داوودخان 

  .ميباشد

زياده روی و مبالغه نکردم بلکه از حقانيت وی  قام محمد داوودخان مرحوم من تا حال درھيچ مورد در باره شھيد واالم

چرا و بخاطر چی ھاشميان و امثالھم ھاشميان که من دروغ ھای . در برابر دروغګويان مردانه وار دفاع کردم و ميکنم

من به اين اقايون واضح ميګويم که بلی محمد . انھا را افشا ميکنم باالی من نام وکيل الدعوای داوودخان می ماند
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به پيش خدمتی شان ميبالم . داوودخان ولی نعمت من بود، من نمک خور ان بزرګوار ھستيم، بنام شان افتخار ميکنيم

شکر خدا که در فاميل تعويذ نويس، شست شو، جادوګر مثل ھاشميان که در چشم مردم بيچاره بخاطر پول، روغن زرد، 

 ګوسفند خاک می اندازد نيستم، من شکر در فاميلی کالن و تربيه شدم که نان شان ار راه حالل بدست تخم، مرغ و

  .از راه تعويذ نويسی. مياورد، نه مثل ھاشميان

ھاشميان مدعی است که پدرم توسط اقای امين خوګيانی به سردار ھاشم خان معرفی شده اين يک دروغ شاخدار اقای 

  .که سردار محمد ھاشم خان والی ننګرھار بود پدرم ده يا دوازده ساله طفل صغير بودھاشميان است در انوقت 

ھاشميان بخاطر اينکه خود را و پدر خود را چيزی تراشيده باشد ميګويد که پدر قاسم باز ھمکار پدرم در ولسوالی 

وقت ياور و نظر به ګفته پدرھاشميان در دوران صدارت ھاشم خان حاکم خوګيانی بود پدرم در ان  .خوګيانی بود

و   ھاشميان شخص دوم ضبط احوالت بود، چون در انوقت موقيف پدرم از پدر ھاشمايان به ھزار مرتبه باالتر بود 

» ) غلط (غ الم زرلط «. وظيفه پدرم در صدارت در کابل بوده چطور ميشود که پدر مرحومم ھمکار پدر ھاشميان باشد

  .ای کاش ھاشميان کمکی حيا ميداشت

 ھاشميان در جوابيه خود عنوانی من تنھا يک اسم که محمدعلم خان از نزدم اعظم خان نوشته شده غلطی اماليی من - ز

ھاشميان ناتوان صرف سھوآ نوشتن نام يک شخص متمرد بنام محمد  که من سھوا انرا نويشتم دليل رد ادعای خود نموده

انيت اينجانب اين غلطی تايپی مرا يک دليل ثبوت رد ادعای خود علم خان که من سھوآ اعظم خان نويشتم وی بخاطر حق

   .قلم داد نموده

قلمداد ميکند در جای ديګر ناظر  اين بيچاره انقدر ناتوان است که در يک جا پدرم را معاون رياست ضبط احواالت 

 از اين چی بھتر نيک نامی به من به ھاشميان ميګويم که، اقای ھاشميان..مستخدم و دروازه وان معتمد و در جای ديګر 

من و فاميلم که پدرم وظيفه معاونيت ضبط احوالت را بخاطر يک دوست محترم خود رھا نموده و مستخدمی را قبول 

داکتر حسن شرق ھم بخاطر مرحوم داوودخان که در .ميکند، اين را ګويند مردانګی صداقت و وفاداری به يک دوست 

د نداشت به طرفداری داوودخان استعفا نمود و ده سال مکمل مرحوم محمد انوقت حزب ديموکراتيک ھيچ وجو

  .داوودخان از پول شخصی به وی معاش امرار حيات ميداد

 ،ھاشميان دايپر بند ادعا ميکند و بسيار طفالنه مينويسد که پدر قاسم باز نه وزير بود نه معاون و غيره و غيره

رق رول خود را بازی نموده ، پاچا ګل وفادار، ضيا مجيد ، سيد عبداالهللا،  سرطان داکتر ش٢۶اقای ھاشميان در تحول 

قدير نورستانی و غالم حيدر رسولی ھر کدام شان در رشته خود نقش بازی نموده تمام اين افراد نظامی نبودند، اين افراد 

يان و پيغام ھا به انھا از طريق پدرم تمام ديد واديد کودتاچ.  سرطان خطاب مينمود٢۶فوق الذکر پدرم را بنام کليد تحول 

 نيم بجه شب پيش از انکه داکتر شرق و پاچا ګل وفادار مخابره را ١١ سرطان ساعت ٢۶به اجرا ګذاشته ميشد، در شب 

  به خانه محمد داوودخان بياورد يګانه فرد پدرم بود که در پھلوی داوودخان ايستاده بود،

 کتاب خاطرات پدرم مينويسد، که پدر قاسم باز پيش خدمت داوودخان بود ، و ھاشميان بی شعور و خر مګس به استناد

 سرطان کليد ھای خانه را به پدر قاسم باز داده و برايش ګفته که برو تمام دروازھا پشت ٢۶داوودخان در ان شب 

  .اوالدھايم قلف و ببند

ر حسن شرق ھم بعوض پدرم پھلوی داوودخان اقای ھاشميان در ان شب و در انوقت اګر سردار محمدنعيم خان يا داکت

مثل . ميبود، مرحوم داوودخان ان کليدھا را به انھا نيز ميداد که برو پشت اوالدھايم دروازه دھليز خانه را قلف و ببنديد

به ولی افسوس . اين امر شايد مرحوم داوودخان ھزاران امر باالی پدرم نموده باشد، در انوقت پدرم فوق داوودخان نبود

  .اين استدالل طفالنه دايپری شما
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 سرطان ٢۶از دوست محترم تان جناب داکتر حسن شرق بپرس، وقتيکه يکنيم ماه بعد از پيروزی تحول . اقای ھاشميان

 ھرات، مرحوم داوودخان وی را بخاطر خود از انجا به حيث سرياور خود مقرر ١١برادرم عبدالمجيد باز که از فرقه 

قت که برادرم اشغال وظيفه نمود پدرم ھفته يکبار انھم روز جمعه برای يک ساعت يا دو ساعت بخانه نمود، بعد از ان و

من به جاروب . داوودخان ميرفت، اين چی قسم شخص مستخدم است که ھفته يک بار برای يک ساعت مستخدمی کند

ن، شکر خدا را ميليون بار ادا ميکنم کشی خانه داوودخان افتخار ميکنم چی رسد به ناظر بودن ياور بودن مستخدم بود

  .که پدرم تعويذ نويس، و کودګر نبود

اقای ھاشميان من در نوشته خود صرف از محافل شب نيشينی شما به اعضای حزب پرچم و رفتن شما به فاتحه . -ط

 خود به اين حزب مير اکبر خيبر ياداوری نمودم، شما نتنھا اين موضوع را رد نکرديد بلکه مردانه وار از ارتباطات

  .يک شاعر پشتو زبان ميګويد .روشنی انداختيد که من ممنون اين کار شما شدم

  تا خو ورته شيخه ټوله زنه لمده کړی ده      ما خو درته وی چی صرف د شنډونه يي خوند واخله

بخاطر ضمانت پدرم  انالين - در دريچه نظرسنجی افغان جرمن ٢٠١۵اقای ھاشميان در ماه نوامبر سال ګذاشته  – ظ

اقای . که ان ضمانت باعث رھايی پدر و کاکا ھاشميان در زمان صدارت سردار ھاشم خان از زندان صدارت شده بود

ھاشميان بخاطر ان کمک پدرم در روز تينکس ګيبينګ امريکا که يک روز شکران به امريکايان است از من قاسم باز 

بود که من متقابآل از اقای ھاشميان تشکری نمودم، جناب اقای ھاشميان بخاطر ان کمک پدری من سپاس ګذاری نموده 

در ان پيغام از من خواھش نموده بود اګر من کتاب خاطرات پدرم را به وی ارسال نمايم، ان نوشته اقای ھاشميان از 

ارسال شده بود وی دريچه نظر سنجی فعآل خذف شده، من به پاس ان نوشته جناب ھاشميان که بين من و وی چند ايميل 

در يکی از ان ايميل ھای خود اعترافات متھمين کودتای اقای ميوندوال از من خواسته بود، چون من ايميل شانرا داشتم 

بمجرد که پنج جلد کتاب خاطرات پدرم توسط يکی از خيشاوندان ما و دوست صميمی من اقای شاه محمود مياخيل از 

ھاشميان ايميل ارسال کردم و از وی نظر به درخواست وی ادرس پوستی وی را کابل برايم رسيد من فورآ به اقای 

بعد . مطالبه نمودم، وی ادرس پست بکس خود را بمن ارسال و من يک جلد کتاب خاطرات پدرم را بوی ارسال نمودم

يک نامه شخصی که از رسيدن کتاب خاطرات پدرم اقای ھاشميان برايم چند جلد رساله در باره خط نام نھاد ديورند و 

جناب ھاشميان در جوابيه . بقلم اقای ھاشميان تحرير ګرديد بود و کاپی ان تقديم شما خوانندګان ګرامی است ارسال نمود

خود بر ضد ادعای من نويشت که من به قاسم باز ھيچ نامه و در خواست کتاب خاطرات پدر قاسم باز را از طريق 

.  جرمن انالين جريمه می پردازم–ن ادعای خود را ثابت ساخت من به سايت افغان ايميل نه نمودم و اګر قاسم باز اي

اينکه اقای ھاشميان از اين موضوع مثل موضوعات ديګر چشم . اينست ايميل من، و اينست جواب ايميل اقای ھاشميان

  .پوشی ميکند کار وی است، من قضاوت را بشما خوانندګان ميګذارم

  . به قاسم بازاينک نامه اقای ھاشميان
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وی نويشتم که شما در طول سی سال ګذاشته ھميشه داکتر شرق ع ـ من در ضمن اعتراضات که بالی ھاشميان داشتم به 

را کمونست، کی جی بی و يار غار ميګفتيد، چی شد که در اين دو سه سال از وی دفاع ميکنيد، وی در جواب من که در 

حسن شرق اقای ھاشميان شما ميګويد که سالھای قبل داکتر محمد  .افغان ـ جرمن انالين موجود است چنين استدالل نمود

حاال شما .را خوب نمی شناختم ھر چی که درباره وی نويشتم نويشتيم ، ولی حاال که وی را شناختم وی ادم خوب است

  .اين را ګويند عذر بد تر از ګناه   خوانندګان ګرامی قضاوت نمايد، 

ود چنين ادعا طفالنه ھاشميان پرچم دار در مورد کم جلوه دادن مرحوم محمد داوودخان از ذھن کثيف و مريض خ–غ 

 مکتب را در فرانسه خواند تحصيالت بلند تر ٩، که مرحوم شھيد محمد داوودخان تا صنف ميفرمايد  مينمايد وی

بلی . نداشت، ولی اين اقا از ريشته مھندسی که مرحوم سردار محمد داوودخان در فرانسه خوانده بود چشم پوشی ميکند

داوودخان نبود که بعد از فراعت از مکتب حربيه جنرال شد ديګران نيز مثل وی اقای ھاشميان تنھا يک سردار محمد 

فکر ميکنم که پدر خواھر محترم زھره جان يوسف، اعليحضرت محمد ظاھرشاه ووو نيز . در انوقت جنراالن شدند

  .شامل اين کتګوری افراد بودند

دوم اګر وی .  وی چی بود که حاکم يا ولسوال شده اګر جناب اقای ھاشميان لطف نمايد برايم بګويد اول تحصيالت پدر

لطف کند برايم بګويد که امير دوست محمد خان، امير شيرعلی خان، امير افضل خان، امير عبدالرحمن خان، امير 

محمد نادرشاه شھيد، اعليحضرت ظاھر شاه، نورمحمد تره کی چی تحصيالت . حبيب هللا خان، امير امان هللا خان

  .رجه تحصيل انھا چی بودند ممنون ميشومداشتند، و د
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اين اخرين نوشته من در باره شما خواھد بود، ديګر . اقای ھاشميان بھتانګر، دروغکوی بينظر، کودن و دزد حرفوی

ھمچنان نمی .نمی خواھم که وقت ګرانبھای خود و خوانندګان محترم را بخاطر رد ادعاھای مزحرف شما ضايع سازم

   . را به درجه شما تنزل دھم و پاين بياورم، افسوس به نام کليمه داکتر و پوھاند ميکنمخواھم که حيثيت خود

  .اجمل خټک وايی

  چی تيره شوله خو بيا ھومره خوږه شوه        چی دښمن می ژبه غوڅه کړه تيره شوه

  چی زما نغمه سړه نشوه ال سره شوه   اوس که نر وي نو غوږونه دی خپل پری کړه

 .ی زير بی، بی پيشبو، با بی بوبی زر با، ب.

   ٢٠١۶مبر  نو٢١

  
  :يادداشت

 جاسوس معلوم الحال است  و می بايد اصالت آن  يکااز آن جائی که پوليميک ب" باز"ای  آق مامطلب ھمکار گرامی
  .حفظ گردد، ما از ويراستاری آن خود داری ورزيديم

  AA-AAادارۀ پورتال


