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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

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ نومبر ٢٣
  

  به اجداد جنايتکارش" ھاشميان"فخر فروشی 
١  

  داد می کنند      چون سگ به استخوان دل خود شاد می کنندآنان که فخر خويش به اج
  

حدس " ، ميرويس ودان محمودی و پغمانی.آزاد ل" پورتال آقايان ن گرانقدررااکبا مطالعۀ مقاالت آموزنده و کوبندۀ ھم

گوھی خورده باشد، که اين دوستان مجدداً به لگد زدن سگ مرده، پای " ھاشميان"زدم که بايد باز ھم سگ استعمار پير، 

آزاد "و " سديد "وقتی امروز صبح باز ھم با نوشته ھای افشاءگرانه و بس آموزندۀ آقايان. ھای شان را کثيف می سازند

  .مواجه شدم، حدسم به يقين مبدل شده، تالش نمودم تا خود را با قضيه از نزديک آشنا بسازم." ل

پای فرار از افغانستان نداشته و به ناگزير در ماتمکدۀ افغانستان زندگانی می نمايند، به  ،گآنھائی که به مانند من لن

 دالر امريکائی آنھم ۵٠يعنی چه با دادن ماھانه بيش از . ر چگونه استخوبی می دانند که وضعيت انترنيت در اين ديا

قصد تماس با انترنيت وقتی ھا، " بی. يو اس" در اماکنی مانند خير خانه و برخ ديگری از شھر کابل و چه ھم با خريد

بنای ھمين مشکل برم.  به خرج دھی تا برای لحظاتی با انترنيت وصل بگردی"صبر ايوب"را داشته باشی، می بايد 

ضمن مطالعۀ فحاشی ھای سگ پير استخبارات انگليس و امريکا، نموده را پيدا " تول افغانستان"ھرچند کوشيدم، سايت 

از جانبی سرعت کم  ازير، ، با تأسف قادر نشدمبه ھم رسانمآشنائی حد اقلی با گردانندگان و نويسندگان آن سايت 

ست کمک به طرف دوستان دبه ناگزير . عيب خود آن سايت،  مانع کارم شد نيت در اين ديار و از طرف ديگرانتر

خارج از کشور دراز نموده، از آنھا خواستم تا مطلب مورد نظر را برای من نيز بفرستند، تا اگر سگ پير استخبارات 

  .انگليس، چيزی در مورد من نيز نگاشته باشد، بی جواب نماند

در " ج"مودم، نخستين امری که به ذھنم خطور نمود، تحقق پيشبينی پوھاند صاحب وقتی نوشتۀ مورد نظر را مطالعه ن

  :گفت" ھاشميان"چه وقتی در ھمان ديدار قبلی، يکی از دوستان بعد از شنيدن داستان زندگانی ننگين . مورد بود

واھد نمود و بيشتر از اين ھر قدر ديده درا و خيره سر ھم باشد سکوت خ" ھاشميان"بعد از نشر اين افشاء گری مستند، "

 سال می ٨٠به بيش از " ھاشميان"، پوھاند صاحب که شناختش از "زمينۀ بی آبروئی خويش را مساعد نخواھد ساخت

  :مده افزودآد، با ھمان لحن آرام و مطمئن، در مقام رد موضع آن دوست بررس
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 ناراحت نخواھد شد، بلکه از آن استقبال نمودهھا ی را می شناسم او نه تنھا از اين افشاء گر" شمياناھ"تا جائی که من "

و اتھام   سيل افتراءتبه خباثت ھايش خواھد افزود و طبق مکتبی که در آن بزرگ شده، باز ھم به جای پاسخ به سؤاال

  ."را حوالۀ ديگران خواھد نمود

به صحت شناخت پوھاند صاحب از خواندن نوشتۀ فاقد محتوا، مگر سخت ننگين برای نويسنده و حاميانش، تصديقی بود 

  ".ھاشميان"

ياد خواھم نمود، در " استخبارات سگ پير"که من بعد به پيروی از طرز نگارش خودش از وی به نام " ھاشميان" 

 منابع استخباراتی تراوش نمايد، باننوشته اش به عالوۀ تکرار ھمان افتراء ھا و اتھامات رذيالنه که فقط می تواند از ان

از من ھم نام برده و يا  در يکی دو مورد به صورت مستقيمھستريک آن، ل به شک" شعله ستيزانه" يک نوشتۀ در بطن

  .به صورت غير مستقيم خواسته، تا نوشته ھايم را مردود اعالم بدارد

نگ تاريخ در اين مختصر ضمن تأکيد بر ادامۀ مبارزه عليه اين سگ پير استخبارات که با تمام زرادخانۀ استعمار به ج

و " موسوی"جنگ عليه استاد را " ھاشميان"بر آمده است و تأکيد مجدد بر اين که نبايد جنگ " شعله جاويد"پر افتخار 

در اجرای وظيفۀ ملی و " ھاشميان"دانسته، در پناه بی ارزش معرفی داشتن " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

و نھاد ھای برخاسته از آن و نسلی از "  جاويدۀشعل" ھمه جانبه از تاريخ پر افتخار  که ھمانا دفاع قاطع وخود ھاانقالبی 

 جم بھترين فرزندان اين خاک است، سستی و غفلت بورزيم، از آن جائی که مقالۀ اين سگ پير تا ھنوز خاتمه نيافته

 را احتوا می نمايد که به يقين و حتا شخصيت ھای مبارز و آزادۀ خارج از آن" شعلۀ جاويد"غفيری از بزرگان جريان 

 ھمان قسمت از مقاله اش تماس می گيرم که در پناه آن ه، فقط بھريک از موضع خود به پاسخگوئی برخواند خاست، 

  .خواسته است، از پاسخگوئی به نوشته ھايم فرار نمايد

  :سگ پير استخبارات انگليس در قسمتی از نوشته اش می آورد

  " ميگويند ھمين موسوی چادرپوش استکه) عزيزنعيمی(بنام  "

  "چادرپوش است"] موسوی["ھمين موسوی ] می گويند[که ميگويند "]عزيز نعيمی[") عزيزنعيمی (] به نام [بنام "

 زمينه وقت در که ويراستاران پورتال اغالط امالئی اين سگ پير استخبارات را نشانی نمايند، نمی خواھم آنبه اميد 

 و انشاء در حيطۀ صالحيت من نيست، می پردازم به ءھمين قدر زبان فرا گرفته ام که بدانم، امالبگذارم، چه حد اقل 

  :شگافتن ھمين يک جمله

گاھانه و يا ھم غير آگاھانه به ھمه کس اعالم می آدر ھمان يک جمله " ھاشميان"سگ پير استخبارات انگليس، يعنی 

حواله به "چه کسی است، بلکه از زبان ديگران " عزيز نعيمی"که " نه می گويد"و ھم " نه می داند"دارد که خودش 

  .است" موسوی"ھمان " نعيمی" اعالم می دارد که گويا به جنگ حقيقت برخاسته" موھوم

ئی دارند، صرف دقت در ھمين يک جمله، ھويت استخباراتی شناآبرای آنانی که با شيوۀ مبارزه عليه پوليس مخفی 

 مواجھه با يک دشمن نيرومند حين استخباراتی ھایچه يکی از اولين شگرد ھای نھاد.  سازد میشکارآ  رانويسنده اش

که توان روياروئی مستقيم با وی را در خود نمی بينند، تبليغ و ترويج دروغھا و اتھامات چندی است عليه آن فرد، آن ھم 

تبصره می "، "شايعه ای وجود دارد"، "استافواه "، "آوازه است" ، "می گويند"نه از موضع خودش، بلکه زير عنوان 

  .... و " دشمنانش چنين و چنان ادعا دارند"حتا " از قرار شنيدگی "،"قرار مسموع " ،"کنند

ھدف فرد استخباراتی از چنين طرز العملی، از يک جانب خود را از پاسخگوئی مستقيم و در صورت داشتن شرافت از 

" معروفی" عين کار را شخص سگ پير استخبارات، بعد از آن که استاد سخن آقای انتقاد از خود رھانيدن است، چنانچه

ھا به ناحق مورد حمله قرار گرفت، اسنادش را منتشر نمود، ھمه خوانديم که اين سگ پير "شعله ئی "به جرم ناکردۀ ما 
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 دھد، ضمن تکرار مجدد ھمان استخبارات بدون آن که به نسبت تبليغ افتراء و بھتان کمترين خجالتی را از خود بروز

خواست نزد افراد کودن و خالی ذھن رفع " حواله به موھوم"با " معلومات ناقص..... شنيده بودم"دروغ ھا در قالب 

  .؛ از جانب ديگر تبليغ آشکار يک دروغ و بھتان خود ساخته می باشدمسؤوليت نمايد

که سگ پير استخبارات در " ھاشمخانی"تا جائی که تاريخ خونبار افغانستان نشان می دھد، اين شيوۀ کار در استبداد 

واضح است که  استخبارات . استداشته ريشه ھمان جا درس گرفته، به دنبال مشق و تمرين به جان مردم افتاده است، 

ر يعنی انگليس فرا گرفته، بدان وسيله ھزاران انسان آزاده مگر چنين روشی را از استخبارات استعمار پي" ھاشم جالد"

  .جبون را در زير سايۀ شمشير بدنامی خود و يا خانواده اش، از ميدان بيرون نموده است

وقتی می خواھد با چنين شيوه ای عليه من، وارد ميدان شود، تالش می " ھاشميان"سگ پير استخبارات انگليس يعنی 

بوده، فرد ديگری " سديد"و " موسوی"ندگان فحشنامه اش تلقين نمايد که گويا طيف مخالفانش محدود به ورزد تا به خوان

  .وجود ندارد تا عليه وی قلم بزند

ناگزير اند تا با ھمان روشھائی که به زيبائی " سديد"از ." آزاد ل"اين سگ پير استخبارات و حاميانش، اگر جھت تميز 

برداشت احتمالی شان گام گذارند، برای اين که بدانند  مطرح شده است، جھت رفع سوء" سديد"و عالمانه از جانب اقای 

با مشخصۀ لنگ و کاغذ پران فروشی در حصۀ دوم خير خانه " عزيز نعيمی"نيست و فردی به نام " موسوی"، "نعيمی"

نشاند، کافيست تا سری به آدرس داده وجود واقعی و عينی دارد و نمی توان با حواله به موھوم نفی واقعيت را به کرسی 

  . کاری که تا به حال چند بار انجام داده اند.شده زده رفع ابھام نمايند

بدان معنا که ظرف ھفته ھای گذشته، به استناد گفتۀ دو تن از ھمسايه دکانھايم، چند نفر به تکرار راجع به من معلومات 

 که به من مراجعه کنند، برگشته اند؛ اين وضعيت با چشمان نآ ، بدونخواسته اند و وقتی که آدرس دکانم را گرفته اند

  .سرمه کشيدۀ آنھا، دوستان را چنان مشکوک ساخته که در آينده، حسابی از آنھا پذيرائی خواھند نمود

کاری مگر چون اصل را به تبليغ بھتان، دروغ و فريب" موسوی"، "موسوی" من، منم و هک که می دانند نآاينھا با وجود 

  .گذاشته اند، نمی خواھند اين واقعيت را بپذيرند

ھاشم "که دورۀ ابتدائی حواله به موھوم را در مدرسۀ خون و آھن " ھاشميان"نا گفته نماند که سگ پير استخبارات يعنی 

ختلف فرا گرفته است، دورۀ ھای بعدی ليسانس و دوکتورايش را زير نظر و در ھمکاری مستقيم با شعب م" جالد

حين مکاتبی که در سرآغاز کار شان . اکمال نموده است" مک کارتيزم"زمان " ای.آی.سی"استخبارات انگليس و 

عليه نيروھای مترقی و انقالبی، تأکيد و باز ھم تأکيد بردروغ و بھتان به مثابۀ سالح مؤثر قيد شده در عمل می مبارزه 

  .تکرار نمايند، تا به باور عناصر کند ذھن مبدل گرددکوشند، دروغھا، اتھامات و افتراء ھای شان را آنقدر 

، پرسان ھای مشکوک ممايسگ پير استخبارات و حاميانش به نيکوئی می دانند که من کيستم و در کجا زندگانی می ن

نشان می دھد که چه بسا در صدد پذيرائی مرگبار از من ھم باشند، مگر در مقطع کنونی سياست در حوالی منزلم آنھا 

  .ان حکم می نمايد تا نفی واقعيت وجودی ام را تبليغ بدارندش

اھانت نموده وی را " موسوی"، می خواھد به نحوی به استاد " پوشچادر"دومين نکته، به زعم خودش با آوردن ترکيب 

  .معرفی بدارد" زن"و " انسان ترسو و جبون" پوش يعنی چادر

، زيرا می دانم تا خود زنده است می تواند از خودش دفاع نمايد که اميد من لنگ در اينجا قصد دفاع از استادم را ندارم

برای ساليان سال حياتش ادامه يابد اين را ھم می دانم وقتی در قيد حيات ھم نباشد کسانی ديگری نيز وجود دارند که به 

ش بزنند، آنچه برای من در افرادی در قد و قامت سگ پير استخبارات و حاميانش اجازه نخواھند داد تا حرفی درمورد
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 چادر موسوی"است وقتی می نويسد " ھاشميان"اين بحث ارزش بسزائی دارد، تبارز ماھيت زن ستيزانه و طالبی 

  ".پوش

  !خوانندگان نھايت عزيز

 جدا از اين که بين من و سگ پير استخبارات، چه دعوائی وجود دارد، يک بار به اين جمله غور نموده، ببينيد که اصوالً 

اند؛ آيا در کل به غير از جنس زن، فرد ديگری را " چادر پوش"در افغانستان کدام بخش از کتله ھای نفوسی کشور ما 

  می يابيد که چادر بخشی از ھويتش را بسازد؟

ھر سنگی را که برمی دارند "، "مائو"ھا و مرتجعان به گفتۀ صدر " ھاشميان"وقتی چنين است، بايد متوجه بود که 

پنھان " ادب دری استادان"، در عين زن پناھی و خود را در ورای سنگر سوراخ " برروی پای خود شان می افتدعاقبت

متھم ساختن، وقتی دھن باز می نمايند، غير شعوری ماھيت زشت، ارتجاعی و زن " زن ستيزی"کردن و رقباء را به 

  .وس کشور به تمام زنان کشور اھانت روا می دارندستيز خويش را به نمايش گذاشته، با تحقير چادر پوشی، به نفس نف

  !سگ پير استخبارات انگليس

با آن که آدرس و دکانم کامالً معلوم و به صد ھا و چه بسا ھزاران تن می دانند که من کيستم و در کجا زندگانی دارم، 

آن را چيزی می دانم که نم و نه ھم اين را بدان که نه مردی و مردانگی را در اساس به داشتن کشالۀ بين ران خود می دا

  . نداشتن ان را ننگ و تحقيری برای خود بشمارم

ھا، " ناھيد"ھا، " ماللی"و اجدادت، به " ھاشم جالد"عکس آن وقتی در تقابل با به اصطالح مردانی چون تو، 

نی جلو نفوذ و حاکميت ھا و ھزاران زن و دختر قھرمانی که در کوبا" جميله بوپاشا"ھا، " مھپری"ھا، " ژاندارک"

در زھدان " طالب"که چيزی به غير از تخم اصالح شدۀ " داعش"داعش و برادران عقيدتی و استخباراتی ات، يعنی 

گذاشته، بوسه بر خصيه " عمر"که سر بر آستان مال " نامرد"چرکين امپرياليزم امريکا و شرکاء نيست، خالف تو 

را " داعش" کرامت انسانی و حقوق زن ايستاده، جان دادند مگر ذلت تسليم به ھايش گذاشتی، شجاعانه در سنگر دفاع از

نپذيرفتند، فکر می کنم، از صميم قلب دلم می خواھد، زن می بودم و افتخار ھمسوئی با آنھا را می داشتم، نه اين که به 

، با "مورچه شمار"اکنون، ، از سوئی ادعای مردی می کردم و از سوی ديگر از نوجوانی تا ھم "نامرد"مانند تو 

  .بيلدسته ھم آخ نمی گفتم

گذشته از زنھا که برخی ھا آن را تا سرحد افتخار زن باال می از آن گذشته، چادر پوش بودن نه تنھا ننگ نيست، بلکه 

به برند ھم اکنون در کشور ما به ميليونھا مرد، آن را بر شانه می اندازند و تو سگ کثيف استعمار زده حق نداری 

اگر در پوشيدن و استفاده از لباس شرمی را سراغ می گيری، بھتر . بخشی از لباس مردم افغانستان، توھين روا بداری

، اباست، جامنی را که ھنگام بچگی و نوجوانی، جوانان خاندان سلطنت بر کمرت می بستند و بعد از سرخی و سفيد

آن ھا را بر سر شوق بياوری، خجالت " شش کبابی"ا رقص زنگ را نيز در پاھايت بسته، از تو می خواستند تا ب

  .بکشی

  ادامه دارد

  
  
  
 
 
 

   


