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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 5315/ 13/ 30 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 یخطاب به معروف
 علی الکاذبین والمنافقین !!! لعنت هللا و 

 منافقان !!! وغگویان ودر باد بر و لعنت خدا
دشنام  نوع تهمت و هر از کدام مملو مقاله، هر 52تا کنون  افغانستان( آزاد-)افغانستان آزاد بسایتهای وصفت مجنون 

 در  به سفر سپتمبر 55تا 9نموده، ولی من از تاریخ  تبارم و... نشر اوالدم، قوم و م، ناموس ودرما و در من، په ب
 یکتن از آن منافقان میپردازم : جوابه اینک با اغتنام فرصت ب -داشتند بودم که آنها خبر اروپا

 
 وغ آدمی را کند  شرمسار در 
 وغ آدمی را کند بی وقاردر 

 کثیف خواهد بود!!! دنیا سیاه و دو هر در منافق  روی پلید
 
آقای معروفی  بارۀ در عنوان "حسادت توام با زن ستیزی" مطالبی ه خود ب 5315آگست  03مؤرخمقالۀ  در ( من 1

 ندیده و نمی شناختم، آن مطالب را من گفته بودند، چونکه معروفی راه کسانی آن مطالب را شفاهی بنوشته بودم که 
 است :  قرار آنها ازین کردم، که مختصر نشر

 ر د پوهنتون حربی فارغ شده و لیسه حبیبیه و ""جناب آقای انجنیر خلیل هللا معروفی، صاحب منصب عسکری، از
 همانجا با در  سلواکیا اعزام شده بود ورشتۀ تخنیک تانک به چکودر برای تحصیل  د خانؤدا دورۀ جمهوریت محمد

 در ز دورۀ کمونستی نی دررشتۀ تخنیک تانک دیپلوم انجنیری حاصل نموده و در ی کمونیزم آغشته شد...  او جیدیالوآ
 ر دپلوم انجنیر( شده اند، ولی اینقیکشور آلمان )د در کدام رشته  در تانک بودند، نمیدانم  اردوی افغانستان منصبدار

 ر دنوشته هایشان  نمی باشد. لهذا سر دریادبیات  رشتۀ زبان ودر کشور آلمان تحصیالت مسلکی  درمعلوم است که 
تفننی دارد... جناب آقای معروفی که با چند رتبه ترفیع  غیر مسلکی بوده، جنبۀ شوقی و اختصاصی و این زمینه غیر

تل چندین ق و کشتارها را از فرقۀ تانک خدمت میکردند، بایست مشاهدات خود در  جګړنبه رتبۀ دورۀ کمونستی  در
لم ع عوض به ادبیات ودر بیان میکردند، ولی  مهاجر انبه افغان ستها و شوروی هایعام افغانهای مسلمان توسط کمون
 صرف مصروف شده است...""
دشنام متوجه آقای معروفی نشده، بلکه یک سلسله  نوع دو و پاراگراف فوق هیچ درهموطنان ملتفت میشوند که 

پنج مقاله بخوانید، مانند چهرۀ خودش  در های  معروفی را مدعیات به آقای معروفی متوجه شده است. اما هرگاه جواب
د، اما صفحه، نبو 6-2کدام  این مدعیات محتاج پنج مقاله، هر جانب دیگر َرد  ز کثافات است. ا ها و دشنام مملو از

وغگو، در ،نویسچتل همکاران شان ُپرنویس و باشد، اکثری م زمماوئی زم/ییدیالوجی کمونآکه هدفش تبلیغ یتی وبسا
ز دفاع ا و رد در ندارند. اینک میرویم ببینیم آقای معروفی  مخالف را نظر انتقاد و ت نشرأجر، منافق بوده بهتانگر و

 مدعیات فوق چه اسنادی ارائه کرده است:      
 از ویش، خلیل هللا معروفی، بعددر" من ید :)قسمت اول( خود میگوسپتمبر 2 مؤرخدشنام نامۀ   در( آقای معروفی 5

تا اوایل جون  عازم چکوسلواکیا گردیده...و 1961ابتدای جون  در گروپ محصالن  کختم لیسۀ حبیبیه، ضمن ی
 فرا گرفتم." رشتۀ تخنیک مخابره راهمانجا  در از( بودم که  اکادمی عسکری )وشامل  1962

حربی  من داده شده بود، اوه اساس معلومات ناقصی که توسط دوستان به قای معروفی ) بآ اساس نوشتۀ فوق،ه ب
معلومات  به قرار عازم چکوسلواکیا شده" که 1961سال  در ختم لیسه حبیبیه  از نخوانده، بلکه( "بعد پوهنتون را
دورۀ سلطنت ظاهر شاه بوده  در خان نبوده، بلکه  داؤددورۀ جمهوریت  در من داده شده، اعزام او ه ناقصی که ب

 "رشتهدر رشتۀ تخنیک تانک نی، بلکه  در ، معروفی داده شده به منمعلومات ناقصی که  به قرارعالوتاً -است(
صفحه دوم دشنام در را حاصل نموده که تصویر آن  1962جون  مؤرخ"میخانیک مخابره"  دیپلومتخنیک مخابره " 
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ته زم آغشیکمون آیدیالوجیچکوسلواکیا به در شده آقای معروفی  ادعاءشده است. اینکه  نشر سپتمبر 9 مؤرخنامۀ 
 برای تحصیل به 1961 سال درلیسۀ حبیبیه  متصل فراغت از میباشد، زیرا او گشت، یک واقعیت غیر قابل انکار

در امت نیم سال اق سه و مدت در معروفی  .س نمیشددریاجنبی ت آیدیالوجیلیسۀ حبیبیه و در چکوسلواکیا اعزام شده 
 زم را پذیرفته است. یکمون آیدیالوجیستی، یآن کشور کمون

 مؤرخدشنام نامۀ  2صفحۀ در برلین غرب شده و ثبوت آنرا  وارد 1925جوالی  52آقای معروفی میگوید که بتاریخ 
ختم  بعد ازکجا بوده، آیا ه ب  1925تا  1962هشت سال از  مدت در کرده، اما هیچ نمیگوید که  نشر سپتمبر 9

ن هشت سال درینرفته  به وطن اگر میکرده؟ و شعبه یا وزارت کار و به کدامرفته  به وطن 1962 سال در تحصیل 
 گرفته است.   سکوت کار مقالۀ خود از جنپدر ن موارد دریچکوسلواکیا چه میکرده است؟ در  1925تا 

 0صفحۀ در تصویر چهار صفحۀ آن  شده ودر ارجه صاخ رأمووزارت  پاسپورت خدمت که برای آقای معروفی از
/ 51معادل   1053/  2/ 03  مؤرخ، تاریخ صدور این پاسپورت نشر شده)قسمت دوم(  سپتمبر 9 مؤرخدشنام نامۀ 

اکتوبر  52ج میباشد درهمین پاسپورت  50صفحۀ در برلین  که در تاریخ ورود آقای معروفی   –میباشد  1921/ 2
میشود که آقای معروفی  پاسپورت خدمت تنها برای مامورین دولت داده میشد، سوال پیدا آنجائیکهاز  –است  1925

 که پاسپورت حاصل نموده ؟ چرا به آن کشوری چه مقصد این پاسپورت راه ب به وکدام رته طرف کدام وزارت ، ب از
صدور پاسپورت  بعد ازماه  15 مدت در سوم اینکه  و سؤالرفته است؟؟  به جرمنی و چرابرایش داده شده بود نرفته 

 وظیفه داشته است ؟؟ چه دیگر و کدام کشوردر افغانستان بوده یا در که به برلین رسیده،  1925مذکور تا اکتوبر
 

 در های خود را  مأموریته میخواست حقایق مربوط ب فوق جواب نخواهد داد، که اگر به سؤاالتآقای معروفی ابداً 
یت همه واقع ا که بیانگرر دسه سن ج میکرد، ولی فقط دودر توضیحات  خود در اردوی افغانستان بیان کند، آنها را 

در د.  شما هموطنان محترم زچشم مردم را کور بسا ا قناعت داده ور ودگویا فقط خکرده که  باشند، نشر ها نمی
ال شبهه برم منافقت آقای معروفی را بدون هیچ شک و وغگویی ودرکرد که  مطالعه خواهید صفحات بعدی اسنادی را

 ثابت میسازد. و
علومات داده بودند، م به منی معروفی بارۀ گذشته های آقادر که  و اما اینهم یک واقعیت است که شخص یا اشخاصی

ر داست..." اینکه آنها ماموریت معروفی را  دارم ازین قرار به خاطروقت گذشته، ولی آنچه  : "بسیارآنها میگفتند
 می جرمنی بسردر  رویدورۀ اشغال شودر دورۀ کمونستی بیان کرده بودند، واقعیت نداشته، معروفی  در افغانستان 

 فرقۀ تانک..." معرفی کرده بودند، ثبوت در  جګړنتبه ترفیع به رتبه ر دچن معروفی را" با آقایبرده، اما اینکه آنها 
چوکی مدیریت عمومی که معادل رتبۀ لوامشر در وزارت دفاع در آن با اندک تفاوت وجود دارد، زیرا آقای معروفی 

ز از عراده جات، که تانک نی تخنیکی و مورأتفتیش  معاینه و ت برایأرئیس هی به حیث است ایفای وظیفه میکرده و
احب شی صدریخود با  به چشموالیات میرفته است. یکتن از آن راویان قسم میخورد که معروفی را ه است، ب آنجمله

شده است. اما آقای معروفی  اکنون بطور مستند میسر نیز ادعاءثبوت این  چوکی لوامشری دیده است ودر منصبی 
ویی وغگدر عنوان هاشمیان افشاء نکرده، بلکه ازه پنج دشنام نامه اش بدر افغانستان در ا ر ودسوابق خدمت نظامی خ

دش از قلم خوه منافقت معروفی را ب تیلفونیک صحبت ی درگرفته است. متشکرم از آن هموطنی که  منافقت کار و
 د و، بدسترس من قرارداماوئیزمکمونیزم/ آیدیالوجیمبلغ افغانستان (، این  آزاد -آزاد–)افغانستان  وبسایتآرشیف 

 شما میخوانیم:  اینک آنرا یکجا با
   5315جوالی  52-ن یبرل –خلیل هللا معروفی  انجنیر دیپلوم 

 جعلی بودن نامۀ منسوب  به مرحوم
 جنرال عبدالکریم مستغنی ډګر

در خواندم.  سعید، را قاآل صاحب متقاعد، جناب خان گرامی پورتال و دگروا همکار 5315جوالی  55 مؤرخمقالۀ 
 تأئید ،جنرال عبدالکریم مستغنیډګر جعلی بودن نامۀ منسوب به مرحوم  مبنی بر حالیکه محتوای نوشتۀ ایشان را

لۀ مقا باز کرده و ارزیابی نمایم. بدین منظور وبسایت خاوران را دادۀ سایت خاوران را میکنم، میخواهم متن انتشار
 گذشتاندم. نظر قای سیدآقا هنری را ازآ

در قوماندان فرقۀ هفدۀ هرات، که  تورنجنرال" بودند و شناختم که " زمانی جنرال صاحب مستغنی رااً من شخص
 ی بریدمن" بودم وړآن زمان "لم درمیگردید. من خلیل هللا معروفی  یاد قول اردوی هرات"اردوی آن زمان به نام "

م میکرد " کارریاست عمومی خدمات تخنیکی وزارت دفاع ملی" در" مدیریت عمومی خدمات تخنیکیمعاون " به حیث
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فاع بود وزارت ددر ریاست خدمات تخنیکی یک ریاست جدیدالتشکیل کفالتاً پیش میبردم.  این مدیریت را واقع و در 
 مرکز گرفته  تا والیات.     از -وظیفه اش نظارت تخنیکی تمام قطعات اردو و

وسایل حربی و تخنیکی  ات وزهایی را جهت معاینات تجهی سال هیئت ریاست عمومی تخنیکی وزارت دفاع هر
یک هیئت هفت نفری این ریاست روانۀ فرقۀ هفده هرات  1961تابستان سال در فرستاد.  قطعات اردو به والیات می

مهمات  توپچی و سالح پیاده  و زرهدار و رئیس هیئت من بودم. هفت نفر متخصص رشته های موتردار و گردید و
قوماندان صاحب فرقه،  به حضوربه مجرد مواصلت به فرقۀ هرات،  مخابره و استحکام عازم هرات گشته و و

شان ن شرف دیدار این جنرال با نام و جنرال عبدالکریم خان مستغنی ، مشرف گردیدند. ضمن این سفر سه بارتورن
تهذیب و ورزیدگی این جنرال خوشنام  اخالق  و انضباط و هیئت آنچه را از صالبت و ما اعضای گردید و اردو میسر

 شنیده بودیم، عمال تصدیق کردیم.
ه منز که باغی وسیع و کوت"  رالمیزقه؛ و قوماندان صاحب کوتی مفشن "مهمان فر آنجا بودیم ودر مدت یک هفته 

 دگرمن فرقه مهماندار ما و یکقرارداد  در را 29روسی گاز گذاشت. ضمناً یک جیپ  ما اختیاردرو آراسته داشت، 
، باز شرف مالقات شان قوماندان صاحب تقدیم میکردیم به حضورا د روخ گردید...و روزی که باید راپور مقرر
ا مفصل ر شان عرض کرده و راپور مختصر معاینات را شفاهی به  حضور شد، به حیث رئیس هیئت راپور میسر
 ها وعده کردیم. داشتکابل و ارزیابی به تفصیل یاده ت بمواصل بعد از

قطعات مرکز و در  گذار تخنیکی سالی که به گشت و ارهتمام مدت چدر شان عرض کردم که هیئت  به حضور
زات سائل و تجهی مراقبت و حفظ و وضع اصولی نگهداشت و والیات مصروف بوده، هیچ قطعۀ اردو را به پاکیزگی  و

 فرقۀ هفده ندیده است !!! ...در حربی و مهمات 
 مکث کرده است(. داؤد عنوان سرداره وب جنرال مستغنی بتموضوع مک نیم صفحۀ متباقی این مقاله برو  )یک

 
 :منافقت آقای معروفی وغ ها ودر
چکوسلواکیا بتاریخ دهم در عسکری  سدرخود میگوید :"فراغتم از  سپتمبر 9 مؤرخدشنام نامۀ در آقای معروفی  

در های غیر خاندانی به ص حکومت تکنوکرات بود و دیموکراسیاست، و این زمانی بود که دورۀ  1962جون 
( . اما نمیگوید 5به عهده داشت." )ص  مور اداری افغانستان عزیز راأیوسف خان  محمد اعظمی تحت قیادت داکتر

میکرده  چه صفت کاره ب کجا وه که به جرمنی رفته، ب 1925تا  1962س عسکری از درفراغت از  بعد ازکه 
 !؟ است
در ( بریدمن لمړیرتبۀ )ه وزارت دفاع بدر  1961 سال درباال خواندیم که در معروفی  قلم خوده مقاله ای بدر اما 

ت هفت نفری متشکل از متخصصین نظامی  أس یک هیأر و در میکرده  وزارت دفاع کاردر چوکی مدیریت عمومی 
 تخنیکی گذار سالی که به گشت و ارهتمام مدت چدر جای دیگر همان مقاله میگوید که "هیئت و در به هرات رفته، 

 1965یا  1962که  1961ماقبل از در و  سال پیشتر والیات مصروف بوده..." یعنی او چهار و قطعات مرکزدر 
یک صاحب  به حیثوزارت دفاع بوده است، اما این منافق از مصروفیت خود در باشد عضو یک هیات تخنیکی 

دورۀ سکوت اختیار کرده، مردم را به " کامالً  1962 سالدر چکوسلواکیا در فراغت تحصیل  بعد ازمنصب عسکری 
فی قای معروآجای تعجب نیست که سوابق  یسازد.م خاندانی"  غافلگیر های غیر حکومت تکنوکرات و دیموکراسی

ه انجنیر( خواند دیپلوم) ار ودحال هیچکس نمیدانست، و او خ افغانستان تا در یک صاحب منصب نظامی  به حیثرا 
اله مق آزاد افغانستان( ده ها-)افغانستان آزاد وبسایتدر که  هفت سالی مدتدر مردم خاک پاشیده است. آیا  به چشمو 

 کرده است ؟؟؟ ( نشری برقجتکنالو( یا )مخابرهدر باب )دام مقاله ای نوشته، ک دریراجع به صرف کلمات عربی و 
نجنیر ا دیپلومجرمنی "و در ( تلگرافی" به اصطالح عام معادل ) "میخانیک مخابره دیپلومچکوسلواکیا در حالیکه در 
رشتۀ عام المنفعه   ن دودریبدست آورده، چرا آقای معروفی )برقی( " به اصطالح عام مردم کابل معادل رشته برقدر 
ن رشته ها هیچ تمرین دریقبیل صرف و نحو و ادبیات و زبانشناسی که  رشته هایی  ازدر  و چرادوام نداده  کاره ب
 مقاله نوشته است ؟؟؟  133مهارت مسلکی نداشته،  تاکنون زاید از  و
مخالفت شدید با پروژۀ اعطای لقب )استاد ادب در ارم( هخود )قسمت چ سپتمبر 12 مؤرخ مقالۀ درقای معروفی آ

ق اکثریت مطلدر دا و واویال ! که و درحسرتا  عجبا وگریه مینویسد: " افغان با ناله و نامدار زن دو شاعر( برای دری
پسکوچۀ شهر  گذر کوچک و از یکی موافق داده اند، که حتی أ" ردریزمینۀ اعطای لقب "استاد ادب در ، کسانی 

 نکرده اند!!!..." " هم گذردری و ادبیاتبزرگ "ادب 
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عطای هاشمیان، ا پیشنهاد از تأئیدصالحیت پوهنتون کابل، به  با استاد نامدار و به شمولده، ننویس نفر شاعر و 12
نوشته هایشان با  کردند و تأئیدمهاجرت، در نامدار افغان  استعداد و با زن دو شاعر" را برای دریاستاد ادب " لقب

 ا استاد ذیصالحر ودبرق تحصیل کرده، ولی خ رشتۀ تلگراف ودر شد، اما شخصیکه  شان نشر تصاویر امضاء و
چۀ پسکو کوچک  و گذر از یککرده اند " تأئید و زمینه اظهار نظردر که  تراشیده، میگوید: آنهائی دریادب  زبان و
استاد جامع الکماالت  استاد سخن و فرهیخته و : )استاداند." یعنینکرده  " هم گذردریبزرگ "ادب و ادبیات  شهر

خشان درۀ فیلسوف خلیل هللا معروفی، یگانه ستار زبانشناسی، نابغه و و و ادبیاتتاریخ گرفته تا فلسفه  علوم بشری، از
 و آور"شرم  او نکند( بقول خود تأئیدمرجع با صالحیت همه علوم بشری بوده، اگر چیزی یا کسی را این نابغه  و

میشود  ، بریدهمی گرددجهان پهناور به نام "افغان" یاد در کسی یا چیزی که  بینی تمام افغانان و کننده بوده و مشمئز
شما را با کلمات فوق  تان یک شخص  حسود،  دماغی دارند، و خود ذهن و !!!"  آقای معروفی ! اهل خبره هم از

 ثابت کرده اید که بینی خودتان را بریده اید !!!   نابخرد تشخیص داده  و لجاج و
دو ب به قاعطای ل محفل بزرگداشت و ت خود کار گرفتند تادرق تمام وسایل و همکاران شان از آقای  معروفی و

 13 مؤرخ مقالۀدر  سه صفحه که یک قسمت آنرادر ایمیلی در او  -تخریب کنند نامدار افغان را مختل و شاعرزن
کرده، اما آن محفل به  انه تهدیددرواصل را ضمن نصایح پوهاب ج کرده، استاد صالحه در ت سوم(خود )قسم سپتمبر

زیر تحصیالت و و  سابق رئیس پوهنتون کابل  و در هالندافغانستان  محترم پوهاند عبیدی، سفیر کبیر تأئیداشتراک و 
 ساخت.سیاه  انجام یافت و روی توطئه گران را زآمی ، بطور افتخارعالی
       

ا میسر نمیباشد، لهذ دری و ادبیاترشتۀ زبان  در آلمان تحصیالت مسلکی  کشوردر من به ناحق ننوشته بودم  که 
روفی آقای مع –تفننی دارد  مسلکی بوده، جنبۀ شوقی و غیر اختصاصی و ن زمینه غیردرینوشته های آقای معروفی 

عربی، قواعد امالء  و درینحو زبانهای  شخصی خودش به افغانها صرف و وبسایتدر هفت سال گذشته  مدت در 
بیه مستجاب( تر سویۀ )ناصره شاگردانی هم ب س کرده ، ودریعلوم عروض و زبانشناسی ت انشاء، اصول تنقیط  و و

واردیکه مدر ا ام -ن ساحه ها معادل بکلوریای لیسۀ حبیبیه میباشددریجهانبینی معروفی  حالیکه صالحیت ودر نموده، 
ضرورت  رشته اشد ن دودریمهارت ه محتاج خود رفته که ب به وطن( نه برق مخابره وحیت مسلکی دارد )الاو ص

مفید روشن ساخته  ن دو رشتۀ بسیاردریا بداخل کشور و در نه حتی یک مقاله نوشته تا ذهن هموطنان خ دارد ، و
تبلیغات ایدیالوجیکی متشبث شده است که ملت افغان از آن چنان ه شخصی خود ب وبسایتعوض توسط درباشد، 

مواردی که او صالحیت علمی و مسلکی  ندارد ارزش در ازینجاست که من به مقاالت او . شده است رمتنف   متضرر و
نوس اکی او استاد خود را "استاد فرهیخته، استاد سخن، بحر علم، اوقیآیدیالوجیاینکه شاگردان  –باشم  علمی قایل نمی

گرفته ام  دیپلوم س خوانده وو در صنف نشسته  در سال  50 مدت در من  –غیره میخوانند اختیارشان  ادبیات" و
علوم  فاکولتۀ ادبیات ودر سال  15مجموع مدت در نوبت  دودر دکتورای فلسفه( وهم  )بکلوریا، لیسانس، ماستری و

دارم،  ار نظر دارم قانوناً صالحیت قضاوت و اظهار دیپلومه رشته هائیک در س کرده ام، و دریبشری پوهنتون کابل ت
ود دارد، خ اختیاردر شخصی   وبسایتاما آقای معروفی که یک  -نمیکنم کرشته هائیکه صالحیت ندارم کلنگدر ولی 
ساحۀ ر دیک شخص ذیصالح مقاله نوشته است، ولی  به حیث، تاریخ ادبیات و فلسفه گرفته تا همه علوم بشری، ازدر 

سین بنام ح معروفی آقای ( که صالحیت دارد، یک مقاله ننوشته است. یک شاگردبرق مخابره وساینس)  تکنالوژی و
گاهی  ایدیالوجیکی میباشد، وبسایتکابل تا صنف هشتم خوانده و تایپست این در  مسموع مکتب را ( که قرارموسوی)
آقای  دیگر شاگرد .اصول نگارش معرفی میکند انشاء و گاهی هم معلم امالء و متخصص تاریخ و و مؤرخا ر دوخ

می اسال ضد ول تبلیغات الحادی وؤل.( مقاله مینویسد، مس )آزاد آنجمله معروفی هاشم) سدید( که بنام های مستعار از
صفحه  6در قلم" بخوانید که  عنوان "عفت زبان وه ب سپتمبر 19تاریخ  میباشد. مقالۀ اخیر این ملحد را از وبسایتاین 

تصرف ترجمه  زعم خود با تحریف وه را دشنام داده، آیات قران را ب پیغمبر اسالم )ص( خداوند)ج(، قران مجید و
ملحد سدید همه مدعیات قران و  -علمای اسالم دشنام حواله نموده است عنعنات اسالمی و به همه مقدسات و کرده و

در قلم" خوانده است!!! ازین نوع مقاالت زاید از پنجاه عدد بقلم این ملحد  علمای اسالمی را عاری از "عفت زبان و
 همسموع هاشم سدید توسط یک کلیسا استخدام شده، معاش دبل میگیرد تا ب قرار –آقای معروفی نشر شده  وبسایت

ر ند که "ما طرفداجواب من  نوشته ی از آنها من بودم، بو یکضد اسالم تبلیغ کند. مسلمان هائیکه اعتراض کردند، 
 نهضت روشنفکری هستیم."

است  های مسیحی استخدام کلیسادر نل الحادی و فروخته شده یآزاد افغانستان( که یک چ-آزاد افغانستان) وبسایتدر 
تبلیغات روزمرۀ شان شامل است.  مثال در یک اصل شناخته شده  به حیثاتهام  وغ ودر ضد اسالم تبلیغات کند، ه تا ب
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زهللا واصفی عزی (  و)بچۀ سقوسقاءبچۀ  حبیب هللا کلکانی وفات مرحوم عزیزهللا واصفی  تصاویر بعد از یتوبسااین 
از بطن زوجۀ محمد زائی او میباشد.  من  )سقو(سقاءکردند که مرحوم عزیزهللا واصفی فرزند بچۀ  ادعاء را نشر و

کالن مرحوم درپ و درنام پ نسب و ملحد ارسال و اصل و وبسایتبه این قۀ همکاری مطبوعاتی تصحیحی بساه ب
صحیح ا تر دوخ توهین آمیز غلط و آنکه خبر به جای وبسایتاین  .قندهار معرفی کردمدر  را قبیلۀ او قوم و واصفی و

 را ارائه کنید!!! نیست، ثبوت )دی. ان. ای.( او سقاءجواب نوشتند که اگر عزیزهللا واصفی فرزند بچۀ ه کند، ب
قاد افغان که باالی شان شمه ای انت پ ندارد، هرتبلیغات خود پرنسیدر میشود،  ملحد تدویر که توسط چند وبسایتاین 

ه د. بمیکن طرف مقابل  نثاره شود، ب کنایه که به نوک قلم شان برابر کلمات زشت یا طنز و اتهام  و در ق کند، هر
وغگو، فتنه انگیز، شیاد، خودخواه،  درجوالی خود اول هاشمیان را " 11 مؤرخ در  مقالۀمثال آزاد ل.)سدید(  طور

 میگوید: افتاده و نگارگر ارم همان مقاله بیاد استادهصفحه چدر طالب و..." خوانده، سپس  جاه طلب، نوکر
ها صحبت میکرد و از  زمانی که آقای مضطرب باختری "اسحق نگارگر" از زنجیر کارگر آمد، از " یادم
بیدل شناسی  خبری  تصوف و پی دارد!!؟ ازدر مرگ  یرشکنی!!! چون نمیدانست این زنجیرشکنی ها زندان وزنج

 انقالبی داشت ؟؟ "شاید"..." نبود!!! او یک وجدان انسانی و
، هاشمیان حمایت کرد مقابل پیشنهاده ملحد ب وبسایتضدیت و مخالفت این  از نگارگرآنکه جناب استاد  بعد ازاما 

گر نگار جناب استاد هفت صفحه، تحت عنوان "فایده های استاد شدن" ازدر خود  سپتمبر 5 مؤرخ در  مقالۀهاشم سدید 
پنج صفحه تایپ شده، حد اقل در بخش دوم همین مقاله که و در  تمجید نموده است یک صفحۀ مکمل توصیف و دربق

 نگارگر، وقف شده است. ستایش استاد دفاع وه یک صفحۀ آن  ب
طور چاپلوسی به ه ا بر دومدعی شده که هاشمیان تخلص خ ک مقالۀ خودی درهفتۀ اخیر آزادل.)هاشم سدید(   دودر 

 اعظم گذاشته است !!!    درهاشم خان ص افتخار از نام محمد
ت کرده که ضبط احواال ءادعا، نویسنده است بی پرنسیپ نشر شده وبسایتن دری نام مستعاره دیگر که ب مقالۀ در 

عبدالرحمن پژواک راپور  افکار تا باالی اعمال و ،کرده بود سفارت لندن مقرره ب 1951 سالدر کابل هاشمیان را 
 بفرستد !!!  

هیچ  هیچ افغان و مانده ایم، اینها با گیردرالحادی و بی پرنسیپ  ،شخصی وبسایت و یکما با اشخاص بی پرنسیپ 
روژۀ امریکا  پ اروپا ودر یکعده افغانها  -توافق نمیتوانند تفکر شانرا نپذیرد، همکاری و طرز وپروژه ای که الحاد 

ن پروژه دریحقوق مساوی  تقاضا کردند با مهاجر دعوت و انهمه افغان از ( را پیشنهاد ودریفرهنگ ادب تدوین )
تحت ریاست جامع الکماالت استاد سخن معروفی سدید مدعی شدند که این پروژه باید  آقایان معروفی و. همکاری نمایند

مکلفیت های مساوی سهیم  عضو آن با حقوق و ریاست مطرح نبوده، هر ن پروژه رئیس ودریحالیکه در گیرد،  قرار
ند، ولی گرفت مخالفت قراردر  آن پروژۀ عام المنفعه ادی شان باشخصی و الح وبسایتشده میتواند. معروفی و سدید و 

 پشت کار انجنیر قیس کبیر شروع کرده است.        ابتکار و همت وه کار خود را باین پروژه 
نصف آن  مقاله که زاید از 52تعداد ه یکماه گذشته ب در افغانستان(  آزاد-الحادی )افغانستان آزاد وبسایتوابستگان 

 ناچکبین  لُ در وغ که و در تهمت  دشنام و َدو و در ق هر کرده و مذمت هاشمیان نشر قبح ودر بنام مستعار چاپ شده 
ارم و سپ می جواب شان بدست نشره من فقط همین یک مقاله را ب -ج میباشد به هاشمیان حواله کرده اندئستی رایمائو

 کنند، ولی َدو و نمی خود نشر وبسایتدر جواب مرا  ترسند و می خود میدانم که از نیز ارسال میکنم وبسایتبه آن 
شد، که من به هیچکدام شان  خواهد پیشتر نشر از خودشان بیشتر وبسایتدر مقابل هاشمیان ه آنها بدشنام و تهمت 
بوعاتی اگر آقای معروفی اساس پرنسیپ مطه است که ب قرار ازین داد. توقع من از پورتال های ملیجواب نخواهم 

 رپورتال خود نش در نیز را جواب اوکرد،  تصرف نشر و بدون تغییر شخصی خود عیناً و وبسایتدر مرا  این جواب
 غیر آن.     در نه  کنند، و

ج کرده است. درعنوان هاشمیان  ه پنج دشنام نامۀ خود بدر ست که معروفی ا تقلید از عین عنوانی لهعنوان این مقا
 با احترام 

 کلفورنیادر ول مجله آئینه افغانستان ؤمس مدیر –خلیل هللا هاشمیان  ر سیدداکت
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