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  نذير دلسوز

  ٢٠١٧ اگست ٠٩

  

  )ھاشميان(سياسی باز فلوته مورد در کوتاه سخنی
 عمومی رياست  «مھم بسيار ھای رهھم از يکی ، بوده" طالئی" غدار نادر خاندان يافتگان پرورش از "ھاشميان" 

 به  -لندن در افغانستان سفارت به ھا بعد که بود عياش و خاين" شاه ظاھر" کاکای»  جالد خان ھاشم - احواالت ضبط

 کھنسال پير و سرمايه خاقان جاسوسی سازمان در عضويت و يافت مقام ارتقای - اطالعاتی بار و درکار موفقيت خاطر

  .آورد چنگ به ھم را انگليس امپرياليزميعنی استعمار

 ھای عقده از مملو و مردم ميان در منفور و نادرغدار خاندان خوران بد "لوت دست "و اجتماعی فرومايه انسان اين 

 زندگی ھای دوره آن چرکين ھای عقده گژدم کشندۀ زھر زجر از هک اين برای ؛ ... روانی حقارت متعفن و گنديده

 و زدن برچسپ و اتھام و دشنام و داو و گوئی بد در را داغ و درد ھمه آن سکينت ؛ برسد آرامش به ای لحظه ننگينش

 و جريان اين آزاديخواه و پرست ميھن و شريف ھای انسان و ) جاويد شعلۀ ( » نوين دموکراتيک جريان« با ورزی کين

  . دبين می ؛ رزمند می زياد شجاعت کشوربا اشغال و وابستگی اشکال ضد هب که مبارزانی سائر

 که آنانی شخصيت ترور و " تخريب "و بستن اتھام و شيادی و بازی فلوته ھمه اين اصلی و عمده ُبعد که نمود تأکيد بايد

 انجام تمام شوق صد با را آن که باشد می" ھاشميان" اطالعاتی باداران محولۀ وظايف اجرای ، شد داده تذکر فوق در

  ! رسد می سوزش و درد از فارغ آرامش به گذر زود ای لحظه و دھد می

 ٢٠١٧ اگست ٧ -

 


