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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

  
  .آزاد ل
 ٢٠١٧ اگست ١٢

 

 )ھاشميان ( سياسیۀشارلتان و رقاص، شياد
گار دو  روز ۀاين اعجوب.…رھبری و ،  حزبی،بعد از مدتھاگم شدن و يا ھم مصروف بودن به چاپلوسی برای کسی

نحسش پيدا و طی نوشته ای دو باره چسپندگی فکری خود را برای ظاھر شاه و حاکمان در کشور ما  ۀ باره سر و کل

 .اعالن نمود

اين صفت يعنی  : که  موضوع چاپلوسی اش را مشخص  ساختم  اين که چرا از بين تمام منفی ھای  شخصيتش تنھا اين

 .شترين در صدی رشد اين حيوان را دارديدر تر کيب وجود نحسش ب) چاپلوس بودن(

و   حاکمان، زور مندان،که شروع به فضله خوری  پادشاھان  جسمی اش البته از آن زمانیداز ابتدای طفوليت و رش

بنا بر دست اندازی نيرو ھای که ) درين چھل سال اخير(اوالده آنھا ھمچنان در ھر دوره تحول سياسی در کشور 

 . و مر تجعين کشور ساختھا ينيست ورا سر آمد تمام اپورت  تحول  پذير بوده خودياليستی و مھاجمامپر

اين موجود که موجوديتش حتی سبب شرمندگی اعضای فاميل و مقربانش ھم گرديده است  چنان احمق تشريف دارد که 

حمله و بر ناموس ما فالن افسر مغول در فالن قرن به کشور ما  : گويد می) سيد(برای مقدس جلوه دادن خود يعنی 

سچه و  )عربی(  اين تجاوز و بيناموسی ھست؟؟ يعنی حرامزاده از نسل مغول اسالمیۀثمر) ھاشميان(تجاوز نمود که 

 پاک حرامزاده؟؟

 دانيد که اين چه نوع جانوری است؟ نوشته ھای اين گنديده مغز را اگر ضياع وقت تان نشود بخوانيد می!! دوستان 

ونيست افغان ملتی و و گروه ھای  ش،پرچمی و خلقی) خلق( تمام رھبران حزب منفور،ود شاه داو،او ظاھر شاه 

، ارذ مال عمر و امثالھم برايش فرقی  ندارد  و به ھمه ارادت خاص دارد چون اوخدمتگ،اخوانی ھای شناخته شده.…

 عالم و دانشمند و پروفيسور به ،به نام سيد. خواھد فقط مشھور شود باشد و می جيره خور زور مندان میو بوت پاک 

  محروم از سواد ما خودش را تحميل و منفعتی ببردۀجامع

 و ھر نيروی مسلط  در کشور غمزده ای ماقرار داشت و دارد و مال عمر اين کثافت به وضاحت در خدمت پرچمی ھا

 .خواھد زبانزد عام و خاص باشد شھرت در کثافت کاری ھا است فقط میۀ او تشن

اواخر ديدم و خواندم که اين جاسوس چند جانبه و خاين ترين فرد  برای مردم افغانستان خواسته است که از ين ادر

گستاخی ھای که از او در مقابل از ھمو طنان شريف ما  نسبت ) تعدادی( که مرتکب شده است از گناھانیخطاھا و 

 شان سر زده معذرت بخواھد ؟؟؟ يعنی چی ؟؟او



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در  کابلی بازار پشاور عصر روز با ١٩٨٠سال  :يادم انداخت ه  قديمی  مقوله فلکلوری را بۀطر او يک خاۀاين نوشت

خورديم تازه جوانی با ريش تراشيده و  در سماوار يا به اصطالح درکافه ای نشسته بوديم  چای می..…و .. …دوستانی 

ن و فرت عجيبی نزديک ما شد أ کاکه  با ش،دسته پيراھن و تنبان اتو شده سگرت ب، بروت ھای نو رسيده لنگی پھلوی

به ) گذاشتند ی میئآنو قت در اکثر رستورانت ھای پا کستان غرض سھولت مشتريان چھار پا(ی ئيعنی نزديک چھار پا

کنی ؟ اين جوان تازه وارد که چند  اينجا چه کار  می! قند جان : ديک شدن آن نو جوان يکی از دوستان صدا زدزمجرد ن

 کشتار  وطنپرستان و فرزندان ۀدر اکثر نقاط پاکستان بعضی از احزاب اسالمی که وظيف(  مسلح ھم داشتباديگارد

توانستند    کاغذی داشتند که به اعتبار آن میآی.اس .صديق اين سر زمين را به عھده داشتند از طرف حکومت و آی

اين : مندگی خاصی گفت گی اما با شران کاکبا ھمآن شخص  )  اسلحه و باديگارد ھای مسلح با خود داشته با شند

بگو . بلی :  ساخته بود گفتمشکوکستان که اينجا نشسته اند قابل  اعتماد ھستند؟ دوستم که  من را نسبت به خود دو

زب اسالمی گلبدين ندان حاالن قو مچون . آمده ام تا کست ھای خود را از تمام رستوانت ھاجمع کنم: او گفت . ا!نترس

: گويم چون چندين سال است به جاودانگی پيوسته است برايش گفت  اکنون نامش را می) در ويش(ھستم ؟؟؟؟؟؟ دوستم 

 کنی ؟؟؟؟؟ پاره ات چه می.... …اگر تمام آن کست ھا را از تمام افغانستان جمع کنی با آن ) قند جان(

يگانه پسرس که .  بمرد ،تنھا يک فرزند و يک گاو داشت... … و  بی وجدان، چاپلوس،ر حرام خویگويند شخص: دوم 

ه ب اعراب بر ما و ھمچنان دلسوزی پسر ۀدانست پدرش چه آدم ھرزه و بی وقاری بوده است بنا بر کلچر تحميل شد می

 و او را ردر خداوند از گناھان پدرش در گذگبانی کند ؟ تا مکه ھمان گاو بود قررا پدر خواست يگانه منبع عايدش 

سيد چه تصميمی د اری ؟ پرمال از  او . جمله مالی مسجد  از افراد قريه احوال فرستاد منیبھشتی سازد؟ او به تعداد

دلم سوخت . خود خواه و شھرت طلب بود، ز جنگ اندا، طماع، چا پلوس، بی وجدان،چون پدرم آدم سست عنصر: گفت

شد اگر گناھان او را ببخشد ؟ مال کنم تا با) رشوت خور( را قربانی خدایرود خواستم اين گاو ن  دارم به دوزخ  میو يقي

گی خود آنقدر گه خورده است که نه تنھا با قربانی اين گاو بلکه با صد ھا و ھزاران گاو ھم دپدرت در زن! پسرم: فت گ

 ؟؟!!!فلھذا خود را بی گاو مکن  !توانی جبران آنھمه کار ھای که پدرت نموده است بکنی  نمی

 دانم چرا اين کثافت معذرت خواھی می نمی.  دارد"ھاشميان"اين دو موضوع ارتباط مستقيم با زندگينامه شرمگين اين 

 اول که شرح دادم ۀخواھی ؟؟ حال گيرم بنا بر مقول کند ؟؟ از کدام کار ھا ؟؟ بگو از کدام عمل منفورت معذرت می

خادم و  )مال عمر(دست بوسی ، بی حرمتی به ديگران، نه انگيزیفت، ستان و ارجمندان گناه ھای بزرگ چاپلوسیدو

 ت به در بار استعمار و گه خوریيدنمالپوز، جاسوس بودنت، يشرم بودنت، بی ھايتئديده درا، کر پر چمی ھا بودنتنو

صه و قند رقا ..…آنجای (ند با آن نوشته ھای دون صفتانه خود که حيثيت دبخشي) بر تر حم(ھايت را با بزرگواری بنا  

 توانی انجام دھی ؟؟؟؟ چه می) بچه بيريش را دارد 

 و ھمچنان آيا گناھان و گه خوردن ھای تو به اندازه ای است که با يک معذرت خواھی ھمه  حل شود ؟؟

 . دارم  تاريخ معطوف میۀين زبالاجه شما عزيزان را به چند سطری از رو شن شدن اين موضوع طرح شده توبرای

 معذرت خواھی شما بسيار بيمورد است!!! ھاشميان 

شما که در تمام عمر تان راپور چی و چاپلوس بوده ايد  نبايد از تعداد مشخص رو شنفکران و مطبوعاتيان  در معذرت  

که از ساليانی درازی به اينطرف قربانی ظلم و  شما بايد از تمام ملت و مردم محروم کشور. خواھی خود نام ببريد

 باند آدمکش گلبدين مال عمر ، اخوانی ھای کثيف مشمول شورای نظار،لت ھای دست نشانده دو،ر منداناستبداد زو

 عمر تان در ۀمندگی معذرت بخواھيد و به ھمه بفھمانيد  که شما ھمجالت و شرخگر ديده اند  با کمال . …و . کثيف

ين وقت مردن خودت يک چيزی اری شده و درياليست ھای جھانی سپو ملت در جھت دفاع از منافع امپرخيانت به وطن 
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 در شما پيد ا شده و شما را عذاب داده  وادار به معذرت خواھی نموده است) وجدان(به نام 

 ما که صد ھا سال ح ملت شريف و مجروۀاميد وارم اگر چنين کاری از طرف موجود کثيفی مثل خودت عملی شود ھم

ده ھا نوع کثافت ديگر محصول فابريکه ھای  مال و مولوی و ، نقيب ھا، حضرت ھا،بانی اميال  شوم سيد ھااست قر

 ؟!!ديده اند شما را ببخشنداستعماری گر

 بخشند زندان خود را نمیخون فرو مادر ھا ) وطن مادر است(که ! ان اما بد

 

 

 


