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  ـ المان" نذيری"عين الدين 

   ٢٠١٧ست گ ا١۶   
  

  نوای اخالق را از بداخالق می شنويم

   تروريست درس اخالق می دھد"ِھاشميان"

شته باز رو به اين ديار فرخنده آورده و سطوری چند را تقديم خوانندگان می بعد از مدت ھا غيابت از عرصۀ قلم و نو

 محسوس بوده است، چه من از دل و "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ًيقينا اين غيابت در پورتال دلپسند و محبوبم . کنم

 طوالنی در وطن بودم و اين بار مدتی. جان عاشق اين وبسايت ھستم و مطالعۀ روزمره اش را ھيچ گاه فرموش نمی کنم

البته در زادگاه عزيزم کابل نيز ھفته ھائی چند . از کنج و کنار آن ديدن ھا کردم ـ از بدخشان تا بلخ و باميان و ھرات

که طی اين سفر طوالنی چھا ديدم و چھا کشيدم، باشد به فرصتی که بتوانم گزارشی به اجمال يا به  اين. سپری کردم

در تمام اين مدت تا جائی که برق و انترنت ميسر بود، با جھان مجازی انترنت گذراندم و از .  تھيه نمايمتفصيل از آن

بيشترين مصروفيتم در انترنت مطالعه و مرور وبسايت ھای مورد . نوشته ھای نافع و سودمند نويسندگان سود جستم

ازينرو در . ھای ديگر را مگر فراموش نکرده بودمسايت . نظرم بود که در رأس ھمه پورتال عزيز خود ما قرار داشت

گوشه ای از برداشت ھايم را اينک از نظر خوانندگان عزيز می گذرانم؛ از . جريان بوده ام که در کجا چه و چھا گذشت

  :دردھا شروع می کنم

مان را کله ونگِ گفت جھان در چه حال است و افغانستان ما چه روز دارد و با اين حال، غير قابل باور است که چيزفھ

اگر باری به جھان ذھن پناه برده و در دنيائی ايدآلی و افالطونی منزل بزنيم، فکر می . و گوی و گفت و شنيد می بينم

که چرا چنين است و چرا نويسندگان افغان  اين. کنيم که خواب می بينيم و رؤياھای ما يکسره در مسند کابوس نشسته اند

من . ًديگر می زنند، بايد حتما دليل و يا دالئلی داشته باشد دال مرگ و زندگی ست، در کلۀ يکدر حالتی که وطن در ج

اگر از جملۀ تمام اين دالئل به عمده ترين آن بينديشم، . ھم در ھمين چرت و خيالم و پيش خود دالئلی را مجسم ساخته ام

ستثمار و چاپيدن جھان و بالخاصه کشورھای ضعيف بايد دست استعمار را درکار ببينيم، چون استعمار است که برای ا

و کمزور نگھداشته شده، از توطئه ھای گوناگون و بازھم من جمله به ھم اندازی روشنفکران وارد ميدان عمل شده 

و اگر صريحتر سخن گفته شود، استعمار باز از ھمان حربۀ کھنه ولی بيحد کاری کار گرفته و با ايجاد کشمکش . است

خرد و فکر و ھوش و مصروف ساختن مردم به موضوعات سطحی و غير ضروری، ميدان را شغالی ساخته بين اھل 

يعنی با غافل ساختن اھل ملک ما، به سوی منزل مقصود طی . ُاست تا نشسته بر سنمد مراد، رھنوردی و ترکتازی کند

ود و بايد از طريق عمال و نوکران اين کار ولی خود به خود نمی ش. طريق کرده خود را به سرمنزل مراد برساند
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ّاينجاست که رول مخرب و تباھکن عمال و عامالن استعمار را در تخريب ھمبستگی ھا . استعمار به مرحلۀ اجراء درايد

حرکت بر مدار و در اطرف دائره را ترک گفته و سخن خود را مشخص . و پيوندھا و ھمدلی ھا و ھمزبانی ھا می بينيم

  :می کنم

ًاست که نوکران افغانی استعمار جھانی وارد کارزار شده و با سمپاشی بين اھل دانش و خامه ــ خصوصا از مدت ھ

اگر دقيقتر و مشخص تر . آنانی که در وبسايت ھای انترنتی فعاليت دارند ــ زمينۀ اين کشمکش ھا را ميسر ساخته اند

 را می بينيم، که با آن سابقۀ شوم "سيد خليل هللا ھاشميان"بگويم، از رستۀ نابکاران خانه خراب، مفسد مشھوری به نام 

اين انسان ناانسان که . استخباراتی خود، وارد ميدان شده و پيوسته باعث جنگ و جدال قلمی بين نويسندگان می گردد

و گاه حيف است او را انسان بناميم، از سال ھاست که مصروف برانگيختن کشکمش ھا شده، گاھی بر سر اين می تازد 

دروغ می بافد، بھتان و تھمت می تراشد، توطئه می چيند و بر خوشنام ھای ما حمله می کند؛ بر . پاچۀ آن را می گيرد

اين مفتن مادرزاد با حمالت پياپی و وارد . ھمان ھائی که سر بر تن شان می ارزد و کاری از دست شان ساخته است

يکنامان افغان را گرفته و ايشان را مصروف جنگ و جدال ھای بی مورد کردن اتھامات و زمينه چينی توطئه ھا، پاچۀ ن

 به ترور اشخاص خوشنام مصروف است و ھرکه را خار بغل استعمار تشخيص "ھاشميان". و خيلی ھا جانبی می سازد

عيار،  يک تروريست است، يک تروريست تمام "ھاشميان". دھد، بر ھمو اولين و بيشترين حملۀ خود را وارد می کند

  ُمگر تروريست شاخ و دم دارد؟. تروريست مغزھا و تروريست مغزھای متفکر

 چيده شد، دودسته دامان سايت "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"بعد ازين که دامن اين انسان کثيف از پورتال معظم 

اين شياد نراد اينک از طريق .  گرديد را قائم گرفت، تا از آنجا نيز با رسوائی ھرچه تمام تر طرد" آنالين-افغان جرمن"

او با جلوس بر زانوی .  لغزانيده است"آريانا افغانستان آنالين"تملق و چاپلوسی خود را در دامان سايت تازه وارد 

، اولين جنگ و جدال را به راه انداخت و "ولی احمد نوری" آقایاين  وبسايت، يعنی شاھدوست مؤسس و اختياردار 

ام و صلحخيز آنجا را با بگومگوھای بيجای و چک انداختن ھای دامان اين و آن، اينک مکدر و متشنج و ًفضای نسبتا آر

  .بلکه منقلب ساخته است

، روی و آبروئی نداشت، با چال و " نوری" آقای فتنه گر که بر اثر دروغبافی ھا و بستن اتھامات، پيش "ھاشميان"

ديده شود که با تشنجھای ناشی از پرخاش و جنگ و جوش . ست و پا کرديس مآبانه جای پائی برای خود دلنيرنگ انگ

در آن صورت آن وبسايت دو راه و .  و حمالتش بر وطنداران، چه وقت حال وبسيات ايشان به ھم می خورد"ھاشميان"

  :بديل و الترناتيف خواھد داشت

   را از وبسايت خود برانند"ھاشميان"که  ـ يا اين

  .ر فروپاشی وبسايت خود بمانندکه منتظ ـ و يا اين

عجب است، که ھاشميان، اين شياد بی بند و بار و نمونه و سمبول بدزبانی و بداخالقی، اينک درس اخالق و ادب و ادب 

آريانا " در سايت "ھاشميان" ٢٠١٧ست گ ا١٣نويسندگی می دھد و نويسندگان را تھذيب می آموزد ـ مقالۀ مؤرخ 

، به ستايش و تمجيد "عارف عباسی"که کسی از گروه متملقان و پيش پای بينان به نام  تر اينبو عج. "افغانستان آنالين

 و "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"از خوانندگان گرامی پورتال .  تروريست می پردازد"ھاشميان"بی حد و حصر 

 ٢٠١٧ اگست ١۴ و تملقنامۀ مؤرخ "نھاشميا"که اين سطور را خوانده است، التجاء می کنم تا مقالۀ باالی  نآھر

  .  مطالعه فرموده و به قضاوت برخيزند"آريانا افغانستان آنالين" را در وبسايت "عارف عباسی"

  . خوانندگان اين نوشتهۀبا عرض سپاس به حضور ھم

 ٢٠١٧ست گ ا١۴نذيری ـ المان ـ . ع


