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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

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ جوالی ٢٨

  يا جاسوس دو سره» ھاشميان«

 ٢ 

 ذکر نموده ،»وزير اکبر خان«  اشتباهبه را ،»ھاشميان« محل سکونت ، در قسمت اول نوشته ام:يک تصحيح ضروری

   .زندگی می نمود ،»مکروريان« در ، درحالی که وی با رفقای خلقی و پرچمی اش، مبود

**** 

 . عشق عجيبی به شھرت و محبوبيت و پول اندوزی دارد، اين فلوته بازکھنه پيخ استخباراتی،»سيد خليل هللا ھاشميان«

- سن ديگو«ٔمسکونه »ضياء ناصری «،ن به اسم يک تاجر مشھور افغا، مکر و حقه بازی،وی با نرادی و نرم بری

 معلومات ،در مورد اگر ضرورت افتد.  پولھايش را می دزدد و زندگی اش را تباه می سازد،را گول می زند» کليفورنيا

 .خواھم گذاشت"  آزاد افغانستان-  افغانستان آزاد" در اختيار خوانندگان پورتال وزين مفصلتر

و حاال که " پير شد و مير نشد"  ، قدرت طلب و شھرت پسند،ين گرگ باران ديده و بی دندانا ،»سيد خليل هللا ھاشميان«

ھنوز ھم در متن تاريکی ھايش روان است  ،جای اصالح شدن و انتقاد از خود و از گذشته ھايشه شيخ فانی گشته است ب

سيد خليل « . دامن می زند،ل شده و اسيرمان اشغا،و به افتراق و انشقاق بين مليت ھا، اقوام و تبار ھای کشور بال ديده

 به ھيچ وجه نمايندگان اقوام و ، وطنفروشانۀجنگساالران و ھم ، تا به حال واقف نگشته است که خاينان،»هللا ھاشميان

ٔمليت ھای مربوطه شان نمی باشند بل نوکران ارتجاع منطقه و فرامنطقه و سرمايه اند و توسط ارتجاع منطقه و 
 نمايندگان منافع ، باالی سرنوشت غمبار و خونبار مردم مان؛ تحميل گشته اند و بدون شک، جھانیۀ و سرمايفرامنطقه

ی تعقل و تعمق؛  به جا، العقل ساحل نشينلاين موجود علي، »ھاشميان«. می باشند،خونه  در افغانستان آغشته ب،آنان

 مليت و يا قومی ،تجزيه طلبان و جاسوسان ، جنايتکاران،وطنفروشان ، از خاينان یزنجير پاره می کند و به خاطر طيف

 . آماج تعصبات قومپرستانه و فاشيستی قرار می دھدًدارا شدي

 . در جريان نمی باشد، در رگ وشرائين اين موجود عليل و خبيث، خون پشتون،به صراحت لھجه اعالن می دارم که

 می باشد و ،ر با خصوصيات فزيکی خلق ھای قھرمان پشتون مغاي، رنگ پوست و رنگ چشمانش،شباھت فزيکی

 .ناکجا آباد ھائی که کسی به درستی نمی داند بر می گردد به ،دريده ھويت تباری اين اوباش دھن

شان خار ھای ۀ  ندارند و ھمھيتیفرق ما ،»ھاشميان« با،پشتون ستيزی می نمايند ،»ھاشميان«آنانی که با کوبيدن 

 .ن خشک و سرد اند که گل در آنجا نمی رويدمغيالن يک بيابا

 بايد با ژرف نگری و ، طيف و اقشار جامعه می باشند،اين چنين سودا گران سياسی را که متعلق به ھر مليت و قوم

ٔ شيرازه وحدت ميان مليت ھای ، لچ و برھنه ساخت و اجازه نداد تا اين مشت انگلی،افشاء و رسوا ،درک ھمه جانبه 
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 .ندانرا از ھم  فرو بپاشساکن کشور 

 توسط فرزندان انقالبی ، گيرکرده است، طوفانی و تند اقيانوس، که در ميان امواج خشمگين،ٔکشتی شکسته افغانستان

 از دشمنان ، با درک و شناخت عميق،مانۀ  به ساحل پيروزی خواھد رسيد و مردم استثمار و استعمار شد،اش

 ، مليت ھا با ھم متحد می شوند،ھم خواھند پيوسته حلقه ھای زنجير ب ھم چو ،رنگارنگ داخلی و خارجی شان

ٔ ننگ زمانه را به ميراث خواھند برد و داغ سياه ،و امثالش» ھاشميان« ،افغانستان باالخره آزاد می گردد و در اين ميان
 . حک جبين ھای شان خواھد گشت،ننگِ وطنفروشی و خيانت

 


