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 قابل توجه دو خانم کانديد
 نصيب رديده و اين افتخارگ) استاد ادب دری(رديده اند تا ملقب به گاز چندی به اينطرف دو خانم شاعر و اديب کانديد 

 علميت و دانائی شان ،کشور در شخصيت ان و شعرایگنويسندبرخی از  که ً بنده با اين دو شاعر مخصوصا،رددگشان 

 صالحيت خود ندارم و برای ھر دوی شان موفقيت ھای بيشتر ادبی ۀھم اعتراضی نداشته اند کدام نظر مخالف به انداز

 .آرزو دارم

 لقب و اين مقام شامخ ادبی از طرف کدام مرجع و يا کدام شخص با صالحيت برای ثر آور اينست که اينأاما رنج آورو ت

 .ی دست خواھند يافتئرانبھاگ ۀنجينگکه به فکر می کنند  توجه نکرده و ًايشان اصال ردد ؟ گشان اعطا می

تانه مشاھده کردم  بخ و بدسفانهأتباط اين موضوع برداشت نمودم متارکه از نوشته ھا و تبصره ھای ھموطنان به  طوری

 ،نراد ،وگدروغ ، بی ننک، بی خصلت،بی حيثيت ،بی عار ،عطای اين لقب پر افتخار  از طرف شخص  و موجود پليد

 که ی خالصه يک آدم،ویگچپوله  ، منافق،شيطان  ، خود خواه،عقده ئی،رگتھمت  ، شرف باخته، ايله جاری،چوتار

ۀ رديده است  و با کمال تعجب خواندم که چند رقاصگزيزان پيشنھاد ھيچ اميدی به انسان بودنش نيست برای شما ع

توان آنھا را به تناسب شخصيت ھاشميان در ترازوی سنجش قرار  ی ھم که میگھنسياسی و چک چکی ھای محلی و فر

ای دريده دھان مپن ھبه لودانم   نمی، دريده اندخوشحالیيبان از گر بخشی ھاشميان استقبال نموده و حتاين حاتم اداد از 

 بی ھويت پائين تر از ھاشميان چه نامی نھم ؟

خواھم  ين نبشته فقط میاچون روی صحبت من طرف اين معجون شيطانی يعنی ھاشميان نيست و در ! به ھر صورت

ھاشميان دست پاچه چون با اين دو خانم شاعر  کشور که شايد ھم از کانديد شدن به ھمچو نامی از طرف شخص کثيفی 

 . با ايشان صحبت بدارمًخواھم مستقيما باشد که می  می،حساساتی شده باشندو ا

 زن محروم جنسً الم زحمتکشان مخصوصاآ ممثل رنج ھا و ،شما به نام دختر افغان ! ببينيد خواھران و دختران افغان 

 دست ۀ بازيچ،تان  و در اخير ھم شخصيت   ادبيات تان، شعر تان،ذاريد اسم تانگ کشور ھستيد نبخش نفوسترين 

 شود ؟ اين ھاشميان کثيف سراسر زندکی سياھش پر است از خيانت و شرارت ئیھمچو شخص شيطان صفت و بی آبرو

اند حد اقل قسمتی از کار خواھد از شما عزيزان دست پاکی ساخته تا بتو و برای زدودن اين سياھی می! و خود خواھی 

 يعنی شما وسيله ای ،ی برای خود باز کند ئان ادب جاگساخته و در ميان نخبی سياه و خجالت آور خود را تميز نامه ھا

و قربانی اين ! با شعوری و ايله جاری به يک اديب و آدم  ار يک لچک باز،خواھيد بود برای جلوه دادن يک فاشيست

 تان قضاوت خواھد ۀاه ما دړر بارگ ادبی و ھنری شما در جامعه خواھد بود که مردم شريف و آۀنوشت آيندعمل شما سر

 .نمود
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ر می پذيريد خوب ورنه عواقب ناشی از تصميم شما بر دوش خود شما خواھد بود و آنوقت اگ: من پيشنھادی به شما دارم

 . آنوقت دير شده باشدچه بسا ....د ما خبر نداشتيم وئيگون

که صالحيت اين کار  و اين قضاوت را دارند ی نانآذارم برای گمن در مقام شعری و ادبی شما حرفی ندارم اين را می 

ی دارم که شما بايد با احتياط با آن بر خورد نمائيد ئفتنی ھاگدارد  که اين مقام را برای شما تفويض می  کسیۀاما در بار

 .ال برودؤبه زودی ھا شخصيت خوب شما ھم زير سآنھم تا نشود يک روزی 

را ) استاد ادب دری(آيا شما صالحيت تفويض اين لقب  يعنی  :فونی بپرسيديل  يعنی تال کنيدؤين آقای ھاشميان  ساشما از

 کنيد ؟ داريد ؟ که به ما تفويض می

شته ايد يا  بوسی و چشم بوسی مال عمر را نموده و افتخار به آن دای ؟ آيا پا در خدمت طالب ھا بوده ايد يا نهخود شما

 ؟نه

 ر ؟طالب است يا کدام منبع ديگاه گز ديددھيدا يا اين لقب را که به ما میآ

گفت نه او با طالب ر منکر شد و گ طالب اۀفت که او صالحيت اين کار را دارد مدرک بخواھيد ؟ در بارگر ھاشميان گا

 نمی کند که مال عمر در ساختنش ناکام خود فروشیجھانی ساختن اکنون ھم برای  نوکر طالب نبوده و ،تباط نداشتهار

ً ال و جواب را بنويسيد و ھمچنان لطفاؤ متن اين سً؟ لطفا!!کند  آدرس طالب ھم به شما اين لقب را اعطا نمی و ازماند

سال داريد تا من ويديوی آقای ھاشميان ار) آزاد افغانستان- غانستان آزاداف(ان گتال آزادآدرس تماس خود را از طريق پور

 برای شما ارسال ، نموده اين قتل مردم ما،آخوند به مال محمدعمر نوکری و چاپلوسیرا که خودش تھيه کرده و غالمی و

 کند مت طالب چوچو میطالب و در خدونه به نفع گ طالب چگ که اين س،دئيدارم تا خود ببينيد و قضاوت نما

ر گ و ا،يريدگب) استادادب دری(از دست چنين موجود پست تصديق که !! سوزد به شما شخصيت ھای شاعر من دلم می

استاد ادب (ی که شما اين لقب  نه ادب دری ؟ و در صورتھستيدفتيد به اين معنی است که شما ھم استاد ادب طالبی گر

يو را در تمام رسانه ھا اين ويدغالم و چاکرنوکران استعمار قبول نمائيد من  ،را از ھاشميان کثيف نوکر طالب )دری

نتی خواھم فرستاد تا ھمه بدانند که ته را به تمام نشريه ھای انترنوشتيوب وھمزمان اين پخش خواھم نمود ھمچنان در يو

ين موضوع اين لقب ااھی قبلی ازگرديده و شما با وجود فھم و آگشما اعطا ه از طرف کی ب) استاد ادب دری(اين لقب 

و   وبعضی ھا تمسخر آنوقت به حال شما و امثال شما تعدادی اشک خواھند ريخت،فته ايد گاھانه و با کمال ميل پذيررا آ

 .ال خواھد رفتؤ شخصيت واقعی شما زير سًريشخند و فقط طالب ھا و طالب پرستان خوشحال خواھند شد و يقينا

 چاپلوس طالب يک شرم تاريخی برای ھر کسی ،فتن اين امتياز و اين لقب از دست ھمچو شياد بی وجدانگراختيار 

 ا استدست خود شمه  اختيار شما ب،است و خواھد بود 

 

 


