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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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 Social اجتماعی

  
  .آزاد ل

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠٨

 

 وجدان؟؟! شميانھا
ول در برابر ؤاز شما به عنوان يک انسان مس( تباط ھاشميان زير عنوان اررانمايه آقای سديد به گ ديرور دانشمند ۀنوشت

 ۀوادارم ساخت تا با حفظ احترام و ادب به محترم سديد که ھميشه از غنای دانش شان فيض برده ام با اجاز) ....جدان و

 داده اين چند سطر را بنويسم و ھمچنان بايد عالوه نمايم که اين نوشته به مفھوم  انتقاد بر  تحليل أتخود جره ايشان ب

به نظر باشد که  ز نبوده فقط اشاره به  يک نکته میرگ تاريخی  شان ھو ه ئی  مقايس،ھمه جانبه و پرسش ھای منطقی

و در يک کالم يکی از کيبی از پستی ھاو کثافات اجتماعی و سياسی  گار و تر که متولد از پس لکدی روز ی موجودمن

ر اين  مگجعت داد؛شاخص ترين حرامزادگان تاريخ  به شمار می رود چيزی به نام وجدان ندارد تا وی را به وجدانش ر

ذاری مال عمر خودش ثبت گی که در خدمت ئ ويديو،ارتجاع داخلی و استعمار جھانی که او نمودهۀ ھمه نشخوارفضل

مصيبت  انه دولتی اسالمی و حقيقی است که می تواند رنج وگ ي"طالبی"ھمين رژيم (  اعالن داشته که ًکرده و صراحتا

 ) بايد از آن اطاعت کرد؟؟ھای مردم افغانستان را از بين ببرد و

 تان با داليل کافی مطرح ساخته ايد عليه دانشمند ۀ که شما خود در نوشتئیاين ھمه تھمت و افترای علنی با ديده درا

توان او را آدم   چطور می،شميانگر ھارامی دپلوم انجنير خليل هللا معروفی بسته است و با ده ھا کثافت خوری ديگ

 صاحب وجدان دانست ؟

مبارز نستوه و دلير ميرويس محمودی  ازرا من اين تکيه کالم (ان تاريخ گ  نسبی  ھاشميان با يکی از  زنا زادۀر مقايسد

 تر از او میت  مکاره تر و پس، کثيف تر، بيچاره تر،يعنی ببرک شياد خواھيم ديد که اين ھاشميان ذليل تر )گرفته ام

غالم ، اما اين بيشرف انواع نوکر بودن ،ت نوکر شوروی ھا است ف گ مکار با صراحت می، چون ببرک شياد،باشد

ود را با تمام کثافت ھای خود را انکار و خ) نرادی(، و به اصطالح مردم شريف ما ری ھاگ فتنه ، چاپلوس بودن ،بودن

 ر داده است که می دانسته و باالتر از آن خود را در مقامی قرا... سياست و ، استدالل، فھم،ين مقام دانشھايش باالتر

تباط ھمين ھاشميان بد ، به ار بيشعوری مفسد ديده درامی گويند به اين ، را اعطا نمايد"استاد ادب دری"  ۀتواند جايز

ين پورتال ا را که الحق زيبا سروده و چند روز قبل درءنخواھد بود  شعری که  از استاد نسيم اسير ملک الشعرا

 .يافت نقل کنمدو باره افتخار نشر) د افغانستانزا آ- افغانستان آزاد(ان گرانمايگ

داد که دروغ  سپدان و جوانان ما غيرت و ھمت شان به آنھا اجازه نمیمودر کشور ما مردمان قديمی و با شھامت  

وشه گی ھم در جا و گر خدعه ونيرنگدانستند و ا  پستی و بی ھمتی میۀ را عالمگتقلب و نيرن،  فريبکاری کنند،ويندگب

ی  آن نفرت عمومی را در پی ه و عموميت نداشت و در صورت افشا خيلی ھا کوچک بودۀ موجود بود به پيمانای
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در استعماری و ارتجاعی  کثيف گھن که چرا به مرور زمان به جای فرھنگ اصيل مردم ما، اين فرو اين داشت

 ثور و به تعقيب آن ٧تای منحوس کودز برکت  را ا آنای توان تا اندازه   ما مسلط شد ه است  میۀسالھای اخير در جامع

 ، دزدی ، رھبران شرف باخته جھادی ھا دانست که به مرور زمان چپاول  ورايانگری ھای اسالمگوحشي ھجوم و

 .ر را در بين مردم رواج دادندگالت ديذ بيناموسی و صد ھا ر،رانگ تجاوزبر دي،فريبکاری، دروغ

، اما باالتر از ھمه که او با فت که يکی ھم ھمين آقای ھاشميان استگتوان  ن میی به اطميناگھنۀ چنين فردست پرورد

رساند که  عت و استعداد عجيبی اين ھمه پله ھای رذالت را پيموده و به اوجش رسانيده است و اين موضوع میسر

کی سبب شده تا او چپ و راست دھن بچجناب شان اين نبوغ را از طفوليت داشته اند و شايد ھم عقده ھای زمان طفلی و 

باز و بر ھر چه فرزندان صديق و راستين اين کشور است عف و جف نمايد تا حقارت  و زبونی خود را که ناشی از بی 

 .الی اين سر و صدا  ھا به فراموشی بسپارده باشد در الب  بودن شان می...خصلتی و يا ھم 

 :مدار که چرا و چطور ؟ دليلش را عرض می اين

 ۀ حدود اشاع، تھمتی می بندد،بافد  يا مجلس دوستان دروغی می،یگر شخصی  بنا بر ضرورتی در يک محيط خانوادگا

  کوچک بی آبرو و بی حيثيت میۀشود شخص در يک محدود  میءر افشاگ ھم اً نيست و بعداگاين دروغ آنقدر بزر

و شايد ھم ريشخندش کنند اما آقای ھاشميان  دارند   نمی شخصيتش را احترام،کنند ردد و چند نفری به او اعتماد نمیگ

انی است که نه تنھا در يک تاخ بی چشم و رو و يک آدم بی وجدسگ يک ، يک شيطان عيار،يک پر روی عجيب!!!! 

!! نو يسد   و شاخدار ھزار شاخ میگعات جھانی دروغ بزرئی در مطبويد بلکه با پر رو گومجلس کوچک دروغ نمی

! کشد و بعد از دروغ مثل موش خودش را به خواب زده نا مردانه به ھمان راھی روان است که بوده  م نمیو خجالت ھ

که خود  داد قبل ازين را از دست نمی داشت و در آوان جوانی آن وجدان می  ای از شرف وذرهر گ او ا!!زھی خريت

نامه ھايش خود و کار بايد در دفاع از ،ران بکشدگيمسما و پيھم به رخ د... را به القاب و اسمای پر افتخار استادی و

ذشته گ بدون وابستکی ھای ارتجاعی و طالبی ؟؟ و آنچه بر او ،بنويسد و ثابت نمايد که او شخصيتی است با وجدان

 .تصادفی و يا ھم زورکی بوده است

 ا دارد ؟؟وجدان ر يا اين شرافت وآتواند؟ آيا او قادر به انجام ھمچوعملی است ؟  آيا او می

ر او توانسته حد اقل در گ خود خواه و مکار نوشته شده م،ناک جاسوس خطراز مدتی به اينطرف ده ھا نوشته عليه اين 

ی را بلد است و درين گ و حرامزاد،ی گ مکار،فتن گ دروغ ،او فقط تھمت بستن  دليل نمايد ؟ۀمقابل يکی از آنھا اقام

 او فاقد وجدان است: فت کهگتوان   استاد است و به يقين میًرشته واقعا

 

  خر ، خر است
  خر خر است يا از حــــــرير، جامه و دستار،     از زر اگـــر کـند، سـر و افسار، خر خر است   

  خر خر است بگــــــذار تا کند، چو به کردار،     گر جلوه ھـــــای جـــــــــــاه کند بر سرير ناز    

  ّد دوار، خر خر استــدور زمــــــــــان و گـنب       ــــش رسانده اند ه و مقاماــور بر غلط به جـــــ

  ر خر استـرد بار، خــعـــرعـــر زنـد و يا بب      ھد   ــن ِارگــــاه خـــــــری پا نمیـــرون ز بــيــب

  تـد وگـــر ادبار، خر خر اسدربار اگــــــر بو   د     ــــر رس اگــــه جــــائیــاق بـــفــــاز روی ات

  ده بسيار، خر خر استــ غلـط، شيــوۀن شــزي   شيند به صد غــرور     ـلس ار بنــدر مجــر صــب

  وار، خر خر استــوش از در و ديــه گـبد ـآيـ     ب آشنا    ـه مطلــــان دو ســــر از زبـــدح خـــم

 ندار، خر خر استـاو را ذليل و خــــــوار مـپـ       ل خــــرنوازی و خــرتازی و خــری  ــدر فص

 است خر ،ن کارخرـست ايـکوه نيـای شـاين ج         دـر ز نگــب  ا ــکـۀ  رانـيـد   به  سـگــلـا پسـب
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 ت و به پندار خر خر استـار خـر خر اســگفت     ار    ـان روزگــروشــل فــــضـــاه فــــارگـــدر ب

 ار اگـــر شود، وگـر اقرار، خر خر است       انکـــرخ دون   ــوازان چــــله نـفـو دار سـر ــدر گـي

 ر، خر خر استاله ساــلـافــر و قــد ميــرديــگ      له داران اگــر شکست   ـــد سلســــنـمـــای ســـپ

   ندانــــــــــم ز روی چيست؟» اسـير«درد دل 

 بار، خر خر استاز خــر، چه انتظار که صد 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

 

 


