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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١٢
 

 داکتر صاحب ھاشميان و سر سپردگی به امريکا
  

يسر شود، سری به سايت ھای افغانھا که انترنت در کابل بی سر و پا م  که فرصت پيدا کنم و آنھم زمانییبعضی اوقات

در ضمن گشت و گذار به سايت ھا، کله را ھم به سايت . می زنم تا از مضامين انتقادی و تحليلی نويسندگان مستفيد گردم

افغان جرمن پيش کردم و در آن جا به مضمون داکتر ھاشميان سابق استاد پوھنتون برخوردم که از نظر من مايۀ 

  :تر ھاشميان می نويسد داک. شرمساری است

به [آفرين به قوای امريکا، و ملت افغان بايد از امريکا ابراز امتنان و تشکر کند که  بار اول است در افغانستان بيک" 

به قرار اخبار منتشره در ميديای کابل، چھار .  و صالح ملت افغان می باشد]به خير[ اقدامی پرداختند که بخير]يک

واليت پروان ) بايان( يعنی عساکر امريکا در افغانستان، يک ديپوی بزرگ اسلحه واقع در قريۀ روز قبل قوای ائتالف

   ".را منھدم ساختند

کند و چه فرمايش  طور فکر میاين چقدر خجالت آور است که يک استاد پوھنتون و رھنمای تعليم و تربيت اوالد کشور 

که از   خاک افغانستان نيست  زآيا بايان يک قسمت ا. رندی ببعضی مردم از اذيت و رنج ديگران لذت م. دھد می

  . وش شويم که باشد، خه ایبمباران آن زير ھر بھان

،  عده ای  از ناموس فروشان شورای نظار و جمعيت اسالمی از بمباران شرق و ٢٠٠١مبر در ماه ھای اکتوبر و نو

 اين وطن ۀرکيه محصل بودم و چھره ھای مسخ شدمن در آن وقت در ت. جنوب افغانستان اظھار شادمانی می کردند

کردند، ديدم و به آنھا و شير  فروشان مسلکی را که در سی ان ان ظاھر می شدند و از بمباران آن مناطق طرفداری می

  . دادن واالی شان لعنت فرستادم

که ديپوی " راز امنتان و تشکر کندملت افغان بايد از امريکا اب"دھد که  حال اين داکتر ھاشميان را ببينيد که ھدايت می

که به حاميان شورای نظار  و منافقين جمعيت اسالمی  ھمانطوری.  اسلحه را در بايان واليت پروان بمباران کرده است

  .لعنت فرستادم به داکتر ھاشميان ھم از دل و جان لعنت خود را نثار می کنم

  . می دوستی ات که خر را می خنداندبه به آقای ھاشميان با اين احساس ميھن دوستی و مرد
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