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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢۶
  

  ! ياد ھندوستان کرد"ھاشميان"باز فيل آقای 
  

سرزمين ماالمال از زر و  از ھندوستان، سلطان محمود غزنویفيل که به گمان زياد برای اولين بار پس از بازگشت 

 و به ھمين دليل  خود جلب کرده استه که انسان ھای پرآز وحرصی را در ھر زمانی ب زيور و سنگ ھای قيمتی

ھرازگاھی با خشونت ھای مھاجمين رنگارنگی مواجه گرديده، برای انجام کار ھای ثقيل و حمل و نقل جزء قشون بی 

  . ر ما آورده شدسر و پای اين سلطان قرار گرفته به کشو

رفت، می گ موجودات ديگر، زمانی که مورد بی مھری يا ستم قرارۀاين موجود پرکار، نيرومند و آرام ھم، مانند ھم

ناراحت و خشمگين شده عکس العمل نشان می داد؛ زنجير پاره می کرد و سر برداشته به ھر طرف که می خواست می 

در چنين حالتی مردم می . مال می نموديمی ديد، تخريب و نابود و پارفت و ھر چيز و ھر کسی را که در جلو خود 

  ." فيل بيچاره به ياد ھندوستان افتاده است: "گفتند

فتيدند  ااين سخن آرام، آرام و با گذشت زمان به ضرب المثلی تبديل گرديد، برای کسانی که گاه و بيگاه به ياد چيزی می

ا در آرزوی دست يافتن دو باره بدان بودند، مانند کودکی که بعد از جدا شدن از ئی ازعادات شان بود، يزکه زمانی آن ج

فتد، و به فکر شيرخوردن ھر دو پا را در يک  اشير مادر و عادت به غذا، باز ھم گاه و بيگاه به ياد پستان مادر می

  . ر بغل بگيرد، و به او شير بدھدموزه می کند و از مادر با گريه و زاری و داد و فرياد می خواھد، بنشيند، او را د

خواست ھا و آرزو ھای اين ھا با خواست ھا و آرزو ھای کودکان . واضح است که بزرگساالن، مانند کودکان نيستند

شير مادر، برای بزرگساالن، جايش را به داشتن يک معشوقه يا زن زيبا، يا ثروت بی پايان، يا قدرت و . فرق دارد

 به سراشيب قوم پرستی کور و فاشيستی سقوط می کنند که ھرگز از "ھاشميان"يا مانند آقای . دخالی می کن... شھرت و

فتند؛ يا به اصطالح فيل شان ياد  اچنگ مخوف و شوم آن رھائی نمی يابند و ھر چند يکبار به ياد گذشته ھا می

ر نحوی که باشد بخار تعصب قومی شان  شان می زند و به ھۀھندوستان می کند، يعنی باز فراق قوم و قوم پرستی به کل

  .  را با کلمات تخريش کننده و تحريک آميز و نفاق افگنانه به بيرون می ريزند

 ھمين ماه، يعنی ديروز، باز اين آدم جاھل که نه گپ زدن خود را ياد دارد و نه به پی آمد ھای حرف ھای ٢۴به تاريخ 

  : فتد و می گويد ا و پشتون میناگوارش متوجه است، طی نوشته ای به ياد تاجک
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ذشته درين پورتال نشر شده بود وجناب محترم آقای گپيرامون يک تبصرۀ ضمنی جناب داکتر صاحب کاظم که ھفتۀ «

  ميرسانم]به عرض[عباسی نيز ضمن يک پيان شخصی عين موقف داکتر صاحب کاظم را ابراز داشته بودند، بعرض

   :]می رسانم[

 را که دريک بيانيۀ "]حامد کرزی[" قبل اظھارات شاغلی حامد کرزی]ھفته[خود حدود دو فھته بلی، من در يک مقالۀ 

 کرده بودم واضافه کرده بودم ]تأئيد[تائيد..." ، حق ما است وما حق خودرا گرفتنی ھستيم]ديورند[ديوندر" خود گفته بود

می [ ميشود]شنيده[ن اين داعيۀ حقخواھی شتيده  سال اولين بار است که از زبان يک زعيم سابق افغانستا۶٠که بعد از 

خباتث ھا وخيانت ھای گذشتۀ  """]کرزی[" اين بيانات شاغلی کرزی]به اساس[ و اضافه کرده بودم که باساس - ]شود

 صاحب کاظم اين بود که من کارکرد مملو از فساد و ساير ]داکتر[انتقاد داکرت ..." ]می باشد[ او قابل بخشايش ميباشد

  ".  از کيسۀ خليفه بخشش کرده ام" و گويا ]گرفته[ را ناديده گرفه "]حامد کرزی["تھای حامد کرزیخيان

افغانستان و  ]آئينۀ[صاحب نشرات مجلۀ آئينه  "]عباسی[" وعباسی "]کاظم[" دوستان من محترمان داکتر صاحب کاظم

 ]به دسترس[ کومتداری او بدسترس سال ح١۴ را درمدت "]حامد کرزی[" انتقادت شخص خودم باالی حامد کرزی

 وروش حکومتداری او بوده ام "]حامد کرزی[" که از اول تا اخر مخالف حامدکرزی]می دانند[خود دارند و ميدانند

   [(!)].  قراردارم-وحاال ھم در موقف سابق خود قرار دارم

، ولو ]می کند[  ميکند]تأئيد[ی را تائيا  و يک داعيۀ مل]می دھد[اما وقتی يک زعيم شناخته شدۀ سابق تغيير موقف ميدھد

می [ من قابل تشويق ميباشد] به نظر[  صراحت در زمينه اظھار نظرنکرده بود، بنظر]چنين[اينکه درسابق با جنين 

قابل "، بلکه گفته ام " بخشيده شود"]حامد کرزی["خباثت ھا وخيانت ھای سابق حامدکرزی" من نگفته ام که .]باشد

، يعنی حق بخشايش را به ملت سپرده ام، و در صوريتکه شما دو دانشمند درجملۀ "]می باشد[ بخشايش ميباشد

تاجکھا بشمول  -  ]می شمارم [ ميشمارم]به جانب[مليگرايان افغان اين بخشايش را منظور نفرموديد، شما را حق بحانب

 وفرزند "]عطامحمئ نور["مدنور، عطامح"]شورای نظار["شورای نظار  ،"]عبدهللا["داکتر عبدهللا ]به شمول[

 ]"کرزی"[، تاکنون باالی بيانات کرزی]می باشد[ که وزيرخارجۀ حکومت ع غ ميباشد"]ربانی["خوجه ئين ربانی 

، تاکنون برمدعيات ]می شناسند[  را خوبتر از من وشما ميشناسند]"کرزی"[  پشتونھا که کرزی-انتقاد نکرده اند

اين صدا ازچند جای ديگر نيز  ]می کنم[من جنبۀ تشويقی داشته ، دعا ميکنم  ھدف - اوصحۀ تصديق نگذاشته اند

    .باالشود

 حکم فقيه يا مفتی يا عالم جيد دين است در مورد يک افتو []فتوای[  و فتوی"]کاظم[" تبصرۀ جناب داکتر صاحب کاظم

، آقای زبان شناس و استاد ادب ...مطلب شرعی نه نظر يک انسان غير روحانی در موارد سياسی تاريخی يا اقتصادی و

را " بررسی وقايع گذشته و آموختن از اسناد تاريخ" مبنی براھميت "]جليل غنی["جناب محترم جليل غنی!] و ادبيات

 را درين راستا قابل "]فواد ارسال[" و خدمات بی شائبۀ جناب آقای فواد ارسال ]می کنم[ ميکنم ]تأئيد[  تائيدً]کامال[ کامال

  ». سيدخليل هللا ھاشميان- با عرض احترام . ]می دانم[  ميدانمستايش

 از امريکا، به زبان انگليسی در دريچۀ "حليم حکيمی"در ھمان روز نشر اين نظر، شخصی با درک و با دردی به نام 

نای طبق معمول نوشتۀ مختص و آش«: ، به گونۀ اعتراض آميز نوشته می کند"آنالين-افغان جرمن"نظريات پورتال 

  » آيا کدام ضرورتی برای استعمال کلمات تاجکھا و پشتون ھا بود؟!!!  به غرض ايجاد تفرقه و تحريک"ھاشميان"داکتر 

 از زمان ھای بسيار قديم، شايد از زمان نوجوانی، اين وظيفه را به دوش دارند تا با طرح اين گونه "ھاشميان"بلی، آقای 

نندۀ ازبک و ھزاره و تاجک و پشتون به شکلی از اشکال نفاقی را که ميان مسائل و به زبان راندن کلمات تخريش ک

، برای تيره ساختن اوضاع، که "نادر خان" و "ن خانااميرعبدالرحم"ًبرخی از اقوام قصدا توسط برخی انسان ھا، مانند 
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 بدان دامن زده می خروجود آورده شده است و در اين اواه يکی از طرق بر سر قدرت ماندن يک قوم در کشور است، ب

  !ه دارندگشود، فروزان ن

    : به نوشتۀ ديگری از اين انسان متعصب و تنگ نظر توجه کنيد

 در افغانستان اجازه زندگی داشته باشند، بايد باالی اختالفات خود پرده انداخته ھدف ]می خواھند[پشتونھا اگر ميخواھند«

خود را حفظ کنند و  ]عنعنه ئی[در لويه جرگۀ آينده اکثريت عنعنوی  را خنثی سازند، يعنی ]شورای نظار[شورائی نظار

قرار مسموع پالن ھايی روی دست است که پشتون . رأی ندھند) جان کيری ـ امريکا(به تعديل قانون اساسی و فورمول 

کميسيون انتخابات يا  «برشی از مقالۀ» . و فرار مجبور سازند]تبعيد[ھا را آھسته آھسته معدوم و نابود ساخته يا به تعبيد

  ). اول ھمان مقالهۀصفح(» برای غصب قدرت "]عبدهللا[" ديگر داکتر عبدهللا ]موفقيت[مؤفقيت

ًو ثانيا آيا تصور اين . ًاوال آيا به زبان آوردن چنين سخنی، در چنين وضعيتی را شما خوانندگان گرامی مناسب می دانيد

فته می شود، به خاطر کسی خواھد گنجيد؛ و آيا قدرتی در افغانستان، حتی که حق زندگی از پشتون ھا در افغانستان گر

اگر نيت معدوم کردن پشتون ھا را داشته باشند، وجود دارد که پشتون ھا را معدوم و نابود بسازند و يا به تبعيد و فرار 

  مجبور بسازند؟ 

طوری که ديده . ان داشتند و دارند، ممکن نيستگاه با قدرتی که پشتون ھا در افغانست پرواضح است که چنين کاری ھيچ

می شود امروز از دھنی نيست که کلمۀ وحدت و يگرنگی و اتفاق در کشور شنيده نشود و ھر فردی در کشور در 

  .آرزوی رفع اختالف در کشور نباشد

 دست می ه ای چنين فتنچرا باز ھم به! آيا آقای ھاشميان از اين تمايالت شريفانۀ مردم بی خبر است؟ به يقين که نه

  زند؟؟

  :به اين گفتۀ وی نيز توجه کنيد

از جانب ديگر، در حاشيۀ مذاکرات صلح و امکانات ضعيف موفق شدن اين مذاکرات به قيام صلح با طالبان، سه «

جنگساالر معروف؛ سه غاصب و سه ميلياردر که ھر کدام در حدود يک ميليون جريب زمين امالک دولتی و ملکيت 

،  "]محقق[" و محقق"]عطاء[" عطاء،"]دوستم[" افغانستان را به زور قدرت خود در تصاحب دارند، يعنی دوستممردم

 و اين در  يک ائتالف نظامی متشبث شدند تا از اين طريق سلطه و قدرت و ثروت خود را حفظ و اضافه کنند،هب

سرگين چينی می کنند، ولی قرار احصائيه حاليست که اطفال پشتون يا در جنگ ھا کشته می شوند يا چوب چلک و 

ھای منتشره در جوامع تاجک، ھزاره و ازبک، درھر کدام ھزار ھا داکتر و ماستر و ليسانس توليد شده اند، ما از اين 

انکشاف قوای بشری در کشور خود بسيار خوشحال و مسرور استيم، اما از جانب ديگر از بيعدالتی که در حق اطفال 

 سال اخير بطور ١٣ تحصيالت عالی در ]بورسھای[ چونکه بوسھای،]می باشيم[رفته متأثر ميباشيمپشتون صورت گ

مستند به قلم يک  ]مقالۀ[ يک مقاله .غير متصفانه، بلکه به اساس امتيازات و تبعيضات قومی، توزيع شده اند ]به طور[

در کلفورنيا در يک بيلوتن افغانھای .  ايم)]"محمد نبی مصداق[" ]داکتر[اکتر (دانشمند و ژورناليست مشھور افغان 

 ، ايرانی محقق"]دوستم["سه آتش، سه کاذب، سه غاصب، سه خائن به گور گليم جمع دوستم: مھاجر خواندم که

 خداوند به حال مردم مسلمان و فقير افغانستان ترحم خواھد "]عطاء محمد نور["، قاتل و دزد عطاء محمد نور"]کحقق["

  !)"ھاشميان"وم مقالۀ ياد شدۀ آقای صفحۀ د(» .کرد

فقير ترين مردمان در ) ھرچند تمام مردم افغانستان خوار و فقير ھستند (خوانندگان گرامی به خوبی واقف ھستند که

از جانبی حقيقت اين است که  شرارت و دزدی و زورگوئی و غصب ملکيت و دارائی ھای . افغانستان کی ھا ھستند

از آن قوم، خصوص طی يک و نيم دھۀ اخير، از جانب ھر زورمندی، ھم از اين قوم و ھم ه مردم طی سه دھۀ گذشته، ب
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ًبناء از يکی ياد کردن و از ديگری نام نگرفتن را غير از تفرقه افگندن و از يکی ! که دستش رسيد صورت گرفته است

  !  حمايت نمودن چه بايد خواند؟ کاری بی نھايت رذيالنه؛ و ھم مغرضانه

  :  در جای ديگری نوشته می کنند

نام يک حزب " افغان ملت"نخوانده ايم، و در حاليکه " ای نزارشور" را "]شورای نظار["ما ھيچ وقت شورای نظار«

را که پرچمی ھای شورای نظار " اوغان ذلتی"ما اين لقب حقارت آميز ...  وپشتونھاستنامدار مربوط به يک گروه 

ود  خ]به جای[تا آنروز که حق و عدالت بجای منصوب نموده اند، مؤسس افغانستان ]به قوم[بقوم  "]شورای نظار["

 و تحصيل يافتۀ چرا يک زن قندھاری پشتون تبار  ...]می سپاريم[  تاريخ ميسپاريم]به صفحات[قرار گيرد، بصفحات

مجاز نباشد از زبان ملی و علمی کشور خود کار بگيرد، ، "]پيروز بھمن["  پبرويز بھمن]به زعم[ پوھنتون کابل، بزعم

سقاء را سقو نوشتن آيا درست [پرچمی ھا به دفاع از بچۀ سقو. ..طعنه داده شود؟؟؟" فارسی زبان"و آنگاه او به 

  )."آنالين- افغان جرمن"، دريچۀ ابراز نظريات، پرورتال ٢٣.٢.٢٠١۵(» ].است

 مردمان افغانستان ھستند؛ ۀھم" ما"کار برده است، کی ھا ھستند؟ برداشت ما از ه  ب"ھاشميان"اول ـ مائی را که آقای 

باشند، يا در چپليار و نورگل ...  و پامير و فارياب و شبرغان و سمنگان و اندخوی و سرپل وخواه در بدخشان و واخان

و ميدان و وردک و جلريز و شيخ ... و سرخرود و علی خيل و لوگر و خوست و سنگين و گرشک و فراه و چشت و

 را دوست دارند و می ه ای و يگاننزد افغانانی که افغانستان واحد... علی و لغمان و پغمان و پروان و مقر و قالت و

  ! و نه آن ھائی؛ ھمه، ما، و از ما ھستند ھيچ يکی از ديگری جدا نيستشته باشدخواھند نه شمائی وجود دا

با تھديد و زور و تحميل ھيچ کاری به پيش !  دنيا عوض شده است"ھاشميان"دوم ـ  دست برداريد از تھديد مردم، آقای 

خواب ھای خرگوشی را از سرتان .  بھتر در کشور، زيست باھمی و قبول يک ديکر استيگانه راه زيست. نمی رود

بگذاريد مردم را مانند سائر کشورھای متمدن با ھم در يک فضای پر از تفاھم و يکديگر پذيری زندگی کنند . خارج کنيد

ان از اين به بعد بايد دانائی و آگاھی در افغانست. و کشور خويش را از طريق مراجعه به آرای مردم بدون تقلب اداره کنند

مندتر به کشور و بيشتر در فکر خدمت به مردم ه و پاکی و خدمت و پابندی به قانون قدر شود و ھر کی داناتر و عالق

  و، . باشد، بايد در ادارۀ کشور مستحق تر باشد

. ود و غرض نمی داشتيد، اکتفاء می کرديدسوم ـ شما بايد تنھا با ذکر نام آن خانم، اگر دل تان به اصطالح چرک نمی ب

  را در نوشتۀ تان به کار ببريد؟ " قندھار"و " پشتون"چه لزومی داشت که شما کلمۀ 

افغان " در پورتال ٢٢/١٢/٢٠١۴ که به تاريخ "ھاشميان"آقای » قيام پشتون ھا پاکستان را درپچال ساخته است«مقالۀ 

  .  خباثت اين انسان سيه دل و قوم پرست را نشان می دھد به نشر رسيده است، منتھای"آنالين- جرمن

او در اين مقاله به خاطر تعلق قومی و زبانی به مردمان آن طرف مرزھای موجود ميان افغانستان و پاکستان، حتی از 

ور به  از تروريستان، از آنانی که بدون تشخيص قوم و قبيله و خانواده و ده و شھر و کش،]حرفه ئی[آدم کشان حرفوی

  : بنگريد اين ذلت و خواری و تعصب را. فجيع ترين شکل انسان ھا را می کشند، به حمايت بر می خيزد

 اعالن کردند که حمله باالی مکتب نظامی در پشاور بجواب ]به صراحت[مبارزين و استقالل طلبان پشتون بصراحت«

و گفتند تا زمانيکه  ]می باشد[ن و منطقۀ خيبر ميباشدبمباردمان ھا و کشتار ھای نظامی پاکستان در وزيرستا ]به جواب[

  »...پرداخت] خواھند[اين نوع حمالت از جانب اردوی پاکستان ادامه يابد آنھا نيز به حمالت انتقام جويانه خواھد 

چيده ًدر مورد استقالل طلبی اين قوم در آن طرف مرز، من فعال چيزی نمی گويم، چون بحثی است بسيار دامنه دار و پي

تنھا ھمين قدرمی گويم که اگر وضع در منطقه ای که ما قرار . که بايد از ابعاد گوناگون آن را مورد ارزيابی قرار داد

داريم، به ھمين شکلی که است، از نظر تقسيمات کشوری، باقی بماند، اگر ما به بھبودی افغانستان فکر می کنيم، به 
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ری در ارض و مرز يکی، تغييراتی را به وجود خواھد آورد که در ھيچ حالت ھر تغيي. مراتب برای ما بھتر خواھد بود

     !و ھيچ شکل برای افغانستان سودمند نخواھد بود

می اندازيم ) ١١/١١/٢٠١۴ ("آنالين- افغان جرمن"مندرج در پورتال " قھرمان ملی کيست"در اخير نگاھی ھم به مقالۀ 

، نه طرفدار بحث "شورای نظاری" ھستم، نه "جمعيتی"بگويم که من نه  کوتاھی؛ ولی پيش ازھمه بايد ۀـ با تبصر

ت و نه بحث من در اين جا واکاوی يکی ـ دو نظر اس! ، يا ديگر جھادی ھا"مسعود"مند به  ه پشتون و تاجک و نه عالق

مان انتخابات می کنند، اين  در ز"عبدهللا عبدهللا"را متھم به دفاع از ن  ما، که مسوادران با يناميد که انج. دفاع از کسی

  ! را باز ھم متھم به دفاع از کسی نکنندن نوشته را به درستی بخوانند و م

 را قھرمان می ناميد؟ اگر اين "مسعود" است که می گويد چرا "ھاشميان"ھدف من در اين جا فقط بررسی نوشتۀ آقای 

 ھيچ حرفی نداشتم، زيرا در آنصورت چنين تصوری  می کرد، من"ايوب خان"ً بدون يادی مثال از "ھاشميان"سؤال را 

  . پيدا نمی شد که در نوشتن اين نکته تعصبی وجود دارد

 و سائر "ھاشميان"عکس العمل من در برابر تعصب و شوونيسم است، نه دفاع از اين و آن؛ و گفتن واقعيت که آقای 

  . ان می کنندمؤرخين قوم پرست، يا مزدور، و يا متحدالمال نويس ما آن را پنھ

 یاو خواست با يک تاکتيک از يک طرف سر مار را به دست دشمن بکوبد و از جانب.  روشن است"مسعود"داستان 

تاکتيک اين . دست بياورده نيرو ھای خود را برای روز مبادا حفظ کند و از جانبی ھم برای آينده اکماالت کافی ب

در . ياتش، با ھمه اعتقادات کھنه اش، از نظر نظامی امری بود ارزندهشخص، با دشمنيی که با گلبدين داشت، با ھمه جنا

جنگ عالوه بر اين که برای پيروزی نھائی می جنگند، زنده ماندن را ھم فراموش نمی کنند، زيرا اگر زنده ماندی 

ه در برابر ، ک"شھيد"امکان پيروزی داری و اگر مردی چيزی که به دست آورده ای تنھا شکست و مرگ است؛ با لقب 

  !پيروزی و زنده ماندن چندان ارزشی نخواھد داشت

جنگ فرسايشی و دوام دار، با دشمن تا دندان مسلح و برخی از نيروھای بوميی که دشمن تر از دشمن خارجی ھستند، 

 !، اگر دشمن من ھم باشد، که ھست، اين تدبير و اين مھارت نظامی را داشت"مسعود". مھارت و تدبير می خواھد

حقيقت متأسفانه بعضی اوقات تلخ است، ولی کسانی که در پی حقيقت ھستند، آن را با ھمه تلخی آن با آغوش گرم می 

  !پذيرند

 در جنگ پيروز شد، اما در "مسعود". مھم پيروزی است که باالخره ھمين انسان بدان، با درآمدن به کابل به دست آورد

 فاتح "ھاشميان" را که آقای "ايوب خان"ناکام ماند؛ اما ...  آرامش وآوردن يک حکومت مردمی و و استقرار صلح و

جنگ ميوند می خوانند، اگر فاتح بودند، چرا پس از ختم جنگ ايشان به دولت ايران پناھنده شدند؟ آيا آدم پيروز بر تخت 

 در اختيار انگليس ھا می نشيند، يا فرار کرده به يک حکومت خارجی پناھنده می شود؛ حکومتی که او را دست بسته

  ؟...می گذارد

و از آنجا که ( است که نظر به نبود وقت کافی "حليم حکيمی. آ"نوشته ای که به زبان انگليسی تحرير يافته نيز از آقای 

آن را بدون ترجمه در اين جا کاپی نموده برای مطالعۀ )  افغانان به زبان انگليس آشنائی دارندۀًامروز تقريبا ھم

...  را دروغ می خواند و"ھاشميان" نويسنده به صراحت ادعا ھای آقای ،در اين نوشته. ان گرامی پيش می نمايمخوانندگ

 : بھتر است مقاله را خود بخوانيد

 

A. Halim HakimiUSA 22.10.2015  
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Dr. Hashimian can not absolve his deeds blowing hot air of " Illusion " at me: 

1. My wife and I have never had an opportunity to host Dr. Hashimian and as such contrary 

to the statement, he has never been to our house. Only once we met for dinner at a third party 

residence and that was our first and only encounter. 

2. There were never any exchange of view or complaint with or to Dr. Hashimian related to 

CIA. I have written letters and editorial to US authorities, Congress and news papers that a 

few of them also copy printed in Afghanistan Mirror. 

3. Of course, I am not against publication of dictionary. and only voiced Dr. Hashimian's 

presentation of Dari and Farsi as parallel languages. 

Advocating openly with cheers incursion of Arabic language words to Dari at every 

opportunity are divisive factor among Afghans. Therefore he and his cousin that disconnect 

Dari from Farsi due to " different geographical location " reasoning, are un-impartial if not 

bias individuals to fit and lead such task. 

4. Prior to writing even a word about Dr. Hashimian in media, I have emailed him stating that 

his writings are harming the unity of Afghan intellectuals and interest of Afghanistan without 

any response from him. Among others, I have suggested that his opinions would indicate 

better unity in the absence of attaching Pashtun or Tajik ethnicity affiliation to real names 

mentioned in his writings. 

After my first negative comments relating to one of his writings, he send me a snail mail 

piece right to my exact address stating in-part in Dari phrase " Naa Jawaani Naku " while in 

reply to my comments calling me " nombadal " on internet sites. 

I pray that you are not multiple in one Dr. Hashimian.  

  

دعا می کنم که شما داکترھاشميان در يک «:  جملۀ آخر اين نوشته اما، بسيار جالب است که نمی توانم آن را ترجمه نکنم

  ».جسم چندين نفر نباشيد

 
٢۵/١٠/٢٠١۵  

  
  :يادداشت

 با رنگ سرخ [  ] در نقل ھای قول گرفته شده از وی، به وسيلۀ ويراستاران پورتال در داخل کروشه" ھاشميان"اغالط امالئی و انشائی 

  .ندمشخص شده ا

 AA-AAادارۀ پورتال


