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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 نومبر ١٩

  "سيد خليل هللا ھاشميان"
  !بده چھار سؤالم پاسخ  به

  : عرض کنم اين که"رئيس صاحب کالن"نخست حضور شما 

تصويری  ناقص العقل شما تجسم و ابخوانده می شود و جن ،نادان از طرف چپ و ھم از طرف راست نادان ۀ واژ

 ، پرچمی- و مستراح بويناک خلقی خرفت صد ساله را در وبالگک چرند گوئی ھای شما. عينی اين واژه می باشيد

 ؛ پی بردم و وطنفروشتو اجداد  خواندم و به نادانی تاريخی تو نادان زادٔه جاھل» تول افغانستان « ،طالبی افغان ملتی و

  به يک موجود بی ارزش و جنبندٔه متحجر و بی،جادٔه آدميت خارج می گردد اقعاً زمانی که انسان ازمتوجه شدم که و

  .شعوری مبدل می گردد

   تو دجال فرو مايه وشياد چشمدريده ودستوری انشائی و  ،دراين مختصر گنجايش ندارد که در بارٔه غلطی ھای امالئی

راتی کنم و تنھا به نوشتن چھار سؤال ذيل بسنده نموده و در فرصت اشا" تول افغانستان« و بيت الخالی  وبالگک

  . خواھم پرداخت به جواب زوزه کشيدن ھای کلبی گونه ات مناسب

    توسط داشتيد و زمانی که ايشان چه ارتباطی ،»احمد ظاھر« مشھور و حنجره طالئی مرحوم   با ھنرمند-:سؤال اول

  کجا بوديد و چه وظيفه ای را اجراء می نموديد؟ می شوند؛ در  کودتاچيان ھفت ثوری کشته

  چگونه ارتباطاتی بود؟  دارای، برادر نجيب جالد،»شاھپور احمد زی« با   ارجمندی شما-:سؤال دوم

  در کدام زمان و توسط چگونه پاسپورت از افغانستان خارج شديد؟ -:سؤال سوم

جناب بی غيرت و بی شخصيت شما   مدعی شده اند که،»کليفورنيا« تعداد زيادی از ھموطنان ساکن -:سؤال چھارم

  ايد و بعد از شناسائی توسط ميزبانان به شکل تحقير آميز  می برده تشريف .... در مراسم عروسی و،بدون دعوت قبلی 

  آيا اين خبر حقيقت دارد و يا خير؟ ،به بيرون انداخته می شديد

يک مسلمان نبايد دروغ  ،"محمد بن عبدهللا"و احاديث" احکام هللا"شيد و بنابر شما مدعی مسلمان دو آتشه بودن می با

، نخست بگوئيد که جای بھتان، دروغ و "محمد بن عبدهللا"مسلمان واقعی و از دودمان  بگويد و حاال شما من حيث يک

پرداخته و   پاسخ سؤاالت فوقانیبهتھمت در دينی که ادعای اعتقاد داشتن بدان را داری ، در کجا قرار دارد و در ثانی 

به » غلمان«من حيث » آنجا«صورت رفتن به  آماده ساخته و در" جنت فردوس" راه را برای رفتن به ازھمين حاال

 .تان را نيز تسکين بخشند» آخرتی«خارشت ھای  ،بنشينيد تا در صورت پيوستن  تان» طالب«انتظار برادران 

   


