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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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 Politica  سياسی

  
  .آزاد ل
  ٢٠١۵ نومبر ٢۴

  

  "شيما جان غفوری"

  "؟؟!!استاد ادب دری "
  

از طرف ) استاد ادب دری(رانمايه اطالع دارند مدتی قبل موضوع لقب بخشی  که ھموطنان عزيز و گطوری

افتخار برای خود و پرده پوشاندن برای کار نامه ھای سياه و يک  غرض مشھور شدن و کسب "شميانھا) "خرفيلسوف(

چمی مزاج او در و چکچکی ھای طالب منش و پر مطرح و  دنباله روان  ،عمر جاسوسی اش به در بار استعمار جھانی

ی ار فوق العاده   کاتو گوئی  چنان قيل و قال راه انداختند )جرمن آنالين (چم و خلق خاينان به منافع مردممدافع پرسايت 

 ، فيل شمشير زده اند،،،،،،انجام و به 

فتن اين موضوع  گر تحليل هرسی و بخبره درين پورتال آزادگان ھر کدام با برران اھل ه دستان  و روشنگب قلم

ی ادبی تحرير و ھمچنان  طی نوشته ھا،وھمچنان تشريح دارا بودن شرايط چنين شخصيتی که کانديد چنين لقبی باشد

را تشريح  رفتند و مشخصات آنبر رسی گ به  که صالحيت اعطای چنين نامی  را دارا باشد ھم واضحاً یجعع و مرمنب

 ،نمودند

 داليل و نظر يات نيک منتشره را ۀ ھمیمغرض روی مالحظات خاص شخصو  خود خواه ، نظران جاه طلباما تنگ

 ،قده مندانه به آن بر خورد نمودندعيک نوع تخريب پنداشته و 

 اعطای خاطر نشان ساختم که من با) استاد ادب درینامزد (م و طی نوشته ای به ھر دو خانم  ھم نوشتکه قبالً  بنده مثلی

 ،ی چنين مقامی را داشته باشند و دانشمندانفرھنگی در ھيچ کجای دنيا که شايستگ ادبی و چنين لقبی برای ھيچ شخصيت

را با چشم   بلکه آنرم مخالفتی ندا، نه تنھايد نمايندأئرا تثبيت و ت شان اديبان  و اشخاص با صالحيت لياقت ،محققان

باشد خود بايد در موقعيتی قرار داشته باشد که    اين افتخار و لقب میۀ که  بخشندیھمچنان منبع و مقام، احترام می بينم

اشخاص ،  شاعرانء، ادبا،يسندکان نو، دانشمندان،ئيد اھل خبرهأی ادبی او و يا آنھا  مورد تازندگمنزلت علمی و بر

    .يردقرار گو عناصر چيز فھم و عاقل   مسلکی

ه خود نموده خود به را منتسب ب) بخشايش(ت که کسی که اين مقام بذل و اما درين لقب بخشی موضوع قابل بحث اينس

، ابله، بيخرداً عالوت سياسی نيز است و ، اجتماعی، اخالقی، فاقد شخصيت ادبی؛سوس بودن و جا نادان بودنۀعالو

تا  که به ھيچ وجه  قابليت و ظرفيت اين را ندارد می باشدقه انداز نيز نوکر طالب و تفر شيطان و ،پلوستھمت زن، چا

 مثل ھاشميان بپذيرند به یرا از موجود پست و بی شخصيت) لقب استاد ادب دری(ر اين دو خانم اين لقب بخشی کند و اگ
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اين به مانند لقب . داشتری نخواھد ۀ چيزی ديگ نتيج،ال ببرندؤی خود را زير س فرھنگ که شخصيت ادبی وجز اين

 اما اين دو ،باشد  میه پذيرش آن بر ھر انسانی مايه ننگفتن از کثيف ترين موجود دنيا و افتخار نمودن به آن است کگر

ين ۀ سياه و ننگآن ساختند و تا آخر عمر لک قبول کردند و خود را مفتخر به ،فتند را پذيرخانم روی ھر علتی که بود آن

 ۀکه لقب کانديد اکادميسن کميت) سيستانی( مثل ، خود داشته  و خواھند داشتۀ را بر پيشانی ھر نوشت"طالبی ھاشميانی"

 .کند ردن خود حمل میرا مثل طوق لعنت بر گ" ح د خ"مرکزی 

 نوشته ھا که ماھيت اين جاسوس  دو خانم با وجود آن ھمهاز طرف اين) استاد ادب دری (قبول نمودن اين لقب

 اين دو خانم کمی تفکر و تحقيق کنم که اينھا از کدام ۀساخت وادارم ساخت تا در بار  میءفيلسوف ھاشميان را افشاخر

  چرا تن به ھمچو خفتی داده اند ؟وقماش اند 

) اصالت(ۀ تاريخ يعنی سايت  منفور ترين چھر، تاريخۀ زنا زاد، سياه،باالخره يکی از آنھا را در يک سايت بد نام

 .مل پيدا نمودممربوط ببرک کار

  است"شيما جان غفوری"ھندوی اين خانم ھمان پو

 ھای زيادی از ھر دوی  با اين سايت ھمکاری داشته و نوشته"نور محمد غفوری"اين خانم سالھا است که با شوھرش 

 .جنايت پيشه و کاسه ليسان روسی موجود است،  خاين به مردمۀاخته شدچمی ھای بد نام و شنآنھا با ديگر پر

جان است که از طرف " شيما" شان متقين شدم که ھمين ۀ و خواندن يکی دو نوشت"شيما جان عفوری"بعد از ديدن نام 

 .رديده استملقب به استاد ادب گ" شميانھا"خرفيلسوف 

 و در مجموع "قيس صغير" ،"عمر" خصيه مال مال "ھاشميان"ا که چر ين اخوب اکنون جای تعجب نخواھد بود بر

يافت  واجد شرايط درچه مستحق و ("شيما جان غفوری" سعی و عجله داشته اند که حتماً ) جرمن آنالين(گردانندگان 

 .دردصيبش شده و بر افتخاراتش افزوده گ ن"ھاشميانی"منتسب و اين لقب  کانديد و) خيرلقب استاد دری باشد و يا 

 شرف باخته "ببرک" خوشخدمتی ھای ،بد اخالقی،  ناموس فروشی،خيانت ھا، کنم الزم باشد از وطن فروشی فکر نمی

 ۀشمول خلقی ھا  يک دوره  تاريخ حکومت داری او و بقايای کثافت ھايش ب.و باند مزدورش به روس ھا ياد آوری کرد

زندان صديق و راستين اين مرزو بوم شور و فرار انقالبی پر سياه و تاريک در تاريخ کشور ما بوده که خون ده ھا ھز

ھزاران نفر از خلق ھای محروم و ستمکش که زير يوغ اسارت و بردکی غالم و  ...و ) سامائی ) ( شعله ئی( به نام 

ی جوانان و سينه ھاھای حلقه به کوش روس ھا نرفتند و به مبارزات علنی و مخفی تا پای جان به پيش رفتند ريخته شده 

ناه و ، ھزاران انسان بيگفته استگران تاريخ قرار ، زنا زادگوطنفروشان، لوله ھای اين باند جنايتکاراين وطن آماج گ

 و به ده ھا ھزار انسان پاک و مبارز بھترين روز ھای ،مظلوم در قبر ھای دسته جمعی زنده زنده زير خاک شدند 

 . تاريخ ثبت استۀ ھمه در سين،يم ھای سفاک و خون آشام کذشتاندندژين رجوانی شان را پشت ميله ھای زندان مخوف ا

 در "ک جی ب"بقايای خدمت به در کنار پو ھندوی و اکادميسن بوده و ،امروز کثافت ھای فراری  شان اديب و شاعر

  اش می و استاد  ادب دری انتخابی"ھاشميان"فيلسوف رار دارند و اين يک وجه مشترک خر ق"سی آی ای"خدمت 

 .باشد

چمی ھا و طالبان نکتائی پوش  کند و بقيه پر در سايتش نشر میی ان را ر، پرچمی ديگدھد چمی لقب میطالب به پر 

 .زنند چک چک نموده و نغاره می
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