
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

 
 

  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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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٢۵

 
  پروفيسور پستی و دنائت"ھاشميان"

  
دانم که افراد به اصطالح دانشمند و تحصيل يافتۀ ما را چه بال زده که عوض تحقيق در مسايل سياسی، تاريخی،  نمی

مال پستی و بی وقاری چيز ھائی می نويسند که حتا مردم لچک در کوچه و بازار از آن شرم ادبی و اجتماعی، در ک

نزد خدای خود . مثال اين بی حيائی را در وجود يک پروفيسور بی حيای  ادبيات و دانشمند زبان شناسی می بينم. دارند

  .شاکرم که شاگرد اين انسان بی خرد، مبتذل و بازاری نبودم

از دوستان .  را تا حال از نزديک نديده ام و اميد که خدا ھم او را به من نشان ندھد"ھاشميان"يلسوف فچھرۀ کثيف خر

دانم که ھمچو انسان ھای  حاال می.  زمانی در فاکولتۀ ادبيات تدريس می کرد"ھاشميان"در امريکا و کابل آگاه شدم که 

 اگر اين فرومايه و فروخته شده استاد کشور بود، می. فرومايه بودند که کشور را به سوی نيستی و تباھی کشانيدند

 بايد از پست ترين "ھاشميان"از خواندن مضمون اين کثافت دريافتم که . خواھم بدانم که شاگردانش در کدام سطح اند

  .انسان ھای روی زمين باشد

به نشر رسيده است، "  افغانستان آزاد–افغانستان آزاد "ين روز ھا در پورتال ا در"ھاشميان"  مضامينی که در مورد 

 سبب شد  که ھرگز "ھاشميان"خواندن مضمون . مرا وادار ساخت که به اصل مضمون اين بوزينه صفت مراجعه نمايم

  .رد باشد يا بزرگاحترام نداشته باشم، ولو که خبه ھمچو انسان ھای حيوان صفت و بی شعور 

، يک " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "نمای خود عليه دست اندکاران پورتال ينۀ قد  در تحرير مضمون آئ"ھاشميان"

 "ھاشيمان"معلوم نيست که . آن ھم نبوغ در رذالت و بيشرمی و بی وقاری است: اصل را برای خود تثبيت کرده است

شود   حياء استنباط میاز طرز کالم اين بی. خواھد بگويد به جزء اظھار کلمات مستھجن و فاقد شرافت انسانی چه می

اين نوع انسان . شود که يک انسان چشم پاره شد، از او ھر چه ساخته می وقتی. که در ايام جوانی دست آلود شده باشد

  ھا که نه شرف دارند و نه آبرو، از ناموس شخصی خود ھم برای رسيدن به مقامی می گذرند

داند  مگر اين تفاله نمی. نويسند ضد وی چيزی نگويند و نهه ب می خواھد مردم را از لچکی خود بترساند ک"ھاشميان" 

يکبار بگوئی، صد ھا . که زمان تھديد و زورگوئی سپری شده و کسی از افراد پوک، ميان خالی و بی وقار نمی ترسد

  . بار به دھن گنده ات خواھند کوبيد
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يلسوف را درس ادب و شرافت داد و بعد به فکر ف مملکت را ساخت؟ اول بايد اين خرفيلسوفانآيا ممکن است با چنين خر

 از نو "ھاشميان"منظورم از درس ادب وشرافت، آموختاندن . ذھن شما ھم مينھان مغشوش نشود. آبادانی کشور شد

  . نيست، بلکه او را با کلمات موازی و مساوی با  شخصيت ضد انسانی اش درس داد و نوازش کرد

 

 
 
 
 
 

   


