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  1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 12/ 07/ 2008      تاريخ                                                                                   انياهللا هاشم ليخل ديس :نويسنده
                                                                                                                

 خاوران تيتهمت و رذالت سا ،یدروغگوئ
 
عرضه، متعصب، تفوق طلب،  یطلبان، نفاق اندازان و ستم شعاران آه توسط شخص ب هيتجز تيخاوران، سا تيسا

به جعل  نيمضمون شده، رسول ره یمحتوا و ب یاز بس ب شود،ياداره م ن،يرسول ره یعنيلجوج، دروغ گو و جاهل، 
  تحت عنوان یمقاله ا ٢٠٠٧در ماه سپتمبر  كبارينامرد پرعقده  نيا. است دهيمتوصل گرد یآار
نشر آرد آه  »انياهللا هاشم ليخل سريپروف« را خود نوشته و آنرا بنام  »یاحمد شاه دران ۀسال جهالت اوالد ٢۶٠« 
درد دل افغان  ۀجلافغان و م اميپ ونيافغانستان، تلوز ۀنيآئ ٢٠٠٧ماه اآتوبر  ١٠٨در شمارهء  یآن جعلكار حيو تقب بيتكذ

 .نشر شده بود
هنوز هم از  كند،يمصرف م یو شر انداز یرا درراه دروغ گوئ دنيدولت سو یآه معاش و آمك بشر نيره رسول

بازهم مقالهء  ٢٠٠٨چنانچه در ماه جون  رد،يگ یخاوران آار م تيدر سا یجعلكار یعني ،یروش نشرات نيتر النهيرذ
نوشته و »  سال در جهنم اوالد احمد شاه ٢۶٠ـ   ینملتا یاحمد شاه دران ريجنگ ساالر آب« بقلم خود تحت عنوان یگريد

 .تنشر آرده اس »انيهاشم ديس رسيپروف« آنرا بنام 
 حضرتيآه در نزد او حرمت اعل دهديم نانيافغانستان اطم فيبمردم شر انيا هللا هاشم ليخل ديافغانستان، س خدمتگار

ها  یستم ۀآه خاص ليقب نياز یفيهرگز اراج انيمقدس بوده و از قلم هاشم ن،يسس افغانستان نوموئ ر،يآب یاحمد شاه بابا
نوع  نيا. نداشته است یقلم یطلب خاوران تماس و همكار هيتجز  تيهرگز با سا انينوشته نشده استع هاشم باشد،يم

و من  باشديم نيمانند رسول ره طلب، نفاق انداز، دروغگو ووطن فروش هيخصلت اشخاص پر عقده، تجز هايجعلكار
 .مينمايم بيآه برمن بسته است، تكذ یث تهمت حيدتگر تقب كباريرا  ايح ینا مرد ب نيا عيعمل شن

 
 انياهللا هاشم ليخل ديداآتر س سريافغانستان، پروف خدمتگار

  ٢٠٠٨ یجوال ۵افغانستان، مورخ  ۀنيئٱ ۀمسئول مجل ريمد
 


