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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۰۸/۱۲/۲۰۱۲         سیدخلیل هللا هاشمیان

 گلچین قلم
 

جرمن آنالین که با کلکان ظریف استاد صالحه واصل آبیاری میشود، گلهای متنوع روئیده که –درگلستان افغان 

 آنرا بشما عرضه میدارم: رایحۀ تازه میشود. من درین گلستان سیری داشتم وگل چیدم کهازعطرآنها مشام 
 

 استاد مسعود فارانی: "هم جهانی"از 

      " کوکنارها مزارع گندم رااشغال کرده اند،                             وگندمزارها تصویر رویای افسانویست...                      

مقام شهادت را به جانیان                                                                           ار ناامیدی بشهادت میرسدزندگی زیردیو

عاشق را درچاه می اندازند                                    فیض میکنند.                  یوسوعنوان قهرمان ملی را به قاتلین ملت تفو

 سفاک با دهل وسـُرنا تجلیل میگردد...ودزد 

اما ! باالخره کهن ترین دروغ زمانه افشاء                             زخمیست فلسطینی میمیرد، ولی فلسطین پایا 

 " اسرائیل جالوت وفلسطین داود است !           ،میشود که برعکس
 

بدسترس ملت افغان قرارگرفته،  سیستانی، اطالعات واسناد نواز "قهرمان ملی یا جنگساالر پرآوازه"استاداعظم 

 قراذیل:

قوماندان  055حدودرادیو صدای امریکابنشرسپرده شده توضیح میدهدکه درزجرمن ویدیویی ا –" درپورتال افغان 

 سازمان مرکزی امریکا(پول دریافت میکرده اندکه بمنظورسقوط دولت داکترنجیب هللا-ز)سی.آی.ای.جهادی افغان ا

جادۀ سروبی رامین گذاری نمایند وهنگام عبورکاروانهای نظامی دولت کابل بطرف جالل آباد، پلهاوجاده 

هارامنفجرکنند،ازجمله به احمدشاه مسعودماهانه دوصدهزاردالر پرداخت میشده است، ومسعودسعی میکرده است 

، معنی این سخن اینست که مسعود ازاین پول گرفتن مطلع نگرددسازمان چاسوسی پاکستان یعنی )آی.اس.آی(

 از)آی.اس.آی.( نیزپول میگرفته است...

هیچکس نمیتواندمنکراین حقیقت باشدکه:گلبدین حکمتیار،ربانی واحمدشاه مسعودازنخستین دست پروردگان شبکۀ 

رهللا صجاسوسی نظامی پاکستان)آی.اس.آی.( بوده اند.اعترافات وافشاگریهای روسای استخبارات نظامی پاکستان،ن

 بابروجنرال حمیدگل، رانبایددرحق این عناصرویرانگروخاین بوطن فراموش کرد...

 

 05"احمدشاه مسعودقاتل بیش از آقای کاظم پوپل درفیسبوک خوددربارۀاحمدشاه مسعود جنین تبصره نموده است: 

ایی های دولتی و شخصی هزارهمشهریان کابلم، ویران کنندۀ شهرکابل، عامل بربادی افغانستان، تاراج کنندۀ دار

باالخره قهرمان عامل تباهی وبی اتفاقی  منحل کنندۀ قوای دفاعی وطنم، یک لکۀ ننگ درتاریخ وطنم، مردم کابل،

 ..وخونریزی وطنم که تا امروزادامه دارد.

 

 ویورمقاالت داکترمیرعبدالرحیم عزیزدربارۀخیانتها وتباهکاریهای احمدشاه مسعود،ازقبیل "قوماندان سابق ش

 -،عضو)سی.آی.ای.(برنتسمن بقلم گریمروری برکتاب االشه شکن"" –میدارد"  بر پردهازپیمان مخفی مسعود

بقراراین اسناداحمدشاه  -ریجاردسن و   غیره سونالست معروف برر"افغانی که نمیخواهدبجنگد"بقلم ژو

هم ازشوروی وهم ازچندین سرویس استخباراتی دیگربرای دریافت پول  خودرامجاهدمیخواند، مسعوددرعین اینکه

 کارمیکرده است." 
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 ازقلم آقای ستار :"کچه را روی نده که برشانه هایت سوار میشود!"

قهرمان ملی واقعی پنجشیر احمدجان که جبهۀ واقعی مقاومت رامتکی بخداومردم، بمیان  "احمدشاه مسعود، کسیکه

هم شهیدواقعی است وهم یکی از  احمدجان بافریب و نیرنگ اورابقتل رسانید. دراصل پهلوان مسعودآورد،احمدشاه 

 قهرمانان ملی افغانستان محسوب شده میتواند.

 ی تداوم خیانتهای خودویاران خودوبرا اند احمدولی مسعودمیداندکه آنهابوسیلۀچه دستگاههای مخوف ساخته شده

""کچه راروی نده که برشانه هایت کهندبودگفته ها گان دارند...درقدیم هبیگان پالنهایی علیه کشوربه نفع

سوارمیشود""، این سخن حاصل سالهاتجربۀعملی درجامعه بوده که اکنون بازبقوتش پیام خودرابه مردم 

 میرساند..."

 

 از قلم داکتر صاحب جالل درکلکین نظریابی :

گاههای مختلف وفراوانی که توسط خمینی، مدرسه هاو دانش"نمیدانم آقای مجیدمنگل درتقبیح مراکزوکمیته های 

خوندان صفوی درنقاط مختلف کشور وحتی درپایتخت کشورخالف تناسب نفوس، خالف ضرورت ومزاج اکثریت آ

آیا مقاله هادرموردتهاجم فرهنگی بیگانه، خصوصا همسایۀ غربی اند، هم چیزی نوشته اند؟؟؟... کشور، ساخته

نموده اند یانه؟ ... اگرمامانع تنویروعمران جامعۀ خودنـشویم، انشاهللا مشکالت مابمراتب کمتر رامطالعه ما)ایران(

 ازآن خواهدبودکه فعال به آن مبتال هستیم. توکل علی هللا."
 

وهنتون اسالمی درننگرهار بجیث یک خطرهوشدارداده وآنرابرای پجناب آقای مجیدمنگل درمقالۀ مفصلی ازتاسیس 

شناخته اند. هاشمیان بحیث طالب العلم درزمینه بعرض میرساندکه اگرازتاسیس پوهنتون اسالمی افغانستان مضر

 بسرمایۀ عربستان میترسیم، بایدازدین مبین اسالم هم بترسیم!؟ درصورتی که دین عربهاراقبول کردیم، چطورمیتوان

اریخ اسالم وفقه های مختلف تدریس پوهنتون شانرا قبول نکنیم !؟ درین پوهنتون درجملۀعلوم متداول این عصر،ت

خواهدشدواوالدافغان،خصوصانفوس مشرق کشورکه عمدتاپیرومذهب حنفی  میباشند،"وهابی" نخواهندشد!برای 

 عرضکه درآنجاتاسیس میشود، یک دریچۀرحمت است. با فیصد بیسواد دارد، هرپوهنتونی 05کشوریکه هنوزهم

 هاشمیان. حرمت.
 

  نظریابی مطالبی منتشرساخته اندکه خالصۀ آن اینست:جناب قاسم قاسمی درکلکین 

بسازد نفاق کنونی راسازمان "خلیل هللا خلیلی که بزورقلم توانست از دزدواوباشی بنام بچۀسقو عیاری 

،خانوادۀ    شاهی را که خودش در قطارریزه خواران شاهی بود، بانوک قلم پرستان درپشاورسقو ودرخدمتبخشد

ندکه برای این خانواده هیچ آبرونماند،وگوبابرای ولینعمت خودظاهرشاه،نمک حرامی نماید، خودچنان آبروریزی ک

کاش زنده میبودتابچشم سرمیدیدکه چگونه سقوی پرستان ازخودبیخودشده اند ودرمدح وثنای این نمگ حرام خلیلی 

 می پردازند..."

 
 هازآن پادشااعلحضرت محمدظاهرشاه که  حضورب خلیلیتاداسازمدحیۀوقتی نوشتۀمحترم قاسمی راخواندم، بیادم آمد

  را"نورخورشید" پادشاهسان"خودرا"خاک و"لطف واح،تقاضای اعطای یک خانۀ نشمین راکرده از طرف خانم خود
 وداعی "عفوشهریار" دانسته است. این مدحیه ازدیوان خلیلی اقتباس شده است: "شرمسار"را خود
 

 گارـامـک کـل ـ   ادل، مـ+++ خسروعدارـامـف شـۀ نـاز لط شاید
 روریــرف ســرج شـر بـتـادری+++ اخـج صـدف ن ر ر دـگـوهـ

 ک پدرـلـوارث مُ  ،نـحامی دی ر+++ـمشید فـج رـتـاخشاه بلند
 دهد مـتشویش فراغ د+++ زین غم وـراغم دهـور چـشـب دیج در

 پاک خورشید ور زـن بخاک+++ کم نشود دـتـخورشید چواف پرتو
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 بحرازآن جرعه چه نقصان کند احسان کند+++گر لطفازیی  جرعه
 "محچوبه"یکی راشمار ر عطایت هزار+++ زانهمهـحـوردازبـبرخ

 دورباد وـت تـدولـدازورباد+++ چشم بـمـدل تومعـمملکت ازع
 م تو جاری چو قضاو قدرـکـال مـدامـت بسـر+++ حـبـسراقـاف

 شهریار و کشدـفـط عـار+++ بلکه خـسـرمـبرسر گستاخی این ش
  

ی " نظام سیاس چنین گفت:درکابل لی مسعودازمقام سلطنت شورای نظاردر بیانیه ای درجای دیگری خواندم که احمدو

موجود،مادرهمه مشکالت افغانستان است، تااین نظام فساد پرورتغییرنکند، هیچ مسگل کشور راه حل نخواهد 

خواهدکرد...پول خارجی نقطۀضعف این  دیگر سقوطداشت...اگرهمین امروزامریکا پشت سراین نظام نباشد، روز 

 نظام است وبیشترین رهبران وابسته بخارج اند."

، وصرف نظرازینگه ینکه درنظام سیاسی موجود،سلطنت شورای نظارمادرکالن این نظام فسا داستصرفنظراز

 امریکاسلطنت شورای نظارراتاسیس کرد و از خیرات ملیاردهادالررشوت امریکا این سلطنت بحیث مادرهمه فساد

حالیکه هرکدام ملیاردرشده است، ، در ازینکه اراکین سلطنت شورای نظارقدرت نمایی میکند، وهم صرفنظر   درکابل

بشمول تهران وماسکو،وابسته میباشند، اصل واساس مطلب احمدولی مسعود،  چند جا،گوساله های چندمادره بمانند

سلطنت شورای نظار بحیث  اینست که اگر"این نظام سقوط کند"،بلقب "سفیرالجورد" مشهور میباشد، که دراروپا

به درۀ ولسوالی هم پایتخت سلطنت را شاید  و فغانستان عرض اندام خواهدکردا  مطلق العنان دیکتاتور وحاکم 

 پنجشیرانتقال خواهندداد!!! 

احمدولی مسعودو همه اراکین سلطنت مرکزفساد شورای نظار بایدکامال مطمئن باشند که حاال که حدود 

اه ش تصاویراحمدواگرمانند دارند،گداردرکابل وهمانقدردیگرهم درپنجشیر ودوبرابردیگر هم درکوهدامن نهزارتف05

به مردم افغانستان کسی ازین گروه راکنند،  قطاردیوارها ودرجاده هامسعودوبچۀ سقو، دودرجن عکس دیگر راهم 

نخواهد پذیرفت !!! هاشمیان مرده وملت افغان زنده، این ادعارا به اوراق تاریخ می  افغانستان سلطنت وزعامت

 سپارم !!!

 رمند وشاعرنامداروطن، جناب استادمحمدیوسف کهزاد، درین گلچین می افزایم:ودراخیرغزلی ازهن

 ایم پاره ارهپملت صد یک خودپرست،   بدستاره ایم ماازازل، بطالع خود

 ایم بطینت خودبدگذاره بس که ما، از ازما شراب وحدت ومستی دگر مخواه

 کسی نگفت، که آخرچه کاره ایم مارا   پائین نیامدیم، زکـوۀ غـرورخود

 ماخود،بجان خرمن خود،یک شراره ایم  نی یار،یارماست،نه دشمن رقیب ما

 "پشتون"و"تاجکیم"،اگرهم هزاره ایم  ثمرخون گرفته ایم ماکینه،ازتخم 

 ا سواره ایمـــــــدنیا پیاده میرود، و م  درجادۀ نفاق، به ما کس نمی رسد 

 در وقت چـور، منتظر یک اشـاره ایم  ازما شریف تر نبود درجهان، ولی 

 ـردۀ خود، درنـظاره ایمــبرافتخار ک یک مشت خاک گشت وطن،از کمال ما 

 یک تک درخت خشک، بیک دشت خاره ایم  غیرت همین بس است،که درقلب آسیا

  

 پاینده باد افغانستان، سرفراز باد ملت عدالت پسند افغانستان

 6506دسامبر  6 –هاشمیان سیدخلیل هللا  –خدمتگارافغانستان 

 

یک قصیدۀدیگراستادخلیلی که بمنظورخوشنودساختن صدراعظم محمدداودخان، رئیس جمهورناظم الدین وحکومت 

دیگراو درمدح وثنای ضیاءالحق درآینده تقدیم خواهد  قصیدۀ تقبیح کرده، همراه با 0061وملت پاکستان رادرسال 

    شد.
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