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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

  
  موسوی

  ٢٠١٧ اگست ١٧
  

  به جای توبه و انتقاد از خودزمشارالتاني

٢  

کا بوده، مراحل روئی يکی از فارغ التحصيالن برجستۀ استخبارات انگليس و امريکه در ديده درائی و پر" ھاشميان"

به " :ادامه داده است، در نوشتۀ به اصطالح معذرت خواھی اش چنين می نگارد" ب. ج. ک"تکاملی آن را در دامان 

   ". با يکعده دانشمندان برخوردھا صورت گرفتهخاطر افغانستان و مسايل سياسی و فرھنگی آن،

نائی دارند، صرف با مطالعۀ ھمين دروغ از جانب وی می به مثابۀ يک فرد و با نوشته ھايش آش" ھاشميان"آنانی که با 

دليل چنين برداشت و حکمی کرکتر و . دانند، که مظلوم نمائی فعلی اش، پردۀ ديگری از نمايش دروغھايش می باشد

وی می کوشد به ھمگان تلقين نمايد که اگر وی به ھرکسی دشنام داده، . خصايل شخصی اين جاسوس کھنه کار می باشد

راء بسته، تھمت حواله نموده و جاسوسی وی را نموده است، گويا ھمه برای افغانستان و در خدمت تعالی و سعادت افت

  .افغانستان و مردم آن بوده است

اين جاسوس کثيف بدين وسيله بسيار آگاھانه به چشم ھمه خاک زده، مواضع ضد انسانيی را که در گذشته عليه اين و يا 

ھرگاه خواسته باشيم طرف ديگر چنين ادعائی را .  درست، بجا و در خدمت مردم معرفی می داردآن فرد اتخاذ نموده،

ھمه کسانی " ھاشميان"بخوانيم، معنايش چنين می شود که افراد مورد حمله، دشنام، افتراء و تھمت قرار گرفته از جانب 

در تقابل با منافع افغانستان قرار " ھاشميان"ھستند که مستحق چنان برخورد ھائی بودند، زيرا آنھا به زعم و ادعای 

  .می بايست ھمه را با ھر وسيلۀ ممکن از ميدان بيرون می نمود" پھلوان پنبه"داشتند، و اين 

ًاز آن گذشته، صرف نظر از اين که چنين ادعائی باز ھم تأکيد بر دشنامھای قبلی است، در ذات خود مطلقا دروغ می 

 فعاليتھايش در تمام عرصه ھای زندگانی بر می آيد، چنين ادعائی آنقدر مضحک است که باشد، زيرا تا جائی که از

  :زيرا. مرغ بريان را نيز به خنده می اندازد، تا چه رسد به انسانھائی که با مغز شان انديشيده و ھنوز زنده اند

 مردم افغانستان يعنی فقير ترين  مطالعۀ زندگينامۀ وی به وضاحت نشان می دھد، که نامبرده با آن که از پول:الف

انسانھای روی زمين مصارف تحصيلی اش در داخل و خارج پرداخته شده است، و اين زمان بر مبنای ادعای خودش 

 سال را احتوا نموده باشد، تمام سالھای خدمتش در ٢٢ دارد می بايست حد اقل چيزی در حدود یکترادکه گويا درجۀ 

يعنی . تی که به يمن فعاليتھای استخباراتی از آنھا برخورداربود، کمتر از ھفت سال می باشدافغانستان با وجود امتيازا
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 سال از کيسۀ فرزندان اين مرز و بوم درس خوانده در نھايت کمتر از يک بر سه سالھای تحصليش حاضر ٢٢فردی که 

  .رس بگويد چھار ھزار افغانی معاش در ھر ماه د- می شود، جلو صنف درسی ايستاده با سه 

نفس ھمين حرکت نشان می دھد که برای وی چيزی به نام افغانستان وجود نداشته و در ھمه امور تأمين منافع شخصی 

بدون معطلی بايد در پاسخ به آن عده از فريبخوردگان جديدش که . و خانوادگی نزدش از اولويت برخوردار بوده است

ادعا "  پرچم- خلق"ائی را مسايل امنيتی اين جرثومۀ کثافت در دوران ممکن است پای پيش گذاشته، علت چنين بی اعتن

  :نمايند، بايد بيفزايم

شرايط درزمان خلق و پرچم به ھر اندازه ای که بد بوده باشد، آن شرايط بد فقط فرزندان راستين خلق را تھديد به 

مم در اين زمينه، نخست طرز بيرون شدن دليل اثبات حک. را" ھاشميان"نابودی می نمود، نه جيره خوارانی از قماش 

اين ناف زمين از افغانستان است که با پاسپورت رسمی، و در معيت و مشايعت دوستان و اعضای خانواده به خصوص 

به وسيلۀ طيارۀ آريانا از ميدان " حزب دموکراتيک خلق"عضوکميتۀ مرکزی " مسعود"شان آقای " محترم"بردار 

واضح است کس و يا کسانی که با چنان وضعی اجازۀ ترک افغانستان را می يابند، ھمچو . ھوائی کابل پرواز نمودند

 وجه در تقابل با حاکميت قرار نداشتند، بلکه چه بسا، غرض از مسافرت و به ظاھر پناھندگی چھياشخاصی نه تنھا به 

  . باشدبه اين و يا آن کشور دور ونزديک، ادامۀ فعاليت استخباراتی در اشکال ديگر آن

" اتحاديۀ استادان"حين بررسی از فعاليت ھای شان در بستر " ړکاک"دومين دليل، نوشته ايست که گرامی ياد آقای داکتر 

. وجود دارد" آريانا افغانستان"در زمان اشغال افغانستان به وسيلۀ شوروی بيان داشته اند که ھمين اکنون در سايت 

ًاد کارکشتۀ تاريخ می داند، حقايق را به کدام زبانی بيان دارد که عجالتا برايش که به حيث است" ړکاک"گرامی ياد داکتر

ما يعنی تمام اعضای اتحاديه : "، می نويسددننماي از آن استفاده دنبتواندردسری به وجود نيايد مگر بعد ھا پژوھشگران 

ن تقسيم نمائيم، در اين ميان آقای کوشش می کرديم تا اعالميه ھا و نشرات اتحاديه را با کمال احتياط بين آشنايا

ھرچند عضو اتحاديه نبود، مگر با شجاعت بی مانندی و بدون ھراس و مخفی کاری ھا آن اوراق را پخش " ھاشميان"

  . نقل به مضمون- " می نمود

اقعيت به و شجاعت وی تجليل می نمايد، اما در و" ھاشميان"با چنين نگارشی در ظاھر امر از " ړکاک"گرامی ياد داکتر 

رديم، ھمه دستگير شده تا آستانۀ مرگ پيش رفته سالھای او برادر ھا، ما که آنقدر احتياط می ک"ھمه می فھماند که 

که چنان بی پروا به تکثير نشرات می پرداخت، نه تنھا " ھاشميان"زيادی در عقب پنجره ھای زندان به سر برديم، مگر 

 جاسوس احتياط کنيد که وی. افغانستان را ترک گفت" حدخا"دستگير نشد بلکه با اعزاز و اکرام و با شنيدن سرود ملی 

  "است و به حرفش بازی نخوريد

به ھيچ وجه مسألۀ افغانستان نبوده، گذشته " ھاشميان" نکتۀ ديگری که ثابت می سازد ھدف و غرض از فعاليتھای :ب

. ، چلپسنامه اش بود"پغمانی"از سياست نشراتی تفرقه افگنانه و ماورای ارتجاعی به گفتۀ ھمکار عزيز ما آقای 

 دالر حق االشتراک ١٠٠مدت بيرون دادن و نشر چلپسنامه اش، از تعداد کثيری از افغانھا  ساالنه در تمام " ھاشميان"

بيائيد با يک محاسبۀ سر انگشتی ببينيم که آيا فعاليت . - خودم ھم ساليان طوالنی آن پول را پرداخته ام- دريافت می داشت

  .سرکيسه کردن و خالی نمودن جيب مردم بوده استبه خاطر افغانستان بوده و يا اين که ھدف از آن " ھاشميان"

 نفر ساالنه حق ٢٠٠بگذريم و فرض را برگفتار خودش بگذاريم که صرف " ھاشميان"ھرگاه از الفھا وگزافھای شخص 

 ٢٠ساالنه از دکانی که به وجود آورده بود، " ھاشميان"االشتراک می پرداختند، معنای اين حرف چنين می شود که 

  . درآمد داشتھزار دالر 
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 شماره ۴از آن جائی که کلکسيون کامل اين نشريه به وضاحت نشان می دھد، که به صورت متوسط ساالنه بيشتر از 

 دالر می توانسته تمام شده ۵بيرون داده نشده است  و قيمت تمام شد ھر شماره ھم بر مبنای کيفيت آن مجله، با کمتر از

اشتراک   دالر١٠٠را دارد، در ازای دريافت ھر .." به خاطر افغانستان"دعای که امروز ا" ھاشميان"باشد، درنتيجه 

دقت در ھمين محاسبه بدون آن که .   درصد پول گرفته شده را مصرف نموده است٢٠ دالر يعنی ٢٠کنندگان، صرف 

 ۴٠٠٠ دالر،  صرف  ھزار٢٠از پول دريافتی ساالنه " ھاشميان"انسان محاسب بسيار بزرگی باشد، گواھی می دھد که 

  . ھزاردالر بقيۀ آن را به جيب زده است١۶دالر آن رامصرف نموده، متباقی يعنی 

بلکه از ھوا ماھانه نه، از نشر چلپسنامه، خدمت به افغانستان " ھاشميان"ھمين محاسبه نشان می دھد که غرض و ھدف 

  . دالرکمائی کردن بود١٣۵٠چيزی در 

زايم، تا جائی که از ردو بدل شدن پول بين سايتھا من جمله سايت استخبارات المان و يکی در ھمين جا بايد بالفاصله بيف

دو تای ديگر بر می آيد، ھدف ھيچ يک از آنھا خدمت به افغانستان و تنوير افکار مردم نبوده، بلکه کمائی نمودن پول 

 ھيچ گاھی بدون انقطاع ت سال فعالي٩ر طی اين افتخار دارد بنويسد که د" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال . است

حتا يک پول، از ھيچ فردی دريافت نداشته، حتا زمانی که برخی ھا خواسته اند حين برگزاری محافل در تمويل آن 

  .حصه بگيرند، با تشکر و فروتنی از پذيرش کمک آنھا خودداری نموده است

اين جاسوس . بوده است..."به خاطر افغانستان"ھايش ھمه " ریکالنکا" ادعا دارد که به گفتۀ خودش "ھاشميان ":پ

کثيف نمی خواھد بپذيرد که مردم حافظه دارند و چيزی را از ياد نمی برند، ھرگاه مردم ھم چيزی را فراموش نمايند، 

ا، اتھامات و ش ھتواند به چشم مردم خاک پاشيده، فح فراخش چيزی را از ياد نمی برد، در نتيجه او نمی ۀتاريخ با سين

. نام بگذارد..." به خاطر افغانستان"افتراء ھايش عليه فرزندان صديق خلق و سنگرداران دفاع از منافع عليای ميھن را 

 بی آزرم مگر از يادش رفته در شرايطی که باند ھای مزدور طالب، حدود بيست ميليون  شارالتاناين جرثومۀ فساد و

، و در ورزشگاه مرکز کابل، دز شالق میدر کوچه و بازار را تران کشور ما از ھموطنان ما به خصوص زنان و دخ

 ادعای -، اين اعجوبۀ کثافت، با بوسيدن چشمخوانددن دست و پای افراد مظلوم فرا می ري ب ومردم را جھت اعدام زنھا

 در پای راھل و مکتب ، نه تنھا علم را در پای ج"مال محمد عمر" سردستۀ جنايتکاران در آن زمان -خودش است

مدرسه قربانی نمود، بلکه در عمل بر تمام جنايات آن جنايتکار مزدور صحه گذاشت؟ آخر کجای چنين حرکتی می تواند 

  !باشد؟..." به خاطر افغانستان"

به  گذشته از آنھا زمانی که افغانستان مورد تھاجم کشور ھای امپرياليستی غرب به سردمداری امريکا قرار گرفت، :ت

در قدرت سھيم ساخته شدند، ھمه شاھد بوده و "باری جھانی"خصوص بعد از آن که دوستان و نزديکانش از قماش 

  .ًھستيم که اين استخباراتی بی آزرم چگونه، خوشرقصی برای ادارۀ مستعمراتی کابل را علنا تبليغ می نمود

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

بنگارم، مگر اينک که بحث آن " ھاشميان"آشنائی من با "صل تحت عنوان ھرچند اين نکته را می خواستم به صورت مف

  . بدان اشاره نمايممختصر آمده الزم می دانم به صورت

را در زير ھر شمارۀ " کشور اشغال شده استقالل ندارد"به ابتکار خود جملۀ " ھاشميان"شايد برخی ھا فکر کنند که 

ايد بگويم که اين جمله را ما به دھن وی انداختيم و با استفادۀ ابزاری از وی، برای اين افراد ب. چلپسنامه اش می نوشت

دروازۀ "بعد ھا وقتی متوجه شد، ديگر کار از کار گذشته بود، به گفتۀ مردم . مرام خود را به وسيله اش تبليغ نموديم
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دارد و از طرف رت چلپسنامه بيعنی از يک طرف نمی توانست آن جمله را از نشرا". مسجد نه کندنی، نه سوختاندنی

 داریخود به ھمين علت به بھانۀ کھولت و ناتوانی جسمی از ادامۀ نشر نشريه. ديگر نمی توانست آن را تکرار نمايد

نمود در غير آن ھمه شاھديم که از آن زمان به بعد ھم اين استخباراتی بی آزرم با شدت و حدت بيشتر به فحاشی و نفاق 

چه بسا علت دشمنی شخصی اش با اين قلم، دردی باشد که از ناحيۀ بستن دام روزی اش با بردن . ادافگنی اش ادامه د

  - اين رشته سردراز دارد-يک شعارمی بايد تحمل نمايد

 


