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 Political  سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٠

   به جای توبه و انتقاد از خودزمشارالتاني

۵  
" مک کارتيزم"مکتب اين استخباراتی شاگرد " ھاشميان"در قسمت ھای قبلی اين مختصر نشان داديم که نه تنھا انگيزۀ 

دروغين و استفادۀ ابزاری از سايت سلطنت طلبان به منظور فعاليت ھای ضد انسانی گذشته " معذرت خواھی"از طرح 

در خود دارد، باز ھم به کرات دروغ گفته و " معذرت خواھی"اش بوده، بلکه در ھمان يک بندی که در ظاھر مسألۀ 

. د زشت و قبيح خود در گذشته، به طرف ھای مقابل نيز توھين روا داردخواسته است به نحوی ضمن دفاع از عملکر

در اين قسمت نيزتالش خواھم نمود تا به صورت مختصر بر بخش ديگری از دروغگوئی و مظلوم نمائی وی تماس 

 وی "DNA"گرفته، بار ديگر ثابت نمايم که نامبرده نمی تواند صادق باشد، زيرا عدم صداقت گذشته از آن که در 

  .ً سال عمر آغشته با دروغ و فريبکاری، اساسا وی را تجسمی از دروغ ساخته است٩٠وجود دارد، بيش از 

من در امريکا ھمه عمر و دارائی خود را در راه افغانستان صرف کرده ام و اکنون در پناه «:وی می نويسد

  ».کمک پسرم ايمليار به سر می برم

  !خوانندگان نھايت عزيز

 که در قسمت ھای گذشته به ارتباط راھی که طی نموده و يک قدم آن برای افغانستان نبوده است، از آن جائی

اشاراتی صورت گرفته، در قسمت حاضر اين دروغ بزرگ وی را مورد تبصره قرار نمی دھم، بلکه توجه 

وقتی می . نمايمشما را به مظلوم نمائی مبتذل وی که ريشه در عادات و اخالق خانوادگی وی دارد، جلب می 

 دروغ گفته به شعور خوانندگان اھانت آگاھانه، ».و اکنون در پناه کمک پسرم ايمليار به سر می برم... «:نويسد

  :زيرا. روا می دارد

از آن استشمام شود، در بيان " راست"اين جاسوس کھنه کار که می داند چگونه دروغش رابيان دارد، تا رايحۀ 

دی و خط بطالن کشيدن بر تمام خوانندگانی که در خارج از افغانستان زندگانی می اين جمله با يک گريز عم

نمايند، مخاطب خود را از جمع آنھائی انتخاب می نمايد، که کمترين شناختی از ساختار ھای اقتصادی و 

يک اجتماعی کشور ھای غربی درکل من جمله امپرياليزم جنايتگستر امريکا ندارند و فکر می کنند وقتی 

. انسانی پير و زمينگير شد، به مانند افغانستان، آن فرد نيازمند کمک و سرپرستی اعضای خانواده اش می باشد
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در مکاتب متعدد استخباراتی فرا گرفته است، مطلبش را چنان بيان را   دروغگوئی وکه درس تقلب" ھاشميان"

ياسی که در آن نه از پرداخت ماھوار پول ًمی دارد، توگوئی وی فعال در افغانستان زمان حاکميت اسالم س

وی با . تقاعد خبری بود و نه ھم از ساير بيمه ھای اجتماعی حرف و سخنی در ميان بود، زندگانی می نمايد

چنان جلب نمايد، که کسی از " يک پيرمرد محتاج"اين دروغ می خواھد تا توجه و ترحم خوانندگان را به خود 

  نيم که آيا وی راست می گويد و يا دروغ؟حال می بي. وی حساب نخواھد

وئی می دانند که افراد  نيکمی نمايند، بهله اياالت متحدۀ امريکا زندگانی آنھائی که در کشور ھای غربی من جم

 نظر به کشور ھای - به سن تقاعد کهبه محض آنباشد بدون در نظرداشت آن که سابقۀ کاری داشته و يا نداشته 

 برسد، وی به حيث فردی شناخته می شود که توان کار نداشته و - سال فرق می نمايد۶٧ الی ۶٣مختلف بين 

  .می بايد از خزينۀ تقاعد برايش معاش ماھوار داده شود

  .بخش اساسی و بخش متمم: رای دو قسمت می باشدااين معاش ماھوار در کل د

 رسيدن به سن تقاعد، مستحق آن بخش اساسی آن قسمتی از حقوق ماھوار يک فرد متقاعد است، که به محض

بخش متمم آن قسمت است که فرد در جريان کار و . گرديده، ھيچ کس نمی تواند آن حق را از متقاعد باز ستاند

به حساب پول تقاعدی که در سالھای اشتغال پرداخته، نظر به زمان کار و نوعيت کار به وی تعلق می اشتغال 

  .گيرد

يک مرد و يا زن حتا آنھائی که به حيث پناھنده در امريکا پذيرفته شده و بدون آن که کار نموده باشند و : ًمثال

مستحق که ماليه پرداخت نموده باشند، از ھمان آغاز به حساب سن شان متقاعد شناخته شده اند، گذشته از آن 

مام کمکھای بيمه ھای اجتماعی ديگر نيز بوده دريافت حقوق اساسی تقاعد ماھوار می باشند، برخوردار از ت

تا جائی ھمين امروز يکی از دوستانی که در اياالت متحدۀ امريکا . ی خانواده ندارندفاضاکمک ھيچ نيازی به 

دالر امريکائی در ماه  ٧۵٠ در امريکا اندکی بيش از ًفعالاين حقوق اساسی ماھوار گفت؛ زندگانی می نمايد، 

  .می باشد

 مثال فوق، ھرگاه افراد مدتی کار نموده و ماليه پرداخت نموده باشند، خود به خود مقدار پول تقاعد در ھمان

شان به حساب سالھای کار و نوعيت اشتغال باال رفته، برای آن ھائی که در زمان اشتغال پول بيشتر پرداخته 

  .اند، آن افزودی جمع حقوق اساسی گاھی سر به ھزار ھا می زند

  .يم در مورد نابغۀ بالھتحال بيائ

زمان خود است، به مانند تمام دروغگويان عامدانه می خواھد " فيلسوف"که نوشتم در دروغگوئی " ھاشميان"

به چشم ھمه خاک زده، به منظور مظلوم نمائی و جلب ترحم ديگران قسمی وانمود نمايد که گويا در مورد وی 

ته شده و بيچاره تنھا گذاش  سالگی٩٠رمرد عليل و بيمار در تمام قوانين امريکا سرچپه عمل نموده، آن پي

. باشد" ھاشميان"شخص  دروغی بزرگتر از اين فقط می تواند. مبارک شان است که به پدر کمک می نمايدپسر

  :زيرا

دروغی که به . اين انسان بی آزرم می خواھد به ھمه بقبوالند که گويا از خزينۀ تقاعد چيزی دريافت نمی دارد

می " ھاشميان"ايکاش اين تمام دروغ . فتۀ مردم مرغ بريان را بر باالی آتش به خنده و قدقداس می اندازدگ
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به ھمه کس، وی در تمام مدت اقامت در " ھاشميان"زيرا به استناد صد ھا نوشته و گفته ھای حضوری . بود

مريکا تدريس اچندين يونيورستی امريکا، با تکيه به اسناد تحصيلی و درجۀ دکترا در زبانشناسی گويا در 

نموده، يعنی به حيث يک دانشمند از باالترين معاش برخوردار و در نتيجه پول بيشتری ھم به خزينۀ تقاعد 

 دالرش افزوده شده، اگر از معاش ماھوار پسرش بيشتر ٧۵٠پولی که امروز به حقوق اساسی . پرداخته است

ن ادعا ھا دروغ بوده باشد و اين پير خرفت، ھيچ سابقۀ اشتغال در  مگر اين که تمام آ-.نباشد کمتر ھم نيست

  - دالر زندگانی نمايد٧۵٠امريکا نداشته باشد و مجبور باشد با ھمان 

واما اين که اين نابغۀ بالھت با آن که می داند خوانندگان به دروغش پی برده، بيشتر او را خوار و حقير می 

 يازد، گذشته از مظلوم نمائی و جلب ترحم ساده لوحان سلطنت طلب، بينند، چرا به چنين دروغی دست می

  . انوادگی نيز در آن دخيل می باشدخرجعت به سنت 

زيرا اين را ھمه می دانيم که خالف آن عده از سادات که با عرق جبين خود زندگانی نموده و می نمايند، 

نخستين روز ھای ورود شان به افغانستان در خانواده ھای ساداتی از قماش خانوادۀ اين جاسوس کثيف، از 

زای خدمات استخباراتی که ا قدرت ھای داخلی و خارجی در بخششھا و مزايای بی حساب کنار استفاده از 

انجام می دادند، تکدی و دست دراز کردن طرف مردم و از اين و آن به بھانه ھای ھيچ و پوچ و حتا مانند 

  .ن پول به دست آورده اندصبغة هللا مجددی با فروش تف شا

 کم و زيادش - با وجود برخورداری از معاش ماھوار " ھاشميان"ھمين تربيت گدامنشانه باعث می گردد که 

آنچه را اين جاسوس کثيف نمی .  از بيچارگی ودرماندگی خود سخن به ميان بياورد-باشد در بررسی ادعاھايش

م نمائی وه سال آنقدر خاينانه و رذيالنه بوده که اين نوع مظلتواند بفھمد اين است که عملکردش در طول اينھم

حتا ترحم عادی ھم در حق به وجدان و شرافت انسانی باورمند اند، که ھا ھيچ سودی ننموده، برای آنھائی 

  .چنان انسانی را دون شأن خود می دانند تا چه رسد به اين که کمکی به وی بنمايند

  

  


