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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١۴
  

  "زادمادر"يکی از جواسيس " ھاشميان"
١  

  
م فرصتی  از ھ اری ، ب ال ج وبر س اريخ اول اکت ه ت د از دست ب ی چن ا تن ی ب رار قبل ق ق ا طب رداد ت د  ديگ تادان متقاع اس

اير "داکتر صاحب سايکوتريست"اين تجمع که در منزل . شويمپوھنتون کابل گرد ھم جمع  ار س ود، در کن ه ب ، انعقاد يافت

ند" ج"  پوھانددر موجوديتمميزات،  شان-که يکی از استادان متقاعد سابقه دار پوھنتون کابل می باش ه از اي ه  در ادام  ب

ده است،  و -ددنام پوھاند صاحب ياد می گر ه ش شان گرفت از اھميت خاصی در واقع بيشتر مطالب اين بخش از گفته ھاي

  .برخوردار بود

ای من اتوانی ھ ته از ن د، گذش ه عمل آم أخير ب ب، ت ال مطال را در ارس ه چ ن ک ل اي ه ِدلي ود ک گ، وسواسی ب د " لن پوھان

يست بعد از ختم جلسه، من شنيدگی ھا را تنظيم و ھم به شکلی که می با  در نشر گفته ھايشان ابراز داشتند و آن"صاحب

ند تا آمادۀ نشر گردد، اين دخدمت ايشان تقديم می داشتم، ايشان بعد از غور و تصحيح اشتباھات، آن را برايم واپس می دا

د صاحب"  و عدم دسترس َ لنگ من که تماس مستقيم را کند می سازدِجريان با در نظر داشت لنگِ و"پوھان ه کمپي تر،  ب

  :و اما اصل بحث. باعث گرديد، تا تقديم نوشته به تأخير بيفتد

شای جواسيس  ۀ خود در اف ه نوب ما که در جلسۀ قبلی که شما در جريان قسمتی از آن قرار داريد، فيصله نموده بوديم تا ب

ا  که از زمانھای دور"داکتر صاحب" و بر ھمين مبنا، حاکميت استعماری سھم خويش را اداء نمائيم د صاحب" ب  "پوھان

 "Who Is Who"يا به زبان فرنگی " ؟که که است" تھيۀ جھت  که ايشان از سالھا بدين سو، در ،آشنائی داشته و می دانستند

ا  د صاحب"باشندگان اين سرزمين کار نموده اند، نيز دعوت شرکت در جلسۀ ما را نموده بودند، ب ا آ "پوھان نا شديم، ب ش

سما در  که از الیوجود سن و س ستان و ق وده دًھمۀ ما گذشته و ھمه تمام دوران حيات ما را در افغان ل سپری نم رون کاب

سم  ر بنوي ه اگ وديم ک ان مجذوب شده ب راد، چن به تقاعد پای گذاشته ايم، از معلومات عميق و ريشه ئی ايشان در مورد اف

اد ٩٠ با آن سن و سال حدود "بپوھاند صاح"گذشت زمان را ھيچ احساس نمی نموديم و متوجه نبوديم که   سال، نبايد زي

  .زحمت بکشند، مبالغه نکرده ام

شان را از  ميان"در اين قسمت بحث، می خواھم شناخت اي ن از جواسيس " ھاش ۀ خودشان يک ت ه گفت ه ب ادر"ک "  زادم

ين ندارش را به دستور انگليس در داخل افغانستان به خاند به مانند اجدادش دار وانگليس است که  ان نادر و در عرصۀ ب

  : چنين آغاز کردند"پوھاند صاحب". تقديم داشته، با شما در جريان بگذارم" ای. آی.سی"المللی به 

ه  سيار حوصله ب ر ب د، اگ در کشور عزيز ما افغانستان، امروز وقتی بعضی افراد می خواھند راجع به کسی حرف بزنن

ام ه را روشن می سازند، فکر می کنند که کارشان را ب سال عمر طرف مقابل ١٠- ۵خرج بدھند، ھمين که  درستی انج
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ام  د تم يچ صورت نمی توان ه ھ وده ب د و قضاوتی، سطحی و مقطعی ب ين طرز دي داده اند، در حالی که از نظر من چن

ستان يکی  ه ازواقعيت در مورد فردی را بيان بدارد، زيرا افغان ا امراضی ک ه تنھ ه در آن ن در در  آن کشور ھائيست ک

ه داککشورساير  رد، ک ه سر می ب ر از من تھا جايگاھشان در موزيم امراض است، به شکل فعال حيات ب ر صاحب بھت

ه می -اجتماعیھای می توانند در زمينه معلومات دھند، ساختار  ات شان ادام ه حي ان جان سختی ب ا چن ز ب صادی ني  اقت

وان از است؛ يکی ماندهايستا ًدھند، تو گوئی در برخی از مناطق روند تاريخ مطلقا  ال ھای آن را می ت  شاخص ترين مث

ا شيوه ھای توليد که ادددر تع ع، جنگلھ ر مرات تراکی ب رين شکل مالکيت ز مالکيت اش شرفته ت ی پي ه ال ا آغاز يافت  و آبھ

  . ادامه می يابد، در کشور ما مثال دادسرمايه داری

رن  اقتصادی وق-ھمين جان سختی ساختارھای اجتماعی  انی ٢٠تی تا اواسط ق تم جنگ جھ ی آغاز و خ ه خصوص ال  ب

ا رشد تدوم، که در جريان آن سرمايۀ تجار ی افغانستان، امکان اتصال و وصلت با سرمايۀ انحصاری جھانی را يافته و ب

ا ز"  نيمه مستعمره-نيمه فئودالی"سرمايۀ دالل، کشور ما در يک ساختار جديد،  ه ت د، ک ر لغزيد، باعث می گردي ان ذک م

ات خود " شين ھای صنفیکورپري"برخی از واليات تا اکنون، شده و حتا در  ه حي ستان ب ه شکل کالسيک آن در افغان ب

الی نقسمی ادامه دھ دارج تع د، که ورود و خروج از يک صنف کار ساده نمانده، افراد ھر صنف، در ھمان صنف خود م

  . و ترقی را بپيمايد

 اصناف توليدی مانند آھنگری، مسگری، لفقط شام" شين ھای صنفیکورپري" کنند اين خالف تصور آنھائی که فکر می

اعی اکم اجتم  -نجاری، معماری و يا چه و چه گرديده، تنھا فرزندان آن اصناف به حساب و به پيروی از ھمان ساختار ح

ه اقتصادی موظف بودند تا شغل پدری شان را ادامه داده، خود استاد ھمان فن بگردند و  اين را امتياز خود می دانستند، ک

ری، م-شغلی را از پدر شی گ رزا شدن، ي پدر پيش برده اند، در ساير مناسبات اعم از سوداگری و تجارت، کتابت و من

وططبيب شدن و ساير شقوق نيز عين مسأله حاکميت داشته، در کل  انوادگی خود عدول می کمتر کسی از صنف مرب  خ

  . نمود

ل اين حکم به ارتب اط افراد استخباراتی و جواسيس نيز مصداق کامل داشته، سلسله ھای سلطنتی، در وجود تولد  يک طف

اريخ، در معاش استناددر يک خانوده ای که به جاسوسی اشتغال داشتند، تولد يک جاسوس جديد را نگريسته، به  ناد ت  اس

ارت ديگنيز مستمری آن خانواده، افزايش  ه عب د شده، به عمل می آمد، يا ب ا شغلش متول د، ب ان آغاز تول وزاد از ھم ر ن

رد،  حقوق شغلی اش را دريافت می داشت، اين که در آينده و حين بزرگ شدن، چه رشته ای را می بايست انتخاب می ک

  .فقط می توانست حيثيت پوشش شغل اصلی اش را داشته باشد نه چيزی بيشتر از آن

بود که راتی اش به انگليسھا تا آن حدی باال بايد محمود، که ميزان وابستگی استخبا پدر کالن معلوم الحالش س" ھاشميان"

ه عبدالرحمان خان حتا برای امير انواده ای ک سرجاسوس علنی انگليس در افغانستان نيز قابل تحمل نبود، در چنين يک خ

  . تا مغز استخوان نوکر و جاسوس انگليسھا بود، تولد يافته است

د، " ھاشميان" موقت اماچانسی بزرگ بد وان دي حين تولد، که تا امروز آثار آن را در عقده مندی ھای شخصی وی می ت

ستان و  اره در افغان ر حبيب هللا خان دوب ارت امي در آن بود که پدرش که بعد از فوت اميرعبدالرحمان خان در دوران ام

ه تيره شد و انگليسھا با ترتيب توطئ با انگليسھا "یدولت امان" صاحب اعتبار کذائی شده بود، وقتی مناسبات ،دربار امير

ا "دولت امانی"ھای پيھم در صدد به زير کشيدن  ل ب ه، در تقاب يس را گرفت م سمت حاکميت انگل از ھ د، ب دولت " برآمدن

م از لحاظ"امانی ادی و ھ ه  قرار گرفت که در نتيجه برای مدتی خانواده اش روز گار سختی را ھم از لحاظ م وی ک  معن

  .بود، سپری نمودمقابل آنھا توأم با تحقير و ابراز تنفر مردم 

 ٧ -۵شکل می گرفت، يعنی از طفوليت الی " ھاشميان"بندی شخصيتی ت زمانی بود، که در واقع استخواناين سالھا درس

  . سالگی
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د،  از ديد طبی چگونه به اصل توارث و انتقال خصوصيات مشخص ج"...داکتر صاحب"اين که  نيتيک نظر می اندازن

ه خود که من به خود حق نمی دھم در زمينه ابراز نظر نمايم، مگر تا جائی  انه ای ک ه شناس اريخی و جامع به مطالعات ت

ع ديگری بر می گردد، انجام داده ام،  ا منب اعتقادم بر آن است که خصوصيات جنيتيک چيزی نيست که از کدام جای و ي

ه خصو د، بلک ده باش ين ش ين و مشخص تعي ان، در تحت شرايط مع ستر زم ين در ب ه يک ج د ک صيات و مشخصاتی ان

د  قرار گش روانی و کلتوری در طی قرون تحت تأثير- اجتماعی-اقتصادی  رفتن چيزھای جدي رفته، به مرور زمان با گ

ديگر، زير عنوان خواص  را به وجود می آورد که حين انتقال از يک نسل به نسل ابليتیدور انداختن چيز ھای قديم، قو 

اششناخته می شوند، با حرکت از مبدأجنيتيک به رسميت  رادی از قم ه اف ه " ھاشميان" چنين بينشی، گفته می توانيم ک ک

ه  د جاسوسی را ب د، حين تول رده ان جد اندر جد شان، جاسوس و در خدمت استخبارات و دستگاه ھای جاسوسی سپری ک

ا ترکيب مثابۀ خصوصيت جنيتيک اجداد به ار ان و فرھنگ م ه در زب ادر زاد"ث برده، از ھمين جاست ک ، "جاسوس م

  .شکل می گيرد

ميان" ه اصوال در آن " ھاش درکالنش جاسوس است، بلک در و پ ا پ ه تنھ ه ن شايد ک ی ک ان م ه جھ شم ب انواده ای چ ًدر خ

انوادۀ اين که چر. خانواده جاسوسی به مثابۀ يک شغل مورد احترام و تکريم نگريسته می شود ا خانواده ھائی از قماش خ

ي اير عوامل مح ار س شانيده می شود، در کن ه جاسوسی ک سزائی سيد محمود کنری و شخص وی ب ا نقش ب ست آنھ ط زي

اری بدين معنی. دارد ات تب ا را تعلق ام ارزش ھ  که اقامت خانواده ھای بيگانه و معدود، در درون يک جامعۀ سنتی که تم

ی آن افراد تعيين می دارد و ب ه خصوص وقت ه افراد خارج از تبار، ھيچ کسی حاضر نيست تا ارج و عزتی قايل شود، ب

اه  ه درگ انواده ب دن آن خ ار می آورد، لغزي خانواده زندگی انگلی و طفيلی را نيز دارا باشد، يکی از نتايج مسلمی را که ب

داوم بخشيدن می چينی از مردم دارای تبار ديگر، امکاکميت ھا و از طريق جاسوسی و خبرح ی خود را ت ان حيات انگل

  .باشد

د ننيک " ھاشميان "وقتی تاريخ حيات خاندان يد "گريسته شود، به وضاحت معلوم می گردد که خسر پدرش فردی مانن س

ان رياور " شريف خ اھر"س ادر و ظ ام "ن ر ن ا زي يھن م نفکران م ری از روش م غفي ام ج ل ع ه در قت سانی ک ، يکی از ک

الق" و کسی که به اساس قصه ھای مکتوب و شفاھی، چشمان "نادر"قاتل " خالق"ھمکاری با  ا" خ وم را ب تانش  مظل دس

درش  ود، خسربرۀ پ د، در آورده ب ريم شريف"قبل از اعدام جنايتکارنۀ آن انسان دربن يد ک يکی از استخباراتی ھای " س

ودوزارت دفاع بود که گويند حتا جاسوسی پدر و مادرش را نيز به خاندان طال ل در . ئی می نم ه کاب درش حين ورود ب پ

ائی " هللا نواز خان و شاه جی"يعنی " ھاشم -نادر" غدار، در معيت شبکۀ استخباراتی "نادر"زمان  وارد ميدان شده، تا ج

ر " ھاشميان"ياور قصه می کنند، گويا پدرسر" سيد شريف"که نزديکان خاندان  يد شريف"با گرفتن دخت افتن " س و راه ي

  .نۀ سرياور شاه، حتا از خسر خود نيز جاسوسی نموده، دربار را در جريان قرار می دادبه خا

 سال بيشتر نداشت و ۶ -۵ به کابل و تحکيم پايه ھای سلطنت استبدای اش، حدود "نادر"که گفتيم، حين ورود " ھاشميان"

الھای ٧ الی ۵سنين که استخوانبندی شخصيت اطفال از تولد الی " روانشناسی کودک"به استناد حکم  ه، در س  شکل گرفت

ه علت جاسوسی مغضوب  ه ب انوده ای ک زوده می شود، در بطن يک خ تخوانبندی، گوشت اف ه دور آن اس بعدی فقط ب

شتن ورقلعن و نفرت کردار شان را ھمه روزه تجربه می کردنددربار قرار گرفته  ، ، بعد از تحمل مصايبی چند، با برگ

تخار مبدل شدن، به دنيا آمده و با گذشت زمان وارد اجتماع می گرديد، مسلم است که آن دوران و جاسوسی آنھا به يک اف

ه نفرت انگيز را  ده ن انوادۀ شان را نادي ات خ د حي ای دوران جدي م می توانست مزاي ه ھ د و ن ست فراموش نماي می توان

، "سيد کريم شريف"ر مکتب و در کنار گيرد، ھمين است که وی از ھمان کودکی، درست تر گفته شود از آغاز شمول د

شتۀ آن "ھاشم"بارات خنشستن، در خدمت است اه جی"خانی و دو سرجاسوس کار ک واز خان و ش ه " هللا ن ه، ب رار گرفت ق

  .روز، آموزش ھای استخباراتی و جاسوسی را نيز فرا می گيرد موازات، ارتقای صنف شان در ليسۀ استقالل آن
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ه ادارۀ اگفته نيک نکته را نبايد  م"گذاشت ک رين"ھاش ه ت ا برنام وان يکی از ب ايد بت اريخ   خان را ش ا در طول ت اداره ھ

ض آن که در آينده ھيچ گاه و در تحت ھيچ س و عوامل استخباراتی اش را به غراستخبارات افغانستان دانست، که جواسي

ادی وا رورش اعتق ی تحت پ ان دقت ا چن د، ب ردم را نگيرن دئولوژيک شرايطی سمت و جانب م دي رار می دادن راد ق ه اف  ک

ه ای و وابسته به آن، در جريان پرورش  ان روحي ا چن ردم ب شرفت و حاکميت م بزرگ شدن، عليه تمام مظاھر ترقی، پي

دوست و يک وطنپرست، يک دشمن خونی خود صر مترقی، با دانش، آزاده، انسانپرورش می يافتند که در وجود ھر عن

ده، ھ انواده اش را دي ا و خ د ت ات حاضر بودن ه تناسب امکان وی ريک ب ده گل ه صورت عم ه ب اکم را ک ام ح منان نظ دش

د د،دوستان مردم بودن تان خود شان بدرن ا دس ر .  ب ن طيف از جواسيس شخصيت و کرکت رای اي يد شريف"ب ،  خان"س

ه حيثيت ھمان الگو و سرمشقی را دارا بود که فقط با پيروی جنون آميز از وی می توانست صداقت  و وفاداری خود را ب

  .حاکميت به اثبات برساند

ه " ھاشميان" سۀ استقالل را ب اند، در ادر تحت چنين شرايطی در کنار ساير جواسيس و نوکران سلطنت، لي ام می رس تم

ه  ست در يک اداره ب حالی که در ھمين دوران تمام دروازه ھای ترقی و پيشرفت برايش باز بوده، يک روز به مثابۀ تايپ

ه کس . رت فوق العاده بعد از وقت استخدام می گردد و روز ديگر به مثابۀ اجير در ادارۀ ديگرصو الھا ھم در تمام آن س

ه " آرايش"می دانست که اين تايپست جوان که خود را برای برخی از آمران  ان موشھائيست ک ع ھم رد، از جم ھم می ک

  .موش دارد  و موش گوشديوار : مردم از موجوديت آنھا در ديوار خبر داده اند

  ادامه دارد

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٠

  

  :يادداشت

ای "رنجبر"پسر " قاموس"و حواريونش حين تدوين به اصطالح " ھاشميان"اميد است  ا آق ، تعريفی را که ھمکار م

  .نگاشته اند، از ياد نبرند" جاسوس مادر زاد"در توضيح کلمۀ " ج-پوھاند صاحب"از زبان " نعيمی"

  AA-AAادارۀ پورتال


