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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Social  اجتماعی

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١۶
  

  "مادرزاد"يکی از جواسيس " ھاشميان"
٣  

  
  :با طالب و دستبوسی مالعمر" ھاشميان"روابط 

با يک " ھاشميان"ده اند، به يقين متوجه شده اند، که ما در وجود اينجا صحبتم را با دقت تعقيب نموتا دوستانی که 

سروکار داريم که نه دين دارد نه مذھب، نه عرق ملی و افغانيت، بلکه انسانی است تا مغز " جاسوس حرفه ئی"

کم که استخوان خود فروخته که در دستگاه حاکم خود را حل شده می يابد، برايش فرق ھم نمی کند که اين دستگاه حا

از دوست و چاکر تا فردا برھمين مبناست که او نه تنھا از امروز . است و عملکردش منافع چه کسانی را تأمين می دارد

استحاله می يابد، بلکه به ھمان سرعت از نوکری خاندان " ھاشم جالد"به نوکر خاص " نادر غدار"مجموع خاندان 

  .پوست عوض می کند" ببرک"عامل استخباراتی  به آن     دوامو در"  امين- تره کی "به نوکری " نادر"

را با زبان مردم ما به صورت مختصر بيان بدارم، با اطمينان می توان " ھاشميان"اگر خواسته باشم، ھويت سياسی 

چنانچه ھمين خصوصيت . دھد نمی تواند ماھيت وی را بازتاب " سگ ھر سوار"نوشت، ھيچ کلمه و تعريفی رساتر از 

در افغانستان نشان داد، و آنھم بدين " مالعمر"بودن و شدن، بار ديگر تبارز خود را در اواخر دورۀ " ھر سوارسگ "و 

  :شکل

 که از طريق ھمکاران قبلی ما اطالع يافتم که ١٩٩٩ و يا ھم اواخر سال ٢٠٠٠درست به خاطرم نمانده اوايل سال 

" امارت اسالمی"استادان داخل کشور، زمينۀ توافقات چندی را با از امريکا برگشته و می خواھد با تکيه به " ھاشميان"

می خواھد قبل از ديدار با مقامات طالب و شخص وزير " ھاشميان"مھيا بسازد، ھمچنان آن دوستان ابراز داشتند که 

آنھا را نيز با طيف ھرچه گسترده تر، استادان پوھنتون ديدار نموده، نظرات " عبيدهللا"تحصيالت عالی طالب، مولوی 

  . بشنود

در پوھنځی ادبيات و علوم بشری و فلوته بازی ھايش، کدام خاطرۀ نيکی در ذھن " ھاشميان"من که از زمان موجوديت 

نداشتم، به آن دوستان گذشته از متقاعد بودن، کسالت و مريضی را بھانه نموده، از شرکت در ھمچو جلساتی پوزش 

را نمی توان ازسر خود تير کرد، " ھاشميان"که با چنين پوزش خواستنھائی، مگر گذشت زمان نشان داد، . خواستم

ھنوز يکی دو روز از صحبت با آن دوستان نگذشته بود، که يکی از روز ھا حوالی عصر، و شنيدن صدای دق الباب، 

 ما ۀغريبان داخل کلبۀ  را بهآنھا  نفر ديدن تان آمده است، وقتی از بچه ھا خواستم تا چند بچه ھا احوال آوردند، که 
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 با مھمانان که ًد و خود نيز به عزم پيشواز ، به طرف مھمانخانه حرکت کردم، تقريبا مقابل درب مھمانخانهنرھنمائی نماي

  .  مواجه گرديدم بود "ھاشميان"يکی از آنھا 

 خان"ه خاطر دوستم زنده ياد اين انسان بی شرم و بی حياء با آن که می دانست من از وی نه تنھا خوشم نمی آيد بلکه ب

به شدت از اين جاسوس سفاک نفرت ھم دارم، بغل ھا را باز نموده با ھمان اداء و اطواری که از بادارانش در " باز خان

  :طول سالھای خدمتش برای آنھا فرا گرفته، حيله گرانه گفت

 می  ویمبر طرف کوه نرود، کوه به طرفوقتی پيا"استاد، تو خو ميدانی که مه از کسائی ھستم که قبول کرده اند،"

  :با اين جمله و چند تعارف ديگر در داخل اتاق، سرانجام سخن اصلی اش را آغاز نموده گفت" -  نقل به مفھوم-"رود

استادان محترم، من تنھا از طرف خودم در اينجا نيامده ام، بلکه در پھلوی حمايت قاطع تمام استادان سابق پوھنتون "

کاسۀ "با ما می سازند و يا اين که " مال ھا"وره و تأئيد مقامات ذی صالح امريکا در اينجا آمده ام، تا يا کابل، به مش

  - نقل به مضمون- ".راستۀ شان چپه خواھد شد

را شنيدم " ھاشميان"دوستان می دانند، من نه آدم الف و گزاف ھستم و نه گربزۀ الف زنی را دارم و قتی اين حرفھای 

ًر دلم می خواستم جواب سختی برايش بدھم، مگر حوصله نموده تا مستقيما از طرف وی مخاطب قرار با آن که د

فرصت زمانی کافی وقتی بعد از لحظۀ سکوت و پاسخ دو استاد ديگر من مخاطب قرار گرفتم، . نگرفتم، لب شور ندادم

اری با طالب را در تخالف با وجدانم می داشتم تا جوابم را سنجيده ارائه بدارم، جوابی که از يک طرف ھر نوع ھمک

را " خان باز" آرام زنده ياد سيمای را به خاطر آورده، " کندن کلۀ گرگ"دانست و از جانب ديگر، مخالفت صريح نيز 

بر . ديگر کسی از وی تا امروز چيزی نشنيد" ھاشميان"جلو رويم مجسم می نمود که چگونه بعد از ابراز مخالفت با 

  :دون آن که چيزی به رخ خود بياورم گفتمھمين مبنا ب

که بگذريم " مزاق"از . پاچا صاحب، تو خو زورآور آدم ھستی، آدم از رفتن با تو ھم بايد بترسد و از کنار ماندن ھم"

خودت می بينی که من از پای مانده و نفس تنگی بيچاره ام ساخته است، به ھمين اساس بعد از تقاعد خدا را شکر کردم، 

من ھم وقتی که خودت پافشاری داری، تو در کاری که وظيفه گرفته ای، پيش برو، اگر کدام کاری از آدمی به مانند باز 

  - نقل به مفھوم-" ساخته باشد، از گل روی خودت ھم که شده دريغ نخواھم کرد

ين اندازه اکتفاء نموده، وارد سازد، به ھم" وعدۀ سرخرمن"که فھميد پافشاری بيشتر نمی تواند تأثيری بر " ھاشميان"

 در عقب اين حرکت قرار داشته و کدام مقامات امريکائیاندکی بيشتر راجع به برنامه ھايش و اين که چه کسان و 

امريکائی تلقی نمايند، طبق عادت ھميشگی اش به الف زنی ادامه " اتمام حجت"چطور آن را به مثابۀ " امارت اسالمی"

  : گفتداده، 

اول ميروم به سراغ  وزير تحصيالت عالی و تمام برنامه ھايم را برايش رک و راست توضيح می دھم، اگر خود "

خواھم . تصميم گرفته توانست، خوب در غير آن می روم، نزد امير المؤمنين و مطالبم را با ايشان در ميان می گذارم

به نقل  - ." با ما و شرکت دادن ما در قدرت دولتی و ابسته استکوشيد تا به آنھا بقبوالنم که ادامۀ حيات شان در ھمکاری

  -مفھوم

را با خود داشت ورنه يا می " ای. آی. سی"با ھمان ريش بزی که حمايت قاطع " ھاشميان"طبق گزارش دوستان، 

 يا ھم قبول کند که بايست به مانند ما از خانه بيرون نشود و يا ھم آن را آنقدر دراز سازد که از يک قبضه تجاوز نمايد و

روزانه چند قمچين در کنار چند دشنام رکيک بشنود، بعد از اين که به نظر خودش حمايت استادان پوھنتون کابل را نيز 

نبود، موفق می شود به صورت " باری جھانی"که کسی به غير " ای. آی. سی"با خود می گيرد، از طريق ھمان رابط 

  .ات نموده، اھداف مسافرتش را با وی در ميان گذاردمالق" عبيدهللا"خصوصی با مولوی 
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" آی. اس. آی"و " ای. آی. سی"آن مولوی ھوشيارو چاالک که خوب می دانست در کار از خود بزرگان يعنی مناسبات 

صحبت می نمود، " سرخ و سبز"که ھر لحظه از باغھای " پاچا صاحب"، فرمايشات نبايد مداخله کند، بعد از شنيدن

 که کمترين تبصره و يا آن و نه برای اين انسان مکار و جاسوس نمايد، وی را با معرفی نامۀ جديد، به بدون آن

 خود و دوستانش، مسايلش را بيعترفته ضمن ابراز " المؤمنينامير "قندھارفرستاده از وی می خواھد تا به دستبوسی 

  .سازد مطرح نيز با وی 

 خودش و متباقی ايل و بيعت ده ھمان طوری که ھمه می دانيد با ابراز ھم طبق فيصله راھی قندھار ش" ھاشميان"

  .، تا ابد برای نسل کتاب خوان افغانستان، خجلت و شرمندگی بار آورد"امير القاتلين"تبارش به 

در تمام " معلم"با " مال"اين جاسوس کثيف ھيچگاھی در طول عمر نکبتبارش نخواسته بفھمد، که يکی از علل دشمنی 

اين . وح، دشمنی آشتی ناپذير جھل با علم و نمايندگان جھالت قرون وسطائی با نمايندگان دانش امروزی می باشدسط

از ھمان " مال"جاسوس بيشرم که رؤيای کاذب رسيدن به قدرت چشمانش را کور نموده بود، نمی خواست بفھمد که 

بالقوه يک دشمن، يک انسانی " معلم"در وجود ھر نخستين روز ھائی که در افغانستان، مکاتب عصری به وجود آمد، 

را می ديد و به ھمين علت ھم بود که آنھا در تمام " شوی زنش"که نان مفتش را از دستش خواھد گرفت و به گفتۀ مردم 

 پرچمی، سر ھزاران معلم رزمنده و شجاعی را که عليه حاکميت - ران و وطنفروشان خلقیادوران حاکميت جنايتک

، مال و  و برای مبارزه و يا حتا ادامۀ حيات به روستا ھای افغانستان پناه برده بودند، قطع کرده،ته بودندروس نه گف

  .منال شان را تاراج و زن و اطفال شان را به کنيزی برده اند

" آی. اس. آی"ًکه از تمام برنامه ھايش قبال آگاه شده است و از طرف " مال عمر"به قندھار می رسد، " ھاشميان"وقتی 

تفھيم " ای. آی. سی"را بفشارد و بايد به نمايندگان " ای. آی. سی"ًکامال خرفھم شده بود که نبايد دست ھمکاری مستقل 

افغانستان ھستند، نخست بايد اطاعت " امارت اسالمی"نمايد که اگر خواھان ھمکاری و يا ھم شرکت در قدرت دولتی 

را به اثبات برسانند و در ثانی ھر برنامه ای " امير المؤمين"و شخص " المیامارت اس"عام و تام و کامل از دستورات 

  . بورزنداقدام ھم که داشته باشند بايد از طريق بخش افغانستان وزارت خارجۀ پاکستان 

ه که گفتم از خود نه شرف دارد و نه ھم وجدان و به مانند يک ربوت فاقد اراده، اعمالی را انجام می دھد ک" ھاشميان"

راه " لوی مال"صاحب ربوت به آن فرمان می دھد، در قندھار ھمين قدر فرصت پيدا می نمايد تا حضوری به دربار 

" د لوی مال صاحب السونه به ونيسه"که از آنھا خواسته بود " باری جھانی"را به مانند " مالعمر"يافته فرمان پيشکارۀ 

  .انجام دھد

د اھانتی که بدين شکل در قندھار بر وی وارد شد، وقتی دوباره به کابل برگشت، اين انسان بی شرم و بی آبرو، با وجو

 از پای نيفتاده، به مانند روز ھای اول آمدنش به کابل به ھر دری خود را زد تا اگربه چيزی دست يافته و از باز ھم

ا طالب و مالعمر ھم با وجود جدی گرفته شود؛ مگر اين انسان آنقدر پست و ذليل بود که حت" مال عمر"طرف طالب و 

  .سرگذاشتنش به آستان جھل، از پذيرفتن وی خود داری ورزيدند

خويش راه " دار االمارۀ"می خواست و حاضر می شد تا اين خوک ھرزه را به " مال عمر"به عبارت ساده تر، ھرگاه 

 با وی برخورد صورت بايدمی " ضعيفمال "و يا " مال توکل"امروز يکی از افرادی بود که به مانند " ھاشميان"دھد، 

  .می گرفت

  . و کارکردھايش" ھاشميان"اين بود مختصری از شناخت من از 

-----------------  
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وقتی فردای آنشب و بعد از خوردن يک ناشتای فوق العاده که تخم ستاره ئی در وسط سفره، آدم پر اشتھا می خواست 

بودم تا به منزل رسيدم، يگانه فکرم اين بود که چگونه اين تذکرات را تنظيم و از ھم جدا شديم، در تمام مدتی که در راه 

 استادان پوھنتون کابل از ما دريغ ۀشناختش را از بقياقل خدمت استاد تقديم بدارم و چگونه از استاد بخواھم تا حد 

 لحظه متوجه می شدم که من لحظه به" ھاشميان"زيرا در تمام طول شب حين شنيدن داستان زندگانی ننگين . نورزند

 .ن. ع. چقدر نادانم و به چه اندازه نيازدارم تا بر اين نادانی غلبه نمايم

 اين رشته سر دراز دارد


