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 Social  اجتماعی

 
  فــريـد  پــــرواز  

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٢
  

  

  قايق کاغذين شخصيت اسـتخباراتی ھاشـميان
  !در گرداب رسوائی 

  
  

  !اد افغانستان سالم و تمنيات نيک تقديم باد  آز-نخست به ھمکاران قلمی پورتال افغانستان آزاد 

ِاين قلم ، فقط  مطالب و اخبار مربوط به کشور در خون و آتش فرو برده شــده ام  را در برخی وبسايتھا وسايتھا ، به 
. با حوصله مندی و با اشتياق مطالعه می نمايم »  آزاد افغانستان - افغانستان آزاد « خصوص در پورتال آموزندۀ 

  .وگوئــی به خوانــدن اين پر خواننده ترين  پورتال عادت کرده  ام ت

. از مدت ھا پيش برخی مضامين و مطالب مفيد و آگاھی دھنده را انتخاب نموده به اين پورتال  غرض نشر می فرستادم 

لۀ جاويد توھين اين نخستين باری است که  قلم به دست گرفته  می خواھم  در مورد کسی که به جريان پرافتخار شع

  :نموده سطری چند انشاء نمايم  

حال می پردازم  به اينکه انگيزۀ اين قلم ناتوان از نوشتۀ ذيل که به جواب يک استخباراتی  سابقه دار و کھنه کار می 

  پردازم چه بوده است ؟

ال و طن فروشی و به  آقای ھاشميان مطابق  پاليسی باداران غربی اش شعله ای ھای ميھن پرست را که به ضد اشک

 نجيب و دولت - امين ، و دولت ھای دست نشانده ، مانند دولت ببرک - ضد دولت ھای وابسته ، مانند دولت  تره کی 

حامد کرزی  و دولت اشرف غنی در افغانستان شجاعانه رزميدند و جان ھای شيرين شان را فدا کردند و فدا می کنند و 

ابطۀ ھمين  زنان و مردان دلير و فداکار دو جوان فاميل من  ھم   به خاطر  شعله ای که در ر( فدا خواھند کرد  را  

وطن فروش گفته و اين انسان ھای فداکار ، نيک نام و فرزندان اصيل و ) بودن  از طرف مزدوران روس کشته شدند 

پرده  به دشمنان  کشور صديق و محبوب مردم افغانستان را  با بی حيائی و بی شرمی يک مزدور  وفا دار و سرس

  .توھين کرده است 

ر ( از آن جائی که تايپ کردن برايم دشوار است ، مطلب ارسالی را به ياری يک تن از دوستان خوب وتحصيل کرده ام 

که مانند من عمری را سپری کرده است و در ھمين کليفرنيا ی امريکا  ، اشغالگر سر زمين آبائی مان و در ) ن .  

  .اقامتم  سکونت دارد ؛ رقم زده ام نزديک محل 
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ِبه ھر رو ، دوست خوبم که شخصی است کاوشگر برده بار ومتجسس با حوصله ، طی سالھای دراز در پوھنتون کابل  ِ
مجلۀ آئينه ( " کارمند اداری بود و از سالھا  پيش روی شناخت يک جانبه ای که از آقای ھاشيمان  داشت ، نشريه  اش 

چاپ امريکا و بسا نشرات " کاروان  " و " اميد " چاپ ناروی و نشريه " مجاھد ولس " ت ، مثل  و سائر نشرا" ) 

ديگر را دريافت نموده  بعد از مطالعه ، آن نشرات  را به من می سپرد ، تا بعد از مطالعه  آنھا را دوباره برايش مسترد 

  . نمايم 

مورد توجه ھردوی ما بود ؛ حمالت آقای ھاشميان در )  » آئينه  « ( در اوايل ، نوشته ھای آقای ھاشميان در نشريه اش 

 داشت ؛ توجۀ خوانندگان -  تسليم شده به روسھا - ِبا الی احمد شاه مسعود ، که دل پری از اين نابکار » آئينه « نشريۀ 

 تکامل يافته اش می فھميد  استخباراتی-َدر واقع ، وی با شــم  سياسی . زيادی را در برخــی کشور ھــا جلب کرده بود 

را چه گونه  در مرکز تبليغات  نشريه اش  قرار بدھد  تا ) احمد شاه مسعود روس پرست ( که  دشمن مردم افغانستان 

عالقه مندان  نشريه  کم خواننده اش  زياد گردد و با اين شگرد خودش را مطرح نمايد وعشق وعالقـۀ صادقانه اش  را 

  .در مرکز ديد آمران نھاد ھائی که بدان وابسته است ، قرار دھـــد ) يف  استخباراتی اش به  ادامه کاری وظا( 

منھای آنانی که وابسته به (  دربستر عبور زمان ، شمار زيادی از طرفداران ظاھر شاه خاين و عياش و بی غمباش 

رياست عمومی ضبط « ستخباراتی ھای دربار بودند ، مثل خانوادۀ  سفير چين شعيب خان مسکينيار،  و بروکراتان و ا

که ( » رياست عمومی ضبط احواالت «چون پسران نصرهللا خان لوگری و شخص اسماعيل خان رؤسای » احواالت 

ِو سائر ريزه خواران دور و بر دربار که در ) مثل ھاشميان ( و نخبگان آن دستگاه  ) ناميده شد »  مصونيت ملی« ًبعدا   َ

کشور خارج شده بودند ، ھمينطور عده ای از تاجران و ماموران ميانه حال دولت و بسا افراد اواخر سلطنت وی از 

، بخصوص ) اين بی عقل سياسی ( نيک نام که توانمندی مالی شان اجازه می داد ، بعد از کودتای سردار داوود خان 

به اين سر زمين  ) دی ھا و سازائی ھا خلقی ھا ، پرچمی ھا  ، خا( بعد از کودتای نوکران زرخريد و جنايتکار روس 

 داوود که از شھرت نيک در ميان افغانھای مقيم - پناھنده شدند ؛  چند تن از کارمندان متوسط الحال در دولت ظاھر 

دوست شدند و به طور دسته جمعی در شکل . ) ن . ر ( کليفرنيا  برخوردار بودند ، طی سالھا با من و دوست گرانقدرم 

  . به خانه ھای ھمديگر رفت و آمد داشتيم » گردک « 

در اوايل برای ما . پی به ماھيت اصلی ھاشميان برديم .)  ن . ر (در ھمين ديـد و واديــد ھا ، اين قلم و دوست  مھربانم  

ھاشميان ، که بعد ھا  دانستيم وی توسط عناصری مربوط به شبکه " اســتاد زبان وادبيات " ھضم استخباراتی بودن 

زمانی که شماری از دوستان با داليل محکم و . ھای اســتخباراتی  کشور ھای غربی مشـھورساخته شده ؛ سخت بود 

اش » آئينه « دير باور و ھوادار سابق ( استوار، اسـتخباراتی بودن آقای ھاشميان را تثبيت نمودند و به قناعت ما  دوتن 

، يا به بيان ) کاکای ظاھرشاه  خاين ( ان عامل سردار ھاشم خان جالد پرداختند ؛ آنگاه متوجه شديم که آقای ھاشمي) 

اش ، " ) آئينه  ( " از آن تاريخ ببعـد ، نشريۀ . و نوکر انگليس  بوده است » عقيم و پرعقده «رساتر جاسوس اين جالد 

  . آن چسپ و جاذبۀ قبلی را برای  اين قلم نداشت 

ف و اکناف ما ، که مدتھا پيش وی را  شناخته بودند ، و اين را ھم می دانستند که اينجانب ، در برابر سائر دوستان اطرا

آقای ھاشميان آدرس تمام مشترکين  و کسانی را که برای نشريه اش مطلب می فرستادند ، ھمچنان آدرس ھمکاران قلمی 

؛ می )  يقين که تا اکنون ھم دارد و بطور( مکدرش را به مراجع استخباراتی که با آنھا پيوند ديرينه داشت » آئينۀ « 

به سبب اين کمبودم ، احساس ناراحتی می کردم  و تالش می نمودم که  اين کمبود را  ھر چه زودترجبران  . فرستاد 

  .نمايم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

به ھر حال ،  بعد از شناخت  منطقی  ازآقای ھاشميان ، خط حرکی  نشريۀ پوچ و ميان خالی وی را نقادانه مطالعه می  

  .يم و در موردش با خنده و شوخی بحث و ابراز نظر می کرديم نمود

جنرال طره « ( پيش از اينکه  وارد بحث ، روی ھاشميان  شوم ،  در مورد يک تن از خدمتگزاران خاندان نادر غدار 

  :ی گذارم که عامل استعمار انگليس ھم بود ، اشاره ای  دارم که در ذيل آن را با خوانندگان در ميان م) » باز خان

درمورد طره باز خان جالد ، که بی نھايت قسی القلب و ظالم بود ، مطالب زيادی ھم از خانوادۀ خود که دستی در 

چه در دوران سلطنت اميرعبدالرحمن خان جالد که ھم سرھای  پرشور شان و ھم قلعه و رمه  ومال و [ سياست داشتند 

تره کی و (   تبعـيد شدند ؛ وھم چنان در دورۀ نوکران روس  برتانوی ند دارائی شان بر باد رفت و شمار از آنان به ھ

) مانند ھزاران شعله ای ديگر و ده ھا ھزار باشندگان بی گناه اين سرزمين ( که  دو تن  از جوانان  فاميل را ) امين 

»  کام «  و » اکسا « جھنمی بودن ، بعد از شکنجه ھای وحشيانه ، در دستگاه » شعله ای «جالدان  مزدور  به  اتھام 

و ھم از اقوام و خويشاندان و سائر داغديدگان ضد خاندان نادرغدار شنيده بودم ؛ ھکذا نوشته ھائی دانشمند ]  کشتند 

  .  برايم در خــور توجــه  بوده  است) طــره باز خان جالد (  ھم در معرفی اين شــخص - زنده ياد غــبار-کشور

طره باز خان « در مورد  ) ارگان نشراتی حزب ھم بستگی ( » ھمبستگی «  نوشته ای در نشريۀ در ھمين چند روز ،

  .جالد نظرم را جلب کرد ، که بخش ھای آن را با خوانندگان گرامی در ميان می گذارم » 

   ) :  نمی باشداز جانب اين قلم»  حزب ھمبستگی افغانستان «  نقل قول از اين نشريۀ  به مفھوم تائيد خط حرکی   ( 

  :ھمبستگی نوشته 

افغانستان در مسير تاريخ، جلد دوم، ص (» اين قوماندان طره باز خان که بود؟ «  که سؤال  غبار در جواب اين « 

  :نويسد می) ١٤٢

 روپيه کابلی مستخدم بود و سواد ٢٥ماھانه  بمعاش) آئينه برقی(او قبال در مخابرات نظامی دورۀ امير حبيب هللا خان  «

در ھمين وقت بود که با سياست و . کمشری و سرحد داری دکه رسيد) کندک( رتبه کند  در دورۀ امانيه تا. کوری داشت

اينک قومندان . خدمت نمود در دورۀ اغتشاش ضد امان هللا خان و بطرفداری نادرشاه. داران انگليس آشنا شد  ســرحد

زنده و يکی از مليونر ] ١٩٧٣[مفلوک تا ھنگام تحرير اين کتاب  اينمرد ظالم و.  و جالد جوانان مملکت بودکوتوالی

    »  .است ھای پايتخت

   :غبار نوشته

تعقيب ميکرد ، يعنی يک شانۀ خود  طره باز خان در ادای کلمات زشت و حرکات محمد ھاشم خان صدراعظم را  ...« 

در چنين وقتی مامور . ادا و بيشتر دست ھا را اينطرف و آنطرف حرکت ميداد ات را جويده جويده کلم را پائين انداخته ،

است يکنفر محبوس ديگر  عبدالعزيز قندھاری نيز خواھش کرده است که چون ريش سفيد و ناتوان: "عرض کرد محبس

ز اتاقش کشيده در برنده آوردند، آنگاه تا آن موسفيد محترم را ا قومندان امر کرد." ... در اتاق برای کمک آورده شود

  :را مخاطب قرار داده گفت قومندان او. دستھايش را گرفتند و با ضربت ھای سيلی روی او را متورم ساختند امر کرد

  »  »" ھنوز خدمتگار ميخواھی؟! پدرلعنت"

    :در ادامه ھمبستگی می نويسد 

 در « کند که غبار نقل می. رفت می ينه استعمار انگليس به شمارطره باز خان ھمانند اسالفش از چاکران دست به س «

سرای موتی کابل، او در جواب درخواست يکنفر محبوس به آواز   حين بازرسی از محبوسين سياسی زندان١٣١٢سال 

می کرده ايد و احترا شھباز بی شما ھا باين. دنيا ميداند دولت برتانيه شھباز است و افغانستان گنجشکی «   :بلند نعره زد

 ١٩٤١رژيم سفاک ھاشم خانی در سال « ؛ » تقاضای تسھيالت ميکنيد؟ مستحق مجازات شديدی ھستيد، چگونه از دولت
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در زمان صدارت شاه محمودخان بود که باالخره . ارتقا داد) جنرالی( به فرقه مشری) دگروالی(او را از لوا مشری 

طره باز خان از . زد شرو، دولت دست به تغييراتی در ماشين سرکوبشمبارزات جانبازانه روشنفکران پي تحت فشار

 باالخره او تقاعد نمود و ١٩٤٨در سال . دين گرديم تعيينع قومندانی امنيه عزل گرديده به جايش دگروال خواجه محمد

چــنگ آورده بــود  محاکمه و دادن حساب اينھمه خيانتش به وطن و مردم ما با پولــھای حــرامی که به متاسفانه بدون

  .»   » . مرد١٩٨١سالـــھا در کابل عيــش و نوش نمــود  و در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .با وی معرفی شده بوديم  » گردگ«و حال بر می گردم به صحبت يک تن از دوستانی که در شب 

ن جالد زندانی و اين دوست از کسانی بود که يکی يا دوتن ازنزديکترين اعضای فاميلش در دوره صدارت ھاشم خا

در مورد آقای ھاشميان  چنين ًشکنجه شده بود و قسما از بروکراتان آن دورۀ وحشت و بربريت  شناخت ھائی داشت ؛ 

    :گفت

داران  با سياست و سرحد) طره باز ( ھمين وقت بود که : " ... طره باز خان  چنانچه  زنده ياد غبار ھم اشاره کرده «  

 ، اين جالد معروف رابطه تنگاتنگش درھمين دوره با عوامل سرويس جاسوسی انگلستان بر قرار ... "انگليس آشنا شد 

مورد توجه زياد خاندان نـادر غـدارو » شاه جی« شد و به عضويت  اســـتخبارات  انگليس در آمد و به اثر ســفارش 

رسيد و صاحب ) جنرالی ( ام و منصب ًعامل انگليس ، مخصوصا ھاشم جــالد کاکای ظاھر شاه قرار گرفت  و به مق

 .  »ثروت ھای باد آورده شد  

می ) نظر مردم افغانستان نسبت به دولت نادر(» افغانستان در مسير تاريخ « جلد دوم کتاب ٣٩مرحوم غبار در صفحه 

  : نويسد 

اھی خود را اعالن کرد   در جلسۀ که در خانۀ مرحوم غبار  دستۀ از روشنفکران کابل در شام آن روز که نادر پادش«

برای شناخت ماھيت زمامداران جديد : " داير شده بود وقتی نوبت به فيض محمد خان باروت ساز رسيد وی گفت 

  را) هللا نواز وشاه جی (کافيست که در روز فتح کابل ، پيشاپيش حمله آوران جنوبی دو نفر ھندوستانی مخبر انگليس 

شما بدانيد که بعد از اين  حکومت افغانستان در دست ھندوستانی . اه محمود خان ديديم شانه به شانه با شاه ولی خان وش

  »، " ھا خواھد بود  ومبارزه با تسلط اجنبی در زير ھر نقابی که باشد ، وظيفه اولين وآخرين جوانان افغان است 

حال . ر ياور حربی نادر جالد بود يکی ديگر از جواسيس وقاتل جوانان و ارکان ضد انگليسی دولت امانی سيد شريف س

  :ببينيم که جواسيس بين ھم چه پيوند ھای پيدا و پنھان دارند ، ويا کدام رشته ھا آنھا را به ھم وصل می کند 

 ســيد شــريـف ســـريــاور شـــاه که وظــيفه جــالدی را نيــز اجرا می کــرد ، در حلــقه شـــاه جــی وهللا نــواز قــرار 

  .شت  دا
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  :می نويسد » افغانستان در مسير تاريخ «  جلد دوم ۶۶غبار در صفحه 

دختر کاکای اين مادر ، .  سيد شريف خان از افسران تحصيل يافته مکتب حربی کابل بود که مادری داشت چترالی «

ھم ً با ھم مربوط وعالوتا زن چترالی هللا نواز خان ملتانی بود  ولھذا سيد شريف خان وهللا نواز از راه اين خويشاوندی

  »يک زن شاه جی نيز از مردم چترال وشاه جی وهللا نواز وسيد شريف خان را با ھم مرتبط می ساخت  . مسلک بودند

اولتر از ھمه به جلب افراد خانواده ھای )  طره باز خان ، شاه جی ، هللا نواز وســـيد شريف (  اين حلقۀ جاســوســـان 

طره باز خان ھم به سلسله ھمين ارتباطات که .  و رونق دادن به محافل عيش و بزم خود پرداختند خود  برای خبر کشی

  . به کار گماشت  )  جاسوس -خبر چين " (  رپوتچی " آقای ھاشميان برايش معرفی شده بود ، وی  را به صفت 

شت لب سياه کرده بود  و با وی  طره باز خان  روزی اين جوان  قد بلند و  خوش چھره را که طور معروف تازه پ

، به شخص ھاشم خان جالد معرفی نمود و از ذکاوت  و عالقه " )رپوتچی مخصوصش بود (" درارتباط قرار داشت  

مفرطی که اين جوان تيز ھوش  به خاندان نادر خان غدار  داشت ، ياد آوری نموده از صداقت و شھامت موصوف 

 آقای ھاشميان  وارد چنبر خدمتگزاران  قابل اعتماد و نزديک به دربار آن خانـدان از آن تاريخ به بعد. سخن ھا گفت 

  . شــد ، و مورد توجۀ  درباريان  قرار گرفت 

 اکـتوبر از رابطه خود با ســيد شريف خان ١٢به تاريـخ " افغـان جـرمن آنالين "آقای ھاشميان در صفحـۀ نظر خواھی 

  :د که سـرياور پرده برداشته ومی نگار

 من ومرحوم - و برای شخص من ماما اندرميشدمرحوم ســيد شريف خان سرياور عموزاده وھم خسربرۀ پدرم بود « 

  ». ھم سن وسال بوديم و ھر دو مکتب استقالل و تا صنف ھشتم ھمصنف بوديم) پسر سيد شريف خان ( ســيد کريم 

 خود که به وھم مسلکر  به دفاع از سيد کريم بچه ماما  اکتوب١٣اقای ھاشميان در ھمان صفحه نظر خواھی به تاريخ 

  : ياد شده بود ، می نگارد " رپوتچی " نام 

وظيفه  راپور رسانی مرحوم سيد کريم به پادشاه يک خدمت ملی تلقی شده می تواند اينکه جناب عباسی صاحب کلمۀ « 

رده اند، حق بجانب ميباشند و من ھم با ايشان بی مورد تلقی ک) شريف(را در مورد مرحوم جگړن سيد کريم " رپوتچی"

 - موافقم، زيرا مرحوم سيد کريم بشخص شاه تنھا در امور اردو راپور ميداد و با ضبط احواالت رابطه ای نداشت 

  »  شخصی که مورد اعتماد پادشاه مملکت باشد و به شخص شاه راپور بدھد، نبايد رپوتچی خوانده شود 

يان نه تنھا  به خاطر پسر ماما وھم مسلک خود ؛ بلکه  به خاطر دفاع از خود ھم نوشته است اين سطور را آقای ھاشم

) از جمله اعزامش به اروپا وامريکا منحيث نماينده سياسی ( که اگر از جاسوسيش که برايش مزايا وامتيازات  زيادی 

ت ملی  تلقی کرده وبگويد کسی که به ھاشم به بار آورده بود ، کس يا کسانی بپرسند ، وی جاسوسی خود را منحيث خدم

که بعد از مرگ نادر فرد شماره يک در خانواده ودر دستگاه دولت بود ، راپور خود را تقديم نمايد بايد مورد جالد 

  .خوانده شود " رپوتچی " اعتماد ھاشم جالد بوده باشد ونبايد 

 به بيشترين ابعاد شخصيت  )» نستان آزاد ـ آزادافغانستان افغا« (از آن جائی که سائر دوستان وھمکاران قلمی پورتال 

" دارداری " ِونقابدارکھنه کار و" بدقار" ھاشميان پرداخته اند ؛ زياد تر از اين حرف زدن در مورد اين جاسوس اقای 

ب رسوائی قايق کاغذين و منقوش شخصيت استخباراتی  اش در گرداديده درآ و منفعت پرست و بسيار خود خواه را که 

  پايان. ضياع وقت می دانم  ونوشته ام را در ھمين جا پايان می بخشم در حال فرو رفتن است  ؛ 

  )٢٠١۵ اکتوبر ٢٠(
 

  
 


