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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

  
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ دسمبر ٢۴
  

  به اجداد جنايتکارش" ھاشميان"فخر فروشی 
٣  

  
  آنان که فخر خويش به اجداد می کنند   چون سگ به استخوان دل خود شاد می کنند

  
  :قدمهبه جای م

، "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" بايد سپاس بيکرانم را خدمت ويراستاران دانشمند و خبرۀ پورتال ، نخست از ھمه-١

چه وقتی قسمت . که وجود معنوی خويش را مديون ايشان ھستم، تقديم بدارم" موسوی"به خصوص استاد عزيزم آقای 

 سمتدھی بحث ھا، اصالح نکات ضعف آن و زمينۀتاران پورتال را در دوم اين بحث را در پورتال خواندم و نقش ويراس

بی پير "از ھمه مھمتر تکميل کاستی ھای آن مشاھده نمودم؛ خود را ملزم دانستم تا ضمن تمکين به اين ندای جاودانه 

از آنھا بخواھم تا ؛ متواضعانه سپاسم را خدمت ايشان تقديم داشته، صميمانه "مرو تو در خرابات، ھر چند سکندر زمانی

  .حين ويراستاری يادداشت ھای من، از اصالح و تکميل آن دريغ نورزند

 روز، تا ھنوز پاسخ سؤالم را ٢٩با وجود سپری شدن " ھاشميان" از آن جائی که سگ پير استخبارات انگليس يعنی-٢

ينه ادامه دھم، بيشتر از اين چه کسی می باشد، نداده است تا بحث را در ھمان زم" شاھنشاه مغل"که منظورش از 

  :و آنھم چنين. انتظار را الزم ندانسته، خواھم کوشيد؛ تا بحثم را در رد بقيه چرنديات اين سگ پير ادامه دھم

سگ پير استخبارات انگليس برای دفاع از خود، به جای آن که حاضر باشد تا از چگونگی عملکرد خودش به دفاع 

اوت سالم را به راھيان واقعی پژوھش ھای تاريخی مساعد سازد، به اميد آن که خود را  و بدان وسيله امکان قضبرخيزد

  :نجات داده بتواند، کارنامۀ سياه اجدادش را به تماشا می گذارد، چنانچه می نويسد

، نام مبارک ) که افتخارنام شان را درتخلص خود دارم ("]سيدھاشم پاچا["جد چھارم من حضرت سيدھاشم پاچا "

تواريخ افغانستان و منطقه ونيز درتواريخ انگليس ]ھمۀ[ مجاھد کبيرودشمن انگليس درھمه ]به حيث[ بحيثشان

 Expediton)    )  تحت عنوان٣٢٨ ]صفحۀ[صفحه) تاريخ موھن الل( جلد دوم انگليسی ]من جمله[منجمله

Against Pushut  سراج ٢٢١- ٢٢٠صفحات ، ھکذا در)تاريخ موھن الل( ترجمۀ دری جلد دوم ٢۴٩و در صفحۀ 

ِ در قلعۀ پشت کنر با يک فرقه عسکر "]سيد ھاشم پاچا[" جنگ سيدھاشم پاچا– ]می باشد[التواريخ درج ميباشد َ

ھای ملحد که به قوم وتبار واجداد من تعرض کرده ]شعله ئی[ شعله ای  -مجھز انگليس افتخاريست درتاريخ افغانستان

شواھد واسناد که قسمت زياد آن درکتاب تحقيقی  ]ھمۀ[ت دوم اين مقاله ھمه واتھامات بی بنياد بسته اند، در قسم
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طبع ) نسب وزادگاه سيدجمال الدين افغانی ( ]به عنوان[مرحوم پوھاند عبدالحی حبيبی بعنوان  ]به قلم[معروف بقلم 

  ".شده، نشرخواھد شد

  !خوانندگان نھايت عزيز

. بحث آن را پيش کشيده استاز است که به منظور فرار " ھاشميان"نیمتن باال نوشتۀ سگ پير استخبارات انگليس يع

ھمان طوری که در قسمت قبلی اين مقال نگاشته ام، به منظور آن که ھيچ راه فراری برای اين سگ پير استخبارات 

  . صفتش باقی نگذاشته باشم، بحثم را به ارتباط ھمين ادعا، جلو می برمن دوانگليس و حواريون

، شاھدت کيست، پرسيدندروباه از "روع و ادامۀ بحث از تمام خوانندگان گرانقدر تمنا دارم، تا ضرب المثل قبل از ش

  .از ياد نبرندرا " دمم: گفت

 در تمام سالھا گواه برخودش اعمال و کردار سگ پير استخبارات انگليس، از فرط نبوغ در بالھت، در حالی که 

" روباه و دم"نيافته، به ھمان گفتۀ را اثبات ادعای خودش، ھيچ کس ديگری است، برای وی  بودن "جاسوس انگليس"

جاسوس انگليس که نه تنھا خودش اذعان به جاسوس بودن خود " موھن الل"می گيرد و می برد دم درب را دست ما 

 جريان دفع تجاوز دارد و حتا نابغۀ بالھت نيز آن را حين ترجمۀ کتابش نتوانسته پرده پوشی نمايد، بلکه عملکردش در

سران مقاومت ترور  آزادی کشور و حتا طرح ھای کامياب و ناکام هاول انگليس در ايجاد شقاق و نفاق بين رزمندگان را

و بقيه رھبران مقاومت ميھنی، وی را يکی " امين هللا خان لوگری"، "ميرمسجدی خان"، " خان اچکزائیعبدهللا"چون 

  .ه اثبات رسانيداز خطرناکترين مھره ھای تجاوز ب

قافيه "نبوغ در بالھت، ديده درائی و اھانت به شعور خوانندگان و يا ھم چون :  چنين عملی را چه می توان نام گذاشت

  .آمده به ھر خس و خاشاکی دست دراز کردن" تنگ

  !خوانندگان نھايت عزيز

و اجدادش خواھانم، بلکه چون " ھاشميان" تان را به اين قسمت بحث نه تنھا به خاطر شناخت ماھيت و ھويت دتوجه مزي

در اين اواخر عدۀ زيادی از چيز فھمان و قلم به دستان کشور که طی ساليان دراز اقامت در خارج از افغانستان، با 

مند به زبانھای دری و ر کنار برگردان مطالب مفيد و سودزبانھای بيگانه آشنائی کاملتری به ھم رسانيده و اينجا و آنجا د

چه با تأسف اکثر . تو، به ترجمۀ برخی از زندگينامه ھای جواسيس شناخته شده نيز دست يازيده اند، خواستار می باشمپش

مترجمينی که دست به ترجمۀ يک نوشته می زنند يا نمی دانند و يا ھم به خود اجازه نمی دھند تا حين ترجمۀ يک اثر 

  .ندقضاوت شخصی خودشان را نسبت به آن اثر بيان بدار

با تأسف اکثر مترجمين نمی خواھند بعد از انتخاب يک اثر جھت ترجمه، قبل از آغاز به کار، خود را با اين سؤال 

 از محلی جھانگردطرف بسازند که نويسنده چه کسی بوده، و غرضش از نگارش آن اثر چه بوده است؟ ايا به مثابۀ يک 

لق عخاصی نگاشته است و يا اين که نويسنده متون حب و بغض عبور نموده و در نھايت خاطرات جھانگردی اش را بد

 استخباراتی کشور -به يک دستگاه اداری، اقتصادی، نظامی و امنيتی کشور ديگری بوده است؟ ھرگاه مأمور امنيتی 

 ديگری بوده، آيا نوشتۀ مورد نظر گزارش کاری شخص نويسنده است و يا ھم کارکرد ھای ھمکاران، رقباء و دشمنان

شان؟ آيا حين نگارش با سازمانی که برايش کار می کرده، ھنوز ھم در ارتباط باقی مانده و يا اين که با بريدن از آن 

سازمان در تقابل و خصومت کامل با آن سازمان و به اصطالح در يک جو دشمنانه، به نگارشش خاتمه بخشيده است؟ 

 خودش می گذشته و ر بر تمام آنچه در زمانداشته، به عبارت ديگمقام اداری نويسنده حين عمل در چه مرتبه ای قرار 

  ...بعد ھا بايد بگذرد، اشراف داشته و يا خير؟ و 
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صد ھا سؤال مشابه پاسخ داشته و وقتی پای و مترجم ضمن اين که قبل از آغاز به کار بايد به سؤاالت باال و ده ھا 

 استخباراتی بی بھره نباشد، - خودش نيز از حد اقل معلومات امنيتیترجمۀ نوشتۀ يک عامل استخبارات در ميان می آيد، 

  . ًانگيزۀ خودش نيز از برگردان آن اثر کامال ھويدا باشد

کتاب مورد نظر را انتخاب نموده است، آيا آن مترجم بايد به اين سؤال پاسخ داده بتواند که چرا از بين ھزاران کتاب، 

احساس نموده و يا اين که چون خوش خودش آمده و يا ھم به را ت به برگردان آن کتاب را آن قدر مھم يافته که ضرور

که سگ پير استخبارات انگليس آن را ترجمه نموده است، غرض از ترجمۀ چنان اثر آلوده و " موھن الل"مانند کتاب

نفاق بين مردم و وحدت دروغپردازانه، در کنار کار جھت تحقق سياست اصلی استخبارات انگليس، يعنی ايجاد تفرقه و 

" ھاشميان" کاری که -  عقيدتی بين شيعه و سنی-ملت را در مقاطع حساس زير سؤال بردن، دامن زدن به نفرت مذھبی 

 به نحوی برای آباء و اجدادش تاريخسازی نمودن و آن را به رخ رقباء کشيدن، کتاب را -ھميشه بدان اشتغال دارد

  .ترجمه نموده است

شنائی به يک زبان خارجی پيدا کرده است، بدون آته بازار کنونی ديده می شود که ھر کسی که اندکی با تأسف در آشف

درنظرداشت نکات فوق يا خود دست به ترجمۀ کتابی زده است و يا ھم نوشته ھای خارجی ھا را بدون آن که به ھويت 

ای تکرار نموده، می خواھد خط حرکی نويسنده و غرض وی از نگارش آن اثر پی برده باشد، طوطی وار در ھمه ج

  .شان را بر مبنای تحليل ھای عوامل استخباراتی عيار بسازند

 به ترکيبات نفوسی مردم افغانستان قلم می زنند، اولی عًمثال در اين روز ھا عوامل استخبارات غرب بسيار آگاھانه راج

سف روشنفکر ما که برخی از آنھا به مانند أبا ت..... م پشتون را اکثريت نشان می دھد و دومی تاجيک و يا ھزاره و يا ھ

سگ پير استخبارات انگليس نبوغ در بالھت دارند، به دفاع از اين و يا آن تحليل برخاسته، حاضر نيستند با دماغ شان 

 روشن ھم ًمعترف به کارمند يک نھاد استخباراتی بودن است، کامالکه بينديشند که آن بندۀ خدا که خود گذشته از آن 

  .نگاشته است که آن نوشته چيزی نيست مگر يک گزارش کاری، با تھيۀ آن گزارش کدام اھدافی را تعقيب نموده اند

 می آئيم به ادامۀ بحث مان به ،از اين بحث عام به اميد آن که دوستان ديگر آن را بيشتر و بيشتر بشگافند، که بگذريم

  ".موھن الل"و " ھاشميان"ارتباط 

  :نکات آتی را به وضاحت می دانيم" موھن الل"ناد نوشتۀ شخص به است

 به کابل ١٨٣٨قبل از اشغال افغانستان به وسيلۀ انگليس در سال " برنس" وی جاسوسی بوده که در معيت ھيأت -١

  .ه استدمسافرت نمو

ھای اشغالگر قرار داشته  به حيث دومين فرد استخبارات در خدمت نيرو حيات داشته، نامبرده"برنس" تا زمانی که - ٢

  .است

 نيروھای اشغالگر به "سياسی - نظامی" راتمسؤوليت اول و مستقيم تمام تحرکات استخبا" برنس" بعد از مرگ -٣

ًو بقيه ادامه می يافت، شخصا " خان شيرين خان"شروع و تا " نواب زمانخان"که از را وسيلۀ وی و جال استخباراتی 

  .به عھده داشت

زاديخواھانۀ مردم کابل و حومه عليه اردوی اشغالگر انگليس و نوکرانش آ  در دو و نيم ماھی که مقاومت ظفرمند و -۴

ادامه داشت، وی با تمام قدرت و امکانات پولی کوشيد، تا مقاومت آزاديخواھانه را از پشت ضربت بزند که با تأسف در 

  .مواردی موفق ھم شد

شغالگران زياد مورد به ھند رسيد، تبارش يکی از عواملی گرديد که خدماتش برای بقای ا وقتی در جمع گروگانھا -۵

  .رديگتقدير قرار ن
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ست که  ااز قلم وی در اختيار داريم، بخشی از گزارشی"  امير دوست محمد خانتحيا" آنچه را ما امروز به نام -۶

کم و زياد ظر داشت ستراتيژی ھای دراز مدت شان، بعد از نھا ھم با در نآن را برای مقامات باالتر نگاشته و آنامبرده 

  .غاز نموده اندآکردنھای ضروری استخباراتی، به نشر کتاب 

  ....  و- ٨ - ٧

 قبل بدانيم که با يکی از گزارشات ازرا روی دست می گيريم بايد " موھن الل"به تعبير خالصه وقتی ما کتاب 

 انگليس آن را تو استخبارا" موھن الل" در بين سطور قرار دارد، يعنی استخباراتيی طرف ھستيم که حرف اصلی آن

نگاشته و به چاپ رسانيده اند، تا ممد تحقق و برآورده شدن اھداف خودشان باشد، نه اين که آنھا دل سوختانده خواسته 

 خبره ترجمه می شد، به چنين اثری ھرگاه از طرف يک افغان متعھد و. تاريخ ميھن ما آشکار گردداز باشند، گوشه ای 

  .يقين در ھر صفحه و سطر آنقدر حاشيه نگاشته می شد که از حجم اصل کتاب نيز فرا تر می رفت

که خود شھره در عامل استخبارات انگليس بودن است، با وجود ده ھا و " ھاشميان". "ھاشميان"حال بر می گرديم به 

ان انتخاب نمود و ھريک می تواند نظر به زمان نگارش بخشی صد ھا کتاب جديد و سودمندی که می توان جھت برگرد

، قلم بر می دارد و به ترجمۀ کتاب يک عامل استخبارات انگليس بخوانيد مأمور از مشکالت کنونی جامعۀ ما را بنماياند

تحقق از آن جائی که اين نابغۀ بالھت، به نيکوئی می داند که چگونه بايد جھت .  دست می يازدشپيشتر از خود

آرمانھای به جای ماندۀ ارباب خدمت نمايد، کتاب يک عنصر استخباراتی را بدون اخطار الزم و استفاده از حق مترجم 

 قوم، اين مذھب و آن مذھب نو ناشر، در اختيار خوانندگان قرار می دھد تا مگر تخم کين و نفرت بين اين قوم و آ

  .بکارد

خاص برای رضای خدا است و نه ھم نفی وی، می توانيم از اين سگ " ن اللموھ"حال با نظر داشت اين که نه تأئيد 

  دارای چه ارزشی می تواند باشد؟" موھن الل"ًپير استخبارات انگليس بپرسيم که اصوال تأئيد 

را که به وی پناه داده در عمل با ھمان پناه " نواب زمانخان"عمل زشت و قبيح مادر " موھن الل"مگر نه اين است که 

 است، قھرمان زن و آغشته" عبدهللا خان اچکزائی"دھی، دستش به خون سردار بی رقيب دفع تجاوزاول انگليس يعنی 

  مادر خود دانسته است؟

  :قضيه چنين ادامه دھد" ھاشميان" ترجمۀ - جلد دوم - ٢۵٠و ٢۴٩در صفحۀ " موھن الل"از آن گذشته، 

  ....." ه را ھم برد  فرار کرد و ھشتاد ھزار روپي"]ھاشم["شم  و اندوه بايد بگويم که ھا]تأثر[با تاثر".... 

ستخباراتی دشمن، طرف قرار داده سگ پير استخبارات انگليس که از سرتاسر کتاب، در کمتر جائی خود را با بينش ا

ی در اين  ھزار روپيه در ميان می آيد، با شم استخباراتی که دارد، حدس می زند که مبادا کسان٨٠قتی پای انتقال و

رابطه يخن پدر کالنش را گرفته وی را متھم به اخذ پول از دشمن نمايد، لذا مذبوحانه تالش می ورزد تا از جانبی جدش 

 ھزار روپيه می شد، ٢٠ًرا حصولگر ماليات آن ديار معرفی بدارد، که گويا مبلغ ساالنۀ ماليه دھندگان کنر را که جمعا 

 ھزار ۶٠نداده بود، مگر چون باز ھم تفاوت " شاه شجاع"داده می شد به " خانامير دوست محمد "به و می بايست 

ديگر باقی می ماند، عذر بدتر از گناه پيشه نموده می گويد که گويا آن مبلغ را مردم برايش داده و سرمايۀ شخصی 

  .خودش بوده است

  !خوانندگان محترم

، نبوغ در بالھت دارد، اينک می خواھم آن را به اثبات "ھاشميان"ًقبال چندين بار نوشته ام که سگ پير استخبارات يعنی

  :برسانم

  : جلد دوم می نگارد٢۵٣ در ھمان ترجمه در سطر ماقبل آخربند ب، صفحۀ "ھاشميان" -١
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  ...."ھندی که مکناتن نوشته ]روپيۀ[موضوع ھشتاد ھزار روپيه ) ب" 

به گواھی تاريخ، پولی که مروج بوده به نام " دوست محمد خانامير "با در نظرداشت آن که در زمان امارت اول و دوم 

د بريتانوی در حدی نبود،  ھنبود و تا آنزمان مناسبات بين افغانستان و" روپيۀ کابلی"خودش سکه زده شده و معروف به 

،  داده شوداز طرف مردم افغانستان به جای ماليه و يا ھم تحفه به کسی" روپيۀ ھندی"که پول رايج آن ديار يعنی 

 ٨٠ بايد پاسخ دھند، که در آن وقت آن  قاتل مردمو حواريونش اعم از کم سوادان و کانديد اکادميسن ھای" ھاشميان"

از کدام آسمانی ريخته بود، نکند ھمان طوری که باران شديد ماحصل اجابت " سيد ھاشم پاچا" ھندی نزد ۀھزار روپي

با اگر و مگر به خورد خوانندۀ بی اطالع داده شده است، " سيد عباس پاچا"و معجزۀ قبر " ھاشميان"دعای مادر کالن 

به خصوص " باران رحمت خداست: "ھم با باران فرود آمده باشد، چه بدون آن ھم گفته اند" روپيۀ ھندی" ھزار ٨٠آن 

  .ت ھم می گذرد، از رحم سالۀ ماليۀ يک منطقۀ بزرگ است نيز بياورد۴که " روپيۀ ھندی" ھزار ٨٠با خود وقتی 

 شناخته شده و معتمد فردبرای آمران انگليس " سيد ھاشم پاچا"استنباط می گردد، که شخص " مکناتن" از نوشتۀ -٢

  .اعالم نمی داشتند" تأثر و اندوه"بوده ورنه، خيانت وی را با يک 

اين : با خوانندگان در ميان گذارد نابغۀ بالھت با تمام کوششی که به عمل می آورد يک نکتۀ ديگر را نيز نمی تواند، -٣

آيا اطالع مکناتن . است" روپيۀ ھندی" ھزار ٨٠صاحب " سيد ھاشم پاچا"مکناتن ملعون از کجا می دانست که بيچاره 

سيد "بود و يا زبانم الل يکی از عليا مخدره ھای " خدای حرف شنوھاشميان"ھم متکی بر روابط انگليسھا با آسمان و 

 نوعيت -با انگليسھا رابطه داشته" سيد خليل هللا ھاشميان"تولد اين اعجوبۀ دنائت و پستی يعنی  قبل ازسالھا" ھاشم پاچا

  .از آن اطالع نداشته است" سيد ھاشم پاچا" و - ًرابطه فعال از بحث بيرون است

ن آقايان،  ھمان اثر، گله مندانه می نگارد که مؤرخين بزرگی چو٢۵٢ پير سگ استخبارات انگليس، در صفحۀ -۴

 از مؤرخين دھانی در ياد- . چيز زيادی از مقاومت جدش نگفته اند" حبيبی"و " رشتيا"، "غبار"، "قاضی عطا محمد"

" عالمه کھزاد"باز ھم ماھيتش را نشان داده، ھيچ نامی حد اقل از " موھن الل"بزرگ کشور فراموش نکنيد که شاگرد 

  -.و ديگران ذکری به عمل آرد" فرھنگ"به ميان نمی آورد تا چه رسد به اين که از 

و قوای انگليس داد وستدی " سيد ھاشم پاچا"با در نظر داشت نکاتی که در فوق بدان اشاره شد استنباط می شود که بين 

اين سيد .  ھزار روپيۀ ھندی از قوای اشغالگر گرفته است٨٠وجود داشته که نامبرده به خاطر انجام امر مھمی مبلغ 

 چند با فرار جبونانه اش از مقابل دشمن به بخشی از تعھداتش عمل نموده و سنگر مقاومت را رھا نموده ھر" ناسيد"

" تأثر و اندوه"بود، مگر به احتمال اغلب وظيفۀ ديگری را که پذيرفته بود، نتوانسته بود انجام دھد ورنه فرارش با 

د ننوشته اند، از يک جانب نکتۀ مثبتی در آن ميانه نداشته و اما اين که مؤرخين قبلی چيزی در آن مور. ارزيابی نمی شد

بيان ھا نمی توانستند، واقعيت امر را " سيد شريف"اند تا بيان دارند و از جانب ديگر با موجوديت آدمخوارانی از قماش 

  .دارند

سيد "ول انگليس به نام می پذيريم که کسی ھنگام دفع تجاوز ا" فرض محل، محال نيست"از تمام اينھا گذشته، به اساس 

 که به ھمين یزاديخواھانۀ ميھن ما داشته است، سؤالآوجود داشته و نقش برازنده ای ھم در مبارزات " ھاشم پاچا

  :دي پرس"ھاشميان"مناسبت باز ھم می توان از 

و اين که " ببرک"گرفته تا " تره کی"شکارتر به روسھا و مزدورانش از آبا وجود خدماتت به انگليس و از آن ھم 

سالھای سال در رکاب اشغالگران و دشمنان ميھن، عليه فرزندان راستين ميھن از ھيچ دنائتی دريغ نورزيده ای، به کدام 

بگيری؟ تو که در عمل با جاسوسی برای نام حقی به خود اجازه می دھی تا از يک مجاھد و رزمندۀ ضد تجاوز اجنبی 
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ًغانستان شمشير کشيده ای، آيا در قدم اول اگر واقعا پدرکالنت مبارز بوده انگليس و مزدوران روس بر روی مردم اف

  باشد که نبود، بر ياد و قبر وی نشاشيده ای؟

درست پذيرفته شود، چه شد که از تمام آن خانواده، تو جاسوس " سيد ھاشم پاچا"در ثانی ھرگاه ادعايت راجع به 

ر آخور بيگانگان گذاشته و يک تن در بين تان پيدا نشد تا وارث ھمه سر د... انگليس، حيدر مسعود جاسوس روس و 

  در شما متبارز شده باشد؟" مکناتن"مبارزاتی وی گردد، نکند جين نھفتۀ 

  :باز ھم فراموش نکنيد

  .آنان که فخر خويش به اجداد می کنند  چون سگ به استخوان دل خود شاد می کنند

  ادامه دارد
  

  :يادداشت
  .نشانی شده است[  ] به وسيلۀ ويراستاران پورتال با رنگ سرخ در داخل کروشه" شميانھا"اغالط امالئی 

 AA-AAادارۀ پورتال


