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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

 ٢٠١۶ فبروری ١٢

  به اجداد جنايتکارش" ھاشميان"فخر فروشی 
۴  

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

  :شگفتاربه جای پي

  : عللی که باعث گرديد تا اين بخش نوشته باز ھم ديرتر تقديم شما خوانندگان گرامی گردد-١

مطرح " ھاشميان"از آن جائی که در قسمت ھای قبلی سؤاالتی ره به استقامت سگ پير استخبارات انگليس يعنی : الف

م، مدتی در انتظار دريافت پاسخ گذشت و چون نموده بودم و می خواستم، بعد از مطالعۀ پاسخھايش بحث را ادامه دھ

متيقن شدم که آن مفتری شياد آگاھانه نمی خواھد به سؤالھا پاسخ ارائه دارد، به ناگزير بحث را از ھمان جائی که قطع 

  .ًشده بود، مجددا آغاز می نمايم

به دستم رسيد که بر " زاد افغانستانآ-افغانستان آزاد"در فاصله بين قسمت سوم و اين قسمت، ايميلی از طريق پورتال: ب

" خباثت"آنھا ضمن انتقاد از گورکاوی ھای من به خاطر. را داشت" جمعی از احفاد سيد ھاشم پاچا"پای ايميل امضای 

و حوالۀ چندين " اجداد آنھا را به جرم يک فرزند ناخلف به چھارميخ تاريخ کشيدن"و به گفتۀ خودشان " ھاشميان"ھای 

  :و نوشتن اين بيت" ھاشميان"عليه " اتوکرده"و " آبدار"دشنام 

  وی سوراخ سوراخ استدست نه تنھا می پرستان اند ز زاھد دل آزرده       دل تسبيح نيز از 

را ھر آن طوری که الزم می دانم ادمه دھم، مگر اجداد آنھا را به " ھاشميان"از من تقاضا نموده بودند، که سرکوب 

را وادار به " ھاشميان"مق از گور نکشم و بگذارم تا آنھا از طريق روابط فاميلیھای اين اح" خباثت"خاطر

  .پوزشخواھی از تمام کسانی که به آنھا اتھام بسته و اھانت نموده، بسازند

 و می بايد به آنھا فرصت داد تا خود خيره شته باشدًواقعا وجود دا" احفاد"ھر چند در آغاز فکر می نمودم که ممکن اين 

ًبزرگ شان را به تجربه دريابند، مگر بعدا به اين نتيجه رسيدم که چنين درخواستی می تواند يکی از " خباثت" و سری

باشد که خواسته بدين وسيله خود و خانواده اش را از " ھاشميان"شخص  يعنیتکتيک ھای سگ پير استخبارات انگليس 

  .پرتو افگنی در بارۀ زندگانی ننگين شان برھاند

که من را به صورت تلويحی به ظلم عليه يک انسان " جمعی از احفاد سيد ھاشم پاچا"ن جای می بايد خدمت در ھمي

  :بيدفاع متھم نموده اند، عرض بدارم

  !آقايان و خانم ھا
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زه ای گردد که من خاندان شما را در محراق يبھانه و حتا انگ" ھاشميان"ممکن است سگ پير استخبارات انگليس يعنی 

قرار دھم، مگر اين را شريفانه برايتان قول می دھم که حين قضاوت در مورد شان ھيچ گاھی آنھا را به جرم توجھم 

مگر يک نکته را .  نگفته انصاف را در مورد شان مراعات نمايمو يا نفرتی که از اين جاسوس دارم، چيزی" ھاشميان"

 را بد گفتن استنباط می نمايم، من از کلمۀ انصاف بيان به خاطر داشته باشيد که من از کلمۀ انصاف خوب را خوب و بد

  .حقايق را می فھمم نه کتمان آنھا را 

ھفته است که برق نداريم اگر دو شايد خوانندگان در خارج از کشور شنيده باشند که شھريان کابل من جمله ما، حدود : پ

ون پروگرام چراغی بل بزند، آنقدر ضعيف بدآنھم برای يکی دو ساعت و چارج تکت برق،  ساعت ٢۴گاھی در ظرف 

به وسيلۀ آن نمی توانند اطراف خود را روشن سازند تا چه رسد به اين که " سريز"و روزگار خراب دارد که گروپھای 

 به ھمين علت اگر نتوانم مطالبم را زود زود و با حجم زياد بفرستم، از قبل پوزش می .پيوتر استفاده نمودمبتوان از ک

  .خواھم

و ساير ويراستاران پورتال به خاطر ھمکاری ھای بيدريغ شان در تکميل نوشته " موسوی" باز ھم از استادم آقای -٢

  .ھايم ابراز امتنان نموده، صميمانه از آنھا تقاضا دارم تا باز ھم به مانند گذشته، من را از لطف شان محروم نسازند

بسيار باالست، ھرگاه " ھاشميان"ۀ انسان ھرزه و بی خردی چون  از ان جائی که ادامۀ اين بحث از سطح و سوي-٣

 "ببرک"در زمان " معاون شورای انقالبی"به خصوص به اصطالح تاريخدان انھا " آنالين- افغان جرمن "ھيأت تحرير

 قلم در خود اين توان را می بيند که در بحث ورود نمايد، نه تنھا باعث مسرت اين" اعظم سيستانی"آقای " نجيب"و 

  .خواھد گرديد، بلکه به يقين خوانندگان گرانقدر پورتال نيز از تعميق بحث، بی بھره نخواھند ماند

 :و اما بر گرديم به بحث مان

اله دانی ب متن نوشتۀ سگ پير استخبارات انگليس را که حتا ز،اگر به خاطرتان مانده باشد ما در قسمت دوم اين سلسله

تول "پاکستان که زير نام " آی. اس. آی"ن خودداری ورزيد به ناگزير آن را در سايتک نيز از نشر آ"  جرمن-افغان"

  :فعال است، به نشر سپرد خوانديم." آی. اس. آی"به وسيلۀ چند تن از عوامل " افغانستان

 پيربابا به معروف) (رح(]"ترمذی علی سيد"[ ترمذی سيدعلی حضرت اوالدۀ حسينی سادات از من اجداد"

 نکاح به را خواھرخود قبل سال ٨٠٠ حدود مغل شاھنشاه – است دفن دربنير که ]باشد می[ميباشد )]"باپيربا"[

  "-آورد ھندوستان به ترمذ از خود با را او و قرارداد )رح( ]"ترمذی سيدعلی"[ترمذی سيدعلی حضرت

نک بر درب آن لميده است، در ھمان قسمت با صراحت تمام از اين پير سگ استعمار انگليس که از توله سگی تا اي

کدام يک از ازجنايتکاران و قاتالن خلقھای افغانستان کنونی و نيم قارۀ ھند می " شاھنشاه مغل"پرسيدم که منظورش از 

روی ھمين منظور بابھره وری از کنکاش و جستو . باشد، مگر با تآسف از سنگ صدا برآمد از اين انسان بی آزرم نه

حاضر نيست، اجدادش را در پرتو " شمياناھ"به اين نکته رسيدم که حال وقتی " موسوی"جوی استاد عزيزم آقای 

  .روشنائی تاريخ قرار دھد، چه بھتر تا جھت اثبات دروغپردازی نواسۀ ناخلف، از شخص جدش کمک بستانيم

حيات "د معنون به  کتابی را به نشر رسان- اوج حاکميت ھاشم جالد- ميالدی١٩٤٠به سال " وگيانیخمحمد امين "آقای 

تعليقات راجع به سيد علی ترمذی جد اعالی سيد جمال الدين "در بخش سوم کتاب، زير عنوان ". سيد جمال الدين افغان

  : آغاز می يابد، چنين می آورد١٩١ که از صفحۀ "افغان

دربار مغولی او را پدر مشفقم قنبرعلی نام داشت که اھل «: درويزه حکايه می نمايد که سيد علی ترمذی ميفرمود"

 امير تيمور گرگان مامای ايشان می شد پدرم قنبر علی دربار و مسکن ما قندوز است .... )١(.اميرنظر بھادر گفتندی

  »....دربارداری را دوست می داشت
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ودم مال و متاع دنيا بی پروا می بز درويزه از سيد علی نقل می کند که در خورد سالی طبيعت من خيلی آزاده بوده ا"

  »بنابراين مردم ديوانه ام خيال نموده در خانه ھم مرا به اين لفظ خطاب می کردند

 مرا ھيچ بنا بر عادت جاريه ارکان خاندان مااطفال خورد سال خاندانی ھا را برای تربيه و دوستی انتخاب می نمودند«

 »....کس نه پسنديده و می گفتند که اين ديوانه است

سيد علی "بان شخص زباز ھم از " فتح ھند و نقل سيد علی از قندوز به ھند" ھمين کتاب زير عنوان ١٩٣در صفحۀ 

  :می خوانيم" ترمذی

ًزمانيکه محمد ھمايون پادشاه را خداوند متعال فتح ھند روزی گردانيد پدر مشفقم را تيمنا و تبرکا با خود به ھندوستان « ً

  »...باری پوشانيده با خود به دربار پادشاھی حاضر می کردبرد پدر محترم مرا لباس در

  :می خوانيم" سيد علی ترمذی"باز ھم از زبان " تأھل و اقامت"وان عن کتاب زير ٢٠٢در ادامۀ مطلب در صفحۀ 

ان بدون از اصول جاريۀ افغانھا است که عالم يا صالحی که از قبيلۀ ايشان نباشد و او را به پسندند اکابر و کالنتران ش«

بنابرين عادت جاريه ملک دولت ملی زئی که از قبيلۀ ..... مھر معجل خواھر و يا دختر خود را به نکاح او می دھند

را به نکاح من داد خودم ھرچند از پابندی عيالداری خودداری ) بی بی مريم(بارکشاه زئی اين طايفه است خواھر خود 

امور نا موافقی توليد می نمايد ليکن مراعات دل يک مسلمان ھم از لوازم می نمودم زيرا اين عاليق برای ارباب شغل 

  »...بود از مروت دور است که يک مسلمان را از خود آزرده بسازد ناچار قبول نمودم 

  .از زبان خودش" ھاھشميان"خوانندگان نھايت عزيز، اين بود بخشی از زندگانی شخصی يک تن از نامدارترين اجداد 

چه نقاط اختالفی وجود دارد، باشد " ھاشميان"و " سيد علی ترمذی"يم که بين گفتار ريشه و شاخه يعنی حال می بين

  :به استناد گفتار جدش نيز به اثبات برسد" ھاشميان"دروغگوئی و الفزنی 

سيد علی  " سال قبل ادعا می دارد، در حالی که شخص٨٠٠انتقال آنھا را به وسيلۀ پادشاه مغلی ھند در " ھاشميان "-١

در واقع .  ميالدی اعالم می دارد١۵٣٠به سلطنت دھلی يعنی " ھمايون"اين انتقال را بعد از رسيدن " ترمذی

اين که چنين دروغی را چرا گفته است و .  سال دروغ گفته است٣٠٠در بيان انتقال خانوادۀ شان به ھند " ھاشميان"

 که در عقب اين جعلکاری ھم راز و خواستی نھفته است، به يقين در ادامۀ انگيزۀ آن نادانی و يا بی مباالتی بوده و يا اين

  .بحث اشکار خواھد شد

ھند ياد می کند، در حالی که با يک نظر اجمالی می توان دريافت که در آن زمان " شاھنشاه"، از "ھاشميان "-٢

و " دھلی"توانی بود که تمام قلمروش از نا" پادشاه" بلکه ،را معنا می داد" شاه شاھان"که " شاھنشاه"نه " ھمايون"

توابع دور برش تجاوز ننموده، توان برآمدن از حصار دھلی را نداشت و بر مبنای ھمين ناتوانی بود که که سرانجام در 

تاب مقاومت " به شيرشاه سوری"معروف " فريد خان"برابر خيزش ھای ظفرمند اقوام پشتون و سردار شجاع آنھا 

" صفویشيعۀ " ،"شريعتی"انستان و از آنجا به دامان متعصبين مذھبی صفوی که حتا شيعه ھائی از نوع نياورده، به افغ

  .را ننگ دامان تشيع معرفی داشته اند پناه برده از آنھا کمک طلب نمود

می گيريم و کار ن" ھاشميان"از معيار " قنبر علی" خانۀ پدر ما آباد که به اساس نام - "قنبر علی"ً، اساسا "ھمايون "-٣

  را که به استناد نوشته ھای پسرش شيفتۀ -را به دامان  ھموطنان شريف ھزارۀ ما حواله نمی کنيم"  قنبر علی"گند 

راه يافته، نه اين که خودش از " ھمايون"صرف به دنبال پدر به دربار" سيد علی"دربار و تجمل بود، با خود برده است، 

  . که شاه مغلی ھند وی را با خود به ھند ببردچنان صولت و عظمتی برخوردار باشد،

که غلغل و آواز جوشش ديک الف و پتاقش مرز ھای تاريخی نمی شناسد، باز ھم برای آن که خود را " ھاشميان "-۴

بزرگ و خاندانی نشان دھد بر بيچاره جد ديوانه مجازش تھمت بسته ادعا می دارد، که شاه مغل خواھر خود را به 
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 ملی زئی که يکی از شاخه ملک"با گفتارش که خواھر " سيد علی ترمذی"آورد؛ در حالی که شخص ازدواج وی در

  .را به زنی گرفته است" ھای بارکشاه زئی بود

، می تواند به مثابۀ گواه و سندی به شمار آيد که دروغگو و "سيد علی ترمذی"آنچه که در اين نقل ھای قول از زبان 

می " سيد علی ترمذی"ًو اقعا از احفاد وی است، موجوديت الف و گزاف در سخنان " ميانھاش"تھمتگر بزرگی به نام 

سيد علی "بدرستی که از احفاد " ھاشميان"نشاندھندۀ آن است که " سيد علی ترمذی"به عبارت ديگر الفھای . باشد

  :به صورت مثال. می باشد" ترمذی

معرفی می دارد، در حالی که فاصلۀ زمانی بين اين " رگورگاناميرتيمو"پدرش را خواھر زادۀ " سيد علی ترمذی "-١

 سال حساب نمائيم، ۴٠ سال است که ھرگاه سن متوسط افراد در آن زمان را در باال ترين حد يعنی حدود ١٨٠دو حدود 

د و می را می خوان" قصص االنبياء"ھر چند وقتی انسان . نسل فاصله وجود دارد ۴ بيش ازديده می شود که بين آنھا 

 ساله صاحب ١١٠" ھاجر" سالگی از ١٣٠در " ابراھيم" سال عمر کرده اند و يا ٩٠٠ "نوح"مانند" پيامبرانی"بيند که 

  !"بچۀ قنبر کمت: " بگويد"سيد علی ترمذی"فرزند می شود، نا گزير می گردد به دروغگوھائی از نوع 

قوام پشتون در کل حين زن گرفتنش می نمايد، او با عبارات به تمام ا" سيدعلی ترمذی" از ھمه باالتر اھانتی است که -٢

نچندان پنھان به صراحت ابراز می دارد که پشتونھا حين مواجھه با يک عالم و يا انسان صالح، با دختر پيشکردن 

که ی يعنی جائ" سراجی"تا جائی که من تاجيک در کوچۀ .  می خواھند اورا به خود جذب نمايند-پيشکردن .. - بخوانيد 

نصف عمر خود را در آنجا گذرانيده اگر نگويم  تمام ھمسايه ھای ما، به جرأت نوشته می توانم اکثر ھمسايه ھای ما را 

از آن دروغ ھائی " سيد علی ترمذی"شاخه ھای متعدد مليت پشتون تشکيل می داد، می توانم شاھدی دھم، اين ادعای 

به پشتونھا نسبت می داد، سر به سالمت برده نمی توانست، به خصوص است که حتا اگر در ھمان صلح نيز کسی آن را 

ر بيايد، خواھرش را به يک بيگانۀ آسمان جل بدھد، آنھم بدون آن که نخست داماد خيلی وجود داشکل دادن دختر، که بر

 يافتن راه حل عجل وم جگره باالی مھر وازداشته باشد و مطابق رسم رسوم منطقه، داماد خيل زبان باز کند و بعد 

   .با شناختی که من از اقوام پشتون دارم دروغيست بس اھانت آميزعقدی صورت گيرد، 

خوانندگان پشتون پورتال نظرشان را بيان دارند، تا " دختر و يا خواھر پيش کردن"چه بسا بھتر باشد در اين مورد يعنی 

مريم بی (و نشکستاندن دل ملک قريه، با خواھرش را که از روی شفقت " سيد علی ترمذی"بيچاره " ذھنيگری"من با 

  !!ھمبستر شده است، به ناحق مالمت ننموده باشم؟؟) بی

  ادامه دارد

  

امير تيمور گرگان در قرن ھفتم گذشته و سيد ترمذی از قرن دھم است بنا برآن ھمشيره زادۀ حقيقی امير تيمور ) ١(

  - پاورقی از خود کتاب-.اوشان باشدگورگان شده نمی تواند ممکن است از احفاد ھميشرۀ 

  

  :يادداشت 

  .نقل ھای قول آگاھانه ويراستاری نشده تا اصالت آن حفظ شود، ھر چند اغالط مشھودی در آن وجود دارد

 AA-AAادارۀ پورتال


