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  02/20/0213              داکتر سیدخلیل اهلل هاشمیان
 

 های پوچ اتهام
 !توطئۀ دشمنان من است " ذکريا يوسفزی"

 

که در  ندسال قبل مقاله ای خوانده بود که چند نداز جرمنی گفتزبان پختو ه بدر يک صحبت تلفونی دوست محترمی 
و از من پرسیددند که اصل پختونها روايت شده بود،  ۀو عنعن تأريخانتقادات شديدی باالی ( هاشمیان)آن از قول من 

 عرض کردم که در.  . .شان بفرستم برای کجا نشر شده و تقاضا نمودند تا يک کاپی مکمل آن مقاله را شما در ۀمقال
قاله ای که آن م ۀبار درخواهد بود جناب شما  بهترسال مجله داری مقاالت زياد از قلم من نشر شده، اما  00مدت 

 در ، آنگاه ها نقل قول شدهز زبان يا قلم من چه چیزمی معلومات بمن بدهید تا ببینم اک چند سال قبل خوانده بوديد
 در موصوف مهلت خواست و دو روز بعد ايمیلی بمن فرستادند و. ا تقديم خواهم کردمات کامل بشمزمینه معلو

ذکريا "بقلم شخصی بنام  "افغانستان تأريخپژوهش سرای "يت ويبسا مقاله ای بود که در" لینک" آن ۀضمیم
اول مقاله ديده  نشرشده و تصوير شخص مذکور نیز در  0222اپريل سال   13 تأريخه شهر مونشن ب ، از"يوسفزی

ذکريا " به تصوير  قدر هر NET.AFGHANISTANHISTORY.WWW: قرار است  کود ويبسايت مذکور ازين.  میشود
، وقتی به متن مقاله حال خشم نشان میدهد را آدمی عصبی و در تصويرش او، دقت کردم او را نشناختم" یيوسفز

را ( زکريا)و  کم سواد، چونکه نوشتن نام خود را ياد نگرفته طبعا و، استابتدايی  ۀنويسنددريافتم که رجوع نمودم 
هکذا  ./ذ/ نوشته شده نه به / ز / ر به چند با( مريم) ۀسور در( زکريا)حالیکه نام حضرت  در ، نوشته است( ذکريا)

دروغگو  تقلب کار وروی اين وقت  همان بار اول امروز خواندم، ورنه در سال قبل نشر شده،  را که چهار ومقالۀ ا
 .ساختم  را سیاه می

جملۀ  پیروان  از مطمئن شدم که او ً و کامال بدفاع از قوم پختون نوشته شده خواندم  ًامقالۀ طويل او را که ظاهر
و و زعما  تأريخ گرفته تا دست قرار ۀآل پیوسته و" خراسان طلبان" گروهه ب ًاباشد که بعد میلوژی کمونستی ايديا

ذکريا "سیاق نوشتار  - بگويدسزا و الطايالت  نان خواهد از قلم ديگرا که خودش می را آنطوری قوم شريف پختون
 نوشته وو قوم شريف پختون  تأريخ ۀدفعات در باره بخراسان طلبان که  نیز به الطايالتی مشابهت دارد" يوسفزی

يکتن از مدافعان قوم حیث ه بطفالنه  قسم يک تکتیک بسیاره و ب ًاظاهرخودش را " ريا يوسفزیکذ". ندکرده ا نشر
 ۀجمل درها اظهر من الشمس است  ارتباط حقوق پختونه که موقف و نوشته های او بهاشمیان را  وزده  پختون جا

 شحیات در ًاکه ابد هايی نقل قول کردهچیز هاشمیانقوم پختون انتخاب نموده، و از قلم کنندگان  قادتان خواهان و بد
آن از  که درآن قسمت آنرا ذيال اقتباس میکنم فقط " ذکريا يوسفزی"ويل ط ۀمقال من از - ستچنین چیزهايی ننوشته ا

ها و  يت های بی مسئولیت چه تهمتاويبس ببینند که در بخوانند وتا هموطنان محترم هاشمیان نقل قول شده است 
 :نشر شده استی نويسندگان افغان باالاراجیفی 

نويسندگان متعصب ما چنان  دشمنان افغانستان در وجود: در وجود نويسندگان متعصب افغانی : 0-ماده الف "" 
 بوده و دسیسۀ ديگر خطرناکتر هر ۀ خود ازبنوب که اين پارچۀ ما بمیان آورده اندکي دشمنی را در بین ملت واحد و

جامعه  ريق آنها به اقشار ديگرطاز  شته واد بسیار بد باالی روشنفکران ما که آينده سازان جامعۀ ما هستند تاثیر
بدون گان اين نويسند ۀاز نوشتدرين جا چند نمونه  . برد بین می ترقی افغانستان را از تهداب آرامی و ال نموده وانتق
يکی ازين دشمنان وحدت   .گذارم می شما خوانندگان عزيزه ب قضاوت آنرا گرديده و کاست آن تحرير و کم 

اساس  دولت معاصر افغانستان بر سنگ بنای: ""نويسد وی می ، وهاشمیان است سید( 1)رسویافغانستان آقای پروف
شی، کوچاندن اجباری، نژاد پرستی قبیلوی، خشونت طلبی، وحشت گرايی، لشکرکشی، تاراج، غارت، نسل ک

 شاه درانی ملتانی در دو احمد کبیر لوطی گری بدست جنگ ساالر و، ناموس ستیزی ، تمدن ستیزیفرهنگ ستیزی
 آيا پشتونها يا اوغان تازه ترين قبايل مهاجم و: "" نويسد میجای ديگر  در .""گذاشته شد شصت سال قبل و صد

نژادی قبايل پشتون يا  و ی تأريخاين درحالی است که تا هنوز زادگاه  ؟ سرزمین خراسان نیستند کوچ نشین در
قبايل  آيا . بومی هستند ی خود قبايل مهاجم، اشغالگر، وغیرتأريخاز لحاظ  دارد، پشتونها قرارال ؤس اوغان زير

ها يگانه مردمی هستند  پشتون""  :نويسد می اينجا باز او"" نیستند؟  فرهنگ ستیز شتون کوچ نشین، خیمه نشین وپ
هرقدر  شريف قبیلۀ خود تفاوت قايل نیستند، هرکه پشتون است ولو و و وطنفروش، جنايت کار وطنپرست  که میان

http://www.afghanistanhistory.net/
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_s_k_eteham_hay_pootsh_zekria_usufzai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_s_k_eteham_hay_pootsh_zekria_usufzai.pdf
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ولی .""  شود افتخار شناخته می فرزند پر سايۀ پشتونولی، ، در زيرهم باشدخاين و وطنفروش  و خیانت کار بدنام و
 تواند که چطور ديده نمی ناپاک وی اينرا ضمیر نابینا و برد وهم چشمان می از ياد صطالح پروفیسور اين با
 ًاها دسیست رف پاکستانی ها و انگلیسطتشکیالت شان از  جنايت طالبان که اکثر مورد زبان در ده های پشتوننويس

بدنامش پشتونها  ۀی و ادارزمورد خیانت های آقای کر هم چقدر در اد نموده اند وها ساخته شده، انتق بین پشتون از
مردانه ن ناجوا نجیب اهلل پشتون نبود که توسط طالبان بسیار بشکل وحشیانه و و آيا دکتورروز تحرير می نمايند،  هر

ها، و شما آقای  میان پشتون خاين در و افراد من فقط يک چیز روشن است که طالبان  دزن در ؟ بقتل رسید
ای قآباز  . و مشوره می گیريد، يعنی از انگلیس ها هاشمیان، و امثال شما از يک منبع تغذيه شده  پروفیسور

 :هاشمیان می نويسد
دوری بدست شريرترين قدرت های زبی هويت که امروز غرق در وحشت و م وحشی، بی فرهنگ و ۀاوالد"" 

ا وحشت افگنی، گروگانگیری، قاچاق مواد مخدر، فرهنگ ستیزی، د بنتوان کنند می می فکر هستند،  عصر راستعما
و درکدام وقت  کجا خود اين پروفیسور نشان دهد که در""  ات خواهند داد ؟جبحران هويت و زوال ن از خود را

چپاول دارايی های عامه،  ات، قتل ها، بی ناموسی، فرهنگ ستیزی، خیانت کاری، وطنفروشی، دزدی، چور ويجنا
ود، فهیم، حزب عربانی، احمد شاه مس انآقاي ۀادار ۀمسلح وطن وغیری ن، از بین بردن اداره و قواتخريب وط

مورد اعمال آنها ياد آوری ننموده، نزد وی آنها  حالیکه درهیچ جا در وی در ؟ نوشته است ،و دوستمی ها وحدت
 "".خوانندگان محترم مجموعش بی هويت، شما خود قضاوت نمائید، در يک قوم  هويت هستند وی افراد ب

ذکريا "که  قلم باين خاطر)خوانديد هاشمیان قلم  زرا اهای جعلی و دروغین  حاال که هموطنان محترم نقل قول
 ۀمراودشناسم و با او  را نمی" ذکريا يوسفزی" ، و از آنجائیکه (قل قول کردهن هاشمیاناز نوشته های " يوسفزی
   :قرار است ازين( افغانستان تأريخپژوهش ويبسايت )متصدی محترم  از االت منؤهنگی نداشته ام، سفر قلمی و

حلقه های مهاجرين کنم که در می کلفورنیا نشر در( افغانستان ۀآئین)امروز مجله ای بنام  تا 1288سال  من از( 1
کتابخانه "ر نسخه های مکمل آن د توزيع شده وبداخل افغانستان  هم  و هندوستان و پاکستان ،اروپاافغان در امريکا، 

و فرهنگی که من نوشته ام در انتقادی  ،فیصد مقاالت سیاسی، ادبی 28 .موجود است" رس امريکا در واشنگتنکانگ
 ، چند(جرمن آنالين افغان)ن در ويبسايت وزين آیصد متباقی مقاالت من قسمت اعظم ف دو. شده اند همین مجله نشر

تا هم در  يکی دو و( آسمايی)ويبسايت وزين  مقاله در چند اواخردرين  و( آزاد افغانستان)له در ويبسايت مقا
ها درهرجای دنیا که هستند هاشمیان و موقف  الحمدهلل افغان .شده اند نشر( بر لراو)و ( دعوت)وزين ويبسايت 

 ذکريا"که  و الفاظی مقاالت خود کلمات  درهیچ يک از گويم که می جهر بلنده ب من .شناسند سیاسی او را می
دانند که اين  می اهل قلم حتمًا هموطنان گرامی و اهل مطبوعات و. از قلم من نقل قول کرده، ننوشته ام" يوسفزی

فرهنگی من اجازه  علمی و ۀسابق ً اصوال. نیست نگارش من نبوده و ۀشیو قلم من و نوشته ها و اين نقل قول ها از
های رکیک را بیک قوم شريف،  و ناسزا و دشنامبی محتوا  و دروغ،  پا غلط  تا سرنین اراجیف دهد که چ نمی

نام نامی افغانستان،  سس کشور وؤاحمد شاه بابای درانی محضرت ه که افغانستان نوين را بنیاد گذاشته و ب قومی
سالی که من  00طول  در. شاه درانی نیست احمد پختونی و ضد ضد ۀمن روحیۀ روحی عالوتًا . نسبت بدهم
نوشته و  و هر یب پختون بودهجحمايت از قوم ن اکثر مقاالت سیاسی من در افغانستان بوده ام،  ۀآئین ۀلجمتصدی م

غیرت  با فرهنگ قوم آزادی دوست و ، هويت وتأريخ چون خنجری متوجه قلب آنانی بوده است که بر من ۀمقال هر
های  ويبسايت مجالت و جرايد و يا اصلی خود در ستعار وبا نام های م که اين قوم را آنهائی –پختون تاخته اند 

 .انترنتی اجیرخود، تخريب و توهین کرده اند
،  (ئلحشمت اهلل سا)، (علی ياور)، (عبداهلل رها)ن چوهای مستعاری  منظورم گروه ضد پختون است که گاهی به نام

کسان  و –نويسند  ها الطايالت می ختونضد پ ، وغیره بر(درويش دريادلی) ،(انجنیرعظیم اهلل)، (خان يوسفزیآدم)
، (بشیر بغالنی)، (دستگیر پنجشیری)، (پوهنمل نصیرکامجو)، (رحمت اهلل بیژنپور)قبیل  ديگری هم بنام خود از

 خواجه بشیراحمد)،( اصیل دولت شاهی)، (نعیم کبیر)، ( نورالحق نسیمی داکتر) ،(لعل زاد داکتر)، (لطیف پدرام)
 –کنند  می نشرو بیانات ها مقاالت  وغیره برضد پختون( يونس فريد داکتر)، ( قوی کوشانمحمد )، ( انصادری

اينها اما  -باشند خود میات نظر بیانگر ،بیان و اساس آزادی فکره کنند ب که بنام خود ضديت می اگرچه آنهائی
، "ساالران هقبیل"، "گرايان هقبیل"، "فرهنگ ستیزان"ن ونوشته های خود کلمات و اصطالحاتی چ در عموم  بطور

، "غارتگران"،  "نوکران پاکستان"، "جیران بیگانها" ،"نوکران انگلیس"، "خاينان"، "وطنفروشان"، "عظمت طلبان"
م اين اصطالحات يک کاربرد تما هدف از. می برند بکار و غیره وغیره را" باباهای جاهل"، " حاکمان غاصب"

  .باشد می پختونشريف قوم ه ب نچیز و آن توهی
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ختونها، چند بار تهمت پ ۀحقوق حق موقف حق بجانب من برای دفاع از بخاطر( خاوران)ه ويبسايت گفتنی است ک( 0
جهان بینی من  من طالب نیستم و .استخوانده " طالبان پیرو"و " طالب"و مرا  دشنام بمن حواله کرده  وهای ناروا 
  . کنم می حقیقت بیدريغ دفاع کرده و اما از حق و. دهد طالب يا پیرو طالب باشم اجازه نمی

و ننوشته که از کدام مقاالت من که در کجا  مقالۀ خود ريفرنس نداده  اخیر در متن و" ذکريا يوسفزی"حالیکه  در( 3
اين وظیفۀ آيا قلمی داشته باشم،  ۀخواهم با او مراود و من نمی، مطالب فوق را اقتباس کرده است ؟ کی نشر شده و

پرسید که آن  می "ذکريا" مذکور از مقالۀ نبود که قبل از نشر( افغانستان تأريخپژوهش برای )متصدی پورتال 
 میهاشمیان را  متصدی مذکور يقینًاخذ نداده، أم" ذکريا "چون ؟  ا از کدام منابع اقتباس کرده استمطالب ر

شما نوشته ايد، کی و  هاشمیان نپرسید که آيا اين مطالب را از، الطايالت ، چرا قبل از نشر اين دروغ ها وشناخت
تمام قوانین  ات خود درذحقیقی ب و یمنظور تخريب يک شخصیت حقوقه بدروغ  نشر اکاذيب و افتراء و  کجا ؟ در

 . باشند آن می ۀوابدمسئولین چنین رسانه ها ج شود و دنیا جرم پنداشته می رسانه ای در
او  شريک بوده است، عالوتًا شود که متصدی ويبسايت مذکور نیز درين توطئه و تقلب همکار و میپس معلوم  (4

 تأريخپژوهش برای "عوض در واغفال نموده اطالعات عامه مسئولیت خود را بحیث متصدی يک ويبسايت 
دانم که  من نمی  !کرده است  نشر ستان جمع آوری وافغان تأريختقلب و دروغگويی را برای  ، "؟ افغانستان

هر کشوريکه ويبسايت مذکور  اقامت دارد، ولی حق قانونی من محفوظ است که در ويبسايت مذکور بکدام کشور
دارم تا نام متصدی و موقعیت ويبسايت  هموطنان محترم تقاضا می و از آنجا اقامه دعوی نمايم  در نشرات دارد، 

 . ندبمن افشاء نماي مذکور را
 چند ويبسايت  در ً قبالوغیره ( دوشیچی)، (اسکاری) ،( سنگ شکن)مستعارهای با نام( استاد صبا)شخصی بنام ( 0

دزدی و  ،(آريايی)متصدی ويبسايت آقای شکراهلل شیون و توجه و همت بکمک ماه قبل چند ، نشرکرده بودمقاالتی 
استاد ) همان دزد بعدًا و -می سپرد به نشرويبسايتها  بنام خود در که آثار قلمی نويسندگان ديگر را شد ءافشاتقلب او 

معرفی بمردم و اهل مطبوعات  حیث دزد و تقلب کاره ب( جرمن آنالين افغان)پورتال وزين  دربا پشتاره اش ( صبا
اگر متصدی  و – شود نی معرفی میافغاجامعۀ ه بهاشمیان توسط دومین تقلب کار " ذکريا يوسفزی"اينک . گرديد

 احساس مسئولیت با خودش درين دسیسه شامل نباشد و شهامت اخالقی داشته باشد، بايد " ؟ تأريخپژوهش "ويبسايت 
  .زمینه همکاری نمايد در
 شکراهللکه جناب آقای  و شرافتی اخالق  مانند( ؟افغانستان تأريخپژوهش برای )صورتیکه متصدی ويبسايت  در( 6

 اخالقی و مطبوعاتی همکاری  از" ذکريا يوسفزی"برای افشاء تقلب ، ندنشان داد (آريايی) متصدی پورتالشیون 
آرشیف  زا ً الماکدر باال اقتباس شده، يک قسمت آن  را که" ذکريا يوسفزی"مقالۀ تقلبی و ساختگی  و، بگیرد کار

انتقام  لذتیکه درعفو است در: "" کنم که آنصورت به آن مقولۀ معروف اکتفا می در ويبساست خود زايل سازد، 
 ."" یستن

خراسان "انگشت شمار پختونها است که در خدمت   قوم پختون باشد، اما ازجملۀه شايد ب"  يوسفزی ذکريا( "7
ولی درحقیقت ها،  دفاع از پختونه ب ًاه توسط او ظاهردسیسه است ک و مقالۀ او يک توطئه و گرفته  قرار" طلبان

مطالعه و  یتأريخل مسايه آن عده هموطنان ما که ب. ها نوشته شده است بدنامی پختون وبرای تحقیر، توهین 
.  را بخوانند تا متیقن گردند که اين مقاله هدف تخريبی دارد نه دفاعی" ذکريا يوسفزی"دسترس دارند، بايد مقاله 

مقالۀ اساس  چون اول و. آثار يک عده نويسندگان ديگر نیز درين مقاله نقل قول شده که شايد تقلبی باشند از عالوتًا
بعد از اين  –" ؟  تأريخپژوهش "ويبسايت  مقاله درتقلب گذاشته شده، موجوديت آن  به دروغ و" ذکريا يوسفزی"

 . دساز زايل میرا  مذکوريت ويبسا اعتبار حیثیت و  -گری مستند  ءافشا
 

 ختم
 با تقديم احترامات بهمه ويبسايت های افغانی

 داکتر سیدخلیل اهلل هاشمیان 
 
  
 

          
 


