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  !اشميان را خوبتر بشناسيم سيد؟ خليل هللا ھ: يدئبيا

  .ته چی نه شرميږی تا به څوک و شرموی

  

مثل سابق که ه ريانا، باز بآو سايت ) دعوت(قای خليل هللا ھاشميان در سايت سباوون آ  ٢٠١٧ ماه جوالی ٢۶تاريخ ه ب

بلکه وی به يک ر باران نمود ُدجانب را نتنھا  ايه اين بار ن. ی وی است درفشانی نموده گی و ھميشگعادت بمر

ه  کشور ما که تمام  عمر خود را در راه خدمت بۀ افغانی ديپلومات مجرب و ورزيدۀشخصيت محترم و عزيز جامع

و، گاين شخص عليل و مريض روانی خليل هللا ھاشميان درغ.  است؟ نمودهافشانیل گوطن و مردم سپری کرده نيز 

تنھا ه فتن شھرت ملی دارد وی نگ سرا،  که در ھذيان و دروغ گناين جف. و، از ما مردم دست وردار نمی شودگھذيان 

 قای جميلی صاحب را تحريف نموده بلکه وی ھميشه نوشته ھای ھموطنان را تحريف میآنوشته ھای بنده و جناب 

خان ز از زبان ھيچ کس  باالی مرحوم محمد داوودگنويسد که من ھر ی میائر نو خود به چی ديده دۀنمايد، وی در نوشت

 اين نوشته است به من و جناب جميلی ۀن،  ضميمآ خود که لينک ۀتھمت جاسوسی به کشور روسيه ننمودم وی در نوشت

من . قای جميلی صاحب ھستيمآ من و محترم منظورش که "ويانگتف به دروغ"که نويسد  ی میئ چی بی حيااصاحب ب

که ھزار بار تف و لعنت به تو نويسم  شاه ولی خان میردنبد خانم مرحوم مارشال گدر جواب اين تعويذ نويس و دزد 

خوی ځی « ويد، گ رامی در زبان پشتو يک ضرب المثل است که میگھم وطنان ډبل ايجنت جاسوس روس و امريکا، 

  .»خو عادت نه ځی 

  :ويدگ يک شاعر می

   مزاج تو از حال طفلی نگشت              چھل سال عمر عزيزت گذشت

و و عقده يی از ما و سردار محمد داوودخان دست بردار نمی گ اين شخص ھذيان گانم تا روز مرد  اين را خوب می

که  درد خليل هللا ھاشميان درد ملی نيست بلکه درد وی درد شکم ، درد چوکی و درد مقام و  خاطریه ن ھم بآ. شود

ردنبد خانم مارشال گزدی ن به خاطر دوليخاه مارشال شاوی در لندن در زمان سفارت سفير کبير مرحوم .  وظيفه است

نوقت افغانستان و جناب  سردار محمد نعيم خان که آخان سفير وليه پلوماتيک توسط مارشال شا دۀوليخان از وظيفه شا

رديد، ھاشميان اين شخص عليل و گکرد منفک  ن وزارت کار میآحيث کارمند عالی ه نوقت در وزارت خارجه بآدر 
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ی خود را امروز ئ برطرفی وظيفه ۀن عقدآخاطر اعمال غير انسانی که از وی سر زده بود،  همريض روحی و جسمی ب

ر من و يا گکشد، ا وليخان، جميلی صاحب و اينجانب قاسم باز میه از مرحوم سردار محمد داوودخان، نعيم خان، شا

ردنبد خانم مارشال شاه وليخان گيان برو قای خليل هللا ھاشمآفته باشيم که گقای عبدالجليل جميلی به وی آجناب عاليقدر 

ليس يھودی مذھب عروسی کن چناچه وی اين کار را کرده، شما را کسی از گ يک زن انهرا دزدی کن، برو ھمرا

ول ؤنصورت من و جناب عبدالجليل جميلی صاحب صد در صد مالمت و مسآوزارت خارجه منفک کرده نمی تواند در 

.   دولتی خود از دست وی سر زده کار خود وی است ۀ چی که ھاشميان در وقت وظيفن ھرآباشيم، ولی  در غير  می

ردن بند الماس خانم مرحوم شاه ولی گکه   ھاشميان وقتی. )که خود کرده را نی درد است نی درمان( به اين معنی ،  

ھودی مذھب عروسی کرد، ليسی يگردنبد وی در يک فرصت کوتاه به يک خانم انگيدن ان ددز يد، بعد ازدخان را دز

ھاشميان بيچاره به معاش خواھد،  ليس پول میگ يک خانم انانھم بآنوقت در شھر قيمتی لندن عروسی کردن آ در ًاطبع

 جر، خرگتوانست مصارف عروسی را در شھر لندن پوره کند وی مجبور بود که از يک راه جيمزباندی دي میناچيز ن

ولی خان از جيمزباند کرده نقش خود را ه ردنبد خانم مرحوم شاگی د دزۀر نقشچنانچه وی د. ن عروسی را بپردازدآ

  . بازی کردتر و موافقانه ترخوب

  يا به وخوری ککری يا به کامران شی++++++ په جھان کی ننگيالی دی دا دوه کاره 

نام احمد دارد، من برای  ه يھودی نژاد يک پسر بليسگن خانم سيتيزن انآ ان وصلت  بآ ھاشميان از !رامیگان گخوانند

  . امين يا رب العالمين.  نبرد،ش رفتهوی را به راھی که پدر مريضکنم که خداوند  احمد جان دعا می

قای عبدالجليل جميلی  و آرامی ،  مايان ھريک  مرحوم شھيد داوودخان، سردار محمد نعيم خان ، جناب گ دوستان 

 را که یلگھر . داريم  سر زده دست نداشتيم و نھای ھاشميان که از نزد وین کارآشخص نويسنده اين مقاله قاسم باز در 

  .ھر صورته ب. ب داده خودش دادهآبه 

ريانا به نشر آ  در سايت دعوت و ٢٠١٧/٢٧/٧ نو خليل هللا ھاشميان که به تاريخ ۀشتبه نو ًا لطف،رامیگان گخوانند

 خاطر وضاحت موضوع چيزیه ھمچنان ب. دارم توا جلب می بی محۀن نوشتآخواندن ه رسيده توجه شما عزيزان را ب

خاطر دو ه  من بۀن نوشتآ  نوشته بودم ، ٧/٢۴/٢٠١٧تاريخ ه  ب"افغان جرمن انالين" نظر سنجی ۀکه من در دريچ

نھا که از من آخاطر لطف ه نھم بآرانقدر جناب سيستانی صاحب گقای استاد آوار ما ھريک جناب قاسم قاسمی و گبزر

تاريخ ه د سالم ملکيار که وی بوقای داوآ ۀجواب  نوشته  من ھم بۀن نوشتآ نموده بود نوشته بودم، توصيف

نوشته ... )  سرطان سر اغاز مصايب چار دھه٢۶کودتا (  تحت عنوان "افغان جرمن انالين" در سايت ٧/١٧/٢٠١٧

ن نقل قول جناب آ ًچون اصال. ن بود مۀقای جميلی صاحب ھم به خاطر تبصرآ محترم ۀھمچنان تبصر. شده بود، بود

ينه آئ" ۀد سالم ملکيار از نقل قول ھاشميان که دو سال پيش وی در سايت افعان ـ جرمن و چند سال قبل وی در مجلوداو

  .رديده بود ، بود گ از قول شرر به شرارت ھاشميان ذکر "انيھاشم

قای ولی احمد  آجناب ه مکار، شما در اين چند سال بقای ھاشميان آجناب . که دزد سر خود پر داردند ه افتگ راست 

 چی بی ايلی ھا چی چيزی نبود که نثار وی و ظاھرشاه و نادرشاه نکرديد، ولی امروز بريانا خآول سايت ؤنوری مس

کدام چشم و حيا ، که شکر از ه شما ب. يدئنما ی از وی و جناب اعليحضرت محمد ظاھر شاه تمجيد میئی و ديده درائحيا

ر صاحب و از گارگقای ولی احمد نوری، جناب معروفی صاحب، جناب نآاين دو نعمت برخوردار نيستيد از جناب 

 کردن يا وخواھيد، عف  میو عفه ايد کثير از افغانھا که شما خود به قلم خودتان از بی باکی تان اعتراف نمودۀيکعد

که  پدر  خاطریبه نھم آ کرده نمی توانم، ونکردن حق ھر فرد است ولی شخص خودم به ھيچ صورت شما را عف



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ندان قوم شما ی شما و ھمچنان برادرھا و برادرزاده ھايم به پسران کاکایمھربان من به خاندان شما يعنی پدر و کاکا

  .نامھای سيد عبدالرزاق پاچا و سيد عبدالوھاب پاچا نموده بخشيدنی نيستمه سيدامير جان ب

  در سايت ٧/٢٧/٢٠١٧تاريخ ه  خليل هللا ھاشميان که بۀ جرمن انالين، به اين نوشت–رامی سايت افغان گان گخوانند

 که در مدح پادشاه محترم اشھاشميان در اخير مقاله . دارم  شما را معطوف میهرديده توجگريانا سلطنت طلبان نشر آ

 صحت من درين - يادداشت ٢٠١٧ جوالی ٢٧ - سيد خليل هللا ھاشميان «   .اردگن اسبق نوشته چنين می
 خصوصااز محترمان ولی احمد –روزھا چندان خوب نيست، اگر رفتنی شدم از ھمه بخشش می خواھم 

 -  سيد ھاشم سديد وچند ھموطن ديگر– انجنير صاحب خليل هللا معروفی - نوری، استاد نگارگر محترم 
د ھا صورت گرفته، از به خاطر افغانستان و مسايل سياسی و فرھنگی آن، با يکعده دانشمندان برخور

 من در امريکا ھمه عمر و دارايی خود را در افغانستان –کالن کاری ھای سابق معذرت می خواھم 
  ».صرف کرده ام و اکنون در پناه کمک پسرم ايمليار به سر می برم

 گيلی صاحب بزرقای جمآ ضد من و هريانا بآايت سباوون ، دعوت و  خليل هللا ھاشميان که در سۀ به اين  نوشتًالطف

  .دارم بدون موجب نوشته شده توجه شما سروران را جلب می

  

Dawat Media  

ال را ؤ چند س"ينه ھاشميانآئ" ۀول مجلؤقای خليل هللا ھاشميان مدير مسآ از ٢٠١٧/١١/٢تاريخ ه بنده چند ماه قبل ب

داد که نداد، نمی دانم  وی قدرت جواب دادن  ت من جواب قانع کننده میاالؤن سآمطرح نموده بودم  که بايد وی به 

 تا اين دم طفلیقای ھاشميان از آخوب خبر دارم، چون . زند الھای من را ندارد و يا خود را در کوچه حسن چپ میؤس

مام اعمال غير انسانی  که از تیالزم نمی دانم تا اسمای افراد.  دارداسزفتن در بين افغانھا شھرت بگ گدر فساد، جفن

  اسمای شاھدان عينی پرداخته میی نمود، در صورت ضرورت به افشاهاين را ھم بايد عالو وی خبر دارد ذکر کنم،

ه مد  در اينجا بآکه وی به امريکا  م نام بود، ولی وقتیگ يک فرد بسيارعادی ١٣۵٨ھاشميان پيش از سالھای  .توانم

ن آھسته آھسته آ. ، شروع به نوشتن يک بولتين نمود"اميد" مدير اخبار "قوی کوشان"قای آخاطر پيدا نمودن پول مثل 

ه دانشمندان باز ن وقت يک عده آنامه تبديل شد، در و معنوی افغانھا  به مجله يا ماھبولتين توسط پولھا و کمکھای مادی 

 کرده هان توجگر خوانندگی نمودند، ا ھاشميان ھمکارۀزادی افغانستان به نوشتن مضامين عالی به مجلآخاطر جھاد و 

خاطر وطن عزيز و ه نھا اين کار را بآوار و دانشمند ما که گغير از نوشته ھای چند بزره  ھاشميان بۀينآئد در نباش

ينه ھاشميان آئ ۀوضاحت ديده خواھد شد که مجله ذاريم ، بگن مضامين را يکطرف بآ خود می نمود،  ۀمردم درد ديد

قای قوی کوشان آ افغانی مثل ۀری نيست، در اين وقت است که ھاشميان در بين جامعگم نامه چيزی ديبيش از يک دشنا

و نظر اندازی کنيم اين شخص گو و درغگر به سوابق اين شخص ھذيان گ اًاصال. شود صاحب نام و نشان کاذب می

ھم است و به ھمين خاطر بود که ردنبد خانم مرحوم مارشال شاه ولی خان در لندن متگمکار به جرم مشھود سرقت 

. نوقت افغانستان در لندن وی را از وظيفه رسمی ديپلماتيک دولتی منفک نمودآمرحوم مارشال شاه ولی خان سفير کبير

 مرحوم مارشال شاه ولی خان ی خود مکتوب رسمی انفکاک خود را که مزين به امضاۀچنانچه خود ھاشميان در نوشت

  .ذاشتگ در اختيار سايت افغان جرمن انالين ً و نقالًان مکتوب را جنسآلندن بوده ، سفير کبير افغانستان در 

 و اعضای کميته مرکزی حزب "ببرک کارمل"ال من ، که من ارتباطات وی را به شخص ؤھاشميان در مقابل يک س

 ببرک کارمل، سليمان اليق، اقای سيد خليل هللا ھاشميان بلبل وار از ارتباطات خود بآ نمودم ، خوشبختانه ءپرچم افشا

 مرحوم ميراکبر ۀبارک شفعی، نوراحمد نور و غيره افراد حزب پرچم و از اشتراک خود در مراسم تدفين جنازه و فاتح
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کابل، بلبل وار اقرار  یحزب پرچم در مکروينھا  اعضای کميته مرکزیاخيبر و از محافل شب نيشنی ھا و قدم زدنھا ب

ونه شخصيت گ و اجداد وی است رشد نموده و بايد اينءباآنمود ، چون شخصيت وی از طريق تعويذ نويسی که مسلک 

  ملت اعليحضرت محمد ظاھر شاه، شاه اسبق افغانستان از روم پرداخته مییينه ھاشميان از پول باباآئ ۀ مجلًاصال. باشد

که پول  خاطریه رفت بگکرد که بايد نمی   خود از افغانھا نيز پول دريافت میۀتراک مجلنام حق االشه شد،  ھاشميان ب

 عکسھای "جاتپخدای "ن پول آرديد، ھاشميان در مقابل گ ديه میأن مجله از دفتر اعليحضرت محمد ظاھر شاه تآچاپ 

ن وقت اعليحضرت محمد آرسانيد، وی در   خود به چاپ میۀاعليحضرت محمد ظاھرشاه را در پيش رو و عقب مجل

 ان پول مفت باالی ھاشميان خشکيد، يکبار ھاشميان به ۀمجرد که چشمه نمود، ب نام بابا ملت خطاب میه ظاھرشاه را ب

 بلند و رسا در سايت وزين افغان ـ جرمن انالين اعالن نمود که من ، من بعد ظاھرشاھی نيستم، و بدتراز اين ھمه آواز

که تمام عمر  نظرم از دوست بودن ھاشميان، شخصیه ين نمود ، بگع به تبليعات زھرا ضد اعليحضرت شروهوی ب

دم باشد بھتر است که در صف دشمن آکه دوست   اينیجاه فتن ضايع ساخته، بگ و دروغ گخود را در ھذيان، جفن

  تر و محبوب تر میينگ وزن اشخاص سن،وليتؤو، بی مسگو، ھذيان گونه افراد درغگباشد، چرا که به دشمن بودن اين

  . رددگ

 و است به ھمين خاطر اکثر مردمی که وی را از نزديک میگو و ھذيان گھاشميان يک شخص پول پرست، درغ

سيد . خصوص در مقابل پول نمی شناسده د، اين شخص مکار، دوستی وپاس دوستی را بنجوي د از وی دوری مینشناس

ن صادق ماند، نه به ببرک کارمل و حزب پرچم ،  نه به ظاھرشاه، و نه به رايان افغانستاگخليل هللا ھاشميان نه به ميل

  .بوسيد مال عمر که چشمان وی را می

 ۀھای شخصی و بی باکانه خاطر عقده ان ملی را بگھای بی مفھوم و سراپا دشنام خود، بزره ھاشميان ھميشه در نوشت

ويد که ظاھرشاه و محمد داوودخان افراد کم سويه و کم گ یھاشميان م : ًمثال. دھد خود مورد تحقير و توھين قرار می

قای ھاشميان شما برايم آشان ساختم که نال نمودم و برای وی خاطر ؤ قبلی خود از وی سۀتحصيل بودند، من در نوشت

ست يد که حاجی ميرويس خان، احمدشاه بابا، شيرشاه سوری، ايوب خان، وزير فتح خان، امير دوئوگتوانيد ب فته میگ

حبيب هللا کلکانی محمدخان، امير شيرعليخان، امير عبدالرحمان خان، امير حبيب هللا خان، غازی امان هللا خان، 

، محمد ھاشم بوسيد را می شه خليل هللا ھاشميان دست و چشمانمال عمر ک بچه سقاو، نورمحمد تره کی،معروف به 

يد امير جان که در زمان محمد نادرخان غازی و سردار  تان سیميوندوال، و پدر تان محمد سرور ولسوال و کاکا

ندان امنيه بودند چی تحصيالت عالی داشتند؟ و تا صنف چند مکتب لترتيب ولسوال و قومامحمدھاشم خان صدراعظم ب

ًا ی داشتم و از وی خواھش نمودم تا لطفئال ھاؤھای قبلی خود از ھاشميان سه ھر صورت من در نوشته ب. خوانده بودند

   استنمودهارايه فرمايد که تا حال ارايه ناالت من جوابھای معقول ؤبه س

 ھاشميان در زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاھرشاه و صدارت محمدھاشم خان و ی پدر و کاکا!رامیگان گخوانند

ندانی شدند، که امنت کشور را به مخاطره انداخته بودند ز ران و کسانیگحيث اغتشاشه وزارت دفاع  شاه محمود خان ب

ھاشميان در دوران صدارت شاه محمود خان صدراعظم که کدام تحصيالت عالی ھم نداشت در وزارت خارجه به اساس 

يا ھاشميان برای ما آ -رديد، گلطف و مھربانی سردار شاه محمود خان صدراعظم در مربوطات وزارت خارجه مقرر 

مربوطات وزارت خارجه  ت دراپلوممور و دأحيث مه تحصيل، ب ۀکدام لياقت، دانش و درجه تواند که وی ب فته میگ

  ؟  . تحصيلی وی چی بودۀنوقت سويآمقرر شد، در 

  تحصيلی  پدر مرحوم شان چی بود، که در زمان سلطنت غازی امان ۀتواند که سطح و درج فته میگيا ھاشميان آ –دوم 

که  یئتاجا.؟ نخير . کدام سند عالی تحصلی داشت"ُضرب َضرب"غير ه حيث ولسوال تقرر يافته بود، وی به هللا خان ب
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 ليسھا در افغانستان بودند و از اين راه امرار حيات میگ زيادی خبر داريم، اجداد ھاشميان افراد ارتباطی انۀمن و عد

ز ن موضوعات اآيرد که در گ  تماس مییرود و به موضوعات فره میطاالت من ؤو از اصل سگاين ھذيان  .کردند

کنم که اين  جوابھای مقنع و قانع کننده با اسناد و شواھد عينی داده شده  فکر میًا رف يک عده دانشمدان محترم مکرطر

 پشتونستان ۀھای مرحوم استاد عبدالرحمان پژواک  را در مورد محمد داوودخان و قضيه و تا به اين حال نوشتگھذيان 

جالب تر .  ھا را ندارده ن نوشتآرفتن مطالب گ توان اشيکروب زده ر خوانده، مغز مگخواند و يا او نقش داوودخان ن

حيث پرفيسور در زبان، از زبان شناسی به ه و و مکار تخصص کاذب خود بگکه در اين روزھا اين شخص ھذيان  اين

ظم به عرامرحوم محمد ھاشم خان صد. رساند  ژورناليزم تبديل نموده که اين به ذات خود ناتوانی وی را به اثبات می

  .  شودگدمی بزرآ ار چه بگ شود گرگ زاده عاقبت گرگ .فتند کهگفاميل وی زياد کمک و احسان نمود ولی راست 

که در طول چھل سال يک فرد مطرح کشور در امور مسايل  کسی.  ھاشميان  يک شخص عليل و مريض روانی است

 شود که در  نمايد  چطور میءن شخص تبليع سوآضد  هسياسی و ملی افغانستان را نشناسد و در اين طول چھل سال ب

ذيه غو و تگباشد، ھاشميان دو رويه درغ م  شناحت وی از داکتر محمد حسن شرق میيکی دو روز وی را بشناسد  مطلب

 وی راھای خود ه  در نوشته تعويذ نويسی چطور توانست يک شب در ميان داکتر محمد حسن شرق را که وی ھميشۀشد

  فاعتبروا يا اولی االبصارنمود، بشناسد،   کی جی بی و يار غار خطاب میۀيندجاسوس، نما

من پيش داکتر محمد حسن شرق را نمی شناختم حاال که ويد، گ  وی که میئساين دليل مزخرف و بی جای و بی حيا

شرم ، شرم ، و .  نمايدء ضد شان تبليغات سوهکه ، کس را نشناسد و ب ن شخصیآ شرم به .شناختم وی ادم خوب است

 داکتر محمد هکدام روی و چشم ھمراه نمی دانم ھاشميان ب .وليتؤو و بی مسگو، ھذيان گباز ھم شرم، به ھاشميان دروغ

و .  را نمی شناسدءر حياينظ  بییوگو و دروغگشود،  پس واضح است که اين ھذيان  حسن شرق چشم به چشم می

و اين  ليسگ انۀشد تا من برای خليل هللا ھاشميان اين غالم بچ خته می در بازار فروءای کاش حيا. حضور نداردی حيا

  .خريدم بوسيد يکی دو سير می شخص بی پرنسيپ که چشمان مال عمر را می

وی کدام شخصيت نيست که قابل احترام . فتن شھرت ملی داردگ گجفنو ی د دز، تا اين دم در فسادطفلیچون وی از 

  . ونه شخصيت باشدگ شده بايد اينگذيه و بزرغ تعويذ نوسی تباشد  اين بيچاره که از برکت

که   ميالدی وقتی١٨٨۶در سال [( .  داشتگاتنگليس ھا ازسابق  ارتباطات تنگ انهفاميل سيد خليل هللا ھاشميان ھمرا(

 پاچا که نام سيد محموده ن وقت شخصی بآدر . برد امير عبدالرحمن خان در افغانستان حکومتھای محلی را از بين می

ليسھا گليس به اساس سفارش انگنزمان انآسی داشت وی از طرف امير محمد يعقوب خان شاه و نوکر ي تعويذ نوۀوظيف

نزمان  توظيف شد اين شخص پول آسلطنت ۀ خاطرجمع کردن ماليه از مردم کنر توسط اداره حيث جارچی باشی به ب

 نآکرد و متباقی  ن وقت تسليم میآرا به حکومت  نآک فيصد کرد ي وری میآکه ماليه را از مردم جمع  پرست زمانی

که وی  شد، زمانی  صاحب پول و شھرتهھمين خاطر بود که وی در يک زمان کوتاه را در جيب خود می انداخت ، ب

ه مثل بقه وی ھم  پاھای خود را به ی شھرت در بين مردم کنر پيدا کرد يکدم وی در فکر پادشاھی شد و بنوقت کمآ

ل کردن باال کرد ، اين شخص  در بين مردم کنر از برکت کف و چف، ظلم و رياکاری که در ضمير شان بود عطر نخا

 ۀ مردم بيچارن پول مالياتآخود اختصاص داده  و از ه ن واليت را بآخود را مالک عام وتام کنر ساخته و تمام ماليات 

ندم را جمع گوسفند، روغن ، برنج و گو، اگشر و ذکات ماليه نام عه وی از مردم ب. اه ساخت گاه و بارگرآکنر صاحب 

که امير عبدالرحمان خان  نمود، زمانی ی میئليسھا باالی اھالی کنر حکم رواگکمک انه اين فاميل ب. نمود وری میآ

ين عبدالرحمان ھنآ انجام و خاتمه دھد ، امير ۀک الطوايفی ھا نقطورفت تا به اين ملگرديد وی تصميم گپادشاه افغانستان 

دانستند که در مقابل  قای چرخی لشکر کشی نمود، چون اين تعويذ نويسان میآندانی طرف واليت کنر به قومه خان ب
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د،  اين سيدان تعويذ نويس نقای چرخی  تاب مقاومت اورده نمی توانآی گدرھنين عبدالرحمن خان به سرکآلشکر امير 

) نطرف خط نام نھاد ديورندآيعنی ( نجا آليس شان در گی که باداران انئجاھاه ر بنھا از کنآرار ترجيح داده ق ررار را بف

نھا را در سرحدات آداد تا  ليس ھا به اين فاميل ماھوار پول میگکردند، به باداران شان پناه بردند، ان باداری می

  .)] اه داردگافغانستان ن

  .) ماه اسد١٣٩۵سال / شاه محمود مياخيل، ليکوال / د کونړ واليت سياسی او قومی جوړښت / ٣٣صفحه 

ھا توانستند تا اميرعبدالرحمن خان را گ نيرنه چاليس ھا، بگليسھا بعد از متواری شدن اين فاميل از کنر به قلمرو انگان

اين  ليسھا درگچنانچه ان. دن سازآمادهليس را به کنر گان انگ اين فاميل نوکرمنش و غالم بچۀ عودت دوبارۀقانع، و زمين

طور مخفی ه که پدر ھاشميان در دوران غازی امان هللا خان در واليت پکتيکا ولسوال بود وی ب زمانی. فق شدندکار  مو

 داشت، که از اين گاتنگ ارتباطات تنحبيب هللا کلکانی و گران، طرفدارن مال لنگ افراد ياغی و باغی، و اغتشاشهھمرا

رسد، وی به پاس  که محمد نادرشاه به قدرت می زمانی. و نقل ھا داردصه ھا وضوع تمام موی سفيدان ان واليت قم

در دوران .  ھاشميان را موقف ھای بلند تر دولتی اعطا نمودندیضد غازی امان هللا خان پدر و کاکاه خدمات وی ب

حيث ه  ب، خليل هللا ھاشميان که ھيچ تحصيل عسکری و نظامی نداشتیسلطنت نادرخان و صدارت ھاشم خان يک کاکا

ليس گاين فاميل ان.  يافتء ولسوال به لوی ولسوال ارتقاۀ واليت مقرر و توظيف شد و پدر ھاشميان از رتبۀندان امنيقوم

ظاھرشاه و .  ن جام  تف کردندآليس در طول حيات خود، از ھر جام که نوشيدند دوباره در گان انگمشرب و غالم بچ

 ھاشميان  در اغتشاش خانان شينواری از قبيل علم خان و افضل ی و کاکادست داشتن پدربه علت ھاشم خان صدراعظم 

  .نھا به غازی امان هللا خانآ ۀخاطر دوستی و عالقه خان انھا را زندانی ساختند، نه ب

 ضد غازی امان هللا خان شوريده بودند پشتبانی تحريری و هکه ب یئنھاآ ھاشميان در طول سی و پنج سال متواتر از 

 جرمن –فغانی  و چی در پورتال افغان ی در مجالس خصوصی و عام  بين االينه ھاشميان و چآئ ۀچی در مجلتقريری 

ولی اين خواب . خواھد فجايع خود و فاميل خود را پنھان سازد ھا میگانالين ، دفاع نموده و مينمايد، وی  به اين نيرن

  .است، خيال است جنون است  ومحال

  شناسم  می خرامتمن از طرز       پوشميمه ھر رنگی که خواھی جاه ب

  . مقبول فرمودههيک شاعر پشتو زبان چ
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