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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

 
   عبدالجليل جميلی

  ٢٠١٧دسمبر  ٢٣ 
  

  :يادداشت

  :بايد بنگاريم" جميلی"با عرض پوزش خدمت ھمکار گرانقدر ما آقای 
 نقل ھای قول  و در برخی موارد مغايرت آن  نوشته ھا با اصول فظ اصالتحجم مقاله، انشاء ھای متفاوت، حبه نسبت 

اميد . ، نتوانستيم مطلب ارسالی شان را بعد از ويراستاری منتشر نمائيم- در شکل و محتوا-ويراستاری حاکم در پورتال
  . اين نقص را بر ما ببخشاينددگان عزيز پورتالنھم ايشان و ھم خوان

 AA-AAادارۀ پورتال

  !خليل ھاشميان آغای سيد 
  

ٔوقتی  شنيدم  که باز گلی به آب  داده ايد  اساسا  نميخواستم صفحه  ويبسايت  مبارک  لوی افغانستان را باز کرده و  ً

ٔبعد از سال  گذشته و محفل ترحيم  صبيه  مرحومه  مرحوم عزت هللا ! ٔنظری به آئينه جمال  نوين تان  بياندازم زيرا ٔ
 که  با حضور جمعی از ھموطنان -ده در منزل  محترم  ولی  جان  مجددی برادر  آن  متوفی  برگزار ش-خان  مجددی 

ِ سابق  مشاور ارشد  آغای حامد کرزی رئيس جمھور سابق افغانستان رو  –بشمول  جناب ھدايت  امين ارسال –
  : اينجانب کرده  و گفتيد

و مسايل  زيادی آرزده ساخته ام و ازين کارم  متأسفم ازين ازين که  شما را  با نوشته ھای  بی موجب  ! آغای جميلی 

  .رو ميخواھم به منزل تان آمده و از شما معذرت بخواھم  پس کوشش ميکنم در روزيکه مناسب باشد  بمنزل تان بيايم 

صی نداشته ً چون شما سنا از من  تا حدی بزرگتر استيد و خودم ھم در مورد شما نظری خا–بشما آغای ھاشميان گفتم که

 که داستان  شما  در ھمان جا  –ٔو آزردگی ھم ندارم ازين رو خواھشمندم  ھمه  اين مطالب را  بفراموشی  بسپاريد 

نزدم  به پايان رسيد و بعد از آن اگر فرصتی مساعد می شد که در مجلس ترحيمی يا مسجد مبارکی با ھم رو برو 

  . احم تان نشوم ميشديم  سعی می کردم که با ادای  سالمی  مز

َاما باز ھم  بعد از چند روز به  ويبسايت  وزين  لوی  افغانستان  رفته و  تراوشات  باسی  ته  مانده بچگی  تان را  

!  وقتی  که  شخص  معمری –خوانده شيطان را ال حول  گفته   ھمه اش  را نا ديده  شمردم  و آن  روز چنين  پنداشتم 

َبر قطار پروفيسوری  و دکتوری  واوستاذ ادب  شعاری  در پوھنحی  ادبيات  پوھنتون  با عناوين عريض و طويل  
 –کابل  و بااآلخره خدمتگاری افغانستان؛ ھنوز توان  وفا  بوعده و قدرت حفظ  حرمت  بکالم  خود را نداشته  باشد 

  ! کوچه  بدل کردن با او مرجح تر خواھد بود
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يلی  مرتبط  با  کرکتر نا قرار و مردم  آزار تان و مسايلی که کوچکترين ارتباطی  ولی امروز با  تعمق  به  ھمه مسا

  تصميم  –بشما نداشته و با بی تھذيبی کامل  عرض اندام  ميکنيد  که در عينحال  برينکه  سکوتم  را عين رضا نشماريد

  که  ساديزم  مردم آزاری  داشته  و  قدر ُگرفتم در فشانی  زھر اندود تان را  قدم  بقدم  نوت  کنم  و برای  شما ئی

َ از دور نو جوانی  تا -ًمھربانی ھا وحرمت  مردمی بخود  را نمی دانيد مجبورا  يک سلسله  واقعيتھای  زندگی تان  را 
با  / َچگونگی  پينه شدن  تان بر زانوی  مقامات عالی و وزارت امور خارجه  و تف نرسيده  سر از لندن  کشيدن 

ٔو باز دست و دل  بازيھا و سرقت  خزينه  جواھرات مرحومه  !! / ه  داری  بمنزلت سردار ھاشم خانی واسط ٔ
شاھدخت  ثمرالسراج  خانم  مرحوم مارشال شاه  ولی خان سفير کبير افغانستان  در لندن و سپس  اختفاف تان  زير  

َان  در آن شھر تا ختم  دور صدارت  محمد ھاشم خان  و ھم الدرکی ت۶ِدامن  دختر انگليسی  در چوکات  دستگاه ام آی 

و بعد از آن باز گشت  بوطن با ھمسر انگليس و آغاز بازيھای تان در پوھنتون کابل  با سرنوشت  استادان  با  فضيلت  

تان  و ھمه  مردم آزاری ھای !!/  البه زير بيرق  و جلسات  محرم با حيدر مسعود  و روس چاکران / پوھنتون  کابل 

َ فرياد چند صفحه ای  مطول بی قرار افغانی  بنام  آغای  پرويز بھمن که  حتی باعث  َ  در کابل  پرس  به  آدرس  ٢٠١۵ُ

ِ شد و نکات ديگری را ھم  برای  تان  بصورت فشرده ای   آفتابی  سازم  که  ممکن برای  تان  عرقی  بر جببين  شما 
ارم  صاحب  عقل سليمی يسازد تا متوجه  شويد  که  بی بند و باريھا  و بازی ھای  ِو سر بر زمين  بار بياورد  و اميد و

 - ٢ عرايض از طرف خودم  و –! که حال  مطالبم را  در دو قسمت !!  چه عواقب  سنگين  دارد !  دروغين  ننگين 

  .   بشما تقديم ميکنم- مطالبی را  از قلم آغای  پرويز بھمن  

وقتيکه قلم را برداشته  و تحت  اين عنوان برايم / !  يا مسعود ديروز/ ِنکه آغای ھاشميان و اي عرايض خودم   -١

  :نوشتيد

 افتراء ودروغ درنوشتۀ آقای عبدالجليل جميلی  

آقای عبدالجليل جميلی سابق مدير مامورين وزارت خارجه دردورۀ جمھورت محمدداودخان که که دروزارتخارجه 

 ١٩که بتاريخ " برادرارجمندم جناب نوری آزادای" شھرت داشت، درمقاله ای تحت عنوان وحيدعبدهللا" بالکۀ"بحيث 

) عبدالجليل جميلی(درفھرست مقاالت بنام :  جرمن آنالين بادونام متفاوت نشر شده -درويبسايت افغان٢٠١٧نوامبر 

کامل دارم که دانشمند جليل غنی ھروی  يقين -ديده ميشود) جليل غنی ھروی(نشرشده، اماوقتی متن مقاله رابازکنيد، اسم 

 برای  ثبوت ادعای خود ازان مقاله کاپی -نه در وازت خارجه ماموريت داشته ونه اين  طورطفالنه واغواگرانه مينويسد

  .را بعد ازنشراين مقاله بردارند، وجوددارد) جليل غنی ھروی(بر داشته ام، زيرا امکان اينکه نام

 و  بعد از يک ۴من در آغاز جمھوريت داودخان شھپد معاون مديريت مامورين  در کرسی  –!خيال  پرداز آغا –نوت 

وزارت خارجه  / اندراج /  اما در دفتر سوانح – مدير روابط اقتصادی وزارت خارجه  بودم ٢سال  در کرسی رتبه 

ٔمحرمات وسير و پودينه  شما را مفصل خوانده ام ِ  

ُل تان  قد داد  که  با اين  پر روئی  و  برخ  کشيدن ھمه  نوشته ھای  دور از ادب و حال  در قدم اول  بگوئيد  چطور عق

  را که  موقف ھم چو سھو کوچک  معمولی  يومی  نشراتیدر عينحال  چطور !  افترا و دروغ  بافتن ھا به آدرسم 

و وکالت  خود سری  جناب آن ھم با  آن  داروغه سازی  خودی  / نص صريح  سماوی و قدسيت  قرآنی را ندارد و

برخ  ويبسايت  بسيار  وزين  و جھان  شمول  افغانی  با ھمه  بی ادبيی  که   /  جليل غنی ھروی  و  يا جليل جميلی

ُموضوع  اصال بخود تان  ھيچ  ربطی  نداشت  چرا خودرا سر پياز ودم  پياز و متوسط  پياز بسازيد  و اما  درقسمتی  ً

 کامل دارم که  دانشمند جليل غنی ھروی نه در وازت خارجه ماموريت داشته و نه  اين  طور يقين: که  ميفرمائيد 
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جليل غنی ( برای  ثبوت ادعای خود ازان مقاله کاپی بر داشته ام، زيرا امکان اينکه نام-طفالنه واغواگرانه مينويسد

  .را بعد ازنشر اين مقاله بردارند، وجوددارد) ھروی

اميدوارم ھموطنان  پاک  سرشتم  طی اين صفحات  خشت و گلت  را درست بشناسند  ! ھر ديگ ھاشميان  آغای نمک 

/ تان ! بظاھر پدر معنوی / ٔکه از دوران  طفوليت و نوخطی تان  تا دست برد و سرقت  صندوقچه  جواھرخانم  سفير

مفتنی را  طی  قرون  نميشناسد  و ھم ٔدر  لندنی که آرشيف  و اندراجچ  وزارت  امور خارجه  افغانستان ھمچو چھره  

  !  تان  ھيچ  وقت  به شما اجازه نميدھد که آرام و خليق باشيدو باطن ناپاک صفای دستخوب  می دانم که  ذھنيت 

ولی درک  / ًکه  گرچه متآسفانه  شخصا با ايشان ارتباط و شناختی ندارم / مطمئی باشيد که جناب جليل غنی ھروی را 

 که ايشان نيزبا عظمت نام  و غنای  طينت پاکی خودی  و داشتن  روابط  نيک  با  ذوات  صاحب  امتياز و کرده ميتوانم

   ھيچ عالقه نخواھند گرفت – با  اين طرز ديد و بی حرمتی خودت به ايشان -ٔگرداننده  ويبسايت افغان جرمن آنالين 

خودت َتشت  رسوائی  طفالنه واغواگرانه    تنھا  توطئه ھا و  نه - ا ما درد تانرا بقراری بخوريد  زيرا  در سطور پائين

.              را  بيرون  مياندازم  که به  نظرم  در کفن بودن  خودرا  صد  مرتبه  از خواندن آن  با شرف  تر خواھيد پنداشت

   !!:ت ھيچ مقدور نيست که يکی آن  تعدد سوانح  روغين و ديگرش مسايل  نا ميمونيست که اصالح کردن  آنھا  براي

  اين است سوانح  خود نويس آغای ھاشميان

 حدود ده  سال  ؟ يک دوره مأموريتبا تحصيالت ثانوی در ليسه استقالل کابل  ھـ، ش در شھر قالت ١٣٠۶متولدۀ سال 

ر د سکرتر دوم و قونسل ١٩۵٣  تا١٩۵٠ و سه سال  اخير آن  از ١٣٣۴ تا ١٣٢۵در وزارت أمورخارجه از سال 

، ھنگاميکه مرحوم مارشال شاه ولی خان سفير کبير و مرحوم  استاد عبدالرحمن  سفارت کبری افغانستان در لندن

  . مطبوعاتی و مرحوم سيد مسعود پوھنيار سکرتر اول بودندمستشارپژواک 

 سال ١٠ نه  سال را نمايندگی ميکند٩ -١٣٣۴ و ١٣٢۵که با اعمال بسيط رياضی  تفاوت سالھای / پروفيسور صاحب 

ٔوضمنا چون تفاوت بين سنه عيسوی با شمسی ! را  را جمع کنيم  ۶٢١+  شما ١٣٣۴ سال است  که اگر با رقم سال ۶٢١ً

  پس جناب پروفيسور –  نشان ميدھد١٩۵۵ًاصال سال  ختم ميشن فرمايشی شما  در سفارت افغانستان در لندن  را سال 

دائی رياضی را نداريد ھيچ  وقت  سعی  نکنيد  که با شتر بار جفنگيات تان ٔدر حالی که  شما قدرت  اعمال اربعه ابت

  /!!زير ريش  ما مردم  تير کنيد 

 سيد خليل  ھاشميان /  در مقالت ارسالی   حاليکهودرcom.arianafghanistan.www://http:مينوسيد  

٢٧/٠٧/٢٠١٧  

   :– ادای دين به اعليحضرت محمد ظاھر شاه-  عنوان  تحت

من از لحاظ تحصيالت و مأموريت خود در افغانستان مولود دورۀ سلطنت اعليحضرت مرحوم محمد ظاھر شاه 

 مأمور وزارت خارجه، به شمول سه سال بحيث  سال١٢مدت و ميباشم، يعنی در ھمان دوره مکتب را تمام کردم 

  را تمام  کردم  و  بحيث مأمور رتبه  چھار در  پوھنځی در سفارت لندن، بعدا  /!ه قونسل يعنی ن / سکرتر دوم

چانس تحصيل در امريکا را در يک امتحان رقابتيکه از جانب يونسکو داير استاد  در پوھنځی ادبيات پوھنتون  کابل   

ٔآئينه  اينست  که شما بنام  مصارف نشراتی  حيرت عجيبی// !! ًيقينا با ذخيره لسانی از لندن/ شده بود، برنده شدم 

ٔ  از شخص  شاه  بيچاره افغانستان  و ممکن منابع ديگر مبالغی بدخل تان ميانداختيد ولی مانند  جناب افغانستان

کرزی  يادی از آنھا  نمی کرديد  ولی  پس گوئيھای  نا ھنجار تان را بھمان  شخصيت فراموش کرديد  که  آنرا بعد از 

  ه به عجايب  رتبوی تان  بدقت  بخوانيدتوج
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بقرار قانون ترفيع و / ممکن ادبيات ؟/ ببيند  شما عجيب مرغ  بالدار و مقامدار  بوده ايد  که بعد از ختم  پوھنحی 

َ و يک سال قدم ٩با رتبه / تقاعد مامورين دولت   ٣و ٧ سال تا رتبه ٣ و ٨ سال  تا رتبه ٢شما ۴وتا رسيدن به رتبه / ِ

 سال  بکار داشتيد که ھمه را بقرار تکيه کالم خود ١۴ً  که جمعا ۴ سال تا رتبه ٣ و ۵ سال تا رتبه ٣ و ۶ل تا رتبه سا

دروغ ھم اندازه دارد !  جناب پروفيسور! ؟!ارتقا کرديد ۴ خيز زده و برتبه ِبا  فليلی  فس  و به  يک چشم بھم زدنتان 

  ! ؟؟؟!

  در مورد  جعليات  دور ماموريت  در  وزارت خارجه  و ھم ويسی ايام  کار  تانحال بازھم  قبل از تذکر تناقض  ن

بر ضد ھمان اعليحضرت محمد ظاھر شاھی که حال خودرا مديون شان بحساب  مياوريد ولی  / متلک ديگر تان را لندن 

ند و محترم  دوکتور   مرحوم  دکتور صمد حامد سفری به الس انجلس داشت٢٠٠۶فراموش کرده ايد که  زمانيکه در 

ٔزمان ستانيزی رئيس يونيورستی  کليفورنيای جنوبی  مجلسی استقباليه را در يکی از تاالرھای  ھمان يونيورستی  
 نفر  افغانھای مار ا دعوت  کرده  بودند که  اينجانب  و  شما ھم  با  دو دوست  تان  ٢٠برای شان  ترتيب   و حدود  

 شخص  شما  و ھمراھان تان  رو به  محترم  دکتور -ٔفقط  بعد از مقدمه  دوکتور ستانيزی ت  و س  آمده و -آقايون  ف

گفتيد  که  ما شنيده  ايم  که  شما  به  نمايندگی از ظاھر شاه  و برای جلب  نظر نيک  ما  برای مساعد  حامد کرده  و 

 سال  سلطنت ۴٠ا گفته  ميتوانيد که  ظاھر  در مدت  به ينجا آمده ايد  آي–ٔساختن  زمينه  بازگشت  شاه  به افغانستان 

  خود چه خدمتی  به افغانستان کرده و نمی شرمد  که  يه افغانستان  بر ميگردد؟

که  سفر من  شخصی و ديدن  دوستانم  ميباشد ! دوکتور صمد حامد  با  درک  نزاکت  مجلس  و جسارت  شماھا   گفتند

ی ندارم  که شما آنرا تو جيه کنيد  و جلسه ھم  با ھمه سرديھايش به پايان رسيد   ولی  و من کدام پيغام  و نمايندگی خاص

ٔدر اين ايام  که باز پر زدن به کاله  مايه سر بلندی تان شمرده  ميشود و زير کاسه چه  نيم کاسه  داريد ؟   ھمان  ٔ
شوروی  شور و يا   که آفرين تان به اين  – اعليحضرت محمد  ظاھر شاه  را کما فی السابق  ولی نعمت خود  ميشماريد

   !آن  بی نمکی 

  پس حال  بگوئيد که خود شما  کی  استيد ؟؟؟؟؟؟

اما شما خوب ميدانيد که نه مانند خودت مکتب گريز و فاسد بوده ام و نه دارای سوابقی شرم آوری که تعفنش را در 

ای اخالقی تان؛ نشر شده  در کابل  پرس در سال سطور قسمت بخصوص نوشته آغای  پرويز بھمن با ھمه سقوط ھ

ٔ مکمل خوانده  ايد در در اخير مطالبام  آنرا عينتا  تکرار  برای تان نشر ميکنم  که  تا  که  زير سايه  درختش ٢٠١۵ ً

  مکرر بنشينيد؟

 با ختم  تحصيالت بلکه ! بوده ام و نه واسطه ساز/ واال حضرتانی / در تمام حياتم نه دست بين  و دست بوس کسی  

ودر تقسيمات  سال اول  صدارت داود خان شھيد /  دوم نمبر – نفر١٨در بين / عالی در پوھنحی حقوق و علوم سياسی 

 نفر ٢ اول  و دوم  و سوم  نمبر  و –در جمله  شش نفر / و شھيد محمد نعيم خان معاون صدارت و وزير امور خارجه  

 در وزارت  امور خارجه   – يکی ما محمد زائی  و اھل  فاميل  سلطنتی نبوديم که / قندھاری و يک  نفر پنجشيری 

نه  مانند  خودت  واالحضرت شناس  بوده ام  و نه مقرر شدم و ادوار ماموريتھا در داخل  و خارج  وزارت خارجه 

َمستقيما  لندن رو  ھمتم  در بازوی -/  کانادا  بودم ًکه اخيرا  بحيث  سفير افغانستان  در / ٢٠٠٣ تا ١٩۵۴ زيرا از سال !ً

را  بصورت  رسمی  در مسکو / حيدر مسعود / خودم  بوده و ھمه کثافات و جنايات  برادر خائن  روس  شده  ات  

  !ًشاھد  بوده ام  که  قبال  ھمه را خوانده ايد و حال  تکرار در زير بخوانيد 

 شھيد سيد عبدهللا خان مدير عموی سياسی  وزارت خارجه بود که  شھيد سيد وحيد عبدهللا  پسر مرحوم ! اما خوب ميدانی

پدر شھيدش با جريان مذاکرات سرحدی  درياھای پنج و آمو و کشک و مرغاب و مناقشات تخريب بستر آنھا با شوروی 
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ريای ً  روسھا  اورا منحيث رئيس ھيآت و ھم کميسار سرحدی و کارتوگراف افغان را  قصدا در د-بضرر افغانستان 

 متھم کردن دوست گرامی ام سيد  وحيد عبدهللا را  که  در –آمو غرق کردند  و اينکه از مرد مرد ميماند و نه مثل شما ؟

ٔدور جمھوريت  اول  معاون  وزارت امور خارجه و منشی مجلس عالی  وزرا  بوده  و سابقه  کاردانی خوبی  داشتند   َ
ميدانم که  با حسوديھا  شما  قدرت و کرکتر شناخت و تمجيد . دانه توھين نکنيدپس يک قربانی  افغانيت را  نا جوان مر

نيک مردان و نيکوکاران را نداريد زيرا او مانند جناب مرحوم عبدالرحمن پژواک  مرد راستين بود و از اول تا شھادت  

 معقول –ند شما  با وجود درک واقعيتھا و ديده  ميشود که خداوند ھم نميخواھد که  مردودی ما ن!!   َپيرو خط داود شھيد 

ھميشه ابن الوقتانه و بنرخ روز زندگی / که پائين تر ميخوانيد/ زيرا شما وجناب پوھنيار تان ! و روشن ضمير باشد 

  .کرده ايد

  ! تان  سراپا مکدر و سوابق  جعليات  ماموريتیو حال بر ميگردم به نور افگنی  به

َ سال  دور ماموريتی ١٢ سال و ١٠ٔ و آيا بچشم اوستاذانه شما –ُ بر خود  شاخ و دم دارد ؟دروغ و افترا!  ھاشميان آغا 
َدر دور و نيز قونسل  بودن  و نبودن  ! / و نه کتابت  فالن  عالقه داری / در وزارت مھمی ما نند  امورخارجه  

َ شما  درکم  اين است  که  با بسيار ٔماموريت آن بعين نرخ  دروغ  بافانه معامله می شود ؟ و ازين  سجل تيره  َ

و /  بسيار کمتر از يکسال /  و چه  در سفارت سال١٢ و ١٠نه / محدوديت  ايام ماموريت تان  چه  در مرکز وزارت 

 نفر افغان برای  ۵باز بسيار بسيار محدود بودن امور قونسلی  در سفارت افغانستان در لندنيکه در تمام دور يک سال 

حال  زبان  /  بسفارت  مراجعه  نميکردند و يا / ی يعنی تمديد  يا تجديد پاسپورت  و تصديق اسناد افغاني امور قونسل

 سال  قبل  را امروز وار طوری  توضيح  ميدھيد که گويا عجايب المخلوقی استيد  ٧٠تيزی  و قلم چرانی تان  که  حدود 

  سال  را بخاطر نداريد و يا از خود ميبافيد  پس  ١٢و  .١٠ن در حاليکه  شما  تفاوت   دور ماموريت جعلی  خود  بي

وجدان مسئول  تان کجاست  که  به  آن  بايد مراجعه  ميکرديد؟ که  حتی  تفاوت  سکرتريت  و قونسل  بودن  را نمی  

خانم انگليسيی  که  آن و باآلخره  بگوئيد  !  ماشا هللا !  ؟!گم نامی را ھم ؟  به پايان رسانيديد  پوھنځی  شما  -دانيد

    که  چند  سالی  در کابل با  شما بود چه شد و با چه سرنوشت  مجھولی ال درکش  کرديد ؟؟؟؟؟؟جواھر شريک  تان

 شھيد  محمد  ١٩٧٧حال  براستی بگستاخی  قلمی  ديگر تان  نظر بياندازيد  که  روزيکه  چگونگی  سفر رسمی  سال  

به  نمايندگی  از حيدر مسعود  و قصر /  اين  فقط  شما بوديد  که  باز مگس دوغ شده  داود خان به  مسکو را نوشتم 
!   به  عنوانم  ولی  واما به آدرس  مرد  با افتخار  افغانيت- مطالب  سخيف  ذيل  تان  را  با ا طاعت  کريملن /کريملن 

  نشر کرديد 

است که  برخالف  چشمديد و مشاھدات اکثريت اعضای ازراپورآقای جميلی مبرھن است که اين  تنھا آقای جميلی 

 قھرمانی که  ميدان  سياست را –و از او يک قھرمان  ميسازد  محمدداودخان راميپوشاند غرور و عصبانيتھيات، 

             /باخته  بود و افغانستان را سقوط داد 

محمد  داود خان  در مالقات  با برژنف  خود را سردار يکعده  افغانھا باين عقيده  ميباشند که : يا عالوه ميکنيد 

، خود وافغانستان را غرق ساخته فول تشريفاتی کارگرفته، عوض دپلوماسی ازعصبانيت سرداری و پنداشته" رھبر"

   است

نند  ھميشه  خوانده ايد  که رھبر بودن داود خان را افغانان  مرد و آزاده  تائيد  کرده اند و ميک! ببين ر فيق ھاشميان 

  !!َميرک  ميانه رو +  نا سيد فروشی ٢  يعنی  !! ٔنه  مسعود و ھاشميان  کريملن چاکر و نه مير خيبر برده  کريملن 

  ٔ خودرا با نوشته اين  لدر جھاد پيما  مقايسه کنيد  که کدام تان  روس پرست تر استيد ؟-که در ھمين  مقطع زمانی
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ٔ شعارفيودال بلخ و برده  روس  منتشره   !؟!٢٠١٣مارچ ٧ رو مسکو -    فارسی--   ٔ

  ؟؟  افغانستان وجود نمی داشتبارھبران جھادی ھمکاری نميکرد اگرروسيه،ايران وھند 

عطا محمد نور والی بلخ که در مراسم ياد بود از ھجدھمين سالروز شھادت عبدالعلی مزاری سخن می گفت تاکيد کرد 

و زمانيکه افغانستان  نياز مند ھمکاری کشورھای خارجی  .ابط نيک داردکه افغانستان با کشور ھای ھمسايه خود رو

   !!پروفيسل آغا  بگوئيد که متجاوز کی بود .بود ھمين  ھمسايه ھا با افغانستان  کمک کردند

 با  آنکه مرحوم داکتر علی احمد سفير افغانستان در مسکو و محمد خان جالللر وزير -وبرميگردم به اصل مطلب  

 پيام  -ً مطلبی را مستندا نوشته  و بھمين  سايت افغان جرمن آنالين  ارسال کردم – و ديگر اعضای ھيات افغانی تجارت

 از –با ما مصروف است / قاموس کبير افغانستان / ًبا معذرتی دريافت  کردم که چون عجالتا ھاشميان  در ھيئت تدوين 

  .نشر مطلب تان معذرت ميخواھيم 

ا در آنجا ھم  ديری دوام نکرده و قاموس کبير ھم  بدون ناز کشيدن ھای  خودت  پايان يافت  ولی و گرچه  رول  شم

ٔ ارتباط  و احترامم را  با  ذوات  گرداننده  آن  ويبسايت  تا حال   بر قرار نگھداشته ام  –خودم با درک  مشکل  شان 
ٔکه  اينک وز وز  بی وقت  و بی پاسانه  شما؛  مگس ھر دوغ ِ   !؟! بر کوچکتری سھو نشراتی آنھا بلند شد -  ِ

 داود خانی  که جز پنداشته" رھبرسفسطه و جنايت نويسی  مسعود ھاشميان  شده را  در مورد !  ھموطنان ارجمند 

 بوجدان پاک و قضاوت آزاد شما  در حالی محول ميکنم  که توجه کنيد که  اين شاگرد -بخدا  به ھيچ غنيمی تن نداد  

  :   درين ايام در مورد ھمان داود خان  شھيد  چه مينويسد– و پس  خورده خور کی جی بی  و موساد  انگليس

از من  موقف ھميشگی خودرا تکرار می کنم  که  -   خود مينوسد که ٢٠١٧ مارچ ٢۵در ابراز نظر  ! ھاشميان آعا

رای افغانستان  و پاک نفسی شخص ھمه  خدمات  ونوآوری شھيد محمد داود خان و روا داری  و خيرخواھی او ب

درقطار عدۀ  محمد داود خان ھميشه تقديرو تمجيد کرده ام، اما در پھلوی آن گفته ام که  شناخت من ازآن  مرحوم  

    - اينست که اوخودخواه وديکتاتور بودزياد ديگر 

فتار و دولتداری و روابط  اجتماعی آيا  آن  مرحوم  در گفتار و ر! ّبه اجاز ھموطنان  پاک سرشت از  اوستاذ  ميپرسم 

؟  و آيا ما با بيچارگيھای امروز وطن و ؟ مانند شما دسيسه ساز و بی پاس  و دروغ پرداز بودند ؟–و مردمی خود 

افغانيت ھنوز بفراق ھمان ديکتاتور راستين  و بالنتيحه سعادت  آور و  خود اراديت  نگھدار  واقعی نمی سوزيم ؟؟             

  ھنوز ھم که ھنوز است پس 

  !  بحرف بی مروت آشنا بيگانه ميگردد -سخن  سنجيده گو تا دوست را دشمن نگردانی  

کافی خبردارم  که  پدر مرحوم تان يار دمساز خصوصی  محمد ھاشم خان صدراعظم بوده واز مرحوم  نصرهللا خان  

 صدر اعظم  –فل خصوصيی شنيدم  که گفتند در مح/ پدر خان ضيا خان  معروف / َرئيس ضبط احواالت  آن دور 

ظفين  خصوصی و محرم  دور و بر دفتر صدارت  و ھم اقامت گاه شان  در  َصاحب کبير ھدايت  اکيد دادند بھمه  مو َ ٔ
/ پدر مرحوم شما /  کوتی کول  پھلوی قصر صدارت  داخل  ارگ امر کنيد  که ھرگاه  وقت و نا وقتی  سيد سرور آغا 

/ ٔپس  با اين  پايه  طوس .  ميايد و حتی  که در بستر خواب  باشم ھيچ کس  مزاحم  و مانع  او نشوندبه حضور شان

 آيا رسيدن  تان بماموريت بيخار وزارت خارجه و سفارت افغانی در لندن  برای شما / بوديد ١١گريختگی  صنف   ولو

  !!  ھرگز نه !؟!مشکلی داشت 

ٔجوانی؛ نا قرار و پدر آزار ی  بوديد  که پدر بيچاره  تان از دل  زار به ھمه  ميگفتند ميگفتند  که شما  از ھمان آوان  
ًکه  اکنون  عمال  ير / که خليل را عاق کرده ام که  در ھيچ مجلسی  آبرو مند  ننشيند و از ھيچ  مجلسی آبرو مند نخيزد 

و بمرگ راضی  ساخته و بستوه  رسانيده  بوديد  دست  و از بس  که  پدر بيچاره  را  بدرد گرفته  / خود چنين می بينيد 
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را بوزارت  خارجه  ! بدامان واالحضرت  محمد ھاشم خان برده  و التجا کرده  بودند  که شما  جوان  با وفا  بدولت ؟

نھا بپذيرند  و باز ھم  با مساعی والد  گرامی  تان  ھنوز عرق پای تان  در آن  وزارت خشک نشده  بود که  نه  ت

ٔبسفارت  افغانستان  در لندن  مقرر کردند و بلکه  به  مرحوم  مارشال شاه  ولی خان داناندند  که شما را پينه  سر 
و شما ھم  که  زرنگی  خودرا داشتيد خوب  موقف  يافتيد  ولی با فی الضمير شرربار تان  ! زانوی خود بشمارند 

بودند  فرصت  را غنيمت  شمرده با  دستبرد به اقامتگاه شان  تمام  روزی  را  که  سفير و خانم  شان  در سفارت ن

ٔبکس گنجينه  جواھرات خانم  شان  مرحومه شاھدخت ثمرالسراج را برداشته و با پناه  بردن محرم  بزير دامان رفيقه   ٔ
 محمد ھاشم  خان  بعشرت  َ استخبارات انگليس چند سالی  را  تا ختم  دور  صدارت ۶ِانگليسی و باالطبع دستگاه ام آی 

ٔو تربيه  گيری استخباراتی  و باالنتيجه  بلند  بردن سويه  لسان انگليسيی  مايه افتخار تان    . خاموشانه سپری نموديد–!ٔ

ٔامروز ھمان مجلس تشريفاتيی  خصوصيی را در کابل  بياد مياورم  که  مرحومه  شاھدخت  ثمرالسراج  ! ھاشميان آغا 
 داغ  داغ  ياد  کرده و افزودند  که درب  را  بر - َور سفارت لندن  و الطاف بخصوص  شوھر شان  بشما با ياد آوری د

ٔخود بسته  و آن قدر فرياد زدم  که خدا ميداند  و  سفير ھم  در مانده بود  که  با  وجود از دست  دادن  کنجينه  ام  
تا اينکه  برای حفظ  نام و تشھير نشدن  افغانيت ! وش سازد چطور  مرا تسکين داده و اين رسوائی داخل سفارت را خام

  جلب ھمکاری سکاتلند يارد را ھم  الزم نشمرده و  زھر سيد خليل  را نوش  و  صبر بخدا کردم    

َول شما  سيد خليل خان  با آغاز دور صدارت مرحوم سپه ساالر شاه محمود خان غازی و نرمش اوضاع  طبق مرام 
ن خانم انگليسی تان بکابل تشريف آورديد و ھمان آش و ھمان کاسه که  باز  در اخير ھيچ کس ندانست که با ھما! تان 

  آن  خانم انگيسی تان  کجا شد و چرا الدرک عمری ؟

رخ  جز  مو ٔاينک خالصه بسيارمطلب مو ٔ    ازطرف محترم آغای قاسم باز٢٠١۶ نوامبر ١۵ٔ

ِن ازجمله افراد بودند که در برانداختن حکومت علم پرور و اسالمی محمد پدرو کاکا ھای اقای سيد خليل هللا ھاشميا
يکی کرده ،بمدت مدت  شش ماه  بطور / محمد افضل خان و محمد علم خان /نادرشاه  دست خود را با متمردين شنوار 

 پاکستان  متواری  که  انھا به! چريکی  بمقابل  دولت  ملی ان وقت مسلحانه جنګيدند و بعد از شکست فاحش شورشيان

شده، و به باداران  پاکستانی خود  پناه  بردند اما  پدر و کاکا ھای اقای ھاشميان که  مامورين دولت بودند بزندان  

مگر بازھم  با  آنکه  سردار محمد ھاشم خان حتی از زمان نائب الحکومگی  خود در مشرقی  روابط . انداخته  شدند

اين فاميل در ان وقت  زياد امتيازات  داد، ولی اين  ناشکران  از ان اعتماد سو استفاده  خاصی  با ايشان داشت  و به 

حال ھاشميان  به چی افتخار از خويشاوندی  با اين  اغتشاشيون و پيوند ھای فاميلی .  نموده  و نمکدان را آلوده  ساختند 

  ی بانی ميکند؟با انھا  در ظرف  يک ماه  با نوکران  پاکستان ياد کرده و  پشت

 در زمان امير –/ که ھاشميان نيز از او به بدی ياد ميکند/ حتی از يکی سران اين فاميل بنام سيد محمود پاچا 

 از – ولی بااالخر با ضرب شمشير  سپه ساالر غالم حيدر خان چرخی –عبدالرحمن خان با ظلم بی حد بر مردم کنر 

  :خوشحال بابا  فرمائی . گرفتافغانستان فرار کرده و بدامان انگليس جا 

   - که ويشتلی يم خو بيا په خپل توپک يم-په بل غشی  په توپک ويشتلی نه يم 

  وگرکفرزکعبه برخيزد کجا ماند مسلمانی؟ 

ٔو بلکه خريطه اعمال و آئينه جمال و کماالت !آنچه ميخوانيد داستان سازی و شر اندازی نيست!!جناب اوستاذ پاچا ٔ

ان است که باز ھم ميگويم تا شما پا از گليم تان  نمی  کشيديد ھرگز به  تشھير تان  نميپرداختم  تا  ديروز ھای خود ت

ھموطنان ما  ازين بيشتر  فريب  جنده نويسی ھای تان  را  نخورند اما  بايد خوب متوجه  باشيد اين شما بوده و استيد 
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منجمله اينجانب را وادار ميسازيد که  سجايای واقعی تانرا  خود چلوصاف تانرا ميکشيد و کسانی  –که با مردم آزاری 

  .خود بخوانيد

      ديده گر بينا بود ھر روز روز محشراست- اين   جھان دار  مکافات  است  و عمل   

 ساله  که در روز تولدش؛ از طرف ٣٣ مگر احمد ظاھر شھيد –ٔپس  ھمان نقطه پاک و خط راست تان را بگوئيد 

 بھم  کاری – به اتھام  قتل  خالده دختر سر سبيلش –ٔختيار گل  منگلی سرمامور قوماندانی امنيه کابل عمال پوليسی ب

ٔ مامور نازدانه بکلوريا پاس وزارت –  پسر مرحوم  سيد عاشق هللا جان معروف–سيد محبوب  پاچا و فريب مستقيم  

نفر / ٔر بود و يار بی جوره ھميشگی آن شھيد ٔکه خسر بره مرحوم محمد آصف ظاھر برادر شھيد احمد ظاھ/ خارجه

ٔثالثی  وجود داشت که احمد ظاھر را با دو دختر پوليس اجنت بختيار گل  به قتل گاه دره سالنگ ببرد ؟؟  و مميزه  ٔ

  اوصاف شما نبوده ؟؟

د و با  دزدی   وقتی ھاشميان بحيث سکرتر سوم سفارت افغانی در لندن وظيفه دار بو- محترم باز ادامه ميدھند که 

زيورات خانم سفير کبير  فرار و  الدرک  بود سفير افغاستان از اشفای اين جنايت  خجالت  ميکشيد ھمه  قصه را زھر 

ًمانند  بلعيده و خاموش  گذاشت اما  بعد ھا معلوم  شد که  چناب  شما  پاچا  با پناه  بردن  بخانه  دختر انگليس  و بعدا  ٔ
تا  . آرامش  زندگی خودت را  در لندن  تأمين کرد– ۶ِ ام آی –  به دستگاه استخبارات  انگليس خانمت  شد؟؟ و پيوستن

آن  وقتيکه  فاميل معظم  تان فضای کابل  و نبودن  محمد ھاشم خان  در  دولت  را  برای  باز گشت شما  و زن انگليس  
ٔکه با گلدانه  انگليسی بکابل    -ينان داده بودند تان  مساعد  يافته و ھر طرف را خوب  ِگل  مالی کرده و بشمااطم

   پس  نکات ديگری را ھم بدقت بنگريد -   !!!!!  ٔکه   ماموريت  و وزارت خارجه تان  ھم صدقه جواھرا شد برگرديد   

   .يداقای ھاشميان خود و فاميل خود را يکی از طرفداران و فدايان امان هللا خان  محسوب  مينما  ازينکه  -الف 

درحاليست که   پدر مرحوم ھاشميان  در زمان اعليحرت مان هللا خان  حاکم در پکتيکا بود،او دست خودرا ھمرای 

اغتشاشيون سليمان خيل  پکتيکا که طرفداران  بچه سقو و مال لنګ بودند  يکی ساخته بود، زيرا ايشان  زير  پرده  در 

  .بليغات سو می نمودندبين  مردم سليمان خيل بر ضد امان هللا خان ت

زمانيکه اعليحضرت محمد نادر شاه قدرت را ګرفت، مرحوم سردار محمد ھاشم خان که با پدر وکاکای او برويت  –ب  

  ٔ روابط خصوصی گذشته موقفھای خوب داد، زيرا پدرھاشميان  را از زمانی که محمد ھاشم خان  نائب الحکومه

اما ھاشميان صاحب . ی شناخت ولی  اين فاميل   بسيار بی پاس بودند مشرقی بود  بسيار از نزديک و خصوصی م

امروز ھم  خود را امانی می شمارد، در حاليکه اين فاميل  تعويض نويس ازاوايل سلطنت  محمد نادر شاه با ھاشم خان 

  بودند که و مردم ما خوب  ميدانند  که اينھا ھمان  تعويذ نويسانی! بسيار بسيار مقرب خصوصی بودند وبلی

  . اعليحضرت امان هللا خان را تکفير نمودند

ھاشميان انقدر يک انسان عليل  و مريض است، که وی تا انوقتيکه از دفتر پادشاه سابق اعليحضرت محمد ظاھرشاه از 

مه  ولی  وقتيکه  آن  چش. ظاھر شاھی بود  روم  بخاطر چاپ مجله شان، به وی کمک پولی و مالی ميرسيد وی درانوقت

 انالين نوشت که  من ديګر –و وی در سايت افغان جرمن . پول سر ھاشميان خشک شد، وی از ظاھرشاه روګردان شد

  ،!ظاھر شاھی نيستم

 در کابل ھمرای دو نفر يکه انھا درآنوقت چی در روم وچی در کابل در ٢٠٠٧درسال ) قاسم باز( اقای ھاشميان، من 

از شما در مقابل ادعھای انھا از شما دفاع ميکردم ولی انھا برايم ثابت ساختند که يک دفتر پادشاه فقيد کار ميکردند،من 

  !.وقت از روم از دفتر شاه سابق بشما بخاطر نشر مجله تان خرچ و مصرف ان مجله تان پول داده ميشد و شما منکر

ا را بلبل وار به ګپ بياورم، و جناب ھاشميان، من چند وقت قبل در دريچه نظر سنجی بشما نوشتم که من ميخواھم شم
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شما را از تذکر رفتن به فاتحه مير اکبر خيبر پشيمان سازم، من تنھا از رفتن تان در فاتحه مير اکبر خيبر،خبر داشتم  

ولی شما به چی افتخار از اشتراک تان در ان مارش که بخاطر جنازه مير اکبر خيبر ترتيب ګرديده بود شما پای  پياده 

عت نموديد، ھمچنان من برايت نوشتم که شما بعضی اوقات به رھبران حزب پرچم محافل خصوصی داشتيد، انرا مشاي

شما بلبل وار و به بسيار افتخاراز قدم زدن  تان  در مکروريان و محافل شب نشينی تان در منزل تان بجرات ياد اوری 

  !نموديد، افرين و صد افرين به اين جرات تان

 من ارتباطات ھاشميان را به حزب پرچم و رھبران ان حزب را افشاه  نمودم  و از رفتن ھاشميان . خوانندګان ګرامی

 جرمن اتالين –اما خود ھاشميان در افغان . در مراسم دفن مير اکبر خيبر و از محافل شب نيشينی انھا پرده برداشتم

برک کارمل، سليمان اليق، بارک  شفيعی، بلی من  با ب«  که. به چی تمطراق و افتخارنوشت ٢٠١۶نوامبر١۵مورخ  

ان ھا  . نور احمد نورارتباطات داشتم از طرف روز درمکرويان باھم قدم ميزديم، بعضی اوقات انھا بمنزل من ميامدند

من قاسم   »من يکی از مخالفين سر سخت محمد داوودخان ريس جمھور ان وقت ھستممرا خوب درک کرده  بودند که 

 شکر ګذارم که بحيث يک څارنوال و مدعی العموم، بدون زور و فشار، اکره لت و کوب، حبس و باز از خدای خود

 سيد؟ خليل هللا ھاشميان، در باره ارتباطات تان با حزب پرچم اعترافات کتبی   زندان، زنجير و زوالنه از شما جناب

 زياد نمود، ودر اخير انھا شما را مانند يک ولی اينرا ھم خوب ميدانم که اعضای حزب پرچم از شما سو استفاده. ګرفتم

  .تيکه چتل استعمال شده بدورانداخت، زيرا  انھا فوالد ھای اب  ديده کريملنی  بودند وشما را خوب ميشناختند

سفارت افغانی    ھاشميان بخاطر دزدی جواھرات خانم  مرحوم  مارشال شاه  ولی خان از وظيفه  سکرتريت  سوم–ج 

ٔ  و در فرصت  بسيار کوتا  با رفيقه انګليسی عروسی کرده  از وزارت .از وظيفه ديپلوماتيک فرار ګرديددر انګلستان 
  خارجه رانده حساب شد  

 ولی وی اين را نميګويد که  .د ـ ھاشميان تقرر من را بحيث څارنوال در وزارت عدليه انوقت، نفوذ پدرم وانمود ميسازد

بحيث  فارع التحصيل رشته فلسفه حق داشت که بحيث يک څارنوال  مثل ديګر قاسم باز بحيث يک تبعه افغان و 

من از اقای ھاشميان سوال دارم و ميخواھم  بدانم که  جناب شما با کدام  تحصيالت . مامورين و څارنواالن مقرر شود

ه شما ماموريت عالی، فھم  و دانش و چی ارتباطات   شامل ماموريت رسمی در وزارت خارجه شديد، در انوقت ک

رسمی وزارت امور خارجه  افغانستان  را کسب نموديد  درجه تحصيل شما چی بود؟ و مگر شکر خدا نه دارای  فاميل  

مرغ و  تعويذ نويس، شوست، جادوګر مثل ھاشميان  بوده ام  که  در چشم مردم بيچاره بخاطر پول، روغن زرد، تخم،و

  ګوسفند خاک ميانداختند  

زياده  روی و مبالغه  نکرده ام بلکه از حقانيت   ھيچ مورد در باره شھيد واالمقام محمد داوود خان مرحوممن تا حال در

چرا و بخاطر چی ھاشميان و امثالھم  که  دروغ ھای انھا . وی در برابر دروغګويان مردانه وار دفاع  کردم  و ميکنم

من  به اين اقايون واضح  می ګويم  که  بلی محمد . ما ميسازندرا افشا ميکنم مرا بنام وکيل الدعوای محمد داوودخان مس

به پيش خدمتی شان ميبالم من . داوودخان ولی نعمت من بود، من نمک خور ان بزرګوار ھستم، بنام شان افتخار ميکنيم

 از راه تعويذ در فاميلی کالن و تربيه شدم که نان شان  را از راه حق حالل بدست مياورند، نه مثل فاميل ھاشميان و

  !.نويسی 

  !َاين ھم ماجرای ھمدردی  و دور با افتخار اوستاذی پوھنتون تان با مطلبی   به افتخار مشايعت  جسد مير اکبر خيبر 

 07.03.2017 :تاريخ     CA :محل سکونت    سيدخليل هللا ھاشميان :اسم
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  پيرامون مراسم تشيع جنارۀ ميراکبرخيبر

يل درامريکا، درحدود سه ماه قبل از قتل ميراکبرخيبر بکابل رسيدم ودراپارتمان خودم درمنزل اولمن بعدازھفت سال تحص

 ميراکبرخيبررا قبال-)اين اپارتمان را قبال درزمان صدارت مرحوم اعتمادی خريداری کرده بودم( الف زندکی ميکردم٢٨بالک

دربالک. بود)وزيراطالعات وفرھنگ دورۀ پرچمی(سعودميشناختم، زيرا دوست وھمفکر نزديک برادرم داکتر سيدحيدرم

ھردودريک اپارتمان بودند ودربين ما فقط يک کوچه حايل بود، ورنه) دامادبارق شفيعی(پھلوی ما بارق شفيعی ونوراحمدنور

ودش نيز درخيبرکه ھميشه بديدن دوستان خوددراپارتمان بارق شفيعی می آمد، وخ. ھردواپارتمان درمنزل اول ھمسايه بوديم

 من ميدانستم که اوپرجمی بود و او ميدانست که من مخالف- يکی از بالکھای عقب بالک ما زندگی ميکرد، دوبار بديدن من آمد

 بھمين ترتيب شناخت ومراودات ما دوام-  و سالھا قبل درين باره بحثھا ومناقشاتی داشته بوديم! ؟!ايديالوجی آنھا ميباشم  

  ٢٠١٧ مارچ ۶ - سيدخليل هللا ھاشميان -  باعرض احترام.  داشت

ٔ افتخارات لينن شعاری و افغان کشيھای نا سيدانه  حيدر مسعود برادر جانا جانی–حال برای تنوير مجدد خاطر فراموشی تان  
طنان پاککه ھمو!   دو دسته تقديم  ميکنمتکرار ولی با اختصار؛ -   برای  شما نوشته بودم ٢٠١۴ آگست ٢٨تانرا  که بتاريخ 

  .ِسرشت با ديانت ما نيزبدانند حيدر مسعود خودت تا چه حد خائن و بی مقدار بوده

ٔ برادر روس شده  تان معين بودند  نه وزير زيرا شخصی بنام خيال محمد  وزير و اما  موقف  برادر تانرا از زبان-اول !  اغا
کابل بودند و حال  مسکونه نزديک ما  شنيدم  که  مقام  و موقفٔشخصی که در آن زمان  مامور عالی رتبه  را ديو تلويزيون

ً را چنان باالتر از آن  ميشمارند که  حتی بعضا  شبانگاھان  ببرک  کارغل  رئيس شورای انقالبیحيدر مسعود خودتحزبی

  :ًلطفا بدقت بخوانيدو .!!! شما  از ارگ  برای  ديدن  و گرفتن ھدايت  بحضور برادرت  در راديو کابل مشرف می شدند

   : برای تان  نوشتم٢٠١۴ آگست ٢٨عين متنيست که در و /    !؟!کفر اگر از کعبه برخيزد ؛؛ کجا ماند ملسما نی

ٔدرين جا ميخواھم  خاطره  مستندی زمان سفير بودن  مرحوم  جنرال  محمد عارف  در مسکو را  که خودم  بعد از لغو رياست
 کيلومتر دور تر از دفتر١٠ محصل ملکی و امور روابط  فرھنگی  عقب يونيورستی  مسکو و  نفر١٢٠٠کلتوری  بحيث آمر

ظف بودم و تلفون سفير کبير برايم رسيد تا ھرچه  زودتر ايشان  ببينم  با    ٔسفارت از طرف وزارت امورخارجه در مسکو  مو

ر ف مقام وزارت امور خارجه  و به امضای  وزير را بمن داد ند که از طٔنامه خاص و محرم و عاجلیرسيدن بسفارتکبرا  

  : وچنين مستشعر بود–امورخارجه رسيده 

ٔشما ميدانيد که حسب  مواد مندرجه  موافقت نامه  فرھنگی بين  دولت افغانستان و دولت  شوروی   با يد آن  محصلينی  که–ٔ

  .ضياع وقت بوطن برگردند را ميگذرانند  بدون ) دوکتورای= اسپارنتوری ( ٔمخصوصآ دوره دفاع  

ٔاما نامه خآص  و راسآ  وزارت  اطالعات  و کلتور حکايت  و شکايتی دارد که  دکتور حيدر مسعود  محصل آن  وزارت از
يک و نيم سال به اين سو تحصيل خودرا تمام کرده و حاضر به بازگشت بوطن نيست  لذا اقدام فوری کنيد که او بدون ضياع

  . دوقت  يوطن برگرد

 مستقيمآ  از دفتر شان و نه  توسط  سکرتريت  سفارت  بدفتر جناب الپين  معين  وزارت–حسب مشوره و ھدايت سفير کبير

 تلفون کرده و وقت مالقاتی  برای سفير–)با ارتبآط به امور کشورھای شرق ميانه منجمله افغانستان( –ٔامور خارجه شوروی 

  . قبل از ظھر را معين کردند١٠ا ساعت  که  فرد–کبير افغانستان خواستم 

فردا بھما ن ساعت بعد از تعارفات معمول سفير کبير افغانستان از ايشان خواست که به وزارت تحصئالت عالی شوروی تفھيم

کاری،ٔآغای الپين که از جرايان اطالع نداشت با وعده ھم.نما يند که ھرچه زودتر  دکتور حيدر مسعود  به افغانستان  برگردد

که  دو روز بعد و به خواھش آغای الپين.  نتيجه را بما اطالع دھد –فرصتی خواست که با تماس با مقامات مربوط شوروی
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  مالقات دوم صورت گرفت 

ٔواپشان  گفتند که  نه تنھا  با وزارت تحصيالت عالی  و بلکه  با مقامات  بلند تر شوروی  و حتی دوستانه  بگويم  با کميته

شوروی تماس  گرفتم و مگر جواب ايشان اين  بود  که متآسفانه  دکتور حيدر) مارکسيزم ليننيزم ( زی حزب  کمونست مرک

  و ما  به او شديدآ  ضرورت  داريم؛–ٔمسعود ازينکه  تابعيت شوروی را داشته  وعضو رسمی  کميته مرکزی حزب  ماست

  !فلھذا از رفتنش به افغانستان  معذرت ميخواھيم

سابق مدير روابط قونسلی وزارت امور/ درينجا قويآ قابل تذکر ميدانم که برادر بزرگ تان مرحوم سيد محمد امين مسعود

بود يد  چرا شما  سيد  خليل)  مسعود( ؛ ھمه  برادران و اعضای  فاميل  تان وشما حيدر مسعود  روس  شدهخارجه وھمين 

ٔھاشميان شديد ؟؟ و در نھايت بازھم  شما  استاد گران  مايه چشم و چراغ// دنی تان بعد  از کماالت و تاپه خوری لن! مسعود 
به المآن سفرکرديد تا با ريختن اشک ھم مسلکی وبا طی ھزاران کيلو متر   -افغانستان بعد از مرگ حيدر مصعود در آلمان

- مرده  آن  برادر فاسدت  تان را در آلمان / مسعود ٔخاک ريزی بر جسد پليد و نفرين شده  ضد مردمی  و دشمن اسالمی  حيدر

ًکه منافقت خودت را در  سيادت و اسالميت و افغانيت قويا آشکار!  ؟! خاک  بسر کرديد!!ٔا جنازه اسالمی  و مسلمان نما ؟

  .ميسازد

ٔملنگی ھای تان در جلسات  اتحاديهٔ نتيجه ھمه  اين حکايات  اين بوده که  روز -َپس  در  دور اوستاذی تان در پوھنتون کابل
ًعمال  سر به  نيست !با سال ھا بحثھا ومناقشات  با رفقای کريملن مآبانه استادان و کشف الحال شان  ولی شب پلنگيھای تان

/مراه  شھيد دکتور فتاح ھ-ُشدن و قربانی ھا  و ستم کشی ھای  بی  دريغ  ا ستادان  پاک  سرشتی  مانند  دوستان  ازجمندم  

ِو شھيد دوکتور محمد اختر مستمندی  و امثال شان  بوده ايد و مبين آن است  که  شما  امروز از برکت خون ناحق/ طبيب راديو ُ
  :آن  قربانيان ملی  پاک فطرت  از يک طرف و  قھر خداوند عادل از طرف  ديگر به رسوائيھای بر خوده ايد 

   / که زدن خدا صدا ندارد         و اگر زد دوا ندارد             /                                     

چنان معترف  و قلم پرداز  سر گذشت جنايات واقعی خود و حيدر لينن پرست  و دنگل!  واگر امروز بلبل وار و نا خود آگاه

  !!قوی تر و بد  تر نميشود  ازين  -چيان تان  شده ميرويد  که  آبرو زيری  و  قھر خداوند اندرين جھان بر شما

*******  

ٔحال سعی ميکنم  ھرچه  مختصر تر بر ھجويات آغای ھاشميانی  که  ھنوز فکر ميکنند  با سکوت  دور زمان  و توقف عقربه
* مستشار مطبوعاتیساعت  جھان  در ھمان  ايام  نو جوانی در سفارت افغانستان  در لندن  با جناب عبدالرحمن خان  پژواک  

 جناب سيد مسعود خان پوھنيار سکرتر اول در جوار آطاق سفير کبير افغانستان  مارشال شاه ولی خان  نشسته  ولی راپورو

  !امروزی حود را مينويسند 

و چرا بی سبب زحمت  قد  و اندام  گرفتن  قوانين  دولتی و مقررات  وزارت امور/ چرا شما  جوال نا شده تا نسته می دزديد

روابط ذات البينی جھانی  ما را که تابع حقوق خصوصی بين الدول است  درين ايام  ادبيات  ندافی تان عھده دار میخارجه و

– وفيات - مانند  تولدات/ شويد که شرم است زيرا مميزات و مقررات  روابط جھانی  در چوکات حقوق خصوصی بين الدول 

دور يا تجديد و تعوض  پاسپورت ھا و کسب  تابعيت  و يا  ترک  تابعيت و سير و سفرھا و ھمه امور قونسلی  و ص–ازدواجھا

 جزو  پروگرام  پوھنحی حقوق  و علوم– مسايليست - يا  طرد از تابعيت و حق  رآی و کانديد شدن  و کانديد کردن وغيره

   قونسل معرفی نموده ايد    –سياسی و نه ادبياتيکه  شما حافظ وار خودرا

 و ھم چنان در طرز تشکيل  نمايندگیر داخل وزارت خارجه و بخصوص نمايندگی ھای سياسی افغانی در خارج آنچه خودم د

/ً  مثال  مرحوم  دگر جنرال ارکان حرب  عبدالرزاق خان ميوند –ديده ام ھای ديگر کشورھا ی جھان  در افغانستان  و جھان
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حربی پوھنتون  شدند  و سپس  تورن جنرال شھيد عبدهللا روکی سليمانکه با بر گشت بکابل در کرسی ستر جنرالی قوماندان  

 و ھمچنان  جناب  مرحوم محمد آصف مايل  سابق  معين  وزارت معارفٔاتشه  نظامیمطابق مقررات  بين المللی  فقط عنوان

وزارت  خارجهء  شوروی  فقطٔبرای اداره امور فرھنگی و محصلين  افغانی  در مسکو در چوکات  ليست  کورديپلوماتيک  

ٔعنوان  اتشه کلتوری را در قطار اعضای  سفارت افغانستان در مسکو داشتند وجناب مرحوم توريالی اعتمادی رئيس  کلتوری
 را داشتند  ولی چرا شما  برای مرحوم عبدالرحمن خانٔاتشه کلتوریدر چوکات  سفارت افغانستان  در واشنگتن فقط  موقف 

ٔهللا امروز روحا در عالم عليای خود خواھند بود کلچه  خود سازی   کرسی بخشی  کرده  وايشان را ءه  انشاپژواکی  ک مستشارً

  زيرا  شما که درھمان چند روز ھمه اش درفکر جواھرات بوديد پس شمارا  به تاج بخشيھا چه  کار؟؟!   نه اتشه- لقب ميدھيد

 بشما غرضه ميکنم  کهپوھنياررد  اعمال  يا  اطوار جناب  مرحوم  سيد مسعود اما  حال  داليلی  قناعت بخشی را  در مو

  !چقدر زود جامه بدل ميکردند  و موقف حلزونی را بخود ميگرفتند! بدانيد دوستان شما مانند خود تان

ن  منور و مبارز و يکی از جوانا–ما وشما  ھمه می دانيم  که ايشان فرزند مرحوم مغفور جناب مير صاحب سيد قاسم خان 

َ وطن و يکی از  زجر ديده و شکنجه کشيدگی ترين دور صدارت ھاشم خان بوده و با ختم آن٢٠مشروطه خواھان آغاز قرن 
َدور تاريک  ايشان يکی از ذواتی بودند که در دور صدارت مرحوم شاه محمود خان صدراعظم و بخصوص با عروج قدرت و َ

 نه  تنھا مورد احترام و اعزاز قرار گرفتند و بلکه  در اول– محمد داود و محمد نعيم –وست دست اندرکاری دو يرادر وطن د

که اين ايام را با/ عز تقرر حاصل  کردند / اندونيزيا / بحيث وزير عدليه  و سپس  بحيث  سفير کبير افغانستان  در جکارتا

ام شان رسيده بودم و حتی  با احترام به اشان  قبول کردند کهًوظيفه داری در وزارت امورخارجه شخصا وارد بوده و به احتر

بحيث سکر تر  اول  سفارت  با ايشان جکارتا  بروند  و برای  رفع/ خواھر زالده و داماد شان / حبيب هللا خان مامور پوليس 

ًند که  قبال چه در مرکز وزارت ورا با ايشان مقرر کرد/ مرحوم لطيف جان معاذهللا / خالی امور سفارتی  يکنفر سکرتر دومی

  .چه  در خارج در سفارتکبرای افغانستان در پاکستان  وارد بوده و مشکلی نداشتند

  سعی  کردند  با  تماس با پسر–  شخص صدر اعظم  شاه  محمود خان و ھمين  داود خان  و نعيم خان –پس بپاس اين پدر ملی 

از وزارت معارف  يا  رياست  مستقل مطبوعات آنند  که  با  تغير ماموريت شان جناب سيد مسعود پوھنيار را فرصت دھ

  .  بوزارت امور خارجه  پذيرفته شد ه و سپس به لندن بحيث سکرتر اول مقرر کنندوقت؟

  !   و اما وقتيکه سخن از کرکتر ذاتی  می آيد مثالی  دارم  که  مو را از خمير پو ھنيار صاحب جدا ميکند

ٔوم شاه محمود خان صدراعظم با عزم سفر به امريکا و تدارک زمينه  قرضه و برای تآمين پروژه انکشاف وادیزمانيکه مرح ٔ
 در دعوت خصوصيکه از طرف سفير کبير افغانستان  در لندن  مارشال  شاه ولی–ھلمنداز طريق لندن عازم امرکا می شدند

 شاه–ٔ ضمن  تبصره  عمومی -  ترتيب  داده  بود–غانی در لندن  با حضور اعضای سفارت  و محصلين اف–خان  برادر شان 

 مرحوم محمد نادر شاه  را محصل استقالل افغانستان  ناميده  بودند  که  با خموشی اھل  مجلس–محمود خان  با يادی از گذشته

ت  و مقام سلطنت   اعليحضرتشما نبايد  شخصي!    مرحوم عبدالرحمن  پژواک  سر بلند کرده  و گفته اند که واالحضرت –

شاه  محمو د خان. امان هللا خان را  فراموش کنيد  زيرا ايشان بشکل  ملی و جھانی محصل استقالل افغانستان شناخته  ميشوند

. بچيم  اين حرفھای را که ميزنم خودت نميدانی زيرا در آنوقت خودت در شکم  مادر بوده ای–رو به جناب  پژواک کرده که

ٔحوم پژواک رو به ايشان کرده و گفته اند که واالحضرت  در شکم مادر بودن  ماھيت ھمه ما است ولی  واقعيت بايد گفتهمر
  .  شود

 استعفای خودرا از وظيفه  نوشته و بفردای  آن  دوباره عازم کابل  شده– جناب پژواک بدفتر خود رفته – بعد ازختم مجلس 

ُ جناب پوھنياری ھم  بوده  که با دست بوسی ھردو واال حضرتان  درست  قر گفته- ُپياله و درد  اول –بودند ولی دريين مجلس 
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  .وبوظيفه مقدس خود دوام داده بودند

در ھمچو جلسه بوده  اند؟  يا نميخواھند حرف مرا تائيد کنند ولی  مرد  شايسته/  ھاشميان امروز / شايد جناب  مسعود آنزمان 

 جناب  مرحوم  دگر وال شاه جان خان طوطاخيل  که در آن ايام  محصل  نظامی افغانستان در لندن و–و عسکر صادق وطن 

  که–ًحضورا در مجلس مذکور بوده اند  اين  جلسه و يادگار تاريخی را  برايم  حکايت کرده  بودند  که  در راستی  کالم  شان 

  . ايمان کامل دارم – هللا عليه وسلم  مدفون اند امروز در سر زمين  مرقد  مبارک  حضرت رسول اکرم صلی

 پوھنيار صاحب را  که بعد از مرحوم قسيم خان-  شامل مامورين دولت در وزارت خارجه شدم  ١٩۵۴ولی زمانيکه در سال 

ين افغانستانًنعيم مدير روابط امور قونسلی شدند  شخصا ميشناسم و بخصوص  در اياميکه بنابر بحرانات عايده روابط سياسی  ب

–و پاکستان قطع شد و سپس  برای  افتتاح  مجدد آن  مرحوم داکتر عبدالظاھر خان  سفير در کراچی شده و با اعضا رفتند 

 مدير عمومی آرشيف  را–ًدولت  لزوما با حفظ  حقوق  و مزايای رتبوی  جناب مرحوم سيد تاج الدين خان مامور رتبه اول 

ھر/  در پشاور و جناب سيد مسعود  پوھنيار مدير امور قونسلی را بحيث  قونسل  افغانستان در کويته  بحيث  قونسل افغانستان

 مقرر کردند  و  مدت وظيفوی لزومی شان دوام دار نبود که جناب سيد تاج الدين  بحيث سفير افغانستان در۴دو در کرسی رتبه 

آغای پوھنيار دوباره بمرکز و بھمان مديريت قوسلی دوام.  وفات  شدندعربستان سعودی مقرر  شده و بعد از مدتی در ھمانجا 

 داشتند-ًدادند که  دوستی بسيار نزديکيکه با شھيد نوراحمد اعتمادی مدير عمومی سياسی  و بعدا معاون وزارت و سر پرست آن 

  . مستقل  قبايل   بردندٔو ھميشه ايشان را مسعود جان خطاب ميکردکه ايشان را در کابيه نو خود  بحيث رئيس

ٔو اين احترمات تا زمانی دوام داشت  که داود خان  رئيس  جمھور افغانستان  بعد  از خود و برادر خود محمد نعيم خان نماينده
 معين سياسی و سپس معاون و سر پرست  وزارت  و منشی مجلس عالی وزرا–خاص فوق العاده  و بعد سيد  وحيد عبد هللا اول

  . در افغانستان دادندموقف  سياست مدار  چھارم آغای  سيد مسعود پوھنيار معين اداری  را ھمين 

ھاشميان صاحب راست ميفرمايند که پوھنيار صاحب در دور حيات  رئيس جمھور اول بحيث سفير در  روم  مقرر شدند و لی

ً وقتيکه  مثال  نه  تنھا  جمھوريت  اول  و بلکه ھريک رمز ديگر وزارت خارجه و روابط سياسی بين کشور ھا را نميدانند که

ً يکی از اثرات منفی آن  پرنسيپا عدم  ذيصالح شدن ھمه سفرا  در تمام جھان–رژيم  دولت داری در افغانستان بکلی منقلب شده

 جديدی برای تقديم به آندولتٔبوده  که  اگر حکومت نو بدولت رسيده رسميت و موقف  سفير سابقه را  تائيد نکرده و اعتماد نامه

 آن  شخص سفير معزول  پنداشته  شده–ًبرايش رسما صادر نشده و با طی مراتب رسما به رئيس دولت متوقف فيھا  تقديم  نکند 

َو فوری  بايد آن  کشور را ترک  کند  که مثال عنده  آن سفير شدن دور سالطنت  محترم داکتر يوسف خان   سابق صدراعظم–ٔ

 روز٢ روز مواصلت شان  تغير رژيم سلطنت به جمھوريت  در حالی در افغانستان آمد که  ايشان ۴بمسکوبود  که  بعد از  –

ولی از مرکز ھيچ ھدايتی نرسيده و داکتر يوسف خان  در. ٔبعدش اعتماد نامه خودرا تقديم ميکرده و سفير بر حال می شدند

کو وزير خارجه  شوروی  را مالقت کردند که اونھا ميدانستند  که ايشان سفير شدنیحاليکه  ھمراه  شان  بودم  اندری گرومي

که فردای آن  شخص داکتر يوسف خان. مگر گرو منيکو بسيار با اعزاز و اکرام   با اوشان جلسه و تبادل نظر داشتد.  نيستد

ٔ نماينده فوق العاده  رئيس جمھور افغانستان با  سيدتکت پرواز خود بکابل را  تدارک کرده و  لحظاتيکه  محمد نعيم خان  بحيث
وحيد عبدهللا  معيت سياسی  وزارت خارجه  به مسکو رسيده  و داکتر محمد يوسف خان در ميدان ھوائی  ايشان را استقبال

  سفرای افغانستان  تابعکه  بھمين  طريق  تمام.   در ھمان جا با ايشان  خدا حافظی  کرده و فردای آن  عازم کابل شدند- کردند 

  .شرايط  به خصوص خود شدند

  موقف  جناب  پوھنيار شما ھم  نه  تنھا-ھمانطوريک عرض کردم موقف سفرا  تجديد نظر شد !  حال  ھاشميات صاحب 

 رفق  تره کیٔتجديد نظر شد و بلکه  يکی از سفرای ارجمندی يود که در رژيم  خلقی ھم  احيای  مجدد شده  و بحيث نماينده  
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.شدند/   و اينک دوم تره کی ؟ -اول داودی /  يدولت  ايتا ليا  معرفی و طی مراتب  مجدد  تشريفاتی تقديم اعتماد  سفير کبير

  :حال  برای  ثبوت ادعای  بجای  شما  سند  افغان  ديگری را برای تان  عرضه ميکنم  که 

NE http://www.afghan-german.com ٢٠١٧/ ٧/ ٢٧ افغانی که خودم ايشان را نمی شناسم  بتاريخ  يارمحترم  نبى

 شرح مفصلی  با معرفی خود  که  از واليت پروان  و پدر شان تاجر و زمين دار و شخصبگو بار خدايا تويىتحت عنوان 

ينکه تا روم برسند ومنوری بوده  و خود  موصوف بعد از تحصيل در وطن تا ختم  يونيورستی و بخصوص با عالقه  مندی به ا

خوب بياد دارم که افراد و//  می نويسند -بچشم خود ببينند  که شاه سابق در چه قصر الجورد و زمرد نشانی زندگی ميکنند 

اشخاص در آن زمان در مورد زندگى شاه سابق در روم ياد آورى  نموده ميگفتند که پادشاه  سابق افغانستان سرمايه ھاى ملى

َ به  تاراج  برده و در اروپا خصوصا  در کشور ايتاليا  ويله ھاى با عظمت تعمير نموده و دراکثر بخش ھاى آنافغانستان را ً

ويله ھا از سنگ ھاى الجورد افغانستان استفاده شده است و حتی در حسابات بانکى شان بصد ھا ميليون دالر از پول  بيت المال

  .ند را براى َ عيش و نوش خود ذخيره نموده ا

ٔ صفحه را با احواالت  ھمه جانبه وطن و وقايع اطراف آن در بر ميگيرد که درج مکمل آن  برای٣شرح قلمی شان بيشتر از 
شما محترمان تکرار مکررات و ضياع وقت خواھد بود ازين رو فقط  بھمان نکاتی  توقف و اتکا می کنم که  به ايام واقعيتھای

  :محترم نبی يار–! مرتبط ميباشد/  حسب صوابديد استاد ھاشميان !! / تا بد و افترا و دروغ زندگی و تفاوت قضاوتھای درست

لھذا بمناسبت  دھمين  سالگرد وفات مرحوم اعلحضرت محمد ظاھر شاه سابق افغانستان  که روح: محترم نبی يار مينويسد

اما ھمه کلمات در ذھن و فکرم مثلى. اليا پناھنده گرديدندشان  شاد باد که ايشان بعد از خلع از سلطنت  در شھر روم کشور ايت

ِخط روى سنگ حکاکى شده بود و ھيچ  فراموشم نميشد و ھميشه آرزو ميکردم که يک روز بتوانم به کشور ايتاليا سفر نمايم و
  سفر به کشور ايتاليااز قضاى  روزگار بعد از سقوط حکومت  داکتر نجيب کمونست زمينه. اين کاخ ھا را از نزديک  ببينم

َاز زمان ورود بشھر روم درين فکر بودم تا زمينه اى مساعد گردد که شخص اعليحضرت محمد ظاھر، شاه. برايم فراھم گرديد َ

سابق را در کاخی ببينم  که در ساختمان آن از سنگ الجورد افغانستان  استفاده صورت گرفته است و باآاال خره آن آرزو ھم

منزل شاه  سابق در. شت چند روز بر آورده شد و  در يکى از روز ھا با يک تعداد از دوستان به  ديدار ايشان برويمبعد از گذ

قسمت شمال و يا شمال غرب شھر روم در ارتفاع بلندتر از شھر روم که به شکل يک تپه اى دور و دراز بود موقيعت داشت،

 او به استقامت منزل شاه سابق حرکت نموديم،  زمانی که به محل سکونت شاهدر قدم نخست به منزل  سردار ولی و با ھمرايى

سابق ً رسيديم و بطرف منزلى که شاه  در آن اقامت  داشت  نگاه کردم  يک  تعمير برنگ کريمى متمايل به سفيد مقابل چشمانم

نيت خانه  بود بطرف اتاق  پذيراٮى رھنمايىٔو يک  موتر پوليس ايتابيا در نزديکی  دروازه  منزل  شاه  مسئول ام قرار   

َگرديديم شخص اعليحضرت در داخل سالون تشريف داشتند و از ما استقبال گرم نموده و جوياى حال و احوال ھر کدام ما

َگرديدند، در ھمان لحظات نخست متوجه شدم که شخص حضور اعليحضرت داراى يک شخصيت متواضع است به خاطريکه

رخالف انسانھاى خود خواه و متکبر که در باالترين قسمت سالون و يا مھمانخانه اخذ موقعيت ميدارند  و با تکبرجناب  شان ب

ايشان در قسمت وسط سالون باالى يک چوکى نشستند و ما ھا در قسمت بااليى سالون در کوچھاى. صحبت می دارند، بود

ًى زندگى پرسيدند وقتيکه در مورد معلومات دادم  دفعتا در مورداز شخص بنده در مورد سوابق و محل اصل. موجود نشستيم

مالى که ايندرخت ھا  به خواھش شخص خود شان در دوران سلطنت در پروان  ش درختان توت که دو طرف شاھراه کابل

ًغرس گرديده بود و نماى بسيار زيباى را خصوصا در فصل بھار و تابستان به اين قسمت از شمال کابل ميداد و اين سرک  را

ه آن درخت ھاىاز ساحه کاريز مير الى پروان زير پوشش داشت که در جواب معلومات الزم خدمت شانَ عررض نمودم  ک

انبوه  توت در زمان تره کى و حفيظ هللا امين  تحت  نام  باز سازى شاھراه کابل پروان قطع  گرديده  درين  ديد واديد با شاه
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سابق  احساس کردم که  ايشان شخصيت و کرکتر بسيار حليم، آرام و فقير مشرب دارند، درحاليکه صحبت ھا جريان داشت من

اه ميکردم تا ببينم که در کدام قسمت ازين ساختمان سنگ الجورد افغانستان استفاده  گرديده است و در َينبھر طرف سالون نگ

وقت  به طرف فرش و فرنيچر سالون ھم نگاه ميکردم ولى ھيچ چيزى نظرم را جلب نکرد که نشان دھنده اشياى  قيمتى  و

 !و يا زمرد ظريف افغانستان بوده باشد و بخصوص از معدنيات الجورد

َاعليحضرت از نظر مالى و اقتصادى در سال ھاى اول که از قدرت خلع گرديده بود مانند ساير شاھان  مخلوع  وضع زندگى

مناسب حال  نداشت  و بعد از تفاھم  با دولت  در زمان رياست جمھورى محمد داود  ماھانه  مبلغ  ده ھزار دالر بشخص شاه و

اما قزاز اظھار ھم  مجلسی/ ر به ھر َعضو خانواده شاه بشکل مستمرى و يا معاش تعين گرديده بود ماھانه مبلغ سه ھزار دال

 دالر از عوايد ملکيت کاريز مير شخصی  شاه١٠٠٠٠ ماھوار  – محترمه شاھدخت بلقيس در روم شنيدم  که ١٩٨٢مستقيم  

ر را برای خود و بقيه را برای شھزاده احمدشاه و شھزاده دال٣٠٠٠برای شان  به روم انتقال داده ميشد که شخص شاه و ملکه 

به اساس. که بايد بشکل ربع وار تاديه ميگرديد/   ج ج – سردار عبدالولی سر پای خود يود –نادر و  نواسه ھا تقسيم ميکردد

 به امضاى٣٥٦١لى  ا٣٥٣١مالحظه و مطالعه اسناد رسمى آرشيف در بخش مالى سفارت افغانستان در روم در بين سالھاى 

آقاى مسعود پوھنيار سفير افغانستان در آنزمان در روم مکاتيب متعددى بين سفارت  و وزارت امور خارجه  افغانستان تبادله

گرديده و محتويات مکاتيب بوضاحت نشان ميداد که اين مستمرى يا معاشات بوخت و زمان آن از کابل حواله نميگرديد و شاه به

و تقاضاى پول مستمرى را مينمود که کاپى  مکاتيب ھم مشکالت مالى بسفارت افغانستان در روم شکايت داشته شکل متواتر از

 اين مستمرى بعد از کوتاه.. در آرشيف مديريت محاسبه وزارت خارجه و ھم در آرشيف سفارت افغانستان در روم موجود است

ًيکى از َقارب نزديک شاه در روم شنيدم  بعدا دولت شاھى َعربستان طبق از اظھارت   کمونستان قطع گرديد که ١٣٥٧ ثور ٧

اما محترمه/ سعودى حاضر گرديد ماھانه در حدود چھل الى پنجاه ھزار دالر طور کمک  به اين خانواده  پرداخت نمايد 

 ج– را  به ايشان تسليم مبداد  در ماه  ياد ميکرد  که  سفير عربستان  ھر ماه طی  چکی آن٢٠٠٠٠شاھدخت بلقيس  آن مبلغ را  

که تصديق اين  مسله را سالھا بعد از جناب/ ج  و بعد که رفت و آمد ھا و مصارف شان زياد شد مبلغ کمکی ھم زياد شد

دوکتور َعبدالستار سيرت مشاور خاص پادشاه  سابق طى يک مصاحبه خاص تلويزيونى با محترم َمحترم خطاب متصدى

  ن در الس انجلس کليفورنيا  شنيديم   تلويزيون  پيام افغا

ًموضوع جالب ديگر اينکه خانواده شاه  سابق در آن زمان پاسپورت افغانستان را ھم در اختيار نداشتند  و تصادفا  در يکى از

 زمانی کهجھت اخذ ويزه خويش به دفتر مربوط در وزارت خارجه ايتاليا مراجعه  نمودم و( روز ھا  بنده  نگارنده  اين مضمون

با فرد مسؤول  دفتر ويزه ھم صحبت شدم و پاسپورتم  را مالحظه نمود و دانست که  من از افغانستان ھستم  بدون چون  و چرا

برايم  گفت  که  پاسپورت ھاى خانواده شاھى افغانستان ھم اينجا است که  بايد  ويزه  شان  اجرا گردد و آنھا را از روى ميز بلند

م  نشان داد و زمانيکه به آن پاسپورت ھا نگاه کردم ديدم که چندين جلد پاسپورت  به رنگ جگرى  يکجا بسته شده  ونموده  براي

ٔنمونه کماالت  دولت  دست نشانده  روس  و رانده ربانيت// اسم  کشور َعربستان  سعودى روى جلد آن تحرير شده بود  ٔ
ره و دانش ھمه می دانند شخصيکه براى  مدت چھل سال در يک  کشور سلطنت اھل خب// ؟ !؟ !پوھنيار چاکر تره کی امين 

بايد شکايتى نداشته!! / و نام  وطن اصلی / نموده باشد و بعد از خلع قدرت در زندگى تبعيد به سر ببرد حد اقل از نگاه مالى 

  " !!شنيده کى بود مانند ديده" يند باشد، اما  تا جائيکه برايم معلوم گرديد و ضرب المثل معروف ھم داريم که ميگو

ُاين بود مطلقا عصاره از مطالب  منتشره ھموطن پاک  طينت  ما  که  از محتويات  چند  صفحه ای ايشان لب و لباب  مطالب ٔ ٔ ً

 اضافیًمورد ضرورت را  بشما تقديم کرده  و از شما  ذوات ارجمند توقع دارم  که اوال  بدون ابراز نظرھای  مرده آزارانه و

ٔکه شخصا از آن کوچکترين  ترس و واھمه ندارم ولی تبصره بکلی منفی و فقط  قلم  شورانی  اضافی! پوھاند  ھاشميان مانند  ٔ ً
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  !و تشھير بيگانه پروری ميدانم و بس

َو ثانيا  با حضور قلب خود و خالق حقيقی  تعمق نما ئيد که آنجناب  پوھنيار صاحبيکه  در دور سلطنت  ديپ لومات قابل  احترام وً

مسعود جان قابل اعتماد و  برادر گفته مھمان ھميشگی  دسترخوان  فاميلی  و رکن کابينه  شھيد  نور احمد اعتمادی  بوده اند و

 سرطان٢و داود خان  بر او برای اينکه  ھمه نزاکتھای  روابط  شاه و داود را ھميشه و تا  / سفير کبير داود شھيد در روم

تآسف آور نيست که  با سقوط جمھوريت اول پوسن پشک را برخ کشيده!/ ؟!د بوده  تا در روم از  آن شھيد  نمايندگی کنند وار

  !و کار روائيھای کردند  که ننگ افغانيت  و مرتد اسالميت شناخته شوند

اما به  حيث   يگانه!! و کراتيک انقالبی ٔ  با  چھره  ديم-بلی وقتيکه پوھنيار عالی مقام  دوست ھمدفتر جناب  ھاشميان  لندنی

  به  امضای  تره کی  و امينٔو اعتماد  نامه  دوم  خود را/ به اصطالح  امين - َسفير  باز مانده  از دور  رژيم ھای  فرتوت

  :بايد گفت ! ؟ !–برئيس جمھور ايتاليا  دو دسته پيشکش  نمودند

  !!ُ نبوتش گم  شد   که خاندان -پسر نوح ع  با بدان بنشست   

ٔ بله  با فرمان  قبله خود  تره کی  با  تمام  وقاحت و- کاش بھمان يک  قصور خميازه ميکشيد و استغفار ميکرد –گذشته از آن 
ديده درآئی  بتمام افراد  فاميل و شخص شاه سابق افغانيکه  اقساط مصارف ماھوار رسيدگی  شان از کابل  را  با قد خميده و

ًاوال با فريبی طی آخرين/ ٔبقرار گفته محترمه  شاھدخت  بلقيس ج ج /  -سيده  ربع  وار برای  شان تقديم  ميکرد دست  بو

ٔديداری با ايشان  ھمه پاسپورتھای شانرا بنام طی مراتب قپيده و سپس ابالغيه  پيشوای  خود تره کی را تحت  عنوانی  که  با
 بعد ازين شما را بنام افغان نميشناسيم  آخرين  اميد عايد  ماھانه  را  از آنھا گرفت-تان ٔطرد ھمه تان از تابعيت دولت افغانس

 استمزاج نه و بلکه  خيال بافی و يا استخاره ميفرمايند که–مگر ھاشميان صاحب پروفيسور ادبيات و جامع الکماالت  جھان

تازه  با/ سلطنت بود که اسناد تابعيت  شانرا  اخذ کنند و بلکه ٔاين نه مراجعه مستقيم  سفير صاحب تره کی و امين بخاندان 

  .ٔازطريق وزارت خارجه ايتاليا ھمه اسناد تابعيت شانرا گرفتند/ نشناختن شان  رسمی شان 

نقوانين و مقررات بين المللی  حقوق خصوصی بي/ وقتيکه قلم را برداشتيد  از شيطان و نه فھمی !  ؟!آغای سيد خليل خان چرا

ُدور/  تا  پوھنحی حقوق / الدول کشورھای جھانی که شما الفبای آنرا نخوانده ايد و نه جز دروس  پوھنحی  ادبيات  بوده 

گريخته   نوشته ھای  شرم سارانه تانرا  به چشم  مردم ما چی که جھان ميزنيد؟  گاھی  شما خودرا  قونسل سفارت  لندن جا

 که شاه و گدا–ًمگر قطعا نميدانيد  که اوال روابط اتباع ھر کشور در داخل ويا خارج از وطن ! دميزنيد  و گاھی  تامات مبيبافي

 رواط باھميی مانند  داخل افغانستان  داشته  و امروزھم- سفارت يا جنرالقسلکری – با نمايندگی سياسی ھمان  کشور –ندارد

ای تمديد و يا تجديد پاسپورت  و يا تصديق تولدات وفيات و امور ملکيتاگر تمام افغانھا  بسفارت و يا جنرالقنسلگی افغانی  ير

را/ ًمثال امريکا و يا ايتاليا / ًخود مستقيما مراجعه  ميکنند  وساطت  و پا  درميانی ادرات  رسمی کشور متوقف فيھای شان را 

و اگر بفرمايش/ تان شما را مفصل  تر تنوير کند  مايل به الس انجلس  برويد که حناب حنرالقنسل افغانس٢٠ًلطفا / کار ندارند 

شما يکی از ذارات کشور متوقف فيھای  آن شاه و يا من  و شما اقدامی  برای اجرای امور خصوصی ما  کنند  مفھوم  تخطی

  خاندان شاھیً لھذا  وقتيکه پوھنيار شما  دست و آستين را بر زده و مستقيما درب- غانستان پنداشه  ميشود ۶بحق حاکميت  اف

را برای استرداد اسناد  تابعيت خاندان سلطنت دق الباب کردند  امريست روابط بين االفغانی و اگر ھمان شاه و خاندانش به

ّاستناد  فرمان تره کی و نداشتن کدام  کارت ھوبيت ثانوی  نه بوزارت امورخارجه و بلکه به ادارك اميگرشن ايتاليا مذراجعه

که کار شما ھم در امريکا بدين منوال بودخه است  ولی چون  دولت/   دواير  ايتالوی بداد شان رسيدگی ميکرد ميکردند آنوقت

ٔ که ھمه آن مطالب را و ھم اين که  مرحوم ظاھر شاه  از  کمک ھای  بمراتب باالتر/عربستان سعودی  با استفاده از فرصت
ولی با/ ًواسته بودند  و قبال در ويبسايت افغان جرمن آنالين نشر کرده  ام  ج ج شاه ايران با عدم مالقات سفير ايران  معذرت خ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

  جنرال عبدالولی  پيشنھاد  سعودی را پذيرفتند / ٔدر نظر داشت  بحران اقتصادی و بی ھويتی شان   آنھم  بالوسيله داماد خود

 مرحوم–و فاميل  و خواھر و شوھر خواھر مرحوم شا نچنانچه نوشتم  دوستی  شھيد نوراحمد اعتمادی    :و بد تر ھا از آن 

 مامور وزارت خارجه  با  سيد مسعود خان پوھنيار بآن اندازه  حد و سرحدی نداشت  که  مرحوم عزيز ی–نظر محمد عزيزی 

  گشترا  ھميشه برادر خطاب کرده و ھوسانه خوری آغا صاحب بر دسترخوان  عزيزی و اعتمادی ميبود  ولی  وقتی  ورق

ٔ مقاله  بلند  باالئی  به  آدرس- حتی  چند  سال بعد  که اخم  آغا صاحب آمد  –با يک  شاگرز .  آغا صاحب سفير تره کی شد
با تمام  اھانت  بھمان  مرحوم نظر محمد/ تحت عنوان گل آغای  وزارت خارجه / شما ھاشميان  صاحب  برای  نشر  در آئينه

و شمال ھم  که عادت ھميشگی کرچ باال اندازی داريد در زير آن!! ی نان بگذاری و سگ قبول نکندعزيزی  نوشتند  که  برو

  . نماند// رنگ به آبروی تان ولی // تبصره سر محررانه تان  را   عزيزی بيچاره را چنان ميخکوب کرديد  که زنگ بدل تان 

و شير آغا و خان آغا و جان آغا ھا  به پشتاره ھا در افغانستان و کافی اطالع داريد که القاب خانگی  گل آغا –شما پاچا صاحب 

 که  شما  خود رسمی دعوی القاب–به بيلک باد ميشود  البته   نه برای توھين و بلکه  بنام حفظ احترالم متقابل حتی از نو جوانی 

  ان را ملوث ميسازد  شاھد ميشويد؟پاچا ھی  را داشته ايد؟ حال چطور شما  پوھنيار بی مروت را که نمک خورده و نمد

مکرر اشاره ميکنم  برای شما ئی که با تآسف  حکم  آب  در ھر ظرف را داريد  چرا گاه  شاه خوب است و گاه خراب  و گاه

 وپشتيبانی ميکنيد که او نيز مانند شما ھزار ليل  و نھاربقيد زمان فرنی و جرا از کسی  آنھم  !! داود خراب است و گاه خوب

ھموز ھم  که ھنوز است  از شاھدی سيد مسعود! خوب و بد روزگار را گذشتانده ولی  ھر دوی شما جنابان جوره بر خوردار

ٔعضوکميته مرکزی  حزب کمونست شورويکه  خودش به  دارالبقا  شتافت نمی گذريد و خيبر ی را که  خدا شناس نبود  شھيد
داد تابعيت   بيچاره ترين  شاه  افغانی  که  بمعيار قيمت  يک  قرس  نانی  که  اھل واسالمی  ميشماريد  تا چه رسد  به  استر

قتا مقيم فراتسه  بودم  و مراتب  پناھندگی با فاميلم١٩٨٣ً و شخصا خودم  در سال نزرانه ميگرفتيدبيتش سد جوع  کنند  ً که  مو ٔ
رحوم  اعليحضرت ظاھر شاه رفتم  و تمام  رسم و  مقدار بروم بحضور م١٩٨٣ آگست ١۶ تا ١۴به امريکا طی شده بود  از 

زندگی و  روزگار بد شانرا  با تبادل نظر با خود شان  آشنا شدم  و شخص محترمه  شاھدخت بلقيس  ھمان  بد ترين  ايامی را

ت ھزار دار داشتند  و نه در جيب خود فقط ھش- سر فاميلی  بسفارت مانده  نزد  نور احمد خان سفير کبير افغان  ١٨که  برای  

ً اوال سفير ايران با پيغام شاه ايران بمدد شان شتافت  که غرور ظاھر شاه–يکايک با اشک و آه قصه کردند !  سرپناه و نه نان 

کردنداما چنانچه شاھدخت از ديده در آئی  پوھنيار و  گرفتن  مستقيم  پاسپورت  ھا  ياد ! قبوالی آن نبود و بعد ھم سفير سعودی

ٔو ديدن شان که خانه  محترمه  شاھدخت بلقيس را که. شاه محبور شد  فقط بنام مرکز اسالم کمک و سند سعودی را قبول کند
ُ کيلومتر از اپارتمان خود شان دور بود و به سرويس  شھری آمده بودند با  معذرت  اين که  در اپارتمان  يک اطاق خوابه١٠

 !!ه در بستر و خود شان توان مھمانداری را ندارند و داستانھای  دنباله دار ديگرکوچک شان  عليا حضرت ملک

ٔ  وبخصوص  برای  روشن سازی ذھنيت جناب اوستاذ ھاشميان  به مفھوم  مقايسه  دوانسانی که دردرينجا با اختصار الزم 
/نه  مستشار/ اب عبدالرحمن  پژواک  اتشه زمانی در پھلوی شان در سفارت افغانستان در لندن وظيفه دار بودند  يعنی  جن

  .مراتبی را عرضه ميدارم ! / ولو که قناعت ھم نکنند / -مطبوعاتی  و آغای سيد مسعود خان پوھنيار  سکرتر اول

ِفکر ميکنم پوھنيار صاحب را که ماھيتا ھم شناختيد  ولی مرحوم  استاد پژواک  افغان با شخصيت چنانچه در باال اشاره کردم ً

حتی  در برابر ابراز نظر حق پاس صدر اعظم بر حال افغانستان را نکرده  و  به  اصطالح نماند که سخن بدھن واالحضرت

ًخشک شود  و بلکه  با ابراز نظر حق ؛ عکس العمال   ھمان لحظه از وظيفه  استعفا داده و فردايش عازم  وطن شد  ولی اين

نه پژواک بود بلکه  پسر مير صاحب مبارز ملی و مشروطه! ضرتين را  باز بوسيدُکسی که   خموشانه قر گفت و دست والح

  ! .خواه اعنی  پوھنيار  سيد واال
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ٔ  اوال اين  چھره آشنا –ًو عوا قبا  ايام اخير عمر اين دو مزد ميدان  را مقايسه کنيد بود  که با/  سيد مسعود پوھنيارجناب  / ً

ر سازش چه  شخص  شاه مرحوم و چه شھيد نوراحمد اعتمادی و اھل فامل شان و يا برادراناھانت  بھمه ارکان وزير و سفي

  چنان کمر  بی غيرتی  را با خدمت-بوده / داود خان  و نعيم خان / قربان شده  در راه استوار داری  و سربلندی  افغانستان

نه  اش را که  با  نشر  نظريات  خاصما نه اش  به  ھمهگذاری  بروس  بيخدای آزمون شده  و چه آخرين  تير نا جوان  مردا

در حالی دد  "تاريخ مشروطه خواھی وسھم مشروطه خواھان درتحول اجتماعی افغانستان// نمک  داده گانش  تحت  عنوان

  .ٔ  که اکنون مايه افتخار استاد ھاشميان ھم ميشودمنشانه به نشر رسانيد

/جناب  عبدالرحمن  پژواکی / تبار تر و شخصيت  با دانشتر  و با  فضيلت تر حھان  شمول  در مقابلش به شخصيت استاد واال

ٔمواجه  ميشويم  که  تمام  شھرت جھانی شان بحيث  سفير کبير و نماينده دائمی  دولت افغانستان  در  موسسه  ملل  متحد  برای ٔ
ثبت  تاريخ و ريکارد جھانی آن موءسسه  شده و موقف!  ل ٔ سال  و رئيس مجمع عمومی آن  موسسه  جھانی  برای يک سا١۴

 و باز تکرار ميکنم  با-ٔانکار ناپذيری  در راه حل مسايل عغمده  بين المللی و  کشور ھای  غير منسلک  در جھان  داشته اند  

گشت  از لندن  ھم نظر وشخصيت  حق گرائيی  که  جناب پژواک  واالحضرتی را خموش ساخته بودند  و  از ھمان  آغاز بر 

ٔھمنوای  خدمت گذاريھا برای  اعتالی نام افغانيت ھم بازوی  داود  صادق و نعيم  موافق بودند  ولی بعد از چشم پوشی  مردانه
ٔ  ھعرگز و ھرگز سطری را  بطرز جفا نامه پوھنيار صاحب ابن الوقت  ننوشتند  ولی  اگر به اثر  بکر و ديوان- انھا از جھان  

ميرفتند  در اخير عمر نا بسامان خود  تنوير ميشدند  امروز جنان شما//  بانوی بلخ // شعری پزواک  منور و توانا تحت عنوان

  .امروزه  موقف  دوعا  پلی  آن سيد  بيچاره  يعنی تگ  و تگمار نمی ماند/  ھاشميان صاحب /

ٔاھل کنر  و نه ار سلسله  خاندانی سيد  جمالدين افغانيی  پيشوا و مشعلخودم يک افغان بيچاره ام نه  سيد و نه ! جناب ھاشميان 
ً ننگ  آن شخصيت  شمرده ميشويد ولی شخصا–آزادگی در جھان ديروز که با کمال تآسف  شما ھا سادات قرن زعامت روس

  .متی  با شما ھا  ندارمً نه پوھنيار تان و نه  شما را ميشناختم  و فعال ھم  ھيچ  مخاص–تا شمول بماموريت دولت 

 و اينھم  قسمت  دوم عرايضم بشما  والبته عين کاپی اثر قلم  آغای پرويز بھمن

 

 به جواب فرمايشھاي سيد خليل ھاشميان

 "بھمن"پرويز  ى بوسيله  کابل پرس ,٢٠١۵ مارس ١٧سه شنبه 

محترم ، معظم ومکرم سيدخليل ھاشميان استاد سابق پوھنزی؟؟؟ ادبيات جناب 

اميدوارم که جناب . پوھنتون؟؟؟؟؟ کابل را ھزاران سالم واحترام به صد خير وانجام تقديم باد

 .مستطاب شان لباس عافيت به تن داشته و ازھرگونه گزند روزگار در امان باشند

 بزرگوارا 

عرض ام بحضور انور با سعادت تان که .  از سر ما عريضه نويسان کمسواد کم نسازدخداوند سايهء مبارک شما را

راجع به اين بندهء ) پرچميھا بدفاع از بچهء سقو: ( دفاعيه سراپا خشم آلودتان را درسايتھای اوغانی زير عنوان 

 جسارت نموده به جواب حقيرفقيرسراپا تقصيرکمسواد مطالعه نمودم واگر خاطر حضرت جنابعالی ملول نگردد اينک

  .اميدوارم که فرصت مطالعهء اين جوابيه را دريابيد. آن می پردازم

  استاد بزرگوار

 نخست ازھمه، حضرت جنابعالی بدون آنکه زحمت مطالعهء دقيق نوشته ھايم راجع به ھمايش لندن و واکنشھای غير 

بخود ميداديد، خيلی زود برآشفيد و يکه راست اخالقی و مملوء از عقده ھای چرکين و نفرت انگيز دوستان تان   

 .بدشنام وتف نمودن به چرخ گردون رو آورديد
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شناخت شما : اگر ازين بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير آزرده نشويد ميخواھم بشما خيلی صريح وپوست کنده بگويم که

نشگاه چه که به يک استاد پوھنتون ازمن وبرداشت تان از مقاالت قبلی ام کامال طفالنه بود وھرگز به يک استاد دا

وارخطا نشويد من در پائين فرق ميان دانشگاه ،يونورستی ، جامعه وپوھنتون را تشريح .اوغانستان نيز شباھت نداشت

اين بندهء حقيرسراپا تقصير برخالف : ميکنم، اما عجالتا جھت معلومات مزيد تان بايد بعرض حضورتان برسانم که 

من چند ماه ميشود که بعداز ختم تحصيالت در دانشگاه اوپساالی . ھای اروپايی سکونت ندارمبرداشت شما در کشور

سويدن در رشتهء کتابداری اكنون در شھر الس انجلس ايالت کلفورنياامريكا آمده ام ، سراغ جنابعالي را از دوستان 

ه اي نمايم ولي متاسفانه كه ايشان از نشان وعزيزان  تا در زمينهء كارھا وفعاليتھاي چنددھهء اخير تان با شما مصاحب

  .دادن شما إبا ورزيدند ويا اينكه شايد واقعا آدرس تان را نداشتند

آدرس ايميل را كه قبال از آن طريق تا چندسال پيش با من داخل تماس بوديد مدت زياد ميشود كه از كار افتاده و ايميل 

الي نام مرا بالك زده باشيد ورنه سلسله مراسالت ميان من وشما  قبال ھاي اينجانب دوباره برگشت ميخورد، شايد جنابع

فعال بود وشما در يكي از ايميل ھاي تان نه تنھا كه مرا شناختيد بلكه كاكاي مرحومي ام پوھاند كبير خان استاد زبان 

خود  تانرا بكوچهء حسن چپ عربي در دانشكدهء ادبيات كابل را نيز شناختيد وبر روح وي درود ھا فرستاديد، اما حاال 

    است) ؟(زده ايد و ادعا داريد كه پرويز بھمن يك مستعار نويس نا آشنا 

بازھم اگر شما مايل باشيد تا در مورد اين بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير معلومات حاصل نمائيد لطفا ازطريق ايميل با من 

اگر ھمان ايميل شما فعال . ميل شما را  دريافت نموده بودم من اي. داخل تماس شده واز سوانح بنده آگاھی حاصل نمائيد

: اما ذکر يک مطلب برای خواننده گان عزيز خيلی ضروری است که . است لطف نموده با من داخل تماس شويد

هء جنابعالی عالوه برآنکه در شناخت اين بندهء حقيرفقير دچار مغلطه شده ايد وناخودآگاه بنده را يکی از اعضای برجست

شورای نظار دانسته ايد تاريخ وسوانح تشکيالت شورای نظار بيچاره را نيز وارونه ومسخ شده ارائه داشته ايد، شورای 

نظاری خواندن افراد واشخاص حقگو وحقنويس که باب مناظره ھای علمی را بخواھند باشما باز نمايند آسان ترين چماق 

اين تاپهء زنگزده . فظ بر سر ھرکسی که خوش تان نيامد بيرحمانه ميکوبيدايست که در دست داريد وآنرا مانند سوتهء حا

وکھنهء تان باوجوديکه خوشبختانه امروز از کار افتاده است ولی جنابعالی ودوستان ھمفکر تان ھيچگاھی از چسپاندن 

 ر گرفته ام آن بر پيشانی اين وآن خسته نمی شويد واين تنھا من نيستم که آماج اين برچسپ جنابعالی قرا

جنابعالی درطول عمر ذلت بار تان بسا اشخاص وافراد : اگر ازمن خفه نشويد بايد کمی با صراحت بشما بگويم که

 بيطرف که باشما خواسته اند مناظرهء علمی نمايند خيلی آسان به آنھا برچسپ شورای نظار يا پرچمی را زده ايد 

وع تا داکتر فريد يونس، روان فرھادی، شفيع عيار وغيره ادامه لست اين اشخاص از مرحوم عبدالرحيم غفورزی شر

خدا عالم الغيب است که در آينده چقدر انسانھای ديگر را با اين تاپهء زنگزدهء تان وادار . داشته وتا حال نيز ادامه دارد

ی ھمفکر وھمقمشاش تان  بدون شک با اين جزم انديشی ھا ، تاپه زدنھا وعصبانيتھای فکری تان ورفقا. به سکوت نمائيد

از شدت عصبانيت حتی سگ ھا را نيز در : اگر قدرت دولتی را در اختيار ميداشتيد مطابق ھمان ضرب المثل معروف

باز ھم ھزار کوه سياه در مابين، خاک بر دھنم اگر خدای ناخواسته، زمام امور مملکت بی در . پاھايشان نعل ميزديد

ضه ھای آھنين تان بيفتد، با اين دشنامزدن ھا وتاپه زدنھا و اعصاب خرابی ھا روی  وبی دروازه ای افغانستان به قب

  ھاشم جالد،  وحفيظ هللا امين ومالعمر وگلبدين را سفيد خواھيد ساخت 

اين بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير به اين پرچسپ زدنھای تان باوجود که ھيچ نوع سابقه ای به : اما بياد داشته باشيد که

ح جھاد وعضويت در احزاب جھادی را نداشته ام نه تنھا که سکوت نميکنم بلکه افتخار ھم ميکنم، حتی به اصطال

  پرچمی خواندن خود ازقلم شما افتخار ميکنم 
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زيرا شما وھفمکران تان آنقدر منفور ومطرود مردم افغانستان قرار گرفته ايد که حاال مردم حاضر اند سگ کارمل 

 کار وعقايد نژاد پرستانه ، تبارگرايانه وتفرقه افگنانهء شما ترجيح دھند وکارملی ھا را بر اف

 :سياست يک بام و دو ھوا درمورد پرچمی ھا

 !جناب استاد ھاشميان

منظور شما از پرچمی وکمونيست تنھا کسانی اند که حق وحقيقت را در مقابل : ھمهء خواننده ھا بوضوح می بيند که 

پرچمی ھای واقعی : حتی احمق ترين انسان ھم ميداند که : ر ازمن خفه نشويد بايد بگويم که شما بازگو ميکنند ورنه اگ

مگر خدای . وتربيت يافته گان مکتب   ببرک کارمل ھمين اکنون درکنار جنابعالی و ديگر ھمفکران تان قرار دارند

! يزند کيست؟ قبال ايشان چکاره بودند؟ خيرجنابانی  که به نفع شما شمشير م: نخواسته چشمان تان کور است تا ببنيد که 

جناب ؟؟؟؟ کسی بودند که يکجا   درزمان حاکميت : اگر ايشان را شما نمی شناسيد من ايشان را بشما معرفی ميکنم

حزب دموکراتيک خلق افغانستان وحضور قوای شوروی؛ در واليت ننگرھار منشی حزبی کميتهء واليتی ننگرھار 

 برای سرکوبی جبھات مجاھدين ؛ سالح بدوش از واليت ننگرھار دربرابر اشرار بی فرھنگ تشريف داشتند و عمال

بھمين ترتيب  صدھا خلقی وپرچمی فاشيست . آنزمان دفاع ميکردند، اما امروز جناب شان درصف شما قرار دارد

د وبرگذشتهء خويش افتخار مشرب اوغان حاال با شما يکجا در صف نويسنده ھای مليگرا وافغانھای  واقعی در آمده ان

  ومباھات ھم ميکنند وھيچکسی آنھا را گفته نميتواند که باالی چشم تان ابرو است  

شايد ھمچو سخنان دروغ وسراسر جعلی، بتواند يکتعداد افراد واشخاص احمق را بفريبد ولی آنانيکه در سالھای حاکميت   

ند به اين سخنان جناب  شما ميخندند زيرا اين دوست نامدار ببرک کارمل؛ حتی اگر متعلم صنف اول مکتب ھم بوده ا

شما، بخاطريکه بتواند خودرا نزد شما يک شخص بيطرف وغير پرچمی جلوه دھد حتی حاضر است در تشريح وتبيين 

ھيچ انسان عاقل . وقايع تاريخی خصوصا وقايع دوران حاکميت جناح پرچم به دروغگويی وجعل پردازی متوسل شود

شما وھمفکران تان  : اينجاست که بايد بصراحت گفت که. دان چنين جعل پردازی را قبول کرده نميتواند که وبا وج

کسيکه بخاطر برائت خودش حاضر باشد تصوير غلط از . ھرقدر دانشمند ھم باشيد ولی وجدان علمی وانسانی نداريد

ک نويسندهء باوجدان ومورخ راستگو وشرافتمند يک مقطع تاريخی وطن خود برای خواننده ھا ارائه نمايد او ھرگز ي

 نيست 

 :جعل نمودن تاريخ در بارهء تشکيالت شورای نظار

  !ھاشميان صاحب بزرگوار

شما بدون شناخت ازين بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير : چنانچه درباال خدمت جنابعالی وديگرخواننده گان عرض نمودم که

 جبھهء شورای نظارخيالی تان و ھمچنان عضويت در جناح پرچم حزب نه تنھا که بنده را مفتخر به عضويت در

دموکراتيک خلق نموده ايد بلکه در تعريف وتشخيص تان از شورای نظار نيز دچار تناقضگويی وحتی دروغباقی شده 

ايد و به شکل خيلی انحرافی ؛ يک تعريف سراپا دروغ ومنافی قواعد واصول روزنامه نگاری وتذکره نويسی از 

  شورای نظار را بخواننده گان ارائه داده ايد 

  :اين تعريف وارونه از تشکيالت منحل شدهء شورای نظار از قلم جنابعالی از دوحالت خالی نيست

يا اينکه جنابعالی درين مورد کامال بيخبر تشريف داشته و دربارهء شورای نظار ھيچ معلومات کافی نداريد ويا اينکه 

من بخاطری درين . تاريخ اين سرزمين را با دروغبافی ھای مکرر تان قصدا وعمدا مسخ نمائيدميخواھيد يک بخش مھم 

باره مکث می نمايم که جنابعالی از جايگاه يک استاد علم تاريخ وادبيات؛ اين دروغ ھا را بخورد مردم عوام ميدھيد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢١

رده نمی شويد حاال من اين وارونه نويسی پس اگر خفه وآز. وھرلحظه لقب استادی تانرا برخ مردم بيچارهء ما ميکشيد

  تان را دوباره ميخواھم راست بسازم 

پرچميھا بدفاع از بچه سقو بعداز الطائالت زيادی درقسمت جناح پرچم و شورای : جنابعالی در نوشتهء تان زير عنوان 

رای مغلوب ساختن حکمتيار اوال احمدشاه مسعود از کمونيستھای پنجشيری در اردوی خاص خود ب: نظار نوشته ايد که

  را تاسيس کردند ) شورای نظار( استفاده کرد و بعدا پس از مرگ احمدشاه مسعود ھمان کمونيستھا

  !جناب استاد ھاشميان

شورای نظار بعداز سقوط دولت . اگر شما وجدان مسلکی واستادی ميداشتيد ھرگز به چنين دروغ بزرگ متوسل نميشديد

از سقوط دولت نجيب ؛ در نيمه ھای سالھای ھشتاد ميالدی و در بحبوحه ای شديد ترين نجيب نه بلکه سالھا قبل 

درگيريھای نظامی درشمال وشمالشرق افغانستان با لشکريان شوروی سابق تشکيل شده بود و کامال برعکس ادعای شما 

  تشکيالت شورای نظار بعداز سقوط دولت به اصطالح شما کمونيستی، منحل گرديد 

ت شورای نظار، عبارت از يک تشکيالت نظامی، متشکل از فرماندھان جمعيت اسالمی، درحوزه ھای شمال تشکيال

وشمالشرق افغانستان واطراف کابل بود که به منظور سامان بخشيدن به کارھای نظامی وتدافعی دربرابر حمالت روسھا 

برای چگونگی پيشبرد عمليات نظامی ميان سال يکبار در يکی از مناطق تحت تصرف مجاھدين تشکيل جلسه نموده و 

خوشبختانه درسايت يوتيوب،يک سلسه . فرماندھان زبدهء مجاھدين جمعيت اسالمی ؛ بحث وتبادل نظر صورت ميگرفت

   اسناد ويديويی از جلسات شورای نظار بدست نشرسپرده شده است 

ر در درهء فرخار؛ در حدود سی تن از زبده اگر غلط نکرده باشم، بعداز ختم پنجمين اجالس فرماندھان شورای نظا

ترين فرماندھان مجاھدين شورای نظار در کمين قوماندان حزب اسالمی بنام سيد جمال وليد افتادند ودرھمان روز بدون 

  ھيچ پرس وپال به بيرحمانه ترين شکل مثله و سر زده شده واجساد شان بدريا انداخته شد 

داکتر سيدحسين، سرمعلم طارق؛ قاضی اسالم الدين حامد، مال عبدالودود، استاد :  قبيلدرميان کشته شده گان؛ نامھای از

اين فرماندھان با محافظان وقوماندانان رده ھای پائين شان ھمه گی از : عزيزهللا وغيره ديده ميشدند وازھمه جالبتر اينکه

نھا فرماندھان پشتون تبار جمعيت اسالمی نظر قومی تاجيک وھزاره ھای سنی مذھب ويا ازبيک بودند ولی از ميان آ

مانند محمد عارف زاخيلوال وداکتر شمس قبال قوماندان حزب گلبدين درخان آباد و واليت قندوز آزاد گرديده وبخير 

فرمانده عارف بعدا درزمان طالبان در پشاور پاکستان ازطرف افراد نامعلوم کشته . وسالمتی به واليت قندوز برگشتند

 شد 

حوزهء جنوبغرب افغانستان نيز چنين تشکيالتی بنام شورای ساغر به : ن سالھا تا جاييکه اسناد نشان ميدھددر آ

  فرماندھی امير محمد اسعميل خان وجود داشت 

آيا جنابعالی درين مورد بحيث کسيکه ادعای : حاال پرسش که بايد ازجناب سيدخليل ھاشميان مطرح شود اين است که 

 لم تاريخ را داريد قبال معلومات داشتيد ويا اينکه قصدا نميخواھيد اين حقايق تاريخی را بازگو نمائيد؟استاد بودن در ع

جنابعالی کامال حوادث تاريخی را بطور ظالمانه ويکجانبه طوری برای : تا جاييکه من ازعبارات شما درک نمودم 

 آن مد نظر نميگيريد خواننده ھا بيان ميکنيد که کوچکترين معيار اخالقی را نيز در 

 :معلومات غلط جناب سيدخليل ھاشميان دربارهء حوادث سقوط دولت نجيب هللا احمدزی

  !ھاشميان صاحب بزرگوار

شما در قسمت مغلوب ساختن حکمتيار نيز حقيقت را بيان نکرده ايد ، زيرا اگر  فرمانده احمدشاه مسعود قھرمان قصد 

ان نخستين روزھای ورود مجاھدين يکجا با گوپيچه پوشان شمال برھبری مغلوب ساختن حکمتيار را ميداشت درھم
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جنرال مومن ، جنرال عبدالرشيد دوستم وجنرال سيد منصور نادری وھمچنان قوای : ھريک از قوماندانان مشھور چون

 کابل از تير حزب وحدت اسالمی برھبری عبدالعلی مزاری ، قوای حکمتيار را تا آنجا از کابل بيرون می راند که شھر

رس حمالت راکتی اش در امان ميماند، اما بدبختانه که مسعود اين کار را نکرد وازنظر اين بندهء حقيرفقير سراپا 

تقصير وساير دوستان وھوا خواھان ديروزی وامروزی احمدشاه مسعود؛ اين يکی از اشتباھات وخبط ھای جبران ناپذير 

 او بود که تا آخر تالفی نشد 

ود، قصد مغلوب ساختن کامل حکمتيار را آنھم به قيمت اگر مسع

سھيم ساختن پرچميھا وخلقی ھای تاجيک وپنجشيری ميداشت، 

ھرگز جنگھای داخلی ميان حزب وحدت و دولت برھان الدين 

ھرگز جنرال دوستم بدامان گلبدين حکمتيار . ربانی رخ نميداد

ميداشتند  نمی لغزيد، زيرا ديگر گلبدين وحزب او وجود خارجی ن

ھمچنان خدمت حضور مبارک شما بايد عرض شود که اگر 

مسعود خلقی ھا وپرچميھای تاجيک و پنجشيری را در ارتش واردو خاص خود جا ميداد ھرگز جنگ در افشار واقع 

 نيز اين حقيقت است که حتی دشمنان مسعود. نميشد و باالخره ھرگز مجال برای ظھور پديده ای بنام طالبان پيدا نميشد

به آن معترف اند حاال جنابعالی بحيث کسی که ادعای استادی درعلم تاريخ داريد تا اين اندازه بی وجدان ميشويد که پيش 

چشم ھزاران انسان زندهء اين سرزمين؛ يک حادثهء تاريخی ومشھود را چنين ظالمانه ، جانبدارانه ، مسخ شده ومقلوب 

راجع به اغتشاشات مردمی برضد شاه امان هللا وامارت نه ماھهء اميرحبيب هللا تعريف می نمائيد پس ادعاھای قبلی تان 

  خادم دين رسول هللا واستاد خليل هللا خليلی چگونه ميتواند قابل باور باشد؟ آيا درين مورد جوابی داريد؟

وبيد ولی بخاطر حب که خيلی رياکارانه ومزورانه سنگ وطنپرستی به سينه ميک) ؟(جنابعالی بحيث استاد علم تاريخ 

وبغض ھای شخصی وسمپاتی ھای غير علمی تان قصدا وعمدا خاطرهء تلخ کشتن ومثله نمودن اجساد سی تن از 

قوماندانان شورای نظار بدست قوماندان گلبدينی بنام سيد جمال وليد در واليت تخار را به طاق نسيان گذاشته و کامال 

درجای مظلوم ومظلوم را درجای ظالم قرار ميدھيد چگونه ميشود به حرفھا برعکس تمام واقعيتھای تاريخی، ظالم را 

 وادعاھای شما را جع به دوران امانی وسقاوی باور نمود؟ آيا درين مورد جوابی داريد؟

 :سايت کابل پرس وشورای نظار

 !ھاشميان صاحب بزرگوار

سايت کابل : ريخ وادبيات اين است که گويايکی از ادعاھای خيلی مضحک ومسخرهء شما بحيث يک استاد در رشتهء تا

پرس را شورای نظار تمويل ميکند وجنابعالی اين سايت را نيز متعلق به ھمان تشکيالت شورای نظار خيالی تان دانسته 

درحاليکه اگر عينکھای تان را بچشم تان قبال ميگذاشتيد وچند تا مقاله را درين سايت حتی به شکل سرسری . ايد

رور می نموديد آنگاه مرتکب چنين اتھامزنی ناجوانمردانه برضد سايت کابل پرس وسردبير   آن جناب وسطحی آن م

  کامران ميرھزار نميشديد 

کامال برعکس ادعای شما؛ : خدمت حضور جناب سيدخليل ھاشميان وديگر خواننده ھای عزيز بايد عرض نمايم که

ا موضع خودرا دربارهء احمدشاه مسعود وپيروان مسعود اعالم کامران ميرھزار سردبير سايت کابل پرس، علنا ورسم

سردبير سايت کابل پرس ؛ بنيانگذار شورای نظار را يکی از جنايتکاران تاريخ معاصر افغانستان . داشته است 

درين سايت آنقدر مقاله ومضمون که بر ضد شورای نظار ومسعود نوشته شده وميشود حتی در سايت فاشيستی .ميداند

   علق بشما نيز نشر نشده است مت
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اما جنابعالی وديگر رفقای تان که تاکنون با ھيچ مخالفتی روبرو نشده ايد ھر مخالفت را برچسپ شورای نظاری ميزنيد 

 وفکر ميکنيد که جز شورای نظار ديگر ھمهء مخلوقات خدا شما را بحيث فرشته ھای آسمانی تقديس می نمايند 

  !ر نخير جناب ھاشميان بزرگوا

در سايت کابل پرس يا بقول شما پورتال کابل پرس نظريات وديدگاه ھاي مختلف ، مخالف ومتضارب بازتاب می يابد، 

سردبير سايت ھر نظر شخصی که دربارهء احمدشاه مسعود وشورای نظار دارد ولی به ھمهء ديدگاه ھا وافکار مختلف؛ 

ھمانطوريکه درين سايت مقاالت اين بندهء حقيرفقيرسراپا . ه استزمينهء بحث وگفتمان آزاد و مساويانه را فراھم نمود

قسط ھای بی سر وپا واليتناھی . تقصير مجال بازتاب دارد، مکتوب ھای شماره چھارصد وبيست  نيز نشر شده است

ر برادر حکمتيار نيز درين سايت نشر شده است، مقاالت اتايستی  وفرازھای از افکار ونظريات آرامش دوستدار د

   زمينهء خدا وخلقت کائنات واسالم نيز نشر شده است 

شما وجود دارند ) ؟(تمام تابوھا وقفلھای که در پورتالھای ملی . اينجا ھرکس مسوول ديدگاه ونظريات خود می باشد

 اينجا ھيچ چيز وھيچکسی مقدس نيست چنين سايت آزاد وعدالت پسند را متعلق به شورای. اينجا ھمه شکسته شده اند

نظار دانستن آنھم بدون سند ومدرک الزم ؛ نماينده گی از بيخبری، سطحی نگری، وبيعالفگی تان به خواندن ونوشتن 

کسيکه تا اين حد بيسواد وتنيل تشريف داشته باشد که زحمت خواندن مقاالت مختلف ومخالف ديدگاه خويش را . ميکند

يخ باشد؟ چگونه ميتوان به چنين شخص تنبل و بيسواد لقب استادی بخود ندھد چگونه ميتواند يک استاد واقعی در علم تار

 را بخشيد؟ آيا درين مورد جوابی داريد؟

اگر شورای نظار مزعوم شما؛ اينقدر ظرفيت تحمل پذيری را داشته باشد که چنين سايت آزاد را در اختيار ھمه گان 

ن وطعن ولعن توأم با کارتونھای تحقير آميز نثار قرار دھد تا ھمهء مخالفان مسعود، روزانه ھزاران دشنام وتوھي

احمدشاه مسعود و پيروان راه او نمايند پس چنين شورای نظار ھزار بار بھتر از شما وگروه ھای ھمفکر وھم سنخ 

 شماست 

 استاد دانشگاه با استاد پوھنتون چه فرق دارد؟

  !جناب ھاشميان بزرگوار

ايران وپاکستان ،ھندوستان ، بنگلديش ، : تادان دانشگاه ھای کشورھای ماننداگر جناب عالی ادعای استادی در سطح اس

مصر ، عراق وسودان والجزاير وغيره را داريد بدانيد که جنابعالی نه تنھا که يک استاد نيستيد بلکه به قول عوام يک 

  چپراسی ھم نميتوانيد باشيد 

دانشگاه ميداشتيد ھرگز چنين مقاالت ومضامين سطحی و زيرا اگر شما لياقت واھليت مقام استادی را در سطح يک 

آگنده از دروغ وجعل و يکجانبه نگری را در طول سی سال اخير از قلم تان دربارهء حوادث تاريخی افغانستان 

  وھمچنان اوضاع واحوال چند دھهء اخير برشتهء تحرير نمی آورديد 

 ايد وبر بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير وچرخ گردون به تقليد از بھترين مثالش ھمين دفاعيه ايست که جنابعالی  نگاشته

  فردوسی بزرگ تف نموده ايد

اگر جنابعالی يک استاد دانشگاه به مفھوم واقعی کلمه می بوديد بايد مطابق نورمھای مسلکی استادی تان نوشته ھا را 

 اما شما جنين نکرديد بلکه برعکس بی خريطه .اوال مطالعه نموده وبعد پاھای تان را برای رد نمودن آنھا لچ ميکرديد

ازھمينجاست که بنده بشما لقب . چند تا فير ھوايی نموده ايد ونام آنرا دفاع از حق وعدالت ومسلک ژورناليزم گذاشته ايد

زيرا چنين دفاع نمودنھای بد وخارج از آداب واخالق نويسنده گی . چبراسی را داده ام نه يک استاد دانشگاه را

يک استاد دانشگاه ھرگز عقده ايی، بداخالق وبدزبان نمی . تماعی متاسفانه کار يک استاد واقعی دانشگاه نيستواج
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يک استاد واقعی دانشگاه که قصد روشنگری ودفاع ازحق وعدالت را داشته باشد دربارهء شخصيتھا وحوادث .باشد

وقبيلوی خودرا به طاق نسيان ميگذارد تاريخی، بدون حب وبغض شخصی قضاوت نموده و تعصبات فکری، قومی 

ومانند يک جراح وطبيب حاذق؛ لباس سفيد طبابت را پوشيده و بيماريھايھای مزمن اجتماع را با سالح علم وتحقيق 

 مورد عمليات جراحی قرار ميدھد 

ز در درحاليکه حضرت جنابعالی وھمفکران تان در طول سی سال قلمزنيھا ، سخنرانی ھا ومصاحبه ھای تان ا

پوھنتون؟؟؟؟؟ کابل گرفته تا رحل اقامت افگندن تان به کشور خداداد امريکا چنين صفات برجستهء استادی را ازخود 

  نشان نداده ايد

نوشته ھا ومقاالت تان ھمه مملوء از اتھامزنی، دروغبافی، جعل نمودن وحتی مسخ نمودن حقايق تاريخی، دشنامزنی 

 بانيت بوده که ھرگز نام يک استاد دانشگاه بشما نمی زيبد وتوھين وبداخالقی وبدزبانی وعص

اما طوريکه خود ادعا داريد که استاد پوھنتون بوده ايد من نيز ميخواھم شما را مطابق به معيارھای اوغانی خودتان يک 

ء حقيرفقيرسراپا اميدوارم ازين صراحتگويی ھا وروک گويی ھای اين بنده. استاد پوھنتون کابل بنامم نه استاد دانشگاه

 تقصير آزرده نشويد 

جنابعالی يک استاد پوھنتون تشريف داشتيد  بناء بھتر ھمان است که جنابعالی را نه يک استاد دانشگاه بلکه استاد 

پوھنتون خطاب نمايم ازنظر اين بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير تمام بيماريھای مزمن اجتماعی وبدبختی ھای که افغانستان 

  آن سر دچار است حاصل ھمان کارھای استادانهء شما در پوھنتون کابل است امروز با

اگر جنابعالی وجدان مالمتگر وسرزنشگر : اگرجناب ھاشميان بزرگوار برمن خشمگين نشوند ميتوانم برايتان بگويم که 

چنين : ه اين شما بوديد کهبخاطريک. داشته باشيد خودتان را در تمام بداخالقی ھا وبی فرھنگی ھای امروز شريک بدانيد

بيماريھای متعفن برتری طلبی قومی، باشاندن تخم نفاق، بدبينی، تبعيض ھای قومی، تعصب ، جعل ، تقلب ، وارونه 

سازی حقايق تاريخی، چاپلوسی بخاندان سلطنتی ودستگاه حاکميت ، را بنام استاد و آموزگار درين کشور فقير وبدبخت 

 يکنيد کاشتيد وحاال داريد درو م

من زمانيکه خاطرات ديدار دو مرتبه ايی تانرا درلندن با سردار عبدالولی در دو مقطع زمانی مرور نمودم واقعا به 

چنين اشخاص چاپلوس ومداح وبی وجدان مانند شما که دربرابر زورگويان . ماھيت اصلی وشخصيت ذاتی تان پی بردم

ين وبيچاره ھا ھميشه دالور و ھجومی تشريف داشته باشد حق دارد ومستبدين ھميشه خاضع وتسليم ولی دربرابر مظلوم

اين بندهء حقير فقير سراپا تقصير ھرزمانيکه با : ازھمينجاست که. که در باالترين کرسی ھای دولتی وعلمی تکيه بزند

لھای استادی اشخاص بداخالق وبدزبان وبی فرھنگ در شبکه ھای اجتماعی که ادعای فراغت از پوھنتون کابل را درسا

واقعا شما وظيفهء . شما دارند روبرور ميشوم واقعا به مسلک استادی شما در زمان ظاھرشاه وداوود احسنت ميگويم

 وجدانی وايمانی تانرا بحيث يک استاد پوھنتون افغانی بوجه احسن انجام داده ايد؟ 

 چرا من نام هللا را از پسوند سيدخليل ھاشميان حذف نمودم؟

من نام شانرا تنھا : راضات ديگر جناب سيدخليل ھاشميان باالی اين بندهء حقيرفقيرسراپا تقصير اينست که يکی از اعت

اين بندهء : سيدخليل ھاشميان می نويسم، جناب سيدخليل ھاشميان طوری در نوشته ای شان افاده داده اند که گويا

ام هللا نفرت دارم و کوشش ميکنم که نام هللا را حقيرفقير سراپا تقصير بخاطريکه کمونيست وپرچمی می باشم از ن

شايد اين افادهء مغلوط ومقدس مآبانه بتواند دل چارتا بيسواد را خوش بسازد . ازپسوند نام افراد واشخاص حذف نمايم

 ولی حقيقت آنست که من قصدا نميخواھم جناب سيدخليل را سيدخليل هللا خطاب نمايم 
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 چرا؟

 نام خودرا ترجمه نموده اند که خليل يعنی دوست وخليل هللا يعنی دوست هللا من نيز ميخواھم زيرا ھمانطوريکه خودشان

شما با اين . بلکه شما خليل الشيطان استيد. خدمت جناب ھاشميان عرض نمايم که شما ھرگز دوست هللا بوده نميتوانيد

ھمانطوريکه . افکار وعقايد شما منشا شيطانی دارد. افکار وعقايد ماليخوليايی تان تنھا ميتوانيد با شيطان دوستی نمائيد

گفت وخودش را نسبت به ساير فرشته ھا بھتر دانست، شما نيز مانند ابليس ) من( شيطان يا ابليس بخاطر غرور بيجايش 

ھميشه انسانھا را خصوصا باشنده گان سرزمين بالکشيدهء افغانستان را ميان پشتون اصلی وغير اصلی تقسيم بندی 

  حاال بفرمائيد بگوئيد که ايا شما خليل هللا استيد يا خليل ابليس؟. موده ودر پی يافتن پشتون برتر می باشيدن

ابليس بخاطر آنکه خميرمايهء وجودی اش از آتش بود به آن افتخار ومباھات ورزيد وبرای آدم مسجود که خميرمايهء 

ز سجده نمودن به او امتناع ورزيد وبھمين خاطر از دربار هللا تا آنرا خداوند از گل رسوب يافته وبدبو تيار کرده بود ا

روز قيامت مطرود گرديد شما نيز بخاطر برتری طلبی ھای قومی وقبيلوی تان ونفاق افگنی ھا و تبعيض طلبی ھای تان 

 استيد يا خليل شيطان؟مطرود ومنفور خلق هللا در جامعهء چند قومی افغانستان می باشيد حاال بفرمائيد که شما خليل هللا 

بياد دارم چند سال پيش در امريکا در فاتحهء يک پشتون بيچاره بنام غريبيار جناب عالی زمانيکه لب به سخن گشوديد 

حتی بعضی پشتونھا را خجالت داديد وباھمان لھجه وصدای منحوس تان غريبيار بيچاره را قبل از آنکه يک مسلمان 

 ) يبيار صاحب قبل ازھرچيز ديگر برای تان يک پشتون ومثالی بودغر.(بدانيد پشتون خوب دانستيد

 بيل ريچاردسن وسيدخليل ھاشميان 

 !ھاشميان صاحب بزرگوار 

جنابعالی ، بحيث کسيکه ادعای استادی ودانايی داريد از زمانيکه از افغانستان فرار نموده ايد، درخدمت سازمانھای 

ن درحالی بود که برادر ديگر تان   سيد حيدر مسعود اينجا در کابل درخدمت جاسوسی امريکا واسرائيل قرار گرفتيد اي

يک برادر اينجا ماشين تبليغاتی فاشيزم قبيلوی پشتون را درزمان نجيب هللا احمدزی يکجا با . کاگی بی قرار داشت

امريکا ماشين تبليغاتی به سليمان اليق وديگر فاشيستان وبرتری طلبان پشتون ميچرخاند وبرادر ديگر بنام سيدخليل در 

شما . اصطالح جھاد را بازھم به نفع يک قوم با ھمکاری سازمانھای جاسوسی موساد وسی آی ايه بحرکت در آورده بود

از زمانيکه به کشور امريکا رحل اقامت افگنده ايد تا اين زمان نه برای البيگری به نفع ھمهء باشنده گان سرزمين 

ه تنھا و تنھا برای تحريف تاريخ افغانستان ودادن اطالعات غلط و وارونه به امريکايی ھا وحتی بالکشيدهء افغانستان بلک

يکی ازين نمونه فعاليتھای فرھنگی وسياسی شما به نفع به اصطالح داعيهء . سازمان جاسوسی امريکا در فعاليت استيد

  جاسوس امريکايی بنام بيل ريچاردسن است برحق جھاد افغانستان ھمين رابطهء نزديک وحتی غير اخالقی تان با يک

اين بيل ريچاردسن امريکايی که بگفتهء خودش برای يکروز ھم مناطق شمال افغانستان ومظلوميت مردم بيچاره ودربدر 

شمال را درزمان حمالت وحشيانهء قوای شوروی بچشم نديده است، با ھمکاری وھمياری شما مطالب را بزبان انگليسی 

 ت که در آن به بخش بزرگ از باشنده گان غير اوغان توھين نموده است نشر داده اس

بيل ريچاردسن، برخالف تمام ژورناليستھا وخبرنگاران امريکايی خودش ھرگز دره ھای پچشير، اندراب، نورستان، 

يچيک از با ھ. فرخار، ورسج ،کلفگان،خوست وفرنگ، ووالياتی ھمچو بلخ، باميان، فارياب وجوزجان را نديده است

فرماندھان مشھور اين واليات به شمول احمدشاه مسعود مالقات نکرده است ولی تاکيد دارد که احمدشاه مسعود، 

مسعود برضد حاکميت پشتونھا مبارزه . جاسوس شوروی بود، مسعود خواھان تجزيهء افغانستان به شمال وجنوب بود

ھمچنان جناب بيل ريچاردسن دربارهءاحمدشاه . ام داده اندجھاد را دربرابر قوای شوروی تنھا پشتونھا انج. ميکرد
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مسعود جنگھای پارتيزانی را در کمپھای آواره گان فلسطينی فرا گرفت ودر آن زمان ازطرف : مسعود نوشته است که 

 شوروی ھا و دولت ليبی سرپرستی ، تمويل وتجھيز ميگرديد 

بعداز اشغال افغانستان توسط شورويھا مسعود ازطرف : کيد دارد که بيل ريچاردسن بدون اشاره به منابع واسناد معتبر تا

. شوروی ھا موظف گرديد که به درهء پنجشير بيايد ورھبری جنگھای ساختگی را برضد شوروی ھا بعھده بگيرد

 ازنظر بيل ريچاردسن تمام جنگھای که برضد شوروی در درهء پنجشير صورت گرفته ساختگی ونمايشی بوده است 

بيل ريچاردسن درتصوير . انگليسی سايتھای دعوت، لر وبر مملوء از مقاالت ونوشته ھای بيل ريچاردسن استبخش 

حال برای . که ازخودش دربخش انگليسی سايتھای دعوت ولر وبر گذاشته است برحماقت وغباوت پشتونھا می خندد

ره ھا وازبيکھا در وطن مشترک بنام افغانستان يک لحظه از تمام انسانھای باوجدان که دعوای ھموطنی با تاجيکھا وھزا

 :را دارند می پرسم که

اگر چنين شخص امريکايی ويا اسرائيلی ويا فرانسوی برضد پشتونھا تبليغات نمايد وپشتونھا را مردم بی رحم، بی 

عکس العمل فرھنگ، مزدور صفت، اشغالگر بنويسد و نويسنده گان تاجيک يا ازبيک ويا ھزاره برای شان کف بزنند 

پشتونھا درين باره چی خواھد بود؟ آيا غالمغال اوغانھا تا کھکشانھا باال نخواھد رفت؟ آيا اسمعيل بون وروستار تره کی 

ونبی مصداق وعبدالباری جھانی از اقوام غير پشتون نخواھند پرسيد که چرا به يک خارجی اجازه ميدھيد تا دربارهء 

ويسند؟ درحاليکه اين معيار وطنی را نه تنھا جناب ھاشميان  مراعات نميکنند بلکه ھموطنان پشتون تان چنين وچنان بن

مقاالت وی را به زبانھای پشتو . بيشتر بر طبل اتھامزنی ودشنامزنی وجعل پردازی ھای اين شخص خارجی ميکوبند

، جوانمردی، شھامت، آيا اين کار شما با معيارھای ھموطنی. وفارسی ترجمه نموده ودست بدست تکثير می نمايند

 اسالميت وآزاديخواھی برابر است؟

چگونه ديگران باالی شما بحيث ھموطن اعتبار نمايند وبر صداقت شما دربارهء قضاوتھای تاريخی تان راجع به دوران 

 امانی وسقاوی ارج قايل شوند؟

 :نگاه مختصر به پيشينهء سراپا ننگين بيل ريچاردسن

که سالھا با مجله ھای مشھور امريکايی کار کرده واز .... مريکايی به اسم ريچارديکی از ژورناليستان معروف ا

شديدترين صحنه ھای وحشتناک جنگی قوای شوروی با مجاھدين شمال تصاوير زنده باخود دارد وبارھا با فرمانده 

 :احمدشاه مسعود ازنزديک مالقات نموده است دربارهء بيل ريچاردسن ميگويد

او ھميشه در زنده گی اش بخاطريکه .  دوران طفوليت خيلی پر قساوت را پشت سر گذشتنانده استبيل ريچارد سن"

بيل ريچاردسن در دوران . مادرش از پدر بيولوژيکی اش جدا شد با پدر اندرھايش در جدال ودرگيری بسر برده است

بيل . يل ريچارد سن روان سالم نداردب. جوانی بخاطر امرار معاش مجبور ميشد تا برای ھمجنس بازان؛ تن فروشی کند

در سالھای ھفتاد وھشتاد ميالدی يک کلوپ ھمجنس بازان را در ايالت کلفورنيا مديريت ميکرد ولی بعدا ازنظر 

. بعدازين ورشکستگی اقتصادی بيل ريچاردسن به آموزش در رشتهء تصوير برداری رو آورد. اقتصادی ورشکست شد

 خواست بخت خود را در رشتهء تصوير برداری از صحنه ھای جنگی بيازمايد بھمين بيل در سالھای ھشتاد ميالدی

او ھرگز بداخل افغانستان سفر نميکرد بلکه در . خاطر چند روز را در کمپھای مھاجرين افغان در پشاور سپری نمود

د تا بداخل افغانستان عوض کوشش ميکرد که ھنر عکسبرداری را برای مھاجرين افغان بياموزد وآنھا را تشويق نماي

سفر نموده و دربدل يک مقدار پول از داخل افغانستان برای او عکس ھای مستند بگيرند وبه آدرس بيل ريچاردسن به 

 بيل ريچاردسن بعدا ھمان عکس ھا را بنام خودش در امريکا منتشر ميساخت . پشاور بفرستند

 نگاه مختصر به پيشينهء سراپا ننگين سيدخليل ھاشميان
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قاضی موسی ھستی مسوول ھفتهء نامهء طنزی وھنری بينام درکانادا وبگفتهء خودش شاعر بی وزن وبی قافيه چند سال 

آقای ھستی در آن مقاله از ارتباطات استخباراتی سيدخليل . پيش در سايت پندار مقاله ای نوشت که خيلی خجالت آور بود

ھر چند سخنان اقای ھستی بمثابهء يک نويسندهء .  برداشته بودھاشميان با سازمان جاسوسی امريکا سی آی ايه پرده

پريشان و دوره گرد که ھر لحظه درحال تغير است زياد قابل اعتبار نيست ولی بازھم خاطرات قاضی موسی ھستی از 

قاضی موسی ھستی درمورد علت پنجشيری ستيزی سيد خليل . دوران محصل بودنش در دانشگاه کابل قابل تامل است

 اشميان خاطرهء جالبی دارد اوميگويدھ

شخصی بنام ضابط گل محمد پنجشيری بخاطر توھين ھای آشکار ھاشميان به پنحشيريھا يک روز باالی ھاشميان   

اين مطلب را يکی از شاگردان ھمان زمان فاکولتهء ادبيات بنام رشيد معنی از واليت . تعرض جنسی نموده است

يبا اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان آنزمان به اين نظر متفق اند که سيدخليل ھاشميان تقر. بدخشان نيز تائيد ميکند

درزمان سلطنت محمد ظاھر شاه افکار پنجشيری ستيزانه داشته است وازطرف چندين پنحشيری مورد تعرض جنسی 

قی است که قلم اينجانب يک مقدار گزارشھای ديگر حاکی از يک سلسله رسوايی ھاي خيلی شرم آور اخال. قرار گرفته 

جناب سيدخليل ھاشميان و بيل ريچاردسن ھردو : تاب تشريح نمودن آنرا ندارد ولی چيزيکه مھم است اين است که 

ھردو دارای يک سلسله بيماريھای پيچيدهء . ھر دو روان نا سالم دارند .سابقه وپيشينهء خيلی ننگين وشرم آور دارند

 حتی در بزرگترين درمانگاه ھای روانی جھان ممکن نيستروحی وروانی اند که عالج آن 

 دفاع سيدخليل ھاشميان از حق وعدالت وموازين ژورناليزم 

 !ھاشميان صاحب بزرگوار 

جنابعالی تنھا بخاطر برقراری حق وعدالت و ودفاع از موازين ژورناليزم دست : شما در آخر دفاعيهء تان نوشته ايد که 

اما پرسش اصلی اين است که جنابعالی . نگيزه وعلت شخصی درين دفاعيهء تان مد نظر نيست به قلم برده ايد وھيچ ا

 خواھان برقراری چگونه حق وعدالتی استيد که ما بيچاره ھا از فھم ودرک آن عاجز استيم؟

الھای آيا حق وعدالت ازنظر شما و دوستان تان ھمين است که تنھا چرنديات والطائالت ھمفکران تان را در پورت

 شخصی تان نشرنمائيد واز نشر مقاالت مخالفان تان جلوگيری نمائيد؟

آيا حق وعدالت ازنظر شما ھمين است که برای خود وھمفکران تان حق بدھيد تا ديگران را دزد سرگردنه وجنايتکار 

 اين ازنظر شما عدالت وسيه رويان تاريخ لقب بدھند ولی از ديگران بخواھند که بايد عفت قلم را مد نظر بگيرند؟ آيا

 است؟

 سخن آخر

گذشتهء ذلتبار وغير اخالقی تان نيز . به نظر اين بندهء حقيرفقير سراپا تقصير شما ھرگز به حق وعدالت باور نداريد

بناء من . ميرساند که شما نه تنھا که به حق وعدالت باور نداريد بلکه بزرگترين دشمنان حق وعدالت شما استيد

وابيهء قبلی ام   بشما نيز اين مطلب را تاکيد ميدارم که  طرفداری شما از حق وعدالت درحقيقت ھمانطوريکه درج

ھرکسی را  که شما دزد سرگردنه وجنايتکار وخاين لقب مبدھيد او  . طرفداری از بيعدالتی، و ظلم وزورگويی است

ميدوارم درمورد ادعاھا واسناد که دربارهء ا. صادق ترين انسان، عادل ترين انسان وآزاده ترين انسان عصر خود بوده 

به آدرس ايميل شما   ازھمين طريق  لينک مقاله ام . شما ارائه داشته ام دررد ويا تائيد آن چيزی از قلم جنابعالی بخوانم

م را اما قبل از نشر؛ نظر به تعھد که با سردبير کابل پرس دارم مقاالت. را بعداز نشر آن درکابل پرس بشما می فرستم

تشکر از توجه تان  . اميدوارم که ازين بابت بنده را معذور داريد و آزرده خاطر نشويد. قبل ازنشر به کسی نمی فرستم

 با احترام
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  پرويز بھمن

  !پس آغای  سيد خليل ھاشميان 

ٔيک  جمله  از تمام ًوجدانا سوگند ميخورم که نه ديروز ھا و نه امروز با شما کدورتی داشته ام ونه تصميم  داشته ام که  
ٔ تا  اينکه  اين  کرکتر بيچاره  – تا زمانی  بدامان تان  نريزم –! ٔاين  صفحاتی را که نه ساخته  و پرداخته خودم است 

 با ھمه افتراآت  و مداخالت  بيرون تر از گليم تان  و باز اھانت ھا  به آن شھدای از جھان رفته ما –مردم آزار خود تان 

ٔه تنھا  شما خود را  به  بازار کشيديد که حتی  خواھر زاده عينی  خود آغای دوکتور سيد حميدهللا  روغ  را بوده  که ن–
ٔکه  پدر مرحوم  شان جناب  دوکتور سيد عبيدهللا  روغ معالج امراض عقلی و عصبی  شفاخانه  شھر آرای  نظامی  را 

//  ٔمبحث زن در حوزه  تمدنی  ما // يد  که  ايشان تحت عنوان    چنان از بی تآملی تان  بغيض  آورد- خوب  ميشناختم  

رخ  ٔمنتشره  مو   متآثر ساختيد  که  -چنان  از نفرين  کردن  بيمورد تان به  فردوسی   -  در چند  شماره ٢٠١٧/ ٩/ ١٧ٔ

  .در حاليکه تآمل و گذشت   افتخار آور است . صفحات  متعددی  را  برای تان رنگين  ساختند

ٔامروز شما  از لحاظ سن و صحت  نيم بند  باالتر و مسن تر از اينجانب و بخصوص طبقه  منور  و با ! شميان آغا ھا
تھذيب جوان ما قرار داريد و لطف خداوند است که ھنوز فرصتی داريد  برای  بر گشتن براھی  که  شفا عت کننده اش  

ه  با قدرتش  خدای  يگانه  و رحمن و رحيم است  و از آن  با  حضرت سرور کائنات صلی هللا عليه و سلم  و بخشا يند

  . اطاعت و محترم شمردن ھمگان بھره بريد

ٔ بر گشته   گوشه مسجد  مبارک  با - اگر بازھم بعرضم  توجه ميکنيد  از راه  نفرت بار مردم آزاری که در پيش داريد  
سر !  مغفرت  از ھمين جھان نيم بند و عقبای  دائمی تان ادای فرايض پنجگانه و تالوت قرآن با کرامت  و با طلب 

 تا  دل  آزاری   آن  ھمه  مردمی  که ھرگز نمی -سجود پاک دالنه  بخالق  معظم تان خم کنيد  چه  واال خواھد  بود 

 به  افغانيت خواھند  با شما  ھم  طريق و ھم  مکتب  باشتند و ھمين است عرض آخرينم  بشما  و  فقط به  پاس  احترام 

  !   صد 

  !در خاتمه عرضی ھم به  ھموطنان با فضيلت و صاحب قلم 

َچنانکه مال حظه ميفرمائيد  روشن سازی  بعضی واقعيت  دور زندگی استاد  سيد خليل ھاشميان  نه ابراز کدورت 

َخود درو  ميکنند  پس قلبيست  و نه  دوام مخاصمت  با ايشان  و بلکه  حاصليست  که  خود شان از کشت  بی مورد  
ِ دول  نماعرضم  بشما  ذوات گرامی ام  اين است   که  لطف کرده   نشر اين  مطلب را يک موضوع     نه و بلکه  ُ

ٔشته خود ذٔمحض  منحيث يک عبرت نامه  قابل تعمق  بشناسيد و اميدم  برين  است که جناب ھاشميان  نيز بر روش  گ
ٔ را دوست و دشمن را دشمن شناخته و از نشر مسايليکه  بی استناد بوده و شايسته  ًتجديد نظر کرده واقعا  دوست 

خواندن  نباشد  اباورزند و بازھم  اگر چيزی  بنويسند  سعی  خواھم  کرد  که أ يشانرا معمر معذور  پنداشته   مطالب  

 .   شانرا ناديده  بگيرم  

  حرمت با عرض

١١/٢٠١٧/ ٢١  


