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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  1015 سپتمبر 9برلین ــ      
 

 

 

 

!!!!و لعنة هللاِ علی الکاذبین: خطاب به هاشمیان  

 !!!و لعنت خدا باد بر دروغگویان

(قسمت دوم)   

ا با القاب آقای هاشمیان ر دمچرا تا این که پوزش میخواهم،  من مکر  خوانندگااز و بدواً از قلم 

و  "صاحب"و  "ممحتر"و  "بزرگوار" محتشمِ خطاب کرده و او را با کلمات " داکتر"و  "استاد"

هاشمیان سید خلیل هللا قای دوستان برایم گوشزد میکردند، که آ ساب. امه دنوازش دا... و  "جناب"

. نباید این طور باال باال برده شوداین اُعجوبۀ هزارُرخ نیست و اعزاز هرگز درخور تکریم و 

 شارلتانهرقدر دوستان بیشتر میگفتند، من کمتر میشنیدم، تا این که ورق گشت و با نوشتۀ اخیر این 

و طینت و ــ متن و بطن  ب کردضر "صفر"یکسره با در نزدم ت او را ی  ت و شخصــ که حیثی  

ازین . را مرتکب میگشتم یو نابخشودن عظیم چنین اشتباه و را شناختم و دریافتم، که نبایداسرشت 

بعد از اظهار  لیو .، خجلموجدان قلم و در پیشگاه خوانندگان عزیزخود، پیش واقعاً پیش  بابت

 :و معذرت ندامت

، که اسناد الزم را که تهمت و افتراء و بهتان هاشمیان را باطل در قسمت اول وعده داده بودم

رنامه دم و کاگرچه جهت پیشکش اسناد شخصی خود، که محض به خو. میسازد، پیش خواهم کشید

و همان اظهارات زبانی کامالً کافی و  شخص خودم ارتباط دارند، هیچ مکلفیت نداشتم و زندگینامۀ

 :و باید بدان وفادار بود، اما وعده وعده است شافی بود

 

 :ندنزمیمهر بطالن  ای شاخدار سید خلیل هللا هاشمیاندروغهبر که  ه،اینک اسناد مربوطو  
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 : اولسند 

 Vojenská Akademie Antonína Zápotozkeho ـ دپلوم اکادمی عسکری انتونین زاپوتوتسکی

 چکوسلوواکیادر واقع شهر برنو   ــ VAAZــ مخففاً  

 

 
 

 :نشان میدهدبه وضاحت تام دری  دو لسان چکی وبه غیر قابل انکار این سند 

 یعنی در دوران؛ 1911تا  1911ی در سالهاهاشمیان  ۀمن درویش بر خالف ادعای بیشرمان ــ که

جهموریت  درورۀ، نه در ظاهرشاه در چکوسلوواکیا تحصیل کرده اممحمد اعلیحضرت زعامت 

 .خان سردار محمد داوود

 ام، نه در رشتۀ تانک درس خوانده مخابرهمملکت چکوسلوواکیا در رشتۀ  درمن ــ که 

 دپلوم انجنیری رجۀده ام، نه دبه دست آور آنجاعادی از و شهادتنهامۀ که من دپلوم ــ 

، و این زمانی بود است 1911ــ که فراغتم از درس عسکری در چکوسلوواکیا به تأریخ دهم جون 

داکتر و تحت قیادت به صدراعظمی  یغیر خاندان یکه دورۀ دموکراسی بود و حکومت تکنوکراتها

  .اشتبه عهده درا افغانستان عزیز  اداریخان امور  محمد یوسف

از طرف  1991اکتوبر  11که به تاریخ  ،مۀ اقامتاق پاسپورت و اولین ویزاور 1 و 3ات صفحدر 

  :تسه ماه اعتبار داش و ادارۀ پولیس خارجی صادر گردیده بود
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برایم صفحۀ اول پاسپورت خدمت که از طرف وزارت امور خارجۀ دولت شاهی افغانستان سه 

 صادر گردیده بود
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 برای خلیل هللا معروفی اقامتۀ ویز

 آمادگی برای تحصیالت اکادمیک این ویزه تنها جهت اتخاذ

 اعتبار دارددر رشتۀ برق  

1991کتوبر ا 11 ــ 11برلین : صدور ویزه  تأریخمحل و   

  1993جنوری  13تا : عتبار ویزه ا

 رئیس پولیس خارجی برلین

 مهر و امضاء

 

 

پوهنتون از طرف  1991اریخ اول اپریل که به ت ، نجم سند دپلوم انجنیری در رشتۀ برقصفحۀ پدر 

 طاء گردیده بودبرایم اع Technische Universität Berlin (TU-Berlin)  Dieتخنیکی برلین 
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 پوهنتون تخنیکی برلین

 یر را به آقای خلیل هللا معروفینانج مدپلو (دگری) این سند لقب  با 

ــ افغانستان/ در کابل 1910نومبر  19متولد ــ   

 اعطاء میکند

 سر رسانیده را موفقانه ب (نات نهائیامتحا)بعد از این که امتحانات مربوط به دپلوم

 1991اول اپریل تنبورگ ــ وبرلین شرل: محل و تأریخ صدور

 امضای رئیس پوهنتون تخنیکی برلین                    امضای رئیس فاکولتۀ برق  

 

 (!!!خواهم کردضرب  صفربا هاشمیان را  " علمی"به اصطالح ت بعدی حیثی  بی شمار در قسمتهای )


