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  سيد خليل هللا ھاشميان داکترقابل توجه
 !" افغانستانۀينآئ" ۀول مجلؤمدير مس

  

ن کس که عليه آيد ھر ه ارفتگور خشن ساطور را در دست  شما مثل يک ديکتات!سيد خليل هللا ھاشميانداکترقای آجناب 

ذار گن تان اکه به اشتباه تان متوجه شويد باالی مخالف نآدون  ب، را بيان کندینوشته شما حقيقتو يا خالف نظرات و 

   .يدئنما رستمی می

ق و حقوق مساوی داريم، کنيم ح ی میگکنيم در شرايط فعلی که من و تو زند ی میگ زند٢١امروز ما در قرن . محترما

 گليم ۀرا به انداز پای تانًا ران را مانع شويد، لطفگداريد که بنده و ديحق نه من حق دارم که شما را مانع شوم و نه شما 

 که دل تان ی، بھتان و دروغءيد، ھر افتراه اشما به اساس کدام  جواز و اجازه اين حق را کسب نمود. تان دراز کنيد

د، و ند و حيثيت يک سيلبين را اختيار نماينزير االشه بنشيندست خاطر خشنودی شما ه ران بگسيد و دييوخواسته باشد بن

 ).نه ( ران گچون شما سيد و واال مقام ھستيد و دي.  باشددروغھای شاخدار شما خاموشدر مقابل 

  ھاشم خان تمام خوبی ھای  سال محبوسيت پدر تان در زمان اعليحضرت محمد نادر شاه و صدارت محمد٣شما که به 

سيد، که پدرم در ينو شما می. ونه تفکر شما تفکر منصفانه و عادالنه استگيا اين آد يکن ن دوره را به صفر ضرب میآ

خاطر دوستی به شاه امان هللا خان به سه سال زندانی ه زمان  صدارت محمد ھاشم خان و پادشاھی محمدنادرخان ب

کردم در قانون  مدنی و جزا به بسيار جرايم  حيث څارنوال کار میه  وزارت عدليه بکه من در زمانی. شتگمحکوم 

 –يا غازی امان هللا خان در تمام افغانستان پنج آ شما ۀن شده بود، نظر به اين فرموديخفيفه  سه و چار سال زندان تعي

نظرم  ه م، ولی بيرا ما قبول ميکن ر تانفتاگ داشت پس  وادارھر پنج يا شش نفر گشش دوست داشت يا ميليونھا افغان، ا

محصل استقالل غازی امان هللا خان در افغانستان به ميليونھا طرفدار داشت و  دارد، چرا محمد نادر خان و محمدھاشم 

 .ھر صورته وار شما را زندانی ساخت، بگنداخت که تنھا پدر بزرينھا را به زندانھا نآخان تمام 

حيث وکيل مدافع مرحوم ه  من که باالی نوشته شما کردم ، شما بنده را بۀدر اعتراض نوشتشما . جناب عالی ھاشميان

رضين غيات ، دروغھای شاخدار بی سر و پا مگ من ھميشه در مقابل جفن!آقای سيددخان قلمداد ساختيد، بلی وشھيد داو

 در آينده نيز خواھم کرد و ه اماز حق دفاع کرد

ن وقت به شھادت آ از طرف حکومت ١٣۵٧ر ماه ثور خادخان در اوووستی با شھيد داوخاطر ده  سه برادرم باپدرم ب

. دخان زندانی شديمو مرحوم داووادارھنام ه  ب١٣۵٧ ثور ٩تاريخ ه نام عبدالولی به  بمرگمن و يک برادر دي. رسيدند

  .را بيان کنم شما واقعيت ھا  يات غير اصولی و دور از انصاف شما و امثالگمن بايد در مقابل جفن
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 !قای ھاشميانآ

وی کند  که قانون را تطبيق می پک و حيران ماندم ، شخصیو ھموطنان خود ھک از من در مورد قضاوتھای يک عده 

 . ھموی راکرد   که قانون را تطبيق نمیین کسآ و  ھم  خوش نداريمرا 

خاطر يک ه سازيد  نبايد ب ت و فضيلت وانمود میقای ھاشميان، شما که خويش را يک شخص دانشمند، صاحب علميآ

ول سازيد، شما از من کرده ؤار و مسکنھگ ،دخان و مرحوم نعيم خان را مالمتو که از شما سر زده  مرحوم داویناھگ

ن وقت آمن معلوم است در ه که ب یئتا جا. شنا ھستيدآمورين وزارت خارجه بلد و أ تقرر و عزل مۀاليحبه خوبتر 

مور أحيث مه که شما ب د، زمانین زوج خارجی داشته باشند نمی توانست،شدند مور وزارت خارجه میأ مکه کسانی

ن ازدواج آ ۀليس ازدواج نموديد که از ثمرگسفارت افغانستان در لندن توظيف شديد شما در لندن با يک خانم سيتزن ان

شما سردار ه   ب يا آال من در اينجا اينست که ؤ سداد،) احمد ( شما يک فرزند مقبول و نازنين به اسم ه خالق پاک ب

 همورين وزارت خارجأ اصول و مقرارات استخدام مۀفته بود که اليحگن وقت وزير خارجه بود آمحمد نعيم خان که در 

ر ر شما اين کاگا. د؟؟ يا اين کار به خوشی خود کردي؟؟که از ھر کجا باشد عروسی کن  ھر کسیا،  برو بکردهرا زير پا 

 ۀنھا در حصآرا به ھدايت مرحوم نعيم خان کرده باشيد، و وی شما را به اين خاطر از وزارت خارجه راند، راستی که 

  .هگنگيد ، بعد از اين من چپ من ئوگيد بئوگ شما حق داريد ھر چی که برايش مي،شما جفا، بسيار بد ، ظلم و ناروا کرده

نھا آدخان، وناه از شما است نه از سردار نعيم خان و محمد داوگ.موده ايدبت خود نغر شما اين کار را به رضا و رگو ا

  .ندنوقت بسيار خوب کردند که شما را از وزارت خارجه اخراج نمودآ دولت ۀطبق دستور قوانين نافذ

 !قای ھشميانآ

دخان ورکردھای داومن ھم باالی بعضی موارد و کا) تخد را بايد از سر شناوسردار محمد داو( نام ه  من بۀدر نوشت

حيث يک فرد افغان حق داريد که ه شما ب. الی از سھوا يا خطا باشدخنبود که و معصوم دخان پيغمبر وداو. انتقادات کردم

 .، بھتان و دشنامئیوگ ھرزهيد البته انتقاد سالم نه ئباالی کارھای وی انتقاد نما

دخان به شکل اصولی و حقيقی وھای نيک مرحوم داوه امھمچنان بايد متوجه باشيد اين حق مدنی من است که از کارن

يد که در ھر ه اخود داده کدام جواز و اجازه اين حق را به سازيد شما ب ر شما اين حق را از من سلب میگا. دفاع نمايم

 .له مداخله کنيد، انصاف خوب چيز استأمس

 .ليونی پاچا صاحب 

دخان و شھيد داوۀن نواسآ من اسم ،تاب غوث الدين فايق ياد نموده بوديد شما که از کۀ قبلی که باالی تبصرۀمن در نوشت

 ۀ اين موضوع را از وی بپرسيد، من در نوشتًاکند لطف ی میگشما نوشتم و اظھار نمودم که وی نزديک شما زنده را ب

 ران نارام میگفتن ديگ خويش از تھمت غوث الدين فايق که باالی برادر من نيز نموده بود معلومات دادم، چرا به حقيقت

 .شويد

ن وقت اشغال افغانستان شما ھر چی که در آرديد، در گ حاال جھاد ختم !قای ھاشميانآماب سيدالساداتين   قای فضيلتآ

 اختيار یفتيد خاموشگنچه که آردن کج نشستيم و ھر گی گ افغانستان نوشتيد ما ھم مثل بودنه ھای قو کردۀنئيآ ۀمجل

نست تا در مورد آر روس شوروی و نه قاضی حسين و موالنا فضل رحمان است، حاال وقت گ ديکرديم، حاال که نه

ن رسيده تا حقايق آحاال وقت . رفتگری گ خود قضاوت ھمه جانبه کنيم، امروز مسايل ميھنی شکل ديۀذاشتگاعمال 

 .)کی ، کی بود و کی، چی کرده( برمال شود که 

  

 

 


