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 ۱۱۳۲/ ۳۱/ ۳۱                         داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

هاتف مل قابل  ستایش استانتخاب   

دراخبار دیروز چهار وزیر سرپرست معرفی شدند، سه نفر شانرا نمی شناسم، اما مصطفی هاتف مل از 
را ازهمان زما ن  دپارتمانت انگلیسی موفقانه لیسانس بدست آورده و اوی ادبیات است و از ځفارغان پوهن

، ارم را طی میکردهچ میشناسم . مصطفی هاتف مل محصل الیق و آرام بود، در دوره ایکه او صنوف سوم و
نجاست کمونستی بپوهنتون تعفن می افزود و درصنف او چند نفر پرچمی چهارآتشه وجود داشتند، اما مصطفی 

 از 1191لمان و آرام بود و درلجنزار کمونستی داخل نگردید. او در پایان سال تعلیمی  سال محصل مس

 خبر ندیدم و را سال او 22ازکابل فرارکردم ومدت  1191پوهنحی ادبیات فارغ گردید و من در اوایل سال 

وهمینکه خبرشد  تا اینکه هفت سال قبل بحیث جنرال قونسل در الس انجلس مقررگردید -نداشتتم بکجا کارمیکند
 من درینجا سکونت دارم بدیدن من آمد.

مصطفی هاتف مل اولین و  -هزار افغان سکونت دارند 121از  زایددردو گوشۀ ایالت کلفورنیا )شمال وجنوب( 

او  –را بحیث خدمتگار افغانها معرفی میکرد  یگانه قونسلی بود که سعی نمود همه افغانها را بشناسد و خود
همه افغانها  از آنجا یک کتابخانه بازکرد و در قونسلگلری رنگ و رونقی داد و بدفتر جنرالعالوه برینکه 

کنند که در مدت کوتاه یک  هم کتب و آثار تاریخی افغانستان را بکتابخانه اهدا تقاضا کرد آثار خود را و
 سیس شده بود.أقونسلگری افغانستان ت کتابخانه آبرومند درجنرال

باز دید افغانها  قبیل تجلیل جشن استقالل افغانستان و دید و برای تشریفات ازقونسلگری الس انجلس  جنرال
درایام عید وغیره بودجه نداشت. مصطفی هاتف مل با افغانها مشوره کرد وگفت میخواهد جشن استقالل 

ستان را افغانها لبیک گفتند و او توانست از طریق اعانۀ افغانها جشن استقالل افغان –افغانستان را تجلیل کند 
دپلوماتهای دول  آبرومند، با موسیقی افغانی، و نطق ها و بیانات، درحالیکه قونسلها و بطور بسیارشاندار و

متحابه نیز اشتراک داشتند، برگزار نماید. حدود دوهزار افغان از شمال و جنوب کلفورنیا درین جشن اشتراک 
س خوشحالی اشک میریختند، چونکه فرصت یافته نمودند وافغانها بهنگام  اشتراک در آتن ملی از شدت احسا

هم  تن کنند. هاتف مل در روز های عید افغانها را در دفتر وا جشن استقالل از سالها در اول بعد بودند بار
تبریکات تقدیم  احترام و درخانۀ خود می پذیرفت و بموسفیدان افغان در شمال وجنوب کلفورنیا تلفونی سالم و

ثیرکرده أافغانی مصطفی هاتف مل  درقلب افغانها چنان ت یده و پیش آمد بی ریا، خالصانه ومیکرد. اخالق حم
قونسل دیگر آمد، اما  فرزند دوست داشتند. بعداز هاتف مل دو جنرال بود که افغانها هاتف مل را مانند برادر و

س انجلس بیک دفتر رسمی قونسلگری افغانستان در ال جنرال ،بعد از هاتف مل -اینها مردان چوکی نشین بودند
 را دیگر نتوانست حفظ کند. "خانۀ افغانها"مبدل گردید، و صفت  

میل  دور( میرفت و در آنجا به انجام خدمات  911مصطفی هاتف مل  درهرماه یکهفته بشمال کلفورنیا )فاصلۀ 

انجلس از بابت قونسلگری الس  مدت ماموریت او عایدات جنرال در اجتماعی افغانها میپرداخت و قونسلی و
، اعطای پاسپورت و سایر خدمات قونسلی باید ریکارد قایم کرده باشد. او یک دپلومات الیق و رسیده بود

او  هم بزبان انگلیسی تسلط کافی داشت. بعد ازتبدیلی از الس انجلس دیگر تماسی با نویسندۀ خوب بود و
ن بحیث معین اداری وزارتخارجه  ازآ و بعد نداشتم، اما خبرشدم که چند سال در )دوبی( جنرال قونسل بود

، ولو این مقام موقتی باشد، او اهلیت اکنون که از تقرر او بحیث سرپرست وزارتخارجه خبرشدم –مقررشده 
دایمی هم دارد. انتخاب داکتر اشرف غنی را قابل ستایش میدانم و برای موفقیت او دعا  وکفایت آنرا بطور

 میکنم.  
سیدخلیل هللا هاشمیان –خدمتگار افغانستان   
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