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۸۰/۸۰/۷۸۰۲        داکتر سید خلیل هللا هاشمیان
  

 هم گذشته وهم حال، هردو مهم است
 

ه وضع ومشکالت کنونی توجعوض باالی  و درظرشودفنازانتقادبرگذشتگان صرراخواندم که میفرمایندپیشنهاداتی 
بااین نظرموافق نیستم. اگر ماافغانهای مهاجرراکه ازوطن خودجبراًدورساخته شده ایم،ازتاریخ ماجدا شود. من 

 و که به آن دل خود راخوش ساخته وافتخارداریم، نیزازماجداهمین نام"افغانیت" را،سازند، دیگرچیزی که بمانمانده
 زایل میسازند.

 بیاموزیم و هابیشترباشیم،ازگذشته  متوجه ن خودوحال وطتوان بگذشته  من ازینقراراست که درحدودموقف 
 به خیر و وبهبوداوضاع بداخل وطن نداریم، آنچه بنظرما وسیله ای برای تغییر درحالیکه هیچ قدرت وتوانایی و

،آنراصادقانه بگوئیم وبنویسم، اگرچه میدانیم که تا سیستم ونظام بداخل وطن تغییرنکند، تازمانیکه بهبودوطن می آید
بحال خودشان  نگذارند،  رشوت وقدرت دادن به مستخدمین افغان خود منصرف نشوند وافغانهارا اازابرقدرته

 ازنوشته هاچیزی ساخته نمیشود.
 

 توجۀ مورد هم دیگران آموختم که اگرخودو    برایومفیدکارآمدهمین امروزمن ازخواندن اوراق تاریخ وطن مطالب 
ر داکت آن استفاده شود.ازتحقیق مفیدوآموزندۀ س عبرت ازگیرند،شاید بقسم یک در وآینده قرار نسلهای حاضر
اه پادش ملتف شدم که ،که خوشبختانه هنوزهم دوام دارد، به استنادقلم ماندگار عالمه فیض محمدکاتب،صاحب کاظم

 اعضای خاندان خود،هیات و برای اغفال اهل دربار نیزخود،و استبداد و دوام عیاشی بمنظور ،خان امیرحبیب هللاما
فرزندان مخالف  و نمودتابرادر بدستخط آنهااسنادی تهیه سوال وجواب قرارداده، رادرخفامورد دولت عثمانیه دولت

ض ااغردکه پادشاه ما بخاطرهافغانستان قناعت بدهد.این واقعیت تاریخی نشان مید بدوام بیطرفی را خود انگلیس  
استثنی اعلحضرت امان هللا خان که به   است. دهوصادق نبفرزندان خود و شخصی وانفسی خودحتی بابرادر

 فاهدا بخاطر تیمورشاه درانی گرفته تا ظاهرشاه،ن افغانستان ازهاسایرپادشا  نداریم، دربارۀاوسندی بدین منوال
حکومت  ساخته حقایق راپنهان کرده اند،و راغافلگیر وهم ملت افغان خود اغراض شخصی خود، هم خانوادۀو

همین بدعت راتعقیب کرده راهیست. بلی، ثبوت این  ،زعمای گذشته و دشاهانهمه پا شترگاو پلنگ فعلی بدتراز
 حقیقت راازتاریخ آموختیم.

 
یک  وفات وقت باشنیدن خبر ازتحقیق مستند وجالب محترم آقای احسان لمرآموختیم که صدراعظم وزعیم دیکتاتور

زندگی سیاسی وادبی  و کارکه دربارۀاف مطبوعات هدایت داده بود بسمل، بهمرحوم استاد،ملی وشاعر مبارز
بدیدن استادبسمل بمنزل  دوبار استادبسمل چیزی انتشارندهند.چشمدیدشخص خودرابعرض میرسانم که همرای پدرم

سال در بوسی شان رسیده بودم وهم درمراسم تدفین وفاتحۀشان یکبار بدست  وفات پدرم وبعد از شان رفته بودم
کسی خبرنداشت وتاامروزمنهم  که درین تحقیق ذکرشده بمطبوعاتاضربودم.البته ازهدایت صدراعظم ح   0431

دانشمندان ومطبوعاتچیان وقت بشمول مرحومین داوی  مرحوم اکثر آن که بهنگام تدفین کنید خبرنداشتم،اماباور
کامل بخاک سپرده   دعاهاواحترام وبا وهرکه هرچه دربارۀآن مرحوم میدانست، بگفت ندبود وکهگدای حاضر

ی وقت معرف بسمل ازالبالی تاریخ خبرمیشویم که دیکتاتور استاد سال ازوفات ودفن مرحوم 55عداز امااینک ب.ندشد
این موقف  بود. داده وطن رادرمطبوعات کشورش ممنوع قرار وخدمتگار چنین یک شخصیت نامدار شخصیت وآثار

خودبودند ومردم خاندان  و بیانگراین واقعیت است گه زعماودیکتاتوران سابق تنهاطرفدار توصیف وشهرت خود
 درنظرآنهااهمیت نداشت.

  
داخله  ازیادداشت محترم مومندصاحب دربارۀمرحوم عبدالملک خان عبدالرحیمزی آموختم که وزیر

 دشنامهای غلیظ، سیدعبدهللا)معروف به بچه باز(،بهنگام تحقیق درضبط احواالت صدارت مرحوم عبدالرحیمزی رابا
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عبدهللا انیکه داودخان ازین هتک حرمت سیدبقول مومندصاحب "زم و دوناموس، مخاطب قرارداده بو و بشمول زن
 خبرشده بود، امرکردکه درآینده ازهمچوحرکات خالف اخالق جلو گیری بعمل آید." شداد
 

 ب()ارکانحر درجۀ تحصیل نظامیترین  عالی افغانستان عبدالرحیمزی که بمصرف مردم فقیر مرحوم جنرال ملکخان
خته ونامیده بود، بدون شنا )الماس زیرخاک( م به او سپرده شده بود، وپادشاه اوراتکمیل وامور دو وزارت مه را

قی دلسوزی اخال جنبۀ شد.سپرده  تحقیقبدنام به  و شداد رطرف وبدست یک وزیروکارب رتبه وثبوت ازگناه وسند
وجلوگیری آنراامرکرده  مرحوم داودخان دربارۀاو قابل ستایش است که ازدشنامهای تعرض بناموس خبرشده

به چشمپوشی  کرده و ، سابق جنرال ووزیر،دوام تحقیق وزجر وزندانی ساختن یک افغان پاکنفس وبیگناه بود،امااز
گویندوپخش کنند که "حکومت بیدار است، حکومت ب تکرار به )رادیوکابل(امرکرده آنوقت یگانه رسانۀ خبری صوتی
اماازلت وکوب وقین وفانه و کوته قلفی دریک  میگرفت، آنراجلو و رامیشنیدبیدار دشنام  بیدار است." بلی،حکومت  

طویل شده بود، دوبلست محبوسین  نقاط وجودرگریش وموهای دی و اطاق نمناک برای مدت ده سال که سر
درافغانستان خبرنمیشد!!!)نگاه: خاطرات مدیرقلم مخصوص ملکخان که درین پورتال نشرشده است(.

 حیثیت بشررعایت نمیشدواین بدبختی تاامروزهم دوام دارد. بشر و قوق بشر، حرمتوخصوصادرمحابس آن ح
. ما هرروزازتاریخ وگذشته های خودمی آموزیم وبااستفاده یتوان آموختم تاریخ ازالبالیدرین موردرا زیاد واقعات

 ساختن اذهان عامه دارد،امابرای روشنفوری ن ین پروسه اگرچه تاثیرا میسازیم.ازنعمت آزادی بیان آنرامنتشر
  میباشد.  ساختن نسل نومفید وبیدار
 نیز تاچر(ونگلیس)چرچیل وامعاصر زعیم دربارۀ دو -هرمملکت هواخوهان وانتقادکننده گان دارند در وزعمانخبه ها

حقایق  ،، مردم آنهاراخوانده، هواخواهان ومخالفین هردوکتاب نوشته شده بیست زایدازدربارۀ )کنیدی( درامریکا
ت. سشی ودو ودشنام بین مردم ایجادنشده اک   شمشیرو .لیکن دشمنیپذیرفته،اماتهمتهاودروغهارانپذیرفته اندرا

 ملت قرار)حقارت یافوقیت(دچارمیباشندوخودراحامی یاوکیل الدعوای زعمای به تکلیف عقده که کسانی هستند
امتعلق زعمای ملی ر؛اینهانمیباشند عالقمندکشورخودچندان   وتاریخ واقعیتهاه اینهاتکلیف روحیاتی داشته ب ،میدهند

ازدوام چنین وضعی تفاهم بوجود آمده نمیتواند، لهذاهرافغان حق بلکه متعلق بشخص خودمی پندارند. بملت ندانسته 
مشاهدات خودراازگذشته های وطن ونظر خودراباالی وضع حاضروآیندۀوطن صادقانه ابرازداشته آنرابقضاوت دارد

   ردهد.سایر هموطنان قرا
 

 قطعه
 ازجـور دهـر دون ستم دیـره دون کشیم

 آیا چه جرم ماست که جور دو دون کشیم؟
 یـارب دری گـشآ که ز دسـت معانـدان

 مـاهم نـفـس به عزت وراحت برون کشیم
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