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 80/80/2812                سید خلیل اهلل هاشمیان 
 

 سال قبل  08 ثبت يک رويداد
 نظرخواهی جناب عبدالحکیم سامع ارتباطه ب

 

 ، البته با احترام کامل به نظرات سايرشخص من درين باره نظر ؟ افغانستان يک کشور اشغال شده استآيا 
در پشتی مجله آئینه  2818تا سال  2882سال  زيافته که ا زدر يک ترکیب بیت مانند تبار هموطنان محترم، 

 : است قرار نشر شده است و آن ترکیب ازين افغانستان باالی نقشه افغانستان چاپ و
 

 کشور تحت اشغال استقالل ندارد
 یم تحت اشغال استدالل نداردـزع

 

 پروفیسر 1691ر سال د: کنم  جا ثبت می ينا سال قبل را در 08آقای سامع يک رويداد حدود ارتباط  سوال ه باما 
کابل ه بپوپل خان  داکتر علی احمددعوت وزيرمعارف افغانستان ه ب هندوستانمعارف  همايون کبیر وزير داکتر

ش شنیديم که تا ا هندوستان بود که از قرائت سوانح دانشمند شهیر يک متفکر و همايون کبیر داکتر . تشريف آورد
حريک عدم گاندی ت پهلوی مهاتما او در. شده بود نشر و هندوستان طبع  انگلستان و کتاب او در 21 آن سال

نزد مردم  او درحرمت  محبوبیت و شروع کرد و مقابل استعمار انگلیسه مسالمت آمیز را ب ۀهمکاری و مبارز
 . گاندهی بود مهاتما شمول اکثريت هندو، برابر باه هندوستان، ب

 

نظامی  يافته های ملکی و اعزام تحصیل تا زمینۀ تبادالت فرهنگی، خصوصًا کابل اين بوده ب دعوت او هددف از
 . هندوستان، فراهم شوده فغان برای تحصیل با
 

که خداوند  معارف بود وزيرپوپل خان  و مرحوم داکتر علی احمد وقت پوهنتون کابل جزء وزارت معارف  در آن
  .بود خدمت کرده برای رشد معارف افغانستان بسیار نصیبش گرداند، چونکه جنت معلی را

 

انتظار تشريف آوری  محصالن در استادان وکه  تاالر پوهنتون آورده ب معارف پروفیسرهمايون کبیر را وزير
مهمان و کارنامه  و آثار معرفی شخصیت علمی ه بخان  اول مرحوم داکتر علی احمد ۀقیقد 10در  . مهمان بودند

امیت ها ؤت کشور و بین دوتوسعۀ مناسبات فرهنگی  های سیاسی او برای آزادی هندوستان پرداخت و توقع تقويه و
 .نمود وهنتون کابل راهای هندوستان و پ بین پوهنتون

 

ملت و زعمای هندوستان :  هايی ازين قبیل گفتزداده چی مخاطب قرار حاضرين را همايون کبیر آنگاه مرحوم داکتر
خواهی  جمال الدين افغانی نهضت آزادی دانند، سید های ملت افغان می قربانی ها و آزادی خود را مديون جانبازی

و خان من  وشمول نهرو ه گاندی ب مهاتما نهاد و نیادضد استعمار را درهندوستان به و تحريک مبارزه ب
جمال الدين  از وفات سید بعدنجاه سال پعبدالغفارخان و همکاران ديگر ما همان راه را تعقیب کرديم، مبارزات ما 

منظور دوام استعمار ه بخود درهندوستان صد سال تسلط  مدت دو هندوستان آزاد شد، اما استعمار در به ثمر رسید و
ها بسیار شهامت نشان داديد، بسیار قربانی داديد و به استعمار موقع نداديد که  شما افغان... ريب کرده بودبسیار تخ

درست است که ... مباشی می مبتال زاين مصیبت تا امروه هندوستان ب در يی کنند، اما ما افغانستان مغز شو در
 : سیس کرد، اماأها ت هندوستان مکاتب و پوهنتون برتانیه در

 

"BRITISH  EDUCATION  IN  INDA  WAS  A  SECRETERIAL  EDUCATION…"               
 

خود  ، چونکه سکرتر يک شخص مستقل نیست و ازی بودزلیس در هندوستان سکرترساگان ۀتربی هدف تعلیم و
استعمار بلی  . شود، ندارد آنچه ديکته می تبديل را در و حق تفکر و تغییر و شود،  بلکه ديکته می اراده ندارد، 

و اکنون من .  . .مغز شويی کرده و انگلیس ساخته بود برای ما لیسانس و ماستر و داکتر تربیه کرد، اما همه را

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_s_k_gozaresh_roydad_50_sal_qabl.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_s_k_gozaresh_roydad_50_sal_qabl.pdf
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هندوستانی خود را هندوستانی  تاباشیم  وزارت معارف و دولت هندوستان همه مصروف زايل ساختن اين ذهنیت می
های تربیتی محروم ساخته شديد، وطن تان  نعمت زبسیار قربانی داديد، ا ها اما شما افغان . . .بشناسد نه انگلیس

 حفظ کرديد، و اکنون خود شويی را قبول نکرديد، اراده و استقالل خود را شما که مغزه مخروبه شد، لیکن آفرين ب
شما  ،های آسیايی کشور مردم در. کنید دست خود آباده را ب ن تانطکه خواسته باشید و عیونه توانید ب شما می

مردم ه ها را ب همه بیانات خود شهامت و قربانی شما افغانگاندی در دارند، مهاتماها را مرجع تقلید می پن افغان
 . . .ها يک ملت قهرمان استید شما افغان.  . .داد ، بلکه طعنه میکرد گوشزد می هندوستان

 

ه را ب تربیه آن ی تعلیم وځو داکتر محمد صديق خان رئیس پوهنزبان انگلیسی بود ه صحبت داکتر همايون کبیر ب
دعوتی بردند که از ه مهمان عالیقدر را ب، بعد از صحبت تشريفاتی رئیس پوهنتون . کرد ی ترجمه میزبان در

ما  -آن محفل دعوت شده بودند  ها دری ځپوهنسای ؤان ترتیب يافته بود و تنها رمهم زاعزاه طرف پوهنتون کابل ب
دفتر دپارتمانت دری ه و من ب یږ ت، استاد حبیب اهللگهتننسیم استاد  ،همايون يک استاد سرور ، هرنفر رچها

همايون ضمن تبصره  مرحوم استاد سرور. مصروف صحبت و اختالط شديم برگشتیم، چای و شیرپیره آماده شد و
 در من اجداد ما اشتباه کردند که راه جنگ را نظره ب : گفت ايی ازين قبیلهچیز  کبیرباالی بیانات داکتر همايون 

 واليت می هر ها در شد، مکاتب و پوهنتون ساختند، افغانستان آباد می ، اگر چند صباحی با انگلیس میرفتندگپیش 
 زراعت و صنعت در مملکت شگوفان می يافت،  داشتیم؛ خط ريل تا دريای آمو امتداد می داشتیم، فابريکات می

داد و ما يک رژيم  افغانستان میه و پاکستان را ب شد بلکه انگلیس پختونستان  سیس نمیأپاکستان تممکن شد، حتی 
 .  . . وداشتیم  ا اقتصاد مترقی میجمهوری و ب

 

شايد همه چیز استاد همايون بسیار پرگفتی، : عی داشتند، مرحوم استاد نگهت گفتاستادان بین خود مزاح و خوش طب
 بوديم، غیرت نمی داشتیم، اما امروز همین نوع افغانی که هستیم نمی آن می بلکه بیشتر ازتو گفتی  را که ها

 . . . اريمنداريم اما هويت د چ، شکر که هیکرديم و سرخم می گفتیم می" میم صاحب"و  "جی صاحب"داشتیم، بلکه 
 

، نديدی که انگلیس هندوستان را برای مقاصد استعماری خود تجزيه کرد، همايون صاحب: ی گفتږمرحوم استاد ت
اه قبل از مستقل گااند، آنم افغانستان می پايان جنگ عمومی دوم در مار تاعساختند و است ما با انگلیس می اگر اجداد

 جنگ و در ، افغانستانعوض پاکستان زامرو کردند و مسلمان را تعقیب می - ساختن افغانستان پالن تجزيه هندو
بود، در حالیکه  انگلیس می ۀهم يک مستعمرافغانستان مثل پاکستان کنونی بازداشت و  می با هندوستان قرارمقابله 

 . . .ماند گیرند و پاکستانی باقی نمی می را خود الليا زود پختونها استق دير
 

 یيدهم که رويداد را تاجا شما اطمینان میه من ب وقت، و اين بود يک صحبت دوستانه بین دوستان و همکاران آن
 . که خواسته باشد از آن نتیجه گیری کند طوری افغان هر تا هر حافظه مانده صادقانه گزارش داده امه که ب

 ا 2812ماه می  6 –سید خلیل اهلل هاشمیان  –با عرض احترام 
 
 

 پايان
 


