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 انیبا مرحوم داکتر صاحب هاشم دارمید نیآخر
  

حدود چهار هفته قبل یعنی دوهفته قبل از وفات داکتر صحب هاشمیان اطالع حاصل کردیم که وضع صحی 

داکتر صاحب خوب نیست و مریضی رو به وخامت میرود. تصمیم گرفته شد تا همراه با یکی از اعضای 

 خانواده، به عیادتش برویم. 

وقتی به آنجا  ،از ما دو ساعت فاصله داشت، گشتیممحترم شان، عازم آن شهر که  فامیلبعد از تماس تلیفونی با 

داکتر صاحب هاشمیان در صالون خانه باالی یک کوچ نشسته بودند و بر عالوۀ اعضای خانواده، یکی  رسیدیم

 شناخته شده که او نیز به عیادت آمده بود، حضور داشتند. از مطبوعاتی های محترم و

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 از آخرین عکس های داکتر صاحب هاشمیان با داؤد ملکیار، دوهفته قبل از وفات شان یکی
 

خود کمی صحبت نموده و بیشتر از درد صحی جع به تکالیف را بعد از احوال پرسی، داکتر صاحب هشمیان

و گفت که هیچ دوایی این درد را تسکین داده نتوانسته است. بعد از  داشتدر بازوی راست خود، شکایت 

لحظاتی به طرف من دیده و از من خواست تا نزدیک رفته و در پهلویش بنشینم. من هم مطابق خواهش شان 

شان نشستم. درین وقت داکتر صاحب هاشمیان دستم را گرفته و بعد از روبوسی، با  کنارنزدیک رفته و در 

 یف ولی کامالً واضح به من گفت که:صدای ضع

  "آفرینت، راستی که مبارز استی" من که علت این توصیف را نفهمیده بودم، پرسیدم که: چرا و به خاطر چه؟

می خوانم و نوشته های این نامرد ها را هم خوانده را داکتر صاحب هاشمیان در جواب گفت که: "نوشته هایت 

ً به حیرت افتادم که چطور توانسته اند با چنین ". من با شنیدن این تبصرۀ داام کتر صاحب هاشمیان، واقعا
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وضیعت صحی، مطالب مورد بحث را در سایت افغان جرمن آنالین روز مره تعقیب کنند. من هم به نوبۀ خود 

 از لطف و تشویق شان تشکر کردم.

. بعد از آنکه به روی پا حدود نیم ساعت بعد از من خواست تا برای برخواستن از کوچ کمک شان کنم

ایستادند، باز هم دست مرا گرفته به طرف یک اطاق روان شدند، وقتی نزدیک دروازه رسیدیم، آن مهمان 

شما را به کتاب خانۀ خود می برم، تا گنجینه کتاب ها و ذخیرۀ کار " :محترم دیگر را نیز صدا زده گفت که

. من با "من همه را برای شما می گذارم ،گرفته می توانید یدهای مرا ببینید، و هر کتابی را که خواسته باش

فعالً صحت یابی شما مهمتر از چیز دیگر است، البته بعد ار صحت و قردانی به داکتر گفتم که  رابراز تشک

یابی، به دیدن کتاب های شما می آئیم و اگر به چیزی ضرورت بود، در باره صحبت خواهیم کرد. به این 

 ن به ذخیره خانۀ کتب و آثار داکتر صاحب صرف نظر به عمل آمد.ترتیب از رفت

قبل از ختم این دیدار سه ساعته، و صحبت های کوتاه، داکتر صاحب هاشمیان نظر دوستان را در مورد ادامه 

داکتران معالج متوجه همه مشکالت به او اطمینان دادند که در جواب رسید و همه تداوی اش پ و چگونگی

، عکس های با داکتر صاحب ، توسط یکی از اقارب گرفته شد که یک نمونۀ آن از خدا حافظی استند. قبل

 شود. درین جا دیده می

متأسفانه یک هفته بعد خبر شدیم که معاینات اخیر، سرطان بیشرفته را نشان داده و دوکتوران معالج تداوی را 

مطابق بیش بینی داکتران،  ، چنانچهوده انداکتفا نم آرامش بخشمداوای متوقف ساخته و در عوض، صرف به 

 .انا هلل و انا الیه راجعونچشم از جهان پوشیدند.  ،یک هفته بعد از آن

اشتراک نموده بودند، محترم  شاندر مراسم جنازۀ آن مرحوم که جمع غفیری از دوستان وعالقه مندان 

را به خاک سپردیم. داکتر صاحب هاشمیان ضمن بیانیۀ شان گفتند که: "ما امروز یک تاریخ  عبدالستار سیرت

. نوشته هایش هم نوش بود و هم نیش. حتی همین نیش هایش هم سبب اصالح دیگران می یک مرد مبارز بود

خودم از جمله کسانی استم که از نیش هایش در امان نبوده ام، اما هیچ آزردگی در دل ندارم چون  شد. من

 می شد". انتقاداتش به نفع ما و اجتماع تمام

داکتر صاحب خطاب راجع به شجاعت و ترد گویی  بعد از صحبت های محترم جناب سیرت، محترم آقای عمر

رنیا، خانم کوکی انور و خان وهاشمیان صحبت کرد و به تعقیب آن از طرف انجمن خانم ها در جنوب کلیف

ۀ حقوق زنان، یاد آوری نموده و زهره یوسف صحبت نمودند و از پشتیبانی و حمایت داکتر هاشمیان، از داعی

 آنرا ستودند.

فاتحۀ مرحومی در مسجد شهر بعد از ختم دعا توسط محترم جناب سید محمود گیالنی و ختم مراسم تدفین، 

چینو برگذار گردید که در ختم آن بار دیگر یک تعداد از شخصیت های شناخته شده افغانی بشمول: محترم 

حبیب هوتکی، در مورد اوصاف  مو محتر د منصوری، محترم فاروق تمیزالواحمصطفی آریامل، محترم عبد

 کتر صاحب هاشمیان سخنرانی نمودند و با دعای مغفرت برای آن مرحوم، مراسم را به پایان رسانیدند.دا

 پایان
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