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 درگذشت یک شخصیت ملی و فرهنگی

 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان داعی اجل را لبیک گفت

 
 

 

 

 

 

 

 

نبه به روز سه ش شخصیتی فرهنگی و خبره خلیل هللا هاشمیان دحاصل نموده ایم که داکتر سی عسف اطالأبا ت

 ماه جون در ایالت کلیفورنیا داعی اجل را لبیک گفته و به سرای باقی شتافت. نجمپ

مرحوم داکتر هاشمیان در پهلوی سوابق اکادمیک و شخصیت علمی که مدتی به تدریس در پوهنتون کابل اجرای 

حوس ثور و اشغال افغانستان ذریعۀ قوای اتحاد شوروی و با همکاری حزب وظیفه مینمود، بعد از کودتای من

مهاجر آواره از وطن در ایاالت متحدۀ امریکا مسکن سخیف و وطن فروشان خلق و پرچم، مانند هزاران و ملیون ها 

 گردید. گزید

دست به قلم برده و با  بدون شک در همان سال های دهۀ هشتاد، هاشمیان از جملۀ اولین افغانی در غربت بود که

پشتیبانی از آزادی و حقوق ملت افغان، مبارزه برعلیه شوروی و عمال دست نشاندۀ آنرا متهورانه و علنی آغاز 

نمود. وی کار مجلۀ آئینۀ افغانستان را با شرائط بسیار ابتدایی و استفاده از یک ماشین تایپ در گوشۀ منزل خویش 

سال دوام داد. نا گفته نماند که به پیروی از چنان نشریۀ ملی، تعداد زیادی از  آغاز نموده و برای بیشتر از سی

قلم به دستان مهاجر صفحات مجله را با ارسال مضامین متفرقه مزین ساختند و لوای آزادی خواهی و مذمت آن 

 قوای اشغالگر و عمال خود فروختۀ وطنی آنرا بر افراشتند.
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کر اتحاد شوروی از خاک پاک افغانستان، چون متأسفانه با هجوم قدرتمندان بعد از اخراج و شکست لشکر اشغال

تنظیم های جهادی و اشغال کابل با جنگ های خونین و قتل و قتال سکنۀ بی گناه آن، حال وطن از بد هم بدتر 

ت ز پایتخگردید، داکتر هاشمیان به مبارزه بر علیه همه آن چپاول گران و منفعت طلبانی که در هر گوشه ای ا

حکمروایی داشتند، برخاسته و اینبار بدون هراس هر یک را با اعمال خونین شان و استفاده جویی از مال و منال 

عرفی مینمود. چنانچه درین مبارزه از همان عصر ملت افغانستان، مورد شماتت قرار داده و به مردم افغانستان م

و روابط وی با نظار، جمیعت و شخص احمد شاه مسعود حکمروایی برهان الدین ربانی معرفی اعضای شورای 

شوروی را با استناد و استدالل بر روی کاغذ می آورد؛ البته در مجلۀ آئینۀ افغانستان هر یک از روئسای گروه 

های تنظیمی وابسته به غیر که با اعمال سخیفانۀ گوناکون به تخریب مملکت و مظالم غیر بشری بر مردم وطن 

 ند، به نوبۀ خود معرفی و مذمت میگردید.اشتغال داشت

مرحوم داکتر هاشمیان در پهلوی ترتیب و نشر مجلۀ آئینۀ افغانستان، به تحریر و ترجمۀ تعدادی از کتب در مورد 

که همه به توجه و همت وی نشر و توزیع شده است. نا گفته نماند که  مبادرت ورزیدهتأریخ و اوضاع افغانستان 

رده شدن و تنظیم گوشه ای از مطبوعات مهاجرت و بیرون افغانستان سهم بزرگی داشته است؛ نامبرده در بر آو

چنانچه که در گردهم آیی ها، مجالس و پروگرام های رادیویی و تلویزیونی اشتراک نموده و نظریات خویش را 

 علنی بیان داشته است.

ا در نظرداشت آزادی بیان و افکار جنجال های شخصی و مباحثات خصوصی که بگذریم، البته ببعضی از 

متفاوت در مسائل سیاسی، میشود گفت که داکتر هاشمیان با مخالفین نظریات خویش تند رو و گاهی در موقف 

پرخاش و شدت قرار میگرفت، چنانچه در پهلوی طرفداران مخالفینی هم بوجود می آمد و با وی ستیز مینمودند؛ 

 ی خود مسائل را به تأمل ارزیابی و قضاوت می نمودند.البته خوانندگان آثار وی نیز برا

در خاتمه باید عرض نمود که با وفات مرحوم داکتر هاشمیان، یکی از چهره های علمی و فرهنگی و مبارزوی 

افغان در دنیای مهاجرت که خدمات ممتد ارزشمندی در طرفداری و پشتیبانی از ملی گرایان، منافع مردم افغانستان 

 منفعت طلب و قدرت جو داشته است، با مشیت الهی رخ در نقاب خاک می کشد. غیر ملی با گروپ های و مقابله

منجمله محترمه سامعه ه های هاشمیان، مسعود و مصیبت فوت مرحوم داکتر خلیل هللا هاشمیان را برای خانواد

فی بهشت برین و برای تسلیت گفته و برای متومسعود سید فاروق محترم هاشمیان، محترمه نجیبه ابوی، 

 بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه الهی تمنا میدارم.
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