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 ۶۱1۲دسمبر۹          غ.حضرت
 

 صاحبقای استاد هاشمیان آجناب عرائِض چند خدمت 
 

 بعد از عرض سالم و ادب
  کار را باور بفرمائید ندارم.می پردازم ورنه حوصلۀ این  ،به توضیحِ آنچه خواهانش هستیدی شما گمن به احترام بزر

  ذاری کنمگتشکر و سپاس ،عالیاز سوی جناب هایم عنایت و تائید بعضی نوشته اوالً اجازه فرمائید از 
 کنم:خود را غیر از آنچه در تذکره ام ثبت شده، بشما معرفی اجازه فرمائید دووماً 

بطور انفرادی یا هر هموطن عزیز ما  یا شاید هزاران درخت وجود دارند،و ( صد ها کشور ما) باغستان مادر 
شاخه های یکی ازین وژی خود بر قومی و لسانی و ایدیولی و گی سمتی و فکری و فرهنگ، نظر به وابستروهیگ

اق نزدیک س، یکی در پائین و ، یکی در شاخ وسطیشاخ باال نشستهیکی در درختان نشسته و آواز خوانی می کند.
هائیکه بر آن تعریف و تمجید قوم خود میکند، ،آنهائیکه بر شاخ قومیت نشستهاه میکند. گو پیرامون خود را ن نشسته

آنهائیکه بر شاخ حزب سیاسی و ایدیولوژیک و فکری  میکند،خود  گ، تعریف و تمجید فرهننشسته گشاخ فرهن
 سر داده و الی آخر.یشۀ خود نشسته آواز خوانی تمجید آمیز حزب و تفکر و اند

آبیاری و سرپرستی ُکِل درخت درخت نشسته و خواهان ان این کشور( در رأس گباشندان این باغ )گبعضی از پرند
 .میباشد

درختان  هداشتنِ گآبیاری و سبز نقدرتمندتر میباشند و خواهان شنوائی و بینائی و بال های ان دارای گبعضی از پرند
 میباشند و در بارۀ آن می سرایند.نزدیکتر به خودش 

ا مال رتمام درختان باغستان جرئِت آنچنان باالئی متنعم اند که به برکت موهبت الهی از قدرت و ان گبعضی از پرند
 بر هرپائند و بدون هیچ واهمه و ترس می این درختان می بالند و  گبر گو به شاخ شاخ و برو ملک خود پنداشته 

تی انسان دوسسر میدهد یعنی کنسرت انی و صفا و صمیمیت گدرختی که دلش بخواهد می نشیند و آواز عشق و زند
 و وطن دوستی برپا میکند.

موجودیت  یگستردگولی با ایمان به های واقعِ این درختان میباشند زادۀ آشیانه ان با اینکه رسماً گاّما بعضی از پرند و
لکه بنه تنها بر فراز این درخستان قادر به پرواز میباشند از مند کسب اجازۀ این یا آن کسی باشد بدون اینکه نیخویش 

از  وبه پرواز در آیند  گبر فراز اوقیانوس ها و سایر درخستان های کوچک و بزرمیتوانند با بال های عشق و تعقل 
 اهی حاصل نمایند.گباغستان ها آو از نیات شوم و نیک آنها در مورد سایر ان آن دیار با خبر شوند گاحوال پرند

 که ازین موهبت غیبی برخودار هستیم کهصادقانه و جرئت مندانه ادعا کنیم میتوانیم من و امثال من با کمال افتخار 
ی ی و ایدیولژگمذهبی و فرهنلسانی و قومی و سمتی و  معین و شاخه های ندرختا درتر از آنند که گبزرپر و بال ما 

که با اینکه از بیست و من افتخار میکنم و این موهبت را به دنیا و مافیها معاوضه نخواهم نمود  د.نیرگآرام ب و......
آن و دانه دانه پرندۀ مظلومیکه  گبر گدرخت درخت و شاخ شاخ و برباغستان بُدور ام ولی شش سال باینطرف ازین 

شان اشک غم می ی و بیماری گرسنگاز ناله های ناشی درد و رنج و به آن عشق میورزم دارد  در آن درختان قرار
و برتری جوئی و تبعیض و تعصب جوئی این یا بر تفوق جوئی شادی هایش اشک شادی میریزم. مشاهدۀ ریزم و از

که آغشته و آلوده به یک دنیا و ِشفتۀ این آن تفکر سیاسی چاالک و فرصت طلب و منفعت طلب ظاهر ه پرندۀ بآن 
 ری معتقد نیستم.گبه چیز دیسخت می خندم. بجز اخوت بی آالیش  باشد،سیاهی 

 یرد. فقطگیاد بظاهر سخت ولی ساده و آسان را ه ولی سخت و یا بظاهر ساده و آسان ه هر کس میتواند این پرواز ب
آنها بسپارند و قلب خویش را به فرمایشات  وشگمدرسۀ مولوی و سعدی و رحمن بابا زانو بزند و  درچند صباحی 

تمثال های ابوالقاسم فردوسی برادرانه عرض شود که  مواجه و مجهز خواهد شد.مسلماً که با یک انقالب عمیق انسانی 
 :وئی ها عرض شودگبعد از این یاوه اه فرستاده شوند. گبه استراحت باید ختک  خان و خوشحال

 عرض شود:که توضیحاً و چرائی استقالل پرسیده اید ی گونگدر مورد مسئلۀ چ
 مسئله به وحدتاین ما تا امروز نتوانسته اند در مورد بره و فعّال ی استقالل چند تا استاد زبده و خِ گونگدر مورد چ

 ،در صورت موجود نبودن یک سنِد معتبر ،و اجتماعی یدر بررسی مسائل تاریخباشم اّما  کارهنظر برسند پس من چ
 منطق میباشد.بهترین و قوی ترین عنصر که میتواند موضوع مورد مناقشه را فیصله کند همان عنصر عقل و 
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 بناً از روی دالئل عقلی عرض شود که:
 لیسگصالح دید خود انبهمان اندازه که ارادۀ شاه امان اللّه خان نقش داشت به همان اندازه اراده و در استرداد استقالل 

ه جبهۀ سدر  ونه ماگپس به این سؤال یا سؤاالت نیز باید پاسخ داده شود که چر غیر ازین پنداشته شود گا .نقش داشت
ه و وادار بلیس دانسته گباعث ترس و وحشت انفقط پیروزی یک جبهه را در دو تائی آن شکست خوردیم و  گجن

سوس جاقوماندان آن جبهۀ پیروز را  ،امان اللّه خانبعد از خلع شرائط ما شد، خنده آورتر و درد آور تر اینکه پذیرفتِن 
 بعد از امان اللّه خان یعنی بینی خمیر.این یعنی اینکه ادامۀ حفظ استقالل  ،لیس مینامیمگماشتۀ انگو 

 حیثخاموشانه پذیرفتند که افغانستان منروس و لندن  امان اللّه خان،با تدبیر هوشمندانۀ پس بهتر است اعتراف کنیم که 
بنام یک کشور مستقل ( میدان قمارزدن های بعدیو یعنی منحیث یک میز کازینوی غیر فعّال ) سرزمین حائلیک 

 برسمیت شناخته شود.
 احمد شاه مسعود و فرارش به پاکستان عرض شود:اّما در مورد  و

در همان ظرفیت مهم و بعضی از ُرخداد های بظاهر غیر مهم ولی مهم غیر مهم ولی بعضی از ُرخداد های بظاهر 
 ،خود دارای اهمیت بسزائی و قابل تفسیر خاِص خود میباشند ولی بعد از سپری شدن و تغییر اوضاعزمانی و مکانی 

 یرد.گری بخود میگتفسیر آن موضوع نیز ماهیِت دی
ری داشت. درست مثل اینکه گدی پرنستیژ و رولِ آنزمان یک کرکتر و آنچه که امروز آی اس آی نامیده میشود  :اوالً 

 از عدب گبترساند و حتی همین سرا  گرگاستعداد آنرا داشت که آنزمان  ،گپناه ببرد. س گبه س گرگاز یک کسی 
چه وظیفۀ  گاینکه امروز این سرا درید. گرگخود  و اصالً را درید  گرگخامک کاری شدۀ این شش جدی پاچه های 

 ریست که روزی به آن خواهم پرداخت.گ، یک بحث دیناجوانمردانۀ را در حق ما ایفاء میکند
 ً ک خلقی رفته از سوی یگباید با ادبیات بکار از سوی یک بحث کنندۀ عادی و منصف رفته گاینکه ادبیاِت بکار  :دوما

 مجزاء باشد.پرچمی با هم کامالً و 
 ود.همچو سایر افکار سیاسی بآنزمان اخوانیت هم یک تفکر سیاسی  ول رفقای فکری اش یک اخوانی بود.مسعود بشم

. با توجه به قدرت حزب ران در سرزمین ما کاشته شده بودگسط دیبطور خودی یا تواین تفکر اخوانی یا  تخم
یشد. موجود حزب اخوانیت یک ضرورت حیاتی محسوب  ،سکوو با توجه به تشخیص نیت سوء ممارکسیستی خلق 

در لباس اعضای حزب پنجه های نازک ولی فلزی مسکو  این تحول،، در سال های اوِل بعد از بیست و شش سرطان
 ،و وی و آناخوانی ها که نظر به احمد و محمود و من  ،ردیدگآشکارا احساس و مشاهده مارکسیست بخصوص پرچم 

، استوار بودایدیولوژی شان در ضدیت با مارکسیزم و ضمناً بخِش اعظِم از برخوردار بودند  زیادِ  از شعور سیاسی
ونه را به دولت جمهوری و گو اخطار یک هشدار جّدی با مشاهدۀ این حالت خواستند موجودیت خویش و همچنین 

ه که آنزمان این پنااه امن و مطمئن و قوی بود گپناه این عمل مستلزم و مقتضی داشتِن یک دولت شوروی نشان بدهد.
ادمۀ مبارزۀ اخوانی ها یک شکل و ماهیت  با تجاوز شوروی،ردید.که البته گمحسوب میاه همان کشور پاکستان گ
 ریست.گرفت که مستلزم یک بحث دیگِر بخود گدی

از ُعمق موضوع بی خبر بودند و دولت چون آنزمان یک شخص عادی مثالً معلم و متعلم و مامور  ،ُخالصه اینکه
 ، بی خبر از حاالتدر کابل یا مراکز شهر هااکنون نیز بسیاری شان از ُعمق موضوعات بی خبر اند و تا خلعِ نجیب 

بناً عدم درک این مسائل برای عزیزان عجب بسر بُرده اند  گقدرت های بزردرونی و بیرونی و کیفیت بازی های 
قای آکه البته مسلحانه اخوانی ها برخورد میکنند با مسئلۀ قیام مروز فقط از روی احساسات ُخشک نمیرسد و ابنظر 

 اه خود به این مسائل دامن میزند.گاز دید پشتون خلقی نیز 
 به معنی این نیست که منو سایر اشخاص نا صالح را صراحتاً می کوبم در نوشته هایم خلقی و پرچمی ازینکه بنده 

 ،پرچمی ،خلقی م برادر بودیم و میتوانیم باشیم،همه با ه چه، ،نفرت دارم یا آنها از من نفرت داشته باشنداز آنها 
و خاک و احساس  گهمه دارای فرهنان دامِن یک مادریم گهمه پروردبخِش از طالب  (،ملتی افغان ،اخوانی ،ستمی

یم از جدا شدیم و یا فکر میکنر تفکر از هم گشمنان خارجی بنام یک تفکر و دیدبد بختانه به اثر توطئه های  واحدیم،
ناه خود پآموزیم میتوانیم دوباره به همان دامِن معنوی مادر یکمی بر از درس انسانیت و افغانیت گهم جدا هستیم ولی ا

دهیم پس ادامه بر گمعنوی یکدیر به حذف و نفی فزیکی و گانمائیم.تعهد به ادامۀ اخوت راستین ونه گببریم و برادر 
 میباشد.  زمانخویشتن مکلفیت ملی و انسانی ما همانا دفاع از موجودیت یکی از ما وجود نخواهیم داشت بناً اولین 

 هویتزمان تغییر فورمول رسیده.ذشته فراگو برائت از اعمال زمان ُمِد ایجاد صمیمیت  ،ذشتهگُمِد مبارزۀ فکری 
 رسیده.فرافکری و عقیدوی ما 
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تن گاشنتن همان وگنه واشناخوانی و خلقی و شعله ای باید از صمیم قلب این واقعیت را بپذیرند که مهمتر از همه اینکه 
تر است بناً بهپیکِن سی سال پیش است سی سال پیش است نه مسکو همان مسکِو سی سال پیش است و نه پیکن همان 

 نباشیم.بتوانیم همان انسان سی سال پیش که ما هم 
ارد آن کراهت دمتعفن منبعِ این اشخاص تبارز نکرده بلکه در خود و طالب بودن  بودنقی بودن و شعله ای کراهِت خل

 ر منزه و پاک است.گنزدیک آن نشود دیر یک کسی از آن منبع دوری جوید و گو ا
 قای هاشمیان صاحب!آب جنا

 صاحب بود عرض شودوار ما فارانی گکه راجع به شعر برادر بزردر مورد تبصرۀ بنده 
ه کپی نبرده ام بلکه عرض من این بود به مضمون و مفهوم آن فته ام که پارچۀ مذکور یا خوشم نیامده یا گنکه من 

 .نباشیمزیاد باید مأیوس و نا اُمید 
 اّما بر این نظرم تأکید میکنم که: و

ورت در صیانه مورد بحث نبود که البته اینکه استعداد شعر یک موهبت است  .انه استگشعر یکی از هنر های هفت 
 میشودمحسوب داشتِن هر هنر یک موهبت  موهبت بودن،

 ر اینکه:گنکتۀ دی
ویم گه من می اینکپیام شعر موزون میباشد.که فاقد وزن و قافیه باشد ولی پیامش همان فته میشود گشعر سفید به شعر 

از غظلت و ثقلت زیاِد برخوردار اینست که شعر آزاد یا شعر سفید  علتش!عر سفید یا غیر موزون می ترسممن از ش
ای آن اندازه انرژی و وقت که بر ،سراینده بسیار ارزان و آسان تمام میشودغلیظ و ثقیل ساختِن آن توسط میباشد زیرا 

شعر آزاد میباشد که برای سرودن یک آن انرژی و وقت به مراتب بیشتر از سرودن شعر موزون صرف میشود 
 صرف میشود.
 رفتم معذرت میخواهم.گان عزیز را گاحیاناً خوانندرانبهای شما و گاز اینکه وقت 

 تشکر
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