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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/11/4112 عبدالجلیل جمیلی
 

 

 مکثی بر نوشته های جناب سید خلیل هللا هاشمیان
 
 

 !سید خلیل هللا هاشمیان دوکتورجناب استاد دانشمند 
 

ز آثار ام اکه تا حد توان و دسترسی  ای از جناب شما و باز با مطالعه شما و با شناخت دیر زمانیه یان ببا سالم بی پا
که از سالیان متمادی شناخت زیادی از برادران و فامیل قابل   حال، تا حدی عین ن دارم و درقلمی و زحمات علمی تا

ی جسته ام! ولی بازهم  ابل تعمق و موجهی از قلم و کاغذ دورقست با دالیل ا یمدتاحترام ))نوری(( دارم؛ با این که 
 1۱رخ ؤ/ مخواه و کم سواد ولی نوری یک شخص دیکتاتور، خود آقایامروز با مرور نوشته های تان تحت عنوان/ 

منتشرٔه شما  411۲دسمبر  ۹رخ ؤم - روغ آقایناشی از روایات  الطائالت مروری بر/و همچنان /411۲جوالی 
 دعوت!سایت  وزین 

طرف بر مبنای فواصل زمانی و مکانی و سرگیچی های  یک ازدارم و چون  شما تقدیم میه و بمطلبی را رقم زده 
غ خواهرزادٔه کتور سید حمیدهللا روودکه  ست که با فامیل محترم نوری تماسی ندارم و هم ازینا زندگانی، از مدتی

 ض مرور نوشته های شما دررو با مح ازینو به آن کاری ندارم!  ستهای فامیلی خود شما بع نزاکتخود تان که تا
لسله هم یک سفهای مشورتی! و فقط با  بگرداندور از جانبداری ها و بدون بگو ه بهمین ایام، این نوشته ام را بکلی 

 :  کنم که غلط فهمی هم نشود و آنهم اینکه شما پیشکش میه خالق ما؛ بها و با حضور خداوند یت واقع
 

 ایشان. خوب ام در برابر فامیل و بزرگان گرامی نوری و شناخت  وجدانيبه اساس احساس مسؤولیت  اوالا 
 می فرمائید: اتکا به اجازه و اشارٔه خود شما! که در قسمت اخیر نوشتٔه تان به آدرس آقای ولی احمد نوری با  اا ثانی

 

کسی از جانب خودت دفاع  دفاع کند، اما اگربرابر خودت  مدعیات من در من و خاتمه من از هیچکس توقع ندارم که از نوری، در آقای»
   «دارد، استقبال خواهم کرد. برهان ارائه می میکند و دلیل و

 

 برادرم جناب هاشمیان ! 
 از شما تشکر میجناب شما این است که با آنکه قبل از همه از قابل قبول بودن دلیل و برهانی ه ام بتذکر مقدماتی 

نبرید و چنانچه شما  از سالیانی داریم عرایض و مطالب مرا هم جانبدارانه بشمار کنم امیدوارم به پاس شناختی که
با منتظر سن و سال و شرایطی قرار داریم که ه بعین حال این جانب  و هم  درامروز شما   –ئید خود اشاره می فرما

ه بمخصوصاا اقارب خویش و آنهم و فردائی به استقبال حضرت عزرائیل!! نباید بار خاطر دوستان ه بودن امروز ب
مخصوصاا و ودها را با هموطنان خشده و روابط  برادرانه و ضوابط  دیروزی اجتماعی  صورت تخیلی غیر دوستانه

که جز خاطرات  و هم قطار نیاکان مرحوم خود  یاقارب  نزدیک ما! چنان خدشه دار نسازیم که تا همین فرداهای
دوستی های  نستهبر تا اتأثر قلبی و با اتکو   تألمبا رنجش خاطری نام نبرند و برعکس  شدنی استیم  همٔه شان از ما با

 ئی یاد کنند. شما به نیکو وو از ما  دارندچهار پائی مارا بر شانه بر پایبنیادی ما 
 

ری و فکتعمق چون خودم با وجود احترام به تأثرات خود حق بجانب دانستن تان! خواندم که برادرم ! نوشتٔه شمارا با 
لت از منز دوره آن را بهمٔه  وسیاق کالم و تجسم آالم تان یافتم در بازهم چند دلیل مایٔه تأثری را   -تجارب علمی شما 

 :گذارم با شما در میان می هوسیله نکاتی را بسیار دوستان فلهذا بدینپندارم،  میشخصی و تبحر علمی شما 
 

؛ وطنر ها د گروه بازیانتظار دارند که درین دور طغیانی ماجراجوئی های ارگ طلبانٔه  دوستان شما ازشماهمه -1
دبی ۀ اهای  دانشمندانٔه تان؛ با ستر و پردها و رمز و رموز نزاکتادب را با درنظرداشت همه  تشنگان دریای علم و

تان و مشتاقان تان دنباله رَو شما بوده و الفاظ و مراعات مواهب اخالقی و تفاهم باهمی؛ چنان سیراب کنید که همه اقارب و دوس
ا افتراآت را درآن راه نباشد! ها و سر در آوردن و تحقیر کردن مبتزل و اهانت آمیز  ها در مسایل و محرمیات شخصی و خاصتا

    

  :فرماید چنانچه شاعری می -4
 است در عالم؟ بدل گفتم کدامین شیوه دشوار

 ها! یــــآشنائنفس در خون تپید و گفت پاس 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 شما بوده است! ، مایٔه افتخارات ما ور مراودات باهمی و احترام متقابل افغانیت دیروزدر امکه این مطلب و مفهوم 

از کف دست بزرگی نمی که  دیروزی وسیع تان در آن کابلو تماعی خوب ججناب استاد! مگر شما با سوابق عالیق ا
وم عبدالحکیم خان نوری سابق رئیس مرحمانند دانشمند   – نوریمرحوم فامیل  دانستید که بزرگواران کرد نمی

ر گدی رالدین خان شنسب و انجنیر غالم محمد خان فرهاد ویام همقطار مرحومین انجنیردستگاه بزرگ برق سروبی )
رحوم عزیز و یا م( همقطاران هم تحصیل شان در آلمان )از دور سلطنت اعلیحضرت غازی مرحوم امان هللا خان

  –رمق حیات قاالت و اشعار ناب شان تا آخرین م( و صاحب قلمی که افغان مهاجر)متخلص به احمد خان نوری 
ال وطنی و حتی آئینٔه افغانستان شما بوده و در وطن هم تا قبل از روزگار ، هم  در کابل و هم در جزیب مطبوعات ما

ا داشتند و اینکه کی بودند و چه ها رهای وزارت تجارت افغانستان  بد! مقام معاونیت اول  ریاست عموی بندروالی
بشری رخت بربستند و رفتند؟ شما  ۀکردند و چقدر صادقانه و پاک دامن و محرومانه با جالی وطنی ازین ظلمت کد

 لقاا مصریم حه ب !ه ایشیانهنا حق ونا ادعایبا دهید که  بخود حق میشما  چطور جناب  استاد پروفیسور!آگاهید؛ پس 
 :بتازید و چنین بنویسید كه یلی احمد نوروبا موهبت یعنی آقای  ۀن خانواداطن خود و عضو همهموشخصی یک 

  

عزام فرانسه اه افغان برای تحصیل ب ۀیتیم بچ خیرات بیوه زن و استقالل از ز لیسۀفراغت ا سال قبل بعد از 24نوری احمد ب( آقای ولی 
انزه لیزه  ش عوض دره صنف نرفت و تحصیل نکرد و به ستان دریافت نمود، اما بنافغا دولت فقیر تحصیلی از سال بورس شد، او مدت چهار

 .از فرهنگ عامیانه و زبان عامیانۀ مردم افغانستان بیگانه شده است فرانسه بوده و چهل سال است که در اینک زاید از زد، و قدم می
   

حریم شخصی و فامیلی ه که نه تنها بازه میدهد جشما اه بعلم و دانش و منطق تجربوی عمری تان  آخر چرا؟ و کدام
ی و دبود که برای خوشنو نمیتوهین کنید و بلکه ایکاش این اتهام شما مشت خاک خشکی تجاوز و یک افغان خود 

ن افغا ۀیتیم بچ ت بیوه زن وخیرا ازمگر جناب شما ) وطر مبارک فقط خود شما بر دیواری می نشست؟ ارضای خا
  ( بهره مند نشده بودید؟برای تحصیل

 برای معلومات شما عرض کنم:
اول: آقای نوری با بورس دولت افغانستان، )مانند جناب شما( برای تحصیل به فرانسه نرفته بود بلکه با گذشتاندن 

موفق شده و با محمد حسین وردک و  کانکور جدی از طرف استادان و انجنیران فرانسوی در مقر وزارت مخابرات
 یکی دو تن دیگر با بورس دولت فرانسه رهسپار آن کشور شده بود.

دوم: بعد از تحصیل در فرانسه موفقانه به وطن برگشته و مدت بیشتر از پانزده سال در شعبات مختلف آن وزارت با 
 صداقت بی مثل در خدمت وطن و مردم خود بوده.

 

ت أوزین افغان جرمن آنالین مالک و صاحب امتیازی و هیپورتال دقت کرده اید که آیا این دانشمند علم و ادب! جناب 
همٔه آن ذوات با ه بو اگر حسب معمول بلی! پس آیا جناب شما  ؟ اداری و تحریریٔه با دانش و مجربی دارد یا خیر

استناد سوتٔه حافظ وار؛ حملٔه تان را با پانگ داری مشهودی دانش  و فضیلت؛ منزلتی قایل شده اید و چطور؟ و به کدام 
در  هنوری بیچار کنید که شاید از غوره گک موهومی دل تان سرچشمه گرفته باشد که آقای میبه همان جنابی حواله 

قدامی ا خواب و خیال آن نیست؟ و اگرهم فرض محال و با اجازه و استشارٔه ذی امتیاز آن نشریٔه گران مقدار، چنین
سرانه! آیا جناب شما منزلت دانشی و رهنماَئی را به صاحب امتیاز شان قایل استید و چرا نه؟ دو نه خورا کرده باشد 
ه گر و هم کوزین است که در آن سایت وزین یکه تازی را راه نبوده و یکنفر تنها؛ هم گل کوزه و هم احدس  خودم 

بجای خود! و فکر میکنم قضاوت یک طرفه و تیشه مانند را با حفظ  خریدار آن نخواهد بود که استثناآت جناب شما
رمت ها و روابط بین االفغانی و جهانی شان راه نداده اند و همه را یک پاسدار حها در آن حلقٔه  حرمت همگانی خود

 .شمارندی سان قابل احترام م
 ! پس  دوست ارجمندم

همان  مکه   ه ایرا در قری اسپ خودر داشته پا فشاری مهار کردن را در نظ بودن خودما و شما هم باید موقف مهمان 
ک   تشبیهه نس قرآن مباررا هم  بال خودنکنیم و هر حرکت بسته یا غیر قابل قبول! در درب خانٔه ملک  وگذرا استیم 

 . نشماریم
 ! ندآغا صاهب ارجم

ت و احوال بر شخصی شیٔه کالم الملوک تاندام حانوشتید ولی نفرمودید که در کبدون استیذان بکاغذ تان از دست بردن 
مایٔه  مدنی و اطوار و ادوار زندگانی و آن هم محرم و خصوصی تان تجاوز و بکدام تون و ابعادی صورت گرفته که 
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 6تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 (ی های آقای نوری )تخیلیهو حتی آتشی شدن حضور شما شده باشد!؟ لطفاا آن کوتا دندانتأثر عمیق و ریگ زیر 
 !! بی کنید که ما هم در سنگسار شان با شما شریک شویمتان را آفتا
 ! پس برادرم

کردید   هم سیاه می و آنراوی کاغذ سفیدی ریخته ر بررا با رنگ سیاه قلم  تانچه بهتر بود؛ قبل ازینکه طغیان غضب 
مام  ی را با تآرشف نویسندگان افغان جرمن آنالین رفته و خونسردانه سوانح قلمی آقای نور –به ستون مرتبه کی

دل خور نمی آثار علمی و ادبی و قلمی اش می خواندید و با توجه به حقایق؛ قلم بیچارٔه بی زبان تان را  وزحمات 
زد  و آن  سردار واقعی شعر و ادب و با درد  بر نمیم بدانید که اگر همین آقای نوری دست و آستین و باید ه ساختید!

( را با آن همه ابعاد شعری و علمی و درد هایش «کابلیشیون » ضیاییرحیم  افغانیت )یعنی  مرحوم سردار محمد
با آن مرحوم را خودم جز خاطرات نیک زندگی خود می  چندهای سالیان  و دیدنها  که  مالقاتمعرفی نمکردند )

و نگهداری احمد نوری مراعات ادب  شمارم( شماهم از آن نعمت  بی نصیب می بودید! و اگر بازهم همین آقای  ولی
( و همه را بروی کاغذ آنچه در کلیات خود سردار مرحوم وجود داشت )که خودم شاهد آنم کرد و هر را نمی ها راز
 سید. ر به آن نمیتول انگور هم  ۹از آب بلند می شد که  یامروز چلو صاف هایریخت  می

 

 :لطفاا توجه فرمائیدل و حا
و لیسٔه استقالل که همصنفی  ۷خودم آقای ولی احمد نوری را از دوران تحصیل در صنف  طوریکه بخاطر دارم

منزل ه ببعضاا با برادرم وکیل جان ( بود و از خودم سال خوردتر ۷جمیلی )وکیل جان  ممدوست  نزدیک برادر مرحو
 . تون کابل شامل شده بودمحقوق و علوم سیاسی پوهن هنځیشناسم و آن زمانی بود که خودم به پو میمدند آ ما می

دورٔه تحصیل بکلوریا در لیسٔه استقالل واثقی که دارم بعد از نویسند و هم معلومات  خود میچناچه ایشان در سوانح 
م 1۹61تحصیالت عالی اش را در فرانسه در رشته رادیو الکتریسیتی تا سال وزارت مخابرات ) درو مدتی کار 

 انجام داده است( 
 –م داشتیکه  ارتباطییاد دارم زمانی که با ختم تحصیالت عالی در فرانسه عازم وطن می شدند و با  هب)نوت: خوب 

افغان شده( که واقعاا تا امروز در گرما و سرمای   –فرانسوئ میرمن ژنین نوری ) شان ۀخود موصوف با خانم محترم
گرامی را با  کمال پاک سرشتی و عالقه  زندگی امتحان نجابت شخصی و فامیلی و شوهرداری و مادری دو صبیهٔ 

 ژداده و با دو دختر برومند شان، توسط موتر شخصی با چند بکس و بگاو افغانستان  و افغانیت مندی به افغان 
مسکو آمدند زیرا در آن فرصت خودم سکرتر دوم سفارت افغانستان در مسکو بودم که ایشان با پرواز ه مختصر  ب

 .طن فرستادیموابل عزیمت  کرده و موتر شان را توسط قطار آهن به که بایروفلوت  شوروی 
  

 

 دوره خدمت و تجارب خود در وزارت مخابرات می نویسند که: و در مورد:
، در مخابرۀ بین المللی، پوست (TELECOM)م )در ُپست های مدیریت های دستگاه فرستنده 1۹6۹تا  1۹61از سال 

 وزارت مخابرات )دستگاه اداری و تخنیکِی تلفون کابل( پارسل، و ورکشاپ
بازهم باید خاطر نشان کرد که چون جناب انجنیر امیرالدین خان شنسب )شوهر خواهر محترمٔه آقای نوری( با عقد 
مقاوله و نمایندگی کمپنی معروف میرسیدس بنز آلمان در افغانستان  مؤسسٔه بزرگ تخنیکی را )به نام شنسب سرویس 

ر شهرنو کابل( افتتاح کرد از آقای ولی احمد نوری منحیث شخص مجرب و تخنیکی که در عین زمان عضو فامیل د
هم بود، خواهش کرد که از مأموریت دولت کناره گیری کرده و ادارٔه این موسسٔه بزرگ تخنیکی را بدست گیرد. 

 چنانچه خود موصوف می نویسند:
پس رئیس مؤسسه شنسب سرویس که نمایندگی کمپنی دایملر بنز آلمان را نخست معاون و س1۹۷۹تا  1۹6۹از سال 

 بر عهده داشت ( AFGHANISTAN DAIMLER BENZ AGبرای افغانستان )
)و یک مطلبی که یقیناا خود شان هیچ وقت آنرا به زبان و قلم نخواهد آورد، این است که چون در پهلوی ادارٔه امور 

در مبارزه با وطنفروشان روس نوکر! چنان بیدریغ پیش می رفتند که در همان چند   –خود از درد وطن دور نبودند 
ا شدیداا پریشان یافتم و محرم حرفش این بود که یکی از چپی هایی )که او را  اور –یومی که خودم هم در کابل بودم 

در گوشش صدا کرده که چون در  –می شناختم و برادرش  در پوهنځی ما بود!( و زمانی نمک خور با پاس او بوده 
 جات بده! که با لطفزن و فرزندانت را ازین تباهی ن، جلسه ای شنیدم که می کشندت! تا می توانی هر چه زودتر خود

خداوند خود هارا از تهلکٔه مرگ نجات داده و به اصطالح با یک سر و دو گوش با اهل و بیت خود، خود را به 
و تحصیل فرانسه رساندند و همین است اقامت دراز مدت شان از بدو هجوم دغل دوستان روسیه؛ که به تخیل شما )

 اینک زاید از چهل سال است که در فرانسه بوده( نکرد و به عوض در شانزه لیزه قدم می زد، و
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در پاریس که چون خانم محترمه اش سابقٔه ماموریت وزارت مخابرات فرانسه را داشت آبرومندانه    -و اما باید بدانید 
 یدوباره به آن وزارت پذیرفته شدند تا اینکه با تمام امتیازات دور خدمت خود و برویت سن و سال، به تقاعد قانون

 نایل شده اند.
 توجه کنید که :دوکتور گرامی! 

به صنف نرفت و تحصیل نکرد و به .... -ایشان تحصیل عالی مسلکی کرده و نه طبق برچسپ جناب شما   اوالا 
که نه!! و بلکه با تداوم نورمال تدریسی و حیاتی با زندگی همسر محترمٔه خود  عوض در شانزه لیزه قدم می زد،

 و دو صبیٔه دُر و گُهری تا ختم تحصیل زندگی شرافتمندانٔه داشته اند! میرمن ژنین نوری
میرمن سامعه جان  –استاد گرامی! قابل تذکر است که با عالیق نزدیکی که با خود شما داریم، خواهر محترمه ام 

مجلسی که با هم نوابی هاشمیان همسر بسیار گرامی شما، آنقدر انسان مهربان و افغان نواز است که در هر محفل و 
 می بینیم  مرا برادر خطاب می کند و روشی است بسیار آموزنده و نیک! 

 ثانیاا هاشمیان صاحب گرامی!  
سال از آن می گذرد ایشان هم مانند ما و شما بی وطن و مهاجر  ۲4! که به افغانستان بعد از هجوم دغل دوستان ما

 صورت جمع مفارقت تحصیلی و مهاجرتیزحمت کش با شخصیت خود!! که درین سرگردان اند و البته با فامیل کاری و
رسد! و درعین حال باید گفت که سال هم  نمی ۲1شان از وطن هم مانند شما و دیگران تابع کسر قصوری نبوده و به 

را  افغان بیش از صدها طفل معیوب و زده و زخمی یتیم و یسیر بی دست و پایو انسانی است که درهمین فرانسه ا
آن کشور حتی اقامت شان را در فرانسه و وسایط اقامت شان را در نه تنها همدرد بوده بلکه شرایط انتقال شان را به

تحان و سرمای زندگی امشان که واقعاا تا امروز در گرما اپارتمان شخصی خود ها چنان مهیا ساخته و خود و خانم 
کمال پاک سرشتی و عالقه مندی به افغان و دو صبیٔه گرامی را باری و مادری دانجابت شخصی و فامیلی و شوهر
نهاالن دست و پای قلم شده بودند َمیت و عالقه چنان در خدمت آن نوتمام صمیشان باافغانیت داده اند و دختران عزیز 

 ببرد!؟!جیب خود شان پشیزی نریخته که آبروی شان را بخل آید درحالیکه ازین مدارک درکه دیگر اندیشان را 
نا گفته نماند که صبیه های گرامی شان )ثریا ولیناز نوری و سبرینه ویلینه نوری عروس منزل محترمم محمد داود 

فکر می کنم دوست شما( دارای تحصیالت عالی و مسلط بر السنٔه فارسی دری و فرانسوی و انگلیسی می  -موسی 
 باشند که شایستٔه تمجید اند نه گدای در بها!. .

اگر شما بازهم به نوشته های این هموطن تان شک و تردیدی دارید یک مرتبه با جناب دکتور رمضان بشر  ثاا ثال
بگویند که چقدر از  فیوض آقای   –دوست  و شخصیت پارلمانی معروف ما، تماس بگیرید که آن مرد روزگار ما 

برده و چرا آقای نوری را پدر خواندٔه خود ولی احمد نوری در آغاز پذیرفته شدن و دوام تحصیلش در فرانسه بهره 
 می خواند و خواهشمند است همه آن حقایق را بی دریغ به نشر هم برسانید تا ... غشی نباشد...!

جناب استاد! من یقین و بلکه ایمان کامل دارم که سطح دانش و تجارب شما در خور تقدیر بوده و الزم نخواهد  رابعاا 
مانند کلمات )سک باز(، )فللی فیس(، )ایزار(، )زنا( و )استعمال همچو اصطالحات با  ور تانآثار بدرد خبود که این 

)فالن بریدن( و به ده ها کلمات، ضرب المثل ها و اصطالحات ناشایسته و دور از آداب و شرافت نویسندگی وعفت 
ی پیش پا افتاده؛ چنان رنگ ببازد که و هم از طعنها و لعنهای عقده ا –قلم."( و یا بی حرمتی به حریم هموطنان تان 

عالقه مندان زحمات قلمی تان را مأیوس سازد. زیرا و مخصوصاا  فرزندان و نو نهاالن وطن ِسراپا حقیر شده و 
بینوای ما چنان معلم ادب و اخالق و صاحب آئینی را بکار دارند که همٔه شانرا از کلچر دال و چپاتی و الفاظ سر 

 کوچه ای نجات دهد!
ما در چون شجناب دانشمند گرامی و صاحب امتیاز آئینٔه افغانستان؛ لطفاا به این مسایل سرپا واقعیت توجه کنید! 

صاحب  امتیاز شدن و حق انتشار یک سایت و همچو موارد تبحر کامل دارید که امور پیشبرد نشریه ای  قبر مال 
 طرافش گذرگاه عام و یا مبرز بی لگام باشد؟ نصرالدین نیست که با یک درب عظیم و مقفلی در پیشرُو؛ ا

ازین رو مثالی را به جناب شما استاد دانشمند و صاحب امتیاز مجلٔه معروف )آئینٔه افغانستان( عرضه می دارم که 
 ولطفاا  خود شما به این مثال زندٔه عمل خود تان البته بدون عصبیت! توجه کنید و خواهشمندم آرزده هم نشوید:  

 -خوب به خاطر بیاورید که لطفاا 
باشٔه سردست شباروزی شهید محمد داود قلمی را بدست آن  -)در آن فرصتی که در دوران پناهندگی درین سرزمین 

دادند تا به لسان مادری شان!  لکه های سیاه کاذبانه قلمی خودرا؛ بر تربت مطهر به خاک غنودٔه آن قربانی دفاع  خان
آن شهید بزرگوار را در مسکو با  1۹۷۷یخ ساز افغانستان؛ ریخته و راپور جلسٔه سال از من و شما و سرزمین تأر

لیدر های کرملن به خاطر خواه سردمداران جدیدش وارونه رقم زده و چاپ آنرا هم در پاکستان صورت دهد که قرار 
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سازش یعنی شهید سید  چشم دیدم! او در روز های واپسین جمهوریت اول ما حتی در مجالس وزارتی بر دوست معین
وحید عبدهللا معاون وزارت امور خارجه و منشی مجلس عالی وزرای دولت جمهوری افغانستان، ناز می فروختند! و 
بعد با  این تاپه زنی عنودانه بر رهبرش و تأریخ وطن؛ سفید را سیاه معرفی کنند. چون خودم هم عضو همان مجلس 

دبرانٔه آن شهید قهرمان با بریژنیفیان بودم وهمچو افتراآت را منافی شأن و و همین  سفر و شاهد جریان مذاکرات م
شخصیت با وقار آن هیروی ملی می دانستم مطلبی را در چند صفحه در رد نوشتٔه شان نوشته و از طریق همین آقای 

آن را هم گرفتم و ولی احمد نوری با ذوات دیگری که در اروپا اقامت داشته و در همین سفر حضور داشتند تائید 
شما خود هم مدعی شدید و هم قاضی و  –مطلبم را به شما  سپردم که به نشر آن بپردازید ولی و اما با نشر مطلبم 

شاهد معرفت و هم صاحب نظر! در پایان متن من در برابرم مبارز طلب شدید و به ذواتی کاپی آن را محول کردید 
ند ولی قطعاا به این مسافرت رسمی اولین رئیس جمهور افغانستان به مسکو که اگر هم مأمور وزارت امور خارجه بود

چی! که حتی یا در همان فرصت نه در مرکز وزارت و هم در مسکو نبودند و یا در تمام دوران مأموریت خود برای 
ت رسمی؛ یک روز هم در چوکات سفارت افغانستان در مسکو کار نکرده بودند تا چه رسد به عضویت در همان هیأ

 که چه کلچه های  بر پاچٔه قلم کجی نزده و دهن کجی ها نشان نداند!
بعد نشر اثر  –مگر قابل تذکر است که آن چهرٔه به ظاهر پروانٔه شهید محمد داود خان در حیات و رهبریت شان! 

وست گرامی محترمم که خود به دبهترین اثر دور جمهوریت اول ما!! (  –شان در پشاور!؟!  )بگفتٔه دانشمند گرامیی 
شکر حیات دارند اعتراف کرده بودند که من کتابم را تمام کرده و به پشاور برای چاپ فرستادم که از انحرافات و 

 !! ماشاهللا !! دست بازی های بعدی در آن؛ که در پشاور چه کردند! خود را مسؤول نمی دانم
 شما داکتر صاحب هاشمیان! 

تید به حقیقت پیوست و ابن الوقتانی که در فرصتش از علیکم شنیدن بر سالم خویش از طرف هم  نتیجتاا آنچه می خواس
آن شهید رادمرد می بالیدند حتی با اتکاء بر یاوه سرائی های آن همسر شان به مسکو که وظیفتاا در مجلس مذاکرات 

رض نشر سپردند و اراجیف خود راه نداشته و از حدسیات پست درب سخنی بافته و به جواب شما و برای تان به غ
بافته و ساختٔه بود بر تأئید باشٔه سر دست صحه گذاشته و آن قربانی و راد مرد بریژنیف شکن را مردک جلف و 
عصبی و مو دماغ نشان دادند؛ و آیا مسؤولیت دانشمندانٔه شما در برابر تأریخ خونین کفنان همین بود و بس؟ که چون 

انشاهللا سربلندی و اعزاز آن به انسان واالئی می رسد که فقط به  -هد واقعیت ها است خداوند بزرگ حق بین و شا
 خدای خود تسلیم بود و شد و بس!

و به خصوص دوست ارجمند شما جناب عبدالعلی خان احراری امیر اسمعیل نشان! دست و آستین بر زدند و مرا 
 ستوک کاری کردند که نداف ماهری نتواند! چه که  ارکان و ابواب وزارت امور خارجه را جمعاا چنان

)خوب به خاطر بیارید!( که سه روز بعد در مجلس  -و اما و مگر وقتیکه من جواب شان را نوشته و به شما سپردم 
ترحیمی و در مسجد مرکز اسالمی میشن؛ بی صدا اوراقم را بمن مسترد کرده و ارشاد هم فرمودید که مطالب را 

نوشته ام و با توصیٔه اینکه: جناب احراری از مقربین دربار امیر اسمعیل  خان ساالر والیت هرات است و  کشال
چون شما  او را نمی شناسید تماس بر خوردانه با او احتیاط بکار دارد!! لذا شما حتی از نشر مطلبم که مانند روز 

 ار تنها این نبود بلکه:روشن و قویتر از فوالد بود ابا ورزیدید و گفتٔه مرحوم غب
زمانیکه باب سخن در افغان جرمن آنالین باز شد و صاحب قلمان گرانقدر مدام العمر صف آرایان ما در آن سایت 
)به شمول حضرت واالی شما( یکی بعد از دیگری ُمهر صحت بر اکاذیب باشٔه سر دست رهبر! و خنجر انتقام خود 

 –حواله کردند گویا افسانه ساز داود خان چین های بی دریغ خود را برین را بر تربت پاک آن شهید بزرگوار و قم
خودم نه  از ترس و جبن و یا کوتائی شواهد و دلیل و بلکه بخاطر فرمودٔه قرآنی حق تعالی که به رسول مبارک خود 

دم و حوالت ت از قلم کشیهدایت فرمودند که با نا آشنایان به حقیقت سالم بفرستید و بس؛ شیطان را الحول گفته دس )ص(
 ها  را با خدا کردم!! و اینهم چه مصداق نیک استدالل واقعیت بینانٔه است که شاعری می گوید:

 

 شَنیده کَی بــود مانند دیده   -شنیده    )ع( دیده و موسی  )ص(محمد 
 

پس اگر شهودی با اتکاء به گفتار مرحوم دکتور علی احمد پوپل سفیر همان زمان افغانستان در مسکو و عضو جلسه 
و یا درین اواخر محمد خان جاللر شناخته شده و عضو هم سفر؟ مؤلف اثری تحت عنوان )بادنجان رومی سرخ؟( 

ه ای از ذوات گرامی همسفر شهید محمد داود خان حرف  مرا تائید می کنند و یا هم بنا برهر ملحوظی؛  هنوز هم عد
در همین سفر و جلسه؛ زبان از دهن و قلم از جیب نمی کشند که صالح خود شان است! مگر چشم دید و شنید خودم 
برایم حکم  صداقت مسلمانی و نس قرآنی را دارد که جز مرگ آنرا کسی خموش کرده نمی تواند و خواهشم از شما 

و نبیرٔه حضرت سید جمال الدین افغان پاک سرشت « )ص(حضرت محمد مصطفی »دٔه خیرالبشر داکتر صاحب نوا
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این  است که با تأئید منکرات و تصدیق شایعات مخرب بنیاد از رهبریت های پاک بنیاد خود استنکاف نورزیده؛ بر 
ی را و آن هم شنیدگی تأئید شهامت  واالی راد مرد افغانیت و شخصیت مردود شکن داود خان شهید تاپٔه سیاه احد

نکنید و مطمئن هستم که انشاهللا روزی صدا و سیمای ثبت شدٔه آن راد مرد بریژنیف شکن از طرف خود روس ها  
نشر و تاپه های  همه دیگر اندیشان را باطل کردنیست! ولی تأسفم برین است که دوست محترمی بمن تلفون کرد و 

ٔه بر پشیمانی من از تأئید این جریان مستند )و رد راپور خیرخواه دیگران!( تذکری گفت که گویا شما در مجلس افغانان
  فعتبرو یا اوالبصار!!داده اید!! چه عجیب؛؛ که 

 جناب داکتر هاشمیان! 
آخر تا بکَی مرغ ما یک لنگ داشته و خدا ناخواسته کور خود و بینای مردم باشیم؟ جناب شما هم  یک جفنگ نویس 

هبریت سراپا افتخار وطن تانرا نه تنها صحٔه شَنیدگی! می گذارید بلکه حتی درب امتیاز نشراتی تانرا حیثیت شکن ر
آزادی مطبوعات( برای پذیرفتن کاغذ و دلیلی در رد اتهامات مغرضان برایم باز نمی کنید ولی  41)درین جهان قرن 

نیا که چرا چشم های نازنین تان زیر ابروست؟  داگر کسی پنسل پاکی بر نس پروفیسور هاشمیان کش کند و یا بپرسد 
را محشر می سازید و مبارز می طلبید و بهر کی بخواهید دانسته توهین که چرا درب کائنات )دو پلقه!( به استقبال  
فرامین بی کم و کاست شما باز نیست؟ ولی در تأئید سیه نامه های مغرضان و قلم پردازان نرخ روز تأملی نمی 

ولی داود خان مردی و سری بود که سر افغانیت بر آن بلند بود نه که امروز صد سریست که مرداری های  فرمائید.
 خود را پاک نمی توانند تا چه رسد به غمخوری ملت پر ارمان!  

 دوکتور صاحب عزیز! 
لیزه قدم زن، و زاید عمر دنیا کوتاه تر از آن است که بدان بنازیم وهم وطن آبرومند خود را تحصیل نکرده و شانزه 

از چهل سال فراری معرفی و حتی خواهر زاده ها و اقارب کافی محترم معروف خود را جهراا  در صدا و سیماهای 
معلوم الحالی نیش بزنیم و به ناحق بهتان صفتانه کج و معوج معرفی کنیم و اما با همٔه آن کمی ها و کاستی ها و 

 ز خودانه در محضر عام! در یک قطار با ایشان نشسته سوگواری کنیم. خورده فروشی ها!  در محافل ترحیم ا
 

 وین چه شوریست که در دوَر قمر می بینیم !
 

 برادر ارجمندم ! عرض مطالنم را همدردانه به شما، با این وجیزه ها سعادت بخش به پایان می رسانم که:
 خداوند قادر و توانا در دو مورد در قرآن مبارک و کالم خود می فرمایند: 

 «به یقین خداوند می تواند که تمام گناهان شمارا ببخشد  –ای مسلمین از رحمت خداوند نا امید نباشید »
ف شده راضی اما حقوق بنده ها محرز بوده و حتی خداوند بندٔه عاصیی را درین مورد نمی بخشد تا خود بنده حق تل

اگر بندهه ای از حد خود تخطی کرده و حق  –( می فرمایند )ص(نشود و فرستادٔه معظم خداوند )حضرت رسول اکرم 
مسلم مسلمانی را تلف کرد حتی در روز محشر خداوند آن خطا را نمی بخشد و بلکه متناسب به مقدار تخطی از اعمال  

حقش تلف شده اضافه می کند که شاعری هم با این فرد از عظمت   نیک خاطی قطع و به اعمال نیک و حقوق کسی که
 آن جرم چنین گوشزد می کند:

 

 می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن
 ساکن بت خانـه باش  ولـی مردم آزاری مکـن

 

 می فرماید که:  )ص( و حضرت محمد مصطفی 
یعنی مسلمان آن است که مردم از شر دست و زبان او خالص باشد. "مهاتما گاندهی"  ا َلُمسلُم َمن َسلََم ِبَیِدهی و ِلساِنهی 

هر چیز را به مقیاس اندازه گیری می کنند ولی انسان را با سوابقش. اگر گذشتٔه او با ارزش بود »ارشادی دارد که: 
 دوکتور سلوادور آلنده می گوید:  «او انسان با ارزش  است.

 که بر خواستن آن دشوار است.  –د؛ جامعه سقوط می کند اگر مطبوعات سقوط کن»
 

 –پس امید واری و توقع برادرانه ام از شما اینست که با درک ماهیت مطالبم؛ شما استاد گرامی رنجیده خاطر نشوید 
لمی بی دست و ق فقط قرائت کنندهٔ سعی خواهم کرد؛ و اگر بازهم از کالمم متأثر شده و قلم بردارید مطمئن باشید که 

باشم   و بس. زیرا از دوست هموطن با دانشی مانند شما همیشه حوصله مندی؛ کم توقعی و حرمت قلم و عفت کالم 
 و عدم تجاوز به حریم شخصی را انتظار دارم که سخنی است شایسته و نیکو!  

 

 عبدالجلیل جمیلی -با سالم و تحیات 
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