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 !ببین تفاوت راه ازکجاست تا بکجا
 

ت فعالی چگونگی در مورد خودم آدرس به دکتور هاشمیانسوال بر انگیز جناب  بر تبصره   گرچه دوستان ارجمند !
تبصره   –در جریان تشیع میت میر اکبر خیبر از مکروروین تا شهدای صالحین  دستگاه مصئونیت ملی افغانستان

 داریاسو پ انصافاً با استدالل استوار و مدلل –محترم دوکتور سید عبدالله کاظم حال جناب کوچکی نوشتم و در عین
آن  ملی و مردم گرایانه   قابل قدر افغانیت و روشنی اندازی بر نکات مبرم طرز دید و قضاوت از حقوق و وجایب

شایسته  و طوریکه افغان نو نهاالن فریب خورده   در راه سالمت نگهداری وطن شهید واالی قربانی و از خود گذری
برادر  آن توجه می خواهم این مرتبه بر همه جریان روشنی انداختند. ولی و با تأمل واالی ادای وجیبه کرده است

   !دوست شایسته ددمنش است و هم عبرت هم که به مراتبی جلب کنم مسن تر از خودم را دانشمند
 !کتر صاحب سید خلیل الله ها شمیانجناب دا

 ً و تا حدی شناخت  آداب قلم آنرا با درنظر داشت همه ملحوظات که دکنی عمق این عرایضم توجه ثر؛ بهتأ بدون لطفا
 لزوماً بشما عرضه میدارم. باهمی که داریم

 کنید  منورینی توجه محدود این مقوله های اگر به ولی ندارد سوال که جای بجا تان و جهان بینی و تجارب دانش
 ً مضمر  نکاتی با ازرشی درین مقوله ها «از گهواره تا گور باید آموخت » که در چوکات متوجه خواهید شد یقینتا
 میارزد. تعمق به شمای آواره  گرد جهان؛ ما و وطن و ایام محشر نمای درین که است

 

کرده »ی که بیشتر از آن چیزها «نکرده ای»وقتی به گذشته ات نگاه کنی؛ از آن جیزهای که  اما شجاع و جسور باش
 ! تأسف خواهی خورد «ای

 !ها باشد نه بزرگ نشان دادن آنها توجهت به بهتر انجام دادن کار
  !کن تا عمل کردت اصالح شود اصالح نگرشت را ،اجازه نده که احساسات بر تو غلبه کند

 !. این با ارزش ترین دارائی توستمراقب شهرتت باش
روی  طوری زندگی کن که بتوانند ! و. هیچ کدام قابل باز گشت نیستندوجهی استفاده نکناز زمان و یا کلمات با بی ت

 «!متأسف نبود»سنگ قبرت بنویسند که 
 

م سراپا و با قل که آیا به این راهی که روان هستید ،دوستانه متذکر میشوم نهمخود تان قضاوت کنید و م برادر گرامی ام
 !محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ممثل و سید واالی و پاچا نشان معلم استید زیرا شما نیستید نشتر نما متأسف

دن بو و هاشمی بودن قرآن مقدس کننده   نازل –و خلیل الله یعنی دوست خدای بزرگ  سیِد مبارک بودن پس اگر به
 خیبر بازی ها این کیش آیا توجیه کنید را بر رسالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکیه کردن تان خود با پیوستگی

 ؟می خواند و می زیبد -بشما و مربوطین گرامی تان  –پرانیها وقلم
 

 ی بر آن روز که بگندد نمکوا  هرچه بگندد نمکش میزنند
 

 ! روس مشرب داران قافله اش نفر همدرد خیبر بودند و همه 1۱۱۱۱۱استاد گل اگر بقرار تبلیغ شما 
اید  میساخته را 1۱۱۱۱۱مجموعِ  - استاد؟ ۳همین شما  گمراِه تخمین شما + ۹۹۹۹۲ممکن  اید که مگر توجه نکرده
به آخرت که ایمان دارید پس  اید؟ نکرده را حساب َروان خر سوار چرا خر خود چپ در پهلوبی که و باز حیف نیست

فِس  فلیلیجواب تان باز //  ؟تحفه  با خود آورده ای ! چهنسلم اگر سرور روز محشر فرزند گفته بپرسند که پسرم
 //!!خواهد بود !

شخصاً جز بخدا به  بوده و باز هم خود و بیت اهل قتل عام شاهد - گفته وطن خدا و –که  و اما بر آن مرد میدانی
 خیبر کنند گان بدرقه بطرف از قوای مسلح یا دسته   که فردی هیچ امر هم ندادند ومطلوب شما تسلیم نشدند.  درندگان
روزشما بفرمایش ام راستی که ،میرسید شما وقت بسر هم مرمیی اگر و ممکن که بسازند چلو صاف از چلنیها فیر کرده

 موقف شما چه میبود؟ باز هم - آرام میبود! و جهان خودش زنده
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 د! بمان محفوظ و پوند و روبل خوران کشور درین دالری ها استحقاق تا سپر ساخت را شخصاً خود او ؛هن ولی
 

 !! کجا ماند مسلمانی که کفر اگر از کعبه بر خیزد، بی درد است نشر مانند قلم چه که این وه
 

 این چه شوریست که در مغز افغان می بینیم !! 
 

 ! جناب داکتر صاحب
که سکرتر دوم سفارتکبرای افغانستان در مسکو  1۹۹۱سالهای  سطدر اواآ دارم که عنوان مطلبم از مختصری قصه  
پس س وارسا و پراگ ریل از طریق توسط -البته با توقف ها  -ساالنه با اهل و بیتم  رخصتی ایام با فرا رسیدن بودم

  وستد که / رفتیممحصور برلین غرب / و با عبور از آن به رفته شرق به برلین و غربی / شرقی به آلمان / آنوقت
ا وهفته  خوشی ب را یافته شاه جان فرهاد / که تا حال همانجا زندگی میکنند / دوکتور احمد دیرینم / یادشان بخیر /
 ایشان سپری کردیم .

شائی ماکه برای شما ت رفته میتوانیم به برلین شرق بی دغدغه روزی بما گفتند که چون شما پاسپورت سیاسی دارید
/ که در آلمان شرق ممنوع بود / برای دوست خود در برلین  از نشرات برلین غرب را خواهد بود و ضمناً چند مجله  

 شرق گرفته و رفتیم.
 مشتریانش از دوکانش خروج همه و با شده ما خوش فرهاد / با دیدن آغای / دوست آلمان شرقی ساله   2۲ حدود جوان

 ینا اولین پرسشش از احمد شاه جان فرهاد این بود که مرا به او معرفی کرد که احوال پرسی کرده با هم صمیمانه
که اگر میخواهی مستفیماً با  گفتمطلبش را برایم ترجمه و  احمدشاه جان خندیده ؟هموطنت دوست قابل اعتمادت است

 مستقیماً با او بروسی حرف بزنید. لذا  دوره  بکلوریا را در مکتب روسی تمام کرده او حرف بزنی
یم ن برااحمدشاه جا چیزی گفت که جان کرده رو به احمد شاه و سپس در آغاز دقیقه  با من به روسی فصیح حرف زده

باش  که دوستم ترجمه کند و یا لطفاً خاموش لسان خودت حرف بزن بهاو از خودت میخواهد که یا تر جمه کرد که 
ما تمام دور مکتب را به  آ!؟! و عالوه کرد که دشمن مردم ما حرف بزنم لسان بهولی نمیخواهم نم زیرا ولو که میدا

اجازه نمیدادند  ما به برای تکرار درس حتی ما در هیچ خانه   لسان روس خوانده ایم ولی در خود مکتب! زیرا والدین
 کشیم.که کدام کتاب روسی را از بکس کتابهای خود ب

رئیس آن  والدیبمیر پوتین رفیقشوروی در خاک آلمان شرق مستقر و  قول اردوی ۳اینهم در روزگاری بود که 
ی با قول اردوی مخف الیپزیک آلمان شرق مقیم وقت دستگاه استخباراتی کی جی بی / فعاًل گهواره جنبان روسیه /

 خود خون میمکید !!
 

     ً  آلمان در دوران تقسیم که ملتیست گفتند: آلمان که دو آلمان از نشرات امریکا شنیده اید ددر زمان اتحا شما هم یقینا
ولی با تمام امکانات سعی کردیم که در  ه میشودراتوسط قوای شوروی اد و جبراً  میدانستیم که آلمان شرق برده وار

 حتی در تمان همین دوران اما نتانی را استخدام کنیمو بهر قیمتی اج کرده ذدستگاه استخبارات و دولتی آلمان شرق نفو
 یک نفر را هم بخود جذب کرده نتوانستیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 !تفاوت راه از کجاست تا بکجا  پس ببین
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