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  داکترسيدخليل هللا ھاشميان

                                                                                   ٢٠١۵ جون ٣٠
  

  ويس، جناب محترم آقای سديدُنويسندۀ پـرن
 

 درين –ُ خوب شناخته شده وھم پرنويس ميباشند ]نويسندگان[ ھموطن گرامی آقای سيدھاشم سديد درجملۀ نويسنگان

 اواخربعد ار آنکه ھمکارپورتال خودشان، جناب آقای استاد معروفی، موضوع تدوين يک فرھنگ دری را به تقليد از

  مرحوم استادنگھت پيشنھادکردند و من آنرا لبيک گفتم، مثليکه خداناخواسته بجان]أليفت[تاليف)  انگليسی-قاموس دری(

 خودشان ]به اصطالح[  سديد صاحب لمبه ھای آتش شراره کرده باشد، مقاله سرمقاله نوشته ومرا باصطالح]به جان[

 :تباس ميکنيمشمه ای ازين حمالت وانتقادات را اينک در ذيل اق. قراردادند" کوبنده"تحت حمالت 

 ]ابتداء[آقای سديد ابتدا" عدم دقت نظری وعملی"  ]به عنوان[ ، بعنوان٢٠١۵جون ٢٠ ]مؤرخ[ درمقالۀ مورخ

 سال قبل آغازشده ٨٠٠قاموس نگاری توسط عربھا حدود"درمورديک تبصرۀ من درکلکين نظريابی که نوشته بودم 

 سال قبل توسط ۴٣٠٠ تفصيالتی پيرامون قاموس نگاری از  آقای سديد-ومقصد من درمنطقۀ دری زبانان  بود..." بود

اين اعراب نبودند که به تدوين قاموس پرداخته باشند بل مردمان غيرعربی که "سومريھا ارائه و مدعی شدند که 

ه ب[آقای سديد باساس ."  ، خالق آن بودند]می بردند[ميبردند ]به سر[زيرسيطرۀ شاھان عرب يا درقلمرو اين شاھان بسر

" فاقد دقت نظری وعملی" قاموس نگاری يک شخص بی کفايت و ]به ارتباط[تبصرۀ فوق ھاشميان را بارتباط ] اساس

است، وعالوه " خود را درمرکزيت قراردادن ومتبارزکردن"خوانده وتھمت بستندکه مقصد ھاشميان ازين پيشنھاد 

مقالۀ مذکوردرپورتال ..." مت يا وظيفۀ ملی وتاريخیدراينجا قصد نام کشيدن است، نه انجام دادن يک خد"نمودند که 

  . جون استادمعروفی نشرشده است١٩ ]مؤرخ[  مقالۀ مورخ]تأئيد[به تائيد) آزادافغانستان-افغانستان آزاد(

پاسخی خدمت جناب محترم قيس "] به عنوان[ جون خود بعنوان٢٢ ]مؤرخ[ آقای سديد درمقالۀ ھشت صفحه يی مورخ

 يک اعالميۀ چھارسال قبل ]به ارتباط[ رخ صحبت او جانب انجنيرصاحب قيس کبيربود، بازھم بارتباطدرحاليکه " کبير

که ھاشميان از آن ھيچ اطالع نيافته ونداشته، او را مورد انتقاد )  افغانستان آزاد- آزاد افغانستان( منتشره درپورتال 

 دليل اين بزرگان درآنوقت به اھميت اين پروژه ]به چه[ بچهو انتقادمن برين است که چرا:      "... قرارداده، ازينقرار

گلۀ شخص  من از جناب ... پی نبردند، واگر پی بردند چرابا آقای معروفی  ودوستان شان به ھمکاری حاضرنشدند؟؟ 

 در  را،]مسؤوليت[ھاشميان صاحب تنھا ھمينقدر است که چرا ايشان ھمين تمايل يا عالقه را ياھمين احساس مسئوليت

 " آن زمان نشان ندادند؟

حمايت کرده بودند، ) فرھنگ زبان دری(انصاری درکلکين نظريابی از پيشنھاد تدوين . ئيکه جناب داکترغالمازآنجا

 معرفت يا تماس قبلی ]ھيچ نوع[خوانده، درحاليکه داکتر انصاری وھاشميان ھيجنوع" دورويه"آقای سديد او را شخص 

اگراعتراضی دارم، به دو رويی ھای مبرھنی دارم که : " ...وجمالت آقای سديد درھمان مقاله اينست کلمات - نداشته اند
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 يا ،]بينند[به وضوح ديده شده است و ديده ميشود، و خيلی ھا، ازجمله جناب داکترصاحب انصاری، يا آن را نمی بيند

بيچاره داکتر انصاری که او ..." ان وجود داردمن ميدانم دراين ميان ريگی درکفش ايش...  ببينند]آن را[نمی خواھند آنرا

 وطندوست ومليگرا يک ]افغان[ اعالميۀ چھارسال قبل اين پورتال خبرنداشته، ولی منحيث يک افغالن ھم مثل من از

  يانميخواھد]بيند[نمی بيند"و  " دورويه" پيشنھاد روی کاغذ را حمايت کرده، آقای سديد اين دانشمند موسپيد را شخص 

 .، مخاطب نموده است)کم سواد(، يعنی "  ببيند]ی خواھند آن رانم[

دانايی بينايی وبينايی دانايی "  ]به عنوان[  بعنوان٢٠١۵ جون ٢۴ ]مؤرخ[ جناب آقای سيدھاشم سديد درمقالۀ مورخ

 ]در[ھاشميان ازعلت تعلل جناب :"بازھم ازھاشميان گله ھا دارند وميگويند  ]دانائی بينائی و بينائی دانائی است["است

، چه )دادند( جناب معروفی صاحب بعد ازپيشنھاد من برای کار روی اين پروژه فراخوان دادن ]زمانی که[زمانيکه

 ]ھاشميان[من ھيچ دليل و ھيچ عذری در بارۀ اين تعلل واعراض يا تحاشيی که جناب ھاشمميان ]به نظر[بنظر...بود؟

تدوين کتاب لغت نيست، بلکه اين است که  ]به خاطر[شکايت من بخاطر... در آن زمان نشان دادند، قابل شنيدن نيست

  ..." در آن زمان برای انجام اين کارمھم وضروری پاپيش نگذاشتند؟ ]صاحب[جناب ھاشميان

ن را بديگرا" دانايی وبينايی"تشخيص داده و " دانا وبينا "ً]تلويحا[ ازعنوان مقالۀ فوق که جناب آقای سديد خودرا تلويحا

شخصی نوشته بود که آقای سديد ازکلمات ايرانی :  ميرسانم ]به عرض[ می آموزند، دوسه مثال بعرض ]به ديگران[

 سطر، ادعای مذکور را باکلمات ذيل رد ۴٠آقای سديد ضمن دوصفحه توضيحات،ھرصفحه حدود . بسيار کارميگيرد

 و رياکار ومتملق وبی ]عقده ئی[يض وعقده گویچقدرخجالت آور است اين کارھای کودکانۀ انسان ھای مر:" نموده 

واضافه کردند که دليل اينکه من بايسکل را دوچرخه ميگويم اينست که معنی بايسکل دوچرخه است، ديگر ..." شخصيت

  . فارسی است وبايسکل يک کلمۀ انگليسی ]کلمۀ[اينکه دوچرخه کلمه 

ن آنکه دربارۀ اين کلمه استيضاح کرده باشد، آقای سديد را نوشته بود، وبدو" قدس"شخص ديگری در يک مقاله کلمۀ 

  . دربارۀ کلمۀ قدس و شھر قدس ومسجد اقصی  چھارسطر توضيحات داده بود

جا داده بودند، چون آقای سديد " برگزيده ھا" جرمن آنالين يک مقاله را برای چند روز درستون - درپورتال افغان 

 انتقاد باالی روش ]به رسم[  سطر، برسم۴٠لۀ سه صفحه يی، ھرصفحه حدود نويسندۀ آن مقاله راخوش نداشت، يک مقا

ازينجاست که من درعنوان . پورتال مذکور نوشت وھدايت داد که چه نوع مقاالت بايد درستون برگزيده ھا گذاشته شود

 از بابت پيشنھاد تدوين عالوه برآن ازبابت تشويش شديد وعجيبی که. خوانده ام" پرنويس"اين مقاله جناب آقای سديد را 

 رخ داده که مبادا جناب ]به من[ دروجودشان، ھمانند شعله ھای آتش، پديد آمده، اين تصور بمن) فرھنگ زبان دری(

  : تکليف روحی وروانی دچارنباشند، زيرا ]به کدام[ سديد صاحب خداناخواسته بکدام

درباب تدوين )  آزادافغانستان-افغانستان آزاد (ال حدودچھارسال قبل جناب آقای سيدھاشم سديد پيشنھادی به پورت

 برآن پيشنھادگذاشته آنرا ضمن اعالميه ]تأئيد[تقديم نمودند وجناب استادخليل هللا معروفی  مھرتائيد) فرھنگ زبان دری(

 ١٩ ]ؤرخم[ برای مدت شش ماه پيھم نشرکردند ونتيجۀ آنرا اينک از قلم استادمعروفی درمقالۀ مورخ ]اعالميه ای[يی 

  :جون شان بخوانيد

مکرر ياددھانی ميکنم که با ... برطاق جبين پورتال ماجلوه نمائی ميکرد- شب و روز-اين اعالميه ششماه تخت""  

 ]مأيوس[  آوربود وپورتال راچنان مايوس]يأس[  انعکاس بيرونی بدين موضوع مھم ومبرم، خيلی ياس]ُتاسف[ تاسف

 ماه تخت برتارک ۶که ... پورتال۶۴اعالميۀ !!!!... ضوع را يکه وتنھا دنبال نمايدساخت وتنھاگذاشت که نتوانست مو

کسی جھت ادای چنين يک " آذان مالی غريب"ميگفت، و به مانند " حی علی الصالح"و " حی علی الفالح"پورتال 

           ..."نگرديد ]اقتداء[ حاضر به اقتدا"  وطنی-فرھنگی"نماز واجبی وفرض عينی و 
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اب استادمعروفی با تمام دانشمندان افغان که الزم دانستند، منجمله جناب استاد محمداسحق نگارگر، تماس گرفته، در جن

 جون ١٩ ]مؤرخ[ جناب استادمعروفی درمقالۀ مورخ.  نمودند]به ھمکاری[ پروژۀ پيشنھادی شان دعوت بھمکاری

:                       گارگرچنين گزارش داده اند که نگارگرگفت خود نتيجۀ دوبار صحبت تلفونی خودرا با جناب استاد ن٢٠١۵

 ."" بکنم، مگرازمن توقع نکنيد که با اين کانون ھمکاری نمايم]رھنمائی[شايد درزمينه رھنمايی"" 

با اين پورتال ھمکاری (يخواھند  بيانگر اين واقعيت است که گويا ايشان نم" کانون"درجملۀ باال ازاستادنگارگر، کلمۀ 

، زيرا جناب استاد نگارگر يک  مسلمان متصوف است و نميتواند با پورتالی ھمکاری کند که پيرويک ايديالوژی )کنند

 ودليل اينکه درمدت ششماه ھيچ کس به آذان مالی غريب جواب نداد، چيزديگری غيرازاين بوده - ضد اسالمی ميباشد

تشخيص داده  ]مائويزم[" ماھوئيزم"را يک مالی غيرمسلمان وپيرو ايديالوژی " مال" مسلمان اين نميتواند که افغانھای

 . بودند

شايد مصروفيت ھای بی اندازه و بی حد وحصرآقای نگارگربا "" جناب استادمعروفی  درھمان مقاله عالوه کردند که 

 وقت ]می دانستند[ وده است که حيف ميدانستدرحدی ب" ُھل و ھل زدنھا" و ]خانقاھبازی[صوفيگری وخانقاه بازی

جناب استادنگارگرراازقديم ميشناسم، ايشان مدتی استاد ) ھاشميان(من...""  گرامی خود را صرف کارھای خشره نمايند

 زبان ازانگلستان ماستری ]تربيۀ[ پوھنتون کابل بودند، شاعر ونويسندۀ ممتاززبان دری ميباشند، دررشتۀ تعليم وتربيه

 در تصوف ً]عالوتا[  عالوتا-  زبان دوم درانگلستان تدريس کرده اند]به حيث[ ند وزبان انگليسی را بحيثدار

ھای  ]کنايه[من، کلمات وکنابه  ]به نظر[  بنظر–وموالناشناسی مانند اوشان دانشمندی درمنطقۀ ما وجود ندارد 

  .ب و مروت است تمسخرآمير جناب استاد معروفی درمورد جناب استادنگارگر دوراز اد

 خود جلب مينمايم که درھردوپورتال ٢٠١۵ جون ۶ ]مؤرخ[ مورخ ]به مقالۀ[ اکنون توجه جناب سديد صاحب را بمقالۀ

"" ۀ آن مقاله نوشته بودم که من درمقدم. نشرشده و شکايات سديد صاحب نيزبعدازخواندن ھمان مقاله باال شده است

کانون " ابتکارتاسيس ٢٠١١در سال )  افغانستان آزاد-آزاد افغانستان(مسرت دست داد مستشعرشدم که پورتال وزين 

روی دست ) آقايان معروفی وسديد(دانشمند افغان  وتدوين قاموس زبان دری را به ھمت دو" پرورش زبانھای افغانستان

 ازين موضوع دروقتش مطلع نگرديدم، ورنه بحيث يک طالب العلم دبستان ادب خدمات خود را  متاسفانه–گرفته بودند 

 پيھم گله وانتقاد کردند که  چراھاشميان ]مقالۀ[  نميدانم آقای سديد چرا درسه مقاله–..."" درزمينه عرضه ميکردم

 با ارسال يک پيام تحريری با ٢٠١٠ال چھارسال قبل پای خود را درزمينه پيش نکرد؟؟؟  ھاشميان که بعد از اوايل س

) جل جالله( اقدس خداوند متعال ]به ذات[ پورتال شما قطع عالقه کرده بود وعلت آن اين بودکه درپورتال شما بذات

ازجانب .  ازاعالميۀ پورتال شما خبرنشده استً]قطعا[ دشنام وناسزا نشرميشد، بعدازآن قطعا) صعلم(وپيغمبرمسلمانان 

 ]مجلۀ [ مجله]مسؤول[واعضای پورتال تان ھاشميان را می شناختيد وخبرداشتيد که اوناشرومدير مسئولديگر، شما 

 مرجع دراروپا توزيع ميشد، آقای سديد ٣٠ افغانستان درکلفورنيا ميباشد واين مجله ماھوار به زايد از ]آئينۀ[ آئينه

  افغانستان ارسال نکردند؟؟؟ ارينجاست]آئينۀ[ نهوھمکاران پورتال شان چرا يک نقل  اعالميۀ خودرا به مجلۀ ائي

 ]شان[  که می بينم جناب آقای سديد گله ھا وانتقادھا را درحالی تکرارمينمايند که شايد بعضی اوقات کلۀ شلن]اينجاست[

  !!! تداوی خودباشند  ]به فکر[ باشد ويا شايد تکليف روحی داشته باشند که بايد بفکر" به زيرريگ "

، ودليل آن )بسيارنويس( قيد کارگرفته  شده، يعنی ]به حيث[ بحيث)  ُپـر(درعنوان اين مقاله از کلمۀ : ر اينکه نکتۀ اخي

انصاری .  داکترغالم]به جناب[  غيرمستقيم بجناب]به طور[ اينست که جناب شما برای اينکه نظرومقصد تانرا بطور

راکه مرحوم استادعبدالرحمن پژواک  " باغبان" ]نوانبه ع[بعنوان ) رابرانات تاگور(برسانيد يک اثر معروف 

 ٢۵ ]به تاريخ[ بتاريخ) وادامه دارد(درسالھای اخير حکومت استبدادی محمد ھاشم خان ترجمه کرده بود دردوصفحه 

ند، را نوشته بود) کليله دمنه(ُدرآن دورۀ پـراختناق درافغانستان، ھمانند دوره ايکه مردم درھندوستان . جون نشرکرديد
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 استبداد وديکاتوری ]به ضد[  وقلم خود نميتوانستند مقاالتی بضد ]به نام[ مرحومين پژواک، صدقی و کھزاد که بنام

برای مدتی " باغبان"  متن - وقت بنويسند، مقاالتی ازين قبيل رااززبان مشاھير جھان ترجمه ميکردند]ديکتاتوری[

به [ جناب شما داکترروان فرھادی رابحيث. ھا منتشرگرديد ميگشت وبعد]به دست[ دربين روشنفکران دست بدست

اين کتاب زيبا وسنگين را آقای روان فرھادی، قراريکه :" با کلمات ذيل معرفی کرده ايد " باغبان"مترجم  ]حيث

عبدالحميد، در دورانی که درمکتب ]به نام[خودشان درکتاب مزبور نوشته اند، از يک معلم ھندی، فکر ميکنم بنام 

 تصورميکنم درگزارش شما –..." ترجمه کردند ]فارسی دری[ فارسی ]به زبان[ بيبيه بودند، گرفته وبعدا آنرا بزبانح

داکترروان فرھادی ازھمصنفان من درمکتب استقالل بود، ومترجم اين اثرمرحوم استاد : غيرحاضربوده، زيرا " دقت"

  .ميباشد) عبدالرحمن پژواک(

، جناب محترم استادمعروفی صاحب نصايح بسيار "دقت"يکی اينکه دربارۀ : استمقصد ازذکرمطلب فوق دوچيز

سودمند به اين طالب العلم گوشزد فرمودند که جناب شما ھم به تعقيب استاد درآن باب  سفارشاتی رقم فرموده بوديد ومن 

 موسپيد وزارتخارجه ]نمأموري[ اززبان مامورين" دقت"درباب . نصايح ھردودانشمندمحترم را درنظرخواھم گرفت 

 محمدنادرشاه ]اعليحضرت[ داستانی شنيده بودم که مرحوم سردارفيض محمدخان زکريا بعدازجلوس اعلحضرت

 ]مأمورين[يکروز مامورين  ]ھفتۀ[وزيرخارجه مقررشده بود وآن مرحوم ھفته  ]به حيث[ ، بحيث]به سلطنت[ بسلطنت

ازين قبيل تماس ميگرفت  ]به مسايلی[تدريس ميکرد وبمسايلی " ]وماسیديپل[ آداب واطوار ديلوماسی" وزارتخارجه را 

 سفارتخانه ھای افغانستان درخارج بايد ھميشه دريشی ونکتايی بپوشند، ويخن پيراھن شان ]مأمورين[ که مامورين

ايد پاک وپالش چرک نباشد، بلکه بھتراست ھرروز پيراھن پاک وپطلون  اتوکرده بپوشند، جرابھا بايد شستگی  وبوتھا ب

 راويان گفتند که تصادفا –نزنيد ) آروق(نان خوردن دردعوت ھا آروغ  ]به ھنگام[وبھنگام ... و...کرده باشند، و

 ]به شما[ بشما ً]احيانا[اگراحيا نا : "درھمين اثنا شخص وزير صاحب يک آروق توليد کردند وآنگاه فرمودند ً]تصادفا[

 ..." يدآروق رخ داد، مثل من ماليم تيرکن

. ھمان خبريست که پيرامون وفات مرحوم عزيزهللا واصفی درپورتال شما نشرشده بود" دقت"نکتۀ دوم به ارتباط 

." وفات کرد" بچه سقو"بچۀ "پورتال شما عکس بچۀ سقو وعکس واصفی را درباالنشر وبه زيرآن نوشته بود که 

 موسوم  به بينظير تولد شده است، ودريک جای اين درخبرآمده بودکه عزيزهللا واصفی از زن محمدزائی بچۀ سقو

من از روی ھمکاری،  تصحيح آن خبر . خبربه ارتباط عکسھا تبصره شده بودکه ببينيد پسروپدرچقدرباھم شباھت دارند

  الکوزی از پشتونھای قندھارو پسر عبدالرشيدخان]به قوم[ را به پورتال شما نوشتم وگفتم مرحوم عزيزهللا واصفی بقوم

خبرنگارشما درجواب تصحيح من،  تقاضای ... و نواسۀ مولوی محمدسرور واصفی يکتن از مشاھير قندھاراست

يکی : دليل ندادم]به دو[ بدود من جواب خبرنگار شمارا. ، يعنی ثبوت وراثت از طريق معاينۀ خون راکرد.)ای.ان.دی(

 نوشته بودم، ديگر ]به شما[  را محض ھمکاری بشمااينکه من وکيل مدافع مرحوم عزيزهللا واصفی نبودم و يک تصحيح

اينکه وقتی ذھنيت وجھان بينی خبرنگارپورتال شما را ديدم که عوض تشکر ازين تصحيح، درحاليکه واصفی 

درينجا . را دارد، سکوت رااختيارکردم.) ای.ان.دی(وپدراصلی اش و ھم بچۀ سقو مرده اند، ولی خبرنگار شما تقاضای 

 اين نکته مطرح شده ميتواند که متصديان پورتال شما مرحوم عزيزهللا ]بازھم[ بارھم" دقت" ]ارتباطبه [بارتباط 

واصفی راميشناختند، ولی ھمين خبر جعلی ودروغين واھانت آميز را دربارۀ يک پشتون متوفی نشرکردند وھم از 

  .  وپشتونھا موقف مشھور ومشھود داردآقای سديد، پورتال شما در برابردين اسالم. موقف خبرنگارخوددفاع نمودند

جناب سديد صاحب را به فقرۀ  ]توجه[قيد است وخواستم توجۀ  ]به حيث[بحيث ) ُپـر( مقصد دوم موضوع استعمال کلمۀ 

استعمال شده، واين سه )  بسيار]به معنی[ بمعنی(قيد  ]به حيث[ابحيث ) ُپـر(درباال جلب کنم که درآن نيز) پراختناق(

" ُپـرگرم" خاطرنشان ساختم که شما به پشتيبانی از دوست تان دربارۀ ترکيب ]به خاطری[ بخاطریتصادف را 
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ُپـرپـوک"استفادۀ معقول ومناسب  ازترکيب ] به خاطر[ چيزھايی نوشته بوديد، درحاليکه جناب استاد معروفی  بخاطر ُ "

.  اين ترکيب نيز رسيده اند]به معنی[  که بمعنیميباشند" آفرين" مستحق جايزۀ ]به خاطری[ درمقالۀ اخيرشان، بخاطری

به ارتباط  ترکيبھا وساختمانھای زبان، چونکه جناب سديد صاحب زبانشناس نميباشند، يک مقولۀ علم زبانشناسی را 

به [ھردری زبان استعداد توليد ترکيبات نو را درچوکات دستورزبان خود بطور: شان ميرسانم که ]هجبه تو[بتوجه 

 . زبانھا قابل تطبيق ميباشد ]ھمۀ[درھمه  ]؟؟[يتناھی دارد واين کليه ال ]طور

که ھموطنان محترم ھمکاری مرا تقاضاکرده اند، من شيخ فانی شده ام ) فرھنگ زبان دری(درباب پيشنھاد تدوين 

درحدود  معھذا تا زنده باشم برای ھرنوع خدمت فرھنگی - خواھم رسانيد ]به عرض[ومعاذيری دارم که آنرابعرض 

  . با عرض احترام–سالمھا وتمنيات نيک مرا بپذيريد . توان  و بدون خودنمايی و امتياز، مضايقه نخواھم کرد

  ٢٠١۵ جون ٢٨  - سيدخليل هللا ھاشميان 

   

  :يادداشت

زيز به يقين خوانندگان ع. در نسخۀ اصلی ارسالی داکتر صاحب ھاشميان، تمام اعداد و ارقام به زبان انگليسی است -١
  .پورتال می دانند که اين امر نظر به قوانين امالء به مثابۀ اغالط امالئی به شمار می رود

 فرھنگی، ما به جای آن که به مانند ساير - از آن جائی که بحث و مضمون مقاله ارتباط می گيرد به مسالۀ ادبی-٢
الب را به ھمان شکل اصلی آن منتشر نموده مقاالت اشتباھات و اغالط امالئی را حين ويراستاری اصالح نمائيم، مط

  .مالحظات خويش را جداگانه يادداشت نموده ايم
  .اندبا متن سرخ، اغالط امالئی داکتر صاحب ھاشميان  [  ]  کروشه يا قالب مطالب داخل عالمت-٣
 ،توجھیبی  به اساس با متن آبی، مطالبی اند که داکتر صاحب ھاشميان يا [  ]  کروشه يا قالب مطالب داخل عالمت-۴

  .، در نوشتۀ شان گنجانيده اندآنھاحين نقل از ديگران و يا ھم به غرض تحريف نوشتۀ ی سھل انگار
 داشته ه اش  غلطی امالئی در نوشت١٠٠ حدود ، صفحه۵آن حين نوشتن کمتر از تدوين  سرپرست که ی"قاموس" -۵

  .دارديد، که ھمه چيز برايشان حيثيت دکان و کاسبی را  و طماعانی را شاد نماباشد، می تواند فقط دل بيسوادان
 ھرچند مطمئن نبوديم که آقای داکتر صاحب ھاشميان توان و ظرفيت فھم تفکيک يک نھاد ايدئولوژيک را از غير آن -۶

هللا سيد خليل "داکتر  فشرده پاسخی خدمت آقای«داشته باشند، مگر اميد بر آن داشتيم که تذکر فشردۀ ما تحت عنوان 
بتواند ايشان را در درک مسأله ياری رساند، اينک و بعد از مطالعۀ مطالب تکراری شان، متوجه شديم که » "ھاشميان

خوشبختانه . ی را می نموديم»گمان« چنان » گياه ضعيف« در ارزيابی خويش دچار اشتباه شده ونمی بايست  بدان 
 نيز توضيح زمينهی توانيم به ايشان اطمينان دھيم که در آن چون قسمت ھای ديگر مطلب ھنوز نگارش نيافته است، م

  .جداگانه و در خور فھم ايشان، تقديم خواھيم نمود
 AA-AAادارۀ پورتال 

 

 


