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  تيمور شاه تيموری

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠٣
                                     

  خطاب مستقيم به جناب داکتر خليل هللا ھاشميان
  

از سه نفرنامبرده وھرسه را متھم به اين ) م با زن ستيزیأحسادت تو(عنوان  ماه سپتمبر تان زير در نوشتۀ تاريخی اول

البته ھرکس حق دارد . دانستيد بيان کرده ايد  که خود می صفت زشت کرده ايد و خلص سوانح ھرکدام را تا جائی

 : نمايم  ازخود دفاع کند ومن نيز از خود دفاع می

نويسم که سابقۀ من درين  طور خلص و مختصر میه ر تشويش ونگرانی کرده ايد ، باادبی من اظھًاوال در بارۀ سوابق 

 که در مکتب حبيبيه از شاگردان ممتاز صوفی عبدالحق بيتاب بودم و زمانی. گردد  بل برمیقًرشته تقريبا به ھفتاد سال 

 گذشتاندم که ء  جناب قاری عبدهللا ملک الشعرارا در نزد اولين شعر خود را درھمان زمان سروده بودم وھم يک امتحان

وريت در أم حقوق از فاکولتۀ حقوق پوھنتون کابل دارم و بعد سالھا مۀليسانس در رشت . عالی و آفرين نصيبم شدۀنمر

مدتی اجرای وظيفه در رياست مستقل مطبوعات در شعبۀ نشر کتب وجوائزدوباره به آنچه  شقوق مختلف دولتی و

ًارنوال در مرکز وزارت عدليه مقرر گرديدم که بعدا ازھمان چوکی با سر څبودم رو آوردم و به حيث تحصيل کرده 

 .    افرازی ورتبۀ بلند متقاعد گرديدم

اما من چه کرده .   زند  گانه است و به حيثيت وشخصيت من صدمه نمی٢١اشعار من اگر کردکی ھم باشد شامل بحور 

ثير طرز تفکر خود خواھانه أده و متھم به حسادت وزن ستيزی شده ام؟ فقط و فقط زير تام که سبب قھر و غيظ شما گردي

ئيد نکرده ام ويا نظر نفی داده أبه دوخانم محترم مورد نظر شما ت را" استادی ادب دری " ونابخردانۀ شما نرفته و القاب 

گفتۀ  ثير وأعزم وارادۀ خود کنم وتحت ته کنم ب  آزاد داشته ھرچه میۀی و ارادأمن درتمام عمرعادت کرده ام که  ر .ام 

برديد  خوانديد وبه کنه مطلب من پی می غور میه  وھم اگر شما نوشتۀ مرا ب ھيچ کس  نروم ولو دوستان قريبم باشند

گاه زن ستيز نبوده بلکه درطول حيات در دفاع ازحقوق زن برخاسته ام  يچمن ھ. من نمی بستيده اتھام زن ستيزی را ب

 نشر شده شاھد اين ادعای "آنالين-افغان جرمن" و "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"ين باره که در پورتالھای اقاالتم دروم

که مدير ماليۀ شبرغان بودم و نمايندگی رياست تفحصات پترول  که خود تان ياد آوری کرده ايد زمانی طوری. من است

سسه ھمکاری داشتم در آزادی ورفع حجاب ؤری آن بخواھش رياست آن مسيس شده بود و در امور اداأتازه درآن شھر ت

زنان زحمت بسيار کشيدم وخدمات چشم گيری انجام دادم که درضمن خاطرات آن زمانم شرح داده شده ودر پورتال 

 . آزادگان نشرشده

ھمين سنين به  سويۀ داکتر ه ًخودم دختری تقريبا ب که به منزلت دختران من استند ، و ھمچنين حسادت من با دوخانمی

  . دور از عقل است،طب دارم
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چنانچه در ھمان مقالۀ خود ھم نوشته ام نقد اشعار يک امر عادی . شما به موضوع نقد اشعار زياد پا فشاری کرده ايد

 صفحه ١٠٠ بيت خانم ھارا نقد نمده ايد ويا در ٨٠ صفحه ١۴اگرشما در . باشد و موضوع مورد بحث ما نمی. است

ھمان مناسبت در نقد اشعار تماس نگرفتم واال در نقد اشعار در طول ه را من به آن دلچسپی ندارم و ب مام آثار شانت

مجرد خواندن ويا شنيدن يک شعر تمام ه که با آن سروکار دارم چنان بلديت وکفايت پيدا کرده ام که ب ساليان درازی

ًھرگاه باور نداريد لطفا يک يک قطعه از اشعار ھردو خانم را بفرستيد تا توانم   را درک کرده می مزايا ويا قباحت آن

که ) کابل اين پيکر خونين(چند سال قبل زيرعنوان  من مجموعۀ اولی اشعار خود را. از خود شما بھتر نقد وتقريظ نمايم

 است و مجموعۀ دوم ن نزد اکثر دوستان موجود آاکثر آن اشعار مقاومت است چاپ ونشر نمودم که نسخه ھائی از

کابل به طبع رسيده که توسط پوسته در ه درماه آگست سال جاری ب) کوتاه از عمر درازتراوش   (اشعارم تحت عنوان

  . اتحاف خواھم کرد،شمول خودته  بنن را به تمام دوستا آباشد که ھنگام رسيدن تعداد از راه آمدن به المان می

کنم که نقد اشعار ويا جنس  ا تمام خوبيھای آن قبولدارم و اين نکته را تکرار میمن نقد اشعار شما وتمام دوستان را ب

من لقب استادی دری را يک لقب .  ارتباط ندارد،لطيف بودن خانمھا به اصل موضوع که اعطای لقب بدين بزرگی است

شما به تقريظ . کنم یبزرگ و بی سابقه حتی در بين تمام شاعران دری زبان گفته ام وباز ھمين حرف را تکرار م

که شما منکر " محاسبه "را يا به سلسلۀ تاريخ ويا به گفتۀ شما که من گفته ھای شان را دوستان پا فشاری داريد  دوستانی

خوبی وزيبائی اشعار ھردو ه ًھمه بعضا نظر ب. بيان کرده ام، گفتۀ ايرانيھا شخص حسابی  نيستيده ب حساب ھستيد و

اشعار .  گل روی شما که درباره زحمت بسيار کشيده وبه ھرکدام ايميل فرستاده و تقاضا کرده ايدخاطر ه ًخانم و بعضا ب

که که اگر شعر شان  اما فراموش نشود که در بين اناث درھمين برون مرزی ھستند شاعرانی.  توصيف کرده اندار شان

 آگست  در کانون فرھنگی ٧تاريخ ه ی از آنھا بکه من شاھد شنيدن اشعار يک. به اين دو خانم برابرنباشد کمتر ھم نيست

  .ھمبورگ بودم

خواھم انگيزۀ شمارا دربارۀ اين حرکت که بيکاری ويا خود خواھی وعدم مطرح بودن شما درين اواخر شايد  من نمی

قام بدين بزرگی کنم که آيا دادن دو لقب  و يا نامزد ساختن دونفر به يک م ال میؤبوده باشد بپرسم ويا بدانم اما از شما س

  در يک تاريخ کار مضحکی نيست؟

شود و  به گفته ھای شما ترور نمی شما نکوشيد که ديگران را ترور شخصيت کنيد زيرا شخصيت من درخشان است و

زمان به رخ مردم  ھر را مقام استادی پوھنتون تان. ھم با پست نشان دادن ديگران حيثيت ومقام شما تزئيد نمی يابد

سوزد که به شاگردی نزد شما درس خوانده اند  و مانند شما صد ھا استاد  حال شاگردانی میه  دل مردم بنکشيد زيرا

ه ًفر ضا که تمام گفته ھای تان ب. شما احترام دارنده کبر سن ب خاطر کھولت وه مردم ب. پوھنتون ديگر بوده اند وھستند

يده ايد به نظر شما موافقت نشان دادند  واين دوخانم که درين راه کش کرسی نشست و اکثر دوستان نظر به زحماتی

کند ؟ شايد  حال ايشان وخودت و ادب دری چه فرق میه فرھيخته و الئق به صفت استاد ادب دری شناخته شدند، ب

ًکه خودت مارا حسود گفته ای واقعا با آنھا بعضی ھا حسادت داشته از روی حسادت پيش آمد کنند و آنگاه ايشان  طوری

 که خانم "شيما غفوری "چنانچه خانم. گی خود بمانندشده از کار و امور ھميش" اونه گک " نگشت نما و به اصطالح ا

به تعليم دادن ما . ز داشتن اين لقب کذائی صرف نظر نموده استافھميده ودراک است موضوع را درک کرده و 

نفھميده ايد که چه کسی را ی ناقص است و تاکنون  ازطريق ايميل اشاره کرده ايد چون معلومات شما دربارۀ ادب در

 دقت کنيد ،شنويد ين کمينه دربارۀ شعر و ادب دری می اآنچه ازبه  ازين عدب ًبايد گفت لطفا بفرمائيد و) استاد ادب دری(

  ... تاحدی تکميل گردد تانو گوش دھيد تا معلومات

 

 


