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  محمد ناصر مستجاب ــ بلغاريا 

   ٢٠١۵ آگست ٢۴       

  !کاش با قلم سر و کارم نمی افتاد
  »...حاتم بخشی «به تعقيب مقالۀ 

ً آنالين می فرستادم، تا نامنھادھای نظردھنده، مستقيما جواب خود را می اين نوشته را بايد به وبسايت افغان جرمن

ازينرو به پورتال . دانم، که افغان جرمن آنالين اين شھامت را ندارد، که سخنان حق را نشر نمايد ولی می. گرفتند

له ام را تقديم می نمايم؛ رجوع کرده و مقا» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«حقخواھان و حقگويان و حقجويان يعنی 

  .اميدوارم که بدون ويرايش و حک و اصالح در صفحات اين وبسايت مبارز افتخار نشر را پيدا کند

. ًبعضا انسان متوجه نمی شود، که کارش چقدر کارساز است و چقدر طرف مقابل را درمانده و بيچاره و زبون می سازد

واند، نوشته اش عکس العمل بالفصله و فوری داشته باشد، مانند مقالۀ بنده ًو ازين خوشتر، که بعضا آدم حدس زده نمی ت

 پورتال آزادگان، که بدون ٢٠١۵گست ا ٢٢، منتشرۀ صفحۀ »حاتم بخشی ھاشميان ــ يا خودپرستی؟«تحت عنوان 

ه کشيدن معطلی واکنشی را در صفحۀ انترنتی افغان جرمن آنالين در پی داشت و افرادی را به فرياد زدن و قول

  .واداشت

دوستی برايم اطالع داد، که در صفحۀ نظرخواھی پورتال افغان جرمن آنالين مطلبی نوشته شده و نويسنده يا 

قلمداد کرده و ھرچه فضولی و بدزبانی و » منصف انصاف ــ ھمسايۀ مستجاب در پاريس«نويسندگانی خود را تحت نام 

  ....رده اندبی ادبی در زبانشان راست آمده، نثار کاغذ ک

  .يکی مسرتبار و ديگری تأسف آور: نوشته را باز کرده و خواندم و به دو نتيجه رسيدم

  .ًـ مسرتبار ازين نگاه که تبر واقعا به درز خورده و حريفان را دستپاچه و مات و مبھوت ساخته است

وکره ھا و نوکران و کاسه ليسانش ـ و تأسف آور ازين سبب، که چرا خود استاد ھاشميان به جواب نپرداخته است، که چ

  به دفاع برخاسته اند؟

ًبعضا . نوشتۀ بيسوادان را خواندم و خنده ام گرفت و در زير دل اظھار خوشی کردم، که حريف يا حريفان مات شده اند

ِواقعا يک کشت باعث مات حريف يا حريفان می شود؛ و چنين بود آن نوشتۀ من ً.  

ِکه به جواب مقاله ام بپردازند، خود را به در ديوانگی زده و به  ت، که حريفان بدون اينتأسف من ازين ناحيه بيشتر اس
اگر عکس العمل بالمثل نشان می دادم و خود را در حد خودشان و تا سرحد بچه ھای . دو زدن و دشنام دادن پناه برده اند

  .:  می کردم» ايشان«و يا » او«را نثار خودش و پدر و پدرکالن » فضول«کلمۀ کوچه پائين می آوردم، 

ًاما اين کار را نمی کنم و منتظر می مانم، که خود استاد ھاشميان وارد صحنه شده و جواب مقاله ام را بدھند؛ طبعا به 

  .کيد شده، منصفانه جواب بگويندھمان شيوه ای که سزاوار يک استاد و استاد پوھنتون کابل است؛ و آنچه را رويش تأ
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و آن نکته اين نيست، تا بر حال زار بيسوادان زبون پرده نشين . شود، از يک نکته اظھار تأثر و تأسف بکنم دلم می

بلکه تأسف بر اين می خورم، که . تأسف بخورم و از درگاه ايزدی التجاء کنم، که از عمرشان بکاھد و به عقلشان بيفزايد

 به کف گرفته و آن را برنده تر و بران تر از ھر برنده و تيغ و شمشير آبدار وارد ميدان معرکۀ ادبی و چرا خودم قلم

  .منطقی ساخته ام

در ھر صورت منتظر جواب داکتر صاحب استاد ھاشميان می مانم، تا خود ايشان جواب بگويند و جواب عالمانه بگويند 

  !و جواب درخور يک استاد را ارائه بدارند

تظر اين ھم می مانم، که داکتر صاحب استاد ھاشميان از بی مباالتی و بدماشی و بی بند و باری چوکره ھای خود من

  !ابراز تأسف نمايند

که دو چوکرۀ بی ادب خود را تأديب نمايند؛ البته به ضرب  از استاد محترم ھاشميان يک خواھش ھم دارم و آن اين

  : و زبان اوالد آدم، نمی فھمندتازيانه و قمچين، چون به زبان انسان

َکدو سرک«ـ يکی آن    ِ کودن المان نشين راِ«َ

  ِ فرتوت سويدن گزين راِ«بمبل موی«ـ و ديگر آن 

  :و برايشان به زبان تازيانه و قمچين تفھيم بفرمائيد که

عقل و شأن انسان نيست، که با ھر بھانه و حيلۀ بی منطق و دور از » سنگسار«موضوع » شعر دری«ـ نقد و ارزيابی 

  .به تحليلش پرداخته شود

نيست، که ھر راست و دروغی از تواريخ و منابع ثقه و غير ثقه، به ھم پيوند داده شده و به » تاريخی«ـ يا کدام موضوع 

  .خلق هللا بی خبر از دنيا، عرضه گردد

خواھد، که از  می... اريخ ادب و ُنقد شعر از خود گرده و جاغور و فھم و منطق و معلومات اصولی و ثقۀ ادبی و ت

  .حواريون دوگانۀ کندذھن و کودن شما ساخته نيست

شوم که از رساندن پيام اين  تشکر از داکتر صاحب محترم، استاد ھاشميان؛ از پذيرش خواھشھايم و بسيار خوش می

  !ًارادتمند به آن دو چوکرۀ نااھل و کودن خود، کتبا اطمينان بدھيد

  ۀ شما ھستم ـ  مستجابمنتظر جواب دوگان

  

  

 

 

 


