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  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۵
  

  آقای ھاشميان، چرا اين ھمه دستپاچگی؟
اعر ما، موجی از انعکاسات را به دو خواھر ش» استاد ادب دری«پالن داکتر صاحب ھاشميان مبنی بر اعطای لقب 

خوانند، متوجه دو جبھه گيری  اشخاصی که جريان را تعقيب کرده و نظرات ھموطنان خود را در زمينه می. برانگيخت

  :شده اند

  ـ يکی جبھه ای که به طرفداری از نظر ھاشميان پای پيش گذاشته اند

تاد ھاشميان را نادرست و فوق صالحيت اشخاص منفرد باشند، که پالن و نظر اس ـ دوم جبھۀ مخالف و آن افرادی می

  .دانسته و تمام اين پروژه را مردود می شمارند

استاد ھاشميان که می خواھند ھميشه مورد تأئيد قرار بگيرند، از نظرات مخالف برآشفته شده و با سراسيمگی تمام 

 نفھميدم و شايد برای اشخاص بسيار ديگر ھم ًمن شخصا. عکس العمل دور از چوکات آداب انسانی از خود نشان دادند

مبھم مانده باشد، که استاد ھاشميان چرا بايد به خاطر به کرسی نشاندن يک ايده و پالن غلط و ناروای خود اين ھمه 

  کند؟ پافشاری می

  چرا بايد گوسفندوار نظر ديگران را تأئيد کرد؟

  االتر از حيوانات قرار داده است؟کجاست آن عقل و انصافی که انسان را انسان ساخته و ب

از نظر من نظر معقول، معقول است، ولو در اقليت باشد و نظر نامعقول، نامعقول است، ولو در اکثريت قرار داشته 

  بايد ببينيم و درک کنيم، که انگيزۀ تأئيد و ترديد پروژۀ ھاشميان در کجاست؟. باشد

که سخنان  و معقول و علمی برای کار خود نياورده اند، به جز اينّکسانی که نظر مثبت داده اند، ھيچ دليل موجه 

اينھا قدرت قضاوت منطقی و عالمانه را ندارند . احساساتی و عاطفی بازاری و در حد داليل سرچوک را ارائه کرده اند

ه و دالئل علمی و باشند، استدالل کرد ولی کسانی که مخالف پروژۀ استاد ھاشميان می. باشند ِو شبيه سياھی پاليز می

  .معقول را پيش کشيده اند

استدالل مخالفان متأسفانه باعث خشم و غضب داکتر صاحب ھاشميان را فراھم کرده و ايشان را واداشته است، که جبھۀ 

. مخالف را با دشنام و ناسزا گفتن و اتھام بسته کردن جزاء بدھد و چنين کاری ھرگز درخور يک استاد پوھنتون نيست

باشند و بدون تأثر از نظر ديگران، نظر خود را آزادانه و در  تيمورشاه تيموری که انسان آزاده و بافھمی میجناب 

کنند، تأسف به حال شاگردانی خوردند، که زمانی زانوی تلمذ پيش داکتر صاحب  کمال صراحت و شفافيت بيان می

  .ھاشميان زده بودند
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اد ھاشميان را در مقابل نظرات معقول و منطقی و علمی مشاھده می کنيم، به ًواقعا زمانی که عدم تعقل و دستپاچگی است

  .اين نتيجه می رسيم که به حال شاگردان چنين يک استاد کم حوصله و فاقد تحمل و بی منطق، بايد تأسف بخوريم

نطق و عقالنيت را در خود استاد ھاشميان که در برابر استدالل منطقی مخالفان کوتاه آمدند، چون توان مقابله در برابر م

محض ھمين عکس العمل نابخردانه و دور از . نديدند، متوسل به سالح بازاری و زنگزدۀ تھمت و دو و دشنام زدن شدند

کند، که استاد ھاشميان راه باطل را می پيمايد و ھيچ دليل منطقی برای کارھای  آداب انسانی استاد ھاشميان ثابت می

  .ادميک، نداردغلط و دور از تعامل اک

چرا به کسانی که با استدالل علمی و منطقی مخالفت خود را اعالن کردند، با استدالل علمی و منطقی و انسانی جواب 

  نگفتند؟

  چرا از قھر و غضب کار گرفتند و چرا بر مخالفان تھمت بستند؟

  .کتاتوری جھل استًکاری را که استاد ھاشميان پيشه کرده است، عمال زورگوئی و استبداد کالم و د

  چرا استاد ھاشميان بر مخالفان تھمت زن ستيزی را می زنند، در حالی خودش دست امير زن ستيزان را می بوسد؟

جالب است که ھاشميان ديگران را زن ستيز خطاب می کند و فراموش می کند که خود عالجنابش جھت دستبوسی 

. ستۀ زن ستيزان افغانستان را به گفتۀ خودش، ديده بوسی کرده استمالعمر به قندھار شتافته و آن امير جاھالن و سرد

حقايق معلوم نيست و استاد ھاشميان در دروغگوئی و ساخته کاری ھم استاد است؛ از کجا معلوم که پای ھای بويناک 

  مالعمر را ھم نبوسيده باشد؟

چرا استاد ھاشميان مخالفان را متھم به مستعار بودن شخصيت شان می کنند؟ مگر در عالم بيکران فقط ھمين چند نفر 

نويسند، که بر ھر چھرۀ نوظھور و نوپيدای افغان  چيزنويس افغان وجود دارند، که برای افغان جرمن آنالين مقاله می

ه که زمين پھناور خدا چه اندازه از افغانان آواره و دربدر و خاک بمھر مستعار بودن را می کوبيد؟ شما چه خبر داريد 

سر را در آغوش خود گرفته است؟ چرا اندکی از تعقل کار نمی گيريد و يکسره راه شک و ترديد و شکاکيت را طی می 

  کنيد؟

او را رد بکنيد، نه ولی منطق حکم می کند، که صرف نظر از مستعار بودن و نامستعار بودن نام نويسنده، بايد نظر 

کار خوب خوب است، ولو از . ھنر را از روی ھنرمند تأئيد کردن، کار جاھالن و بيخردان است. شخص خودش را

يک کمی به ھوش آئيد و . انسان خراب سر بزند و کار بد، بد است ولو از ولی عصر و اعجوبۀ دوران به ظھور برسد

. ًيدان انداخته ايم، بدون برآشفتگی بدھيد؛ اگر و اقعا جواب داده می توانيدجواب مسائلی را که من و ديگر مخالفان به م

ن اشواھد ولی حاکی از آن است، که جناب شما و ھمنوايان و دنباله روان تان توان رد کردن داليل منطقی و علمی مخالف

  .را نداريد

افغانستان «يل هللا معروفی را در پورتال رزمندۀ امروز جوابيۀ نويسندۀ نامدار و خوشنام ميھن،  محترم ديپلوم انجينر خل

خواندم و از دست اول و ثقه معلومم گشت که سخنان استاد ھاشميان در مورد گذشتۀ جناب انجنير » آزاد ـ آزاد افغانستان

ميان معروفی ھمه و ھمه دروغ و بھتان و افتراء بوده است، که فقط از بيچارگی و دستپاچگی و حالت پريشان داکتر ھاش

استاد ھاشميان حالت طفلی را پيدا کرده است، که وقتی مورد ضرب و شتم کسی قرار گيرد؛ . صاحب نشأت کرده است

  .شما از واقعيت ھا می گريزيد. َدست به دو زدن و دشنام دادن زده، می گريزد

 بی درمان جھالت خود را چرا می خواھيد با الف و پتاق زدن عيوب و نارسائيھای عميق و درد! جناب استاد ھاشميان

  بپوشانيد؟

  چرا وقتی روز را ديده نمی توانيد، خفاش آسا منکر نور شده  و راه افسانه را می پيمائيد؟
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ًلطفا اندک به خود آئيد و با قضايا مانند يک انسان عاقل و بالغ و يک استاد و يک داکتر برخورد کنيد، اگر واقعا چنين  ً

  .باشيد عناوينی را دارا می

اول برويد سواد امالئی را ياد بگيريد و بعد از . ما و امثال شما خود محتاج رھنمائی در زبان دری و ادب دری ھستيدش

شما با علم . از شعر لب به سخن تر نکيند، که شما کيان و اصليت شعر را درک کرده نمی توانيد. ادب سخن بگوئيد

وانيد، که وزن کدام شعر درست و از کدام شعر نادرست عروض کوچک ترين آشنائی نداريد و قضاوت کرده نمی ت

  .باشد ًين رو قضاوت شما در مورد اشعار آن دو خواھر افغان ما ھم کامال سطحی و غير مسلکی میااز. است

بدون مجامله بايد عرض بکنم، که اشعار ھردو خانم برگزيدۀ شما اشکاالت فراوان عروضی دارند، بھتر است اين دو 

در ھر .  افغان از اشخاص حرفه ئی و مسلکی راھنمائی بخواھند و اشعار خود را به پختگی برسانندشاعر گرامی

  !صورت قريحۀ شعری دارند، که بايد پرورش فنی ببيند

دھم، که بسيار به خود مغرور نباشند، که بزرگان ما  يک بار ديگر به استاد ھاشميان دوستانه و برادرانه مشورت می

  .ر قدر بلند باشد، آخر سر خود راه داردکوه ھ: گفته اند

ّشما از نگاه علميت و دانش نه تنھا کدام کوه شيردروازه و آسمائی نيستيد، بلکه حتی وقار تپۀ مرنجان و بی بی مھرو را 

  !باشيد اما از نگاه اخالق و تربيۀ خانوادگی و کرکتر و شخصيت در زير صفر  قرار داريد و ناکام مطلق می. ھم نداريد

  نه خود را بيشتر از اين بی آب بسازيد و نه باعث اذيت خلق خدا شويد؛

  .يقين داشته باشيد که نام زشت شما خاطر آيندگان را آزار خود داد

  :شما مصداق عينی ھمان مثل معروف و عام ما خواھيد بود که

  

  »ِزند، نجاستش سر تخته می رود مرده را که خدا می«

  

  والسالم

  

   

 

 


