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  جاويد
   ٢٠١۵ سپتمبر ٠٧

  

  .... در  دورانۀسه اعجوب
  برای ھرتا  دست به کشفيات عظيمی زده است که وی اين صالحيت را دارد !!از مدتی است که ھاشميان  استاد استادان

 ۀن طرح ھای ھاشميانی را به شيوا گوش به فرمانش  مخالفۀی  دلش خواست القابی را حاتم بخشی کند  ودو چوکرسک

ن  اخواھد مخالف پندارد ومی دھند يک چوکره اش  ھر مخالف را مانند خود روانی می  مورد توبيخ قرارمی"ھاشمخانی"

  .نی زن ستيزی برھمه  می تازددش يع استاۀاستاد خود را تداوی کند وآن ديگرش با حرب

 ديده شود ابتذال استاد وچوکره "جرمن جرمن" "موسی" نظر خواھی افغان جرمن يا به گفته آقای  قاضی ۀاگر صفح

 استاد را باعناوين پير خانه و پاچا صاحب  "قاسم باز"به خاطر  اين القاب بخشی آقای . ھايش حد ومرز نمی شناسد 

  . را نيز درلست خود اضافه نمايد "حامد نويد" است تا نام  آقای نواخته واز ايشان خواسته

يا بدون کدام مقصد خاصی خواسته است که برای شاعر دوست داشتنی اش   خواسته استاد را مسخره کند و"باز"يا آقای 

  .تا اگر توانسته باشد از خرس موئی به دست بياورد . لقبی از ھاشميان تقاضا کند 

   . آقای باز را می آورم وبه دنبال آن جواب ھاشميان راۀی شود اول نوشتاگر باور تان نم

  

  ٠١.٠٩.٢٠١۵تاريخ « 

  ! يک پشنھاد خالصانه و دوستانه به استاد محترم و ګرامی پاچا صاحب داکتر سيد خليل هللا ھاشميان، پيرخانه ما 

  مستفيد ميسازيد واقعآ می باليم، بسلسله پشنھادھای عالمانه تان که ھميشه ما خوانندګان اين پورتال را 

چی ميشه اګر در پھلوی نامھای دو خواھر با احساس و وطن پرور ما، ھر يک صالحه وھاب واصل و . استاد بزرګوار

  .شيما عفوری که کانديد لقب استادی است، اسم شاغلی حامد نويد شاعر توانا و خوش کالم را نيز عالوه نمايد

 بلند پرواز افغانی مااست، که الحمدهللا نام وی و شھرت اشعار وی در کشورھای ھمسايه ما حامد نويد نيز يکی از شعرا

  .نيز در مجالس و محافل شعرا ان کشورھا شھرت و محبوبيت بسزای دارد

   پ-  ويراستاری نشده- »از بارګاه ايزد متعال عمر دراز بشما بزرګوار و محترم خواھانم، صحتمند باشيد،

 از جواب به آقای باز يکبار خود را مطلع می ساخت که در ديپارتمنت  ھنر ھای زيبا که در چوکات کاش ھاشميان  قبل

 ازسطح کورس به ١٩٧۵ به صفت کورس تأسيس گرديده بود  ودر سال ١٩۶۶پوھنځی ادبيات وعلوم بشری در سال  

از سطح ديپارتمنت  به سطح پوھنځی  ارتقاء نمود  کدام رشته ھا تدريس  ١٩٨۴سطح ديپارتمنت ارتقاءنموده ودر سال 

  در بخش ھای مجسمه سازی، نقاشی، گرافيک، تياتر، سينما وپوھنځی ھنرھای زيبا دارای شش ديپارتمنت(می شد 

  )موسيقی بود
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  ٠١.٠٩.٢٠١۵تاريخ «  

  !صاحب ) باز(وطندارمحترم شاغلی 

 اما شما شايد خبرنداشته باشيد که - م وھم رواداری شما بجناب استاد حامد نويد ميباشدپيشنھاد شما نمودار حرمت واحترا

 شاعر توانا بوده شاعری -جناب استاد حامدنويد مانند من استاد پوھنتون کابل در دپارتمنت ھنرھای زيبا تدريس ميکردند

پدرشان که آن مرحوم راماما ميخواندم،  -راازپدرمرحوم مغفور شان استاد غالم احمدنويدبطور ميراث نصيب شده اند

 -سروده اند) مکتب ھندی(زيراازاقارب مادری من بودند، يک شاعر نامدار افغان است که بھترين اشعار به سبک 

حاصل کالم اينکه من صالحيت اعطای لقب را بمحترم استاد حامدنويد ندارم، ايشان خودشان صالحيت اعطای چنين 

 - ويراستاری نشده -». سيدخلل هللا ھاشميان -با عرض حرمت .  باشند يا بشاگردان خوددارندلقب را بھرکسيکه خواسته

  .پ

آقای ھاشميان می گويند که من صالحيت ندارم که به آقای نويد لقبی اعطا کنم بلکه خود آقای نويد صالحيت دارند که به 

ن اين جا صحبت باالی شعر وشاعری ست نه باالی آقای ھاشميا. ھر کسی که خواسته باشند  چنين لقبی را اعطا کنند 

بنامد  يا ھرکی استاد پوھنتون » استاد ادب دری«که آقای نويد خود وديگران  را..... مجسمه سازی  ونقاشی وگرافيک و

  .بود حق دارد در تمام رشته ھا خارج از مسلک وتخصصش  القابی را  ببخشد

به عقلت   بيرون می شد  بزرگان فاميل می گفتند خدا از عمرت بگيرد ودر قديم ھا وقتی سخن نا صوابی از دھان ما

بيفزايد  اما از ھاشميان سرچپه است خدا از عقلش گرفته وبه عمرش افزوده  وخودش ھم به اين معترف است چنانچه در 

   . هللا ھاشميان نوشته استخلل کوتاه به جواب آقای باز به جای خليل هللا  ھاشميان  ۀھمين نوشت

که   تان تا جائیۀ آن داکتر روانی  متلی داريم که می گويد کل اگر طبيب باشد سر خود را تداوی کند  در خانۀاما دربار

ً شما اگر از آن جا شروع کنيد  بھتر است  بعدا به ؛ پيدا می شود کافی آدم ھای روان پريشۀمن شناخت دارم به انداز

  .ر نزولی خود را بپيمايد فکر تداوی ما شويد تا گراف خودکشی  سي

 خود ھاشيمان با زن ستيزی عجين گشته است کسی که به دست بوسی مال عمر اين نماد ۀ زن ستيزی ، کارنامۀودربار

  .جھالت وزن ستيزی مباھات کند می تواند ديگران را به زن ستيزی متھم کند 

وز بر يک دختر ھندو را زن ستيزی به شمار  ولی چوکره اش با چراغ کشی  ھم زن ستيزی را نشخوار می کند و تجا

  .نمی آورد 

  

  

  

  

 

 


