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 Social  اجتماعی

  
  محمد ناصر مستجاب ــ بلغاريا

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٨      
   

  ناز شاگرد ھنرمند رود بر استاد
  

است، خيلی گويای حال کارکنان اين مصراع معروف را که نمی دانم، از طبع کدام شاعر فرھمندی تراوش کرده 

از مدتيست که داکتر . يافته ام؛ البته اين نکته را در مفھوم منفی آن مد نظر دارم»  آنالين- افغان جرمن«پورتال 

خود را ھمه کاره و کالنکار اين وبسايت ساخته و ديگران را وا می دارد، که به » ھاشميان«صاحب سيد خليل هللا 

  .دھلش برقصند

ناصر «را نيز نوازش داده و اين طور وانمود می ساختند، که گويا ن  در چند نوشتۀ خود م"شميانھا"جناب 

دنباله روان ازين کار استاد به وجه احسنش پيروی . باشد می» ولی احمد نوری«شخص خود جناب » مستجاب

د، کسی خود را نام مستعار کردند؛ چنانچه در يکی از نوشته ھائی که در دريچۀ نظرخواھی اين وبسايت نشر شده بو

می » نوری صاحب«داده بود، که باز اشاره را به سوی جناب » منصف انصاف ـ ھمسايۀ مستجاب در پاريس«

تقليد نموده رفتند و ھر آنچه را اين استاد مستبد به خورد » ھاشميان«اينھا ھمه از استاد خود، داکتر صاحب . رسانيد

  . را نشخوار می کردندشاگردان خود می داد، شاگردان ھمان

نيز نخواست از ديگران » نبيل عزيزی«به نام آقای » ھاشميان«اينک يکی ديگر از شاگردان وفادار داکتر صاحب 

مسکين تاختن » مستجاب«بر سر » از اقيانوس تا لب جوی«او ھم آمد و طی نوشتۀ خود زير عنوان . پس بماند

ھمرديف ساخت، که اوج » تشناب«را  با » مستجاب«شی گزيده و او در ھتاکی حتی از استاد خود نيز پي. گرفت

نبيل و «رديف بسته کند و » بيل«را با » نبيل«اين قافيه سازی بدان می ماند که کسی . بايدش دانست» توھين«

  .بگويد» *بيلد

ھم استاد  چرا پيوسته از کارھای زشت آن جناب تقليد می کنند؟ شايد "ھاشميان"نمی دانم که پيروان جناب 

درھر صورت؛ . کدام کار پسنديده و کدام جنبۀ مثبت و نکو نداشته باشد، تا شاگردان از آن پيروی بکنند» ھاشميان«

مرتکب می شوند، پاداش آن خواھی نخواھی به استادشان » آنالين -افغان جرمن «ھر کار خرابی را که کارکنان 

  :می رسد، که » ھاشميان«داکتر صاحب 

  !نرمند رود بر استادناز شاگرد ھ

قلمداد می فرمايند و » استاد اسبق ادبيات پوھنتون کابل«با وجودی که خود را ھميشه و با مباھات » ھاشميان «آقای

رستم « در ادبيات "ھاشميان"اين فخرفروشيھا را شاگردانش نيز به رخ خاليق می کشند، که گويا داکتر صاحب 
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 پای عمل پيش می آيد، می بينيم، که ايشان در اولين گام ادبی ھم ناکام است، مگر وقتی» دستان و نادرۀ دوران

و شناختن سبک نوشتۀ نويسندگان يکی از مسائل ابتدائی ادبيست و کسی که خود را در ادبيات » سبکشناسی«. ھستند

ولی احمد «ب با جنا» ناصر مستجاب«ھميشه باالباال می برد و بر مردم ناز می کند، بايد بداند که سبک نوشتۀ 

باقی » ادعای مفت« متأسفانه فقط در حد "ھاشميان"تمام سخنان جناب . ًقطعا و از ھيچ نگاھی ھمنوائی ندارد» نوری

  .تواند مصداق عملی يافته نمی»  پوھنتون کابل"اسبق"استاد نامدار«می ماند و ھيچ گفتۀ اين 

دگان زبده در زمينه داد سخن داده و حق مطلب را به بيشتر نمی خواھم موضوع را دنبال کنم، چون قبل از من نويسن

  :نيکوئی اداء کرده اند و

 »!در خانه اگر کس است، يک حرف بس است«
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