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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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        جرمنی- رحمدل

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٧

  به سلسلۀ استادان ادب دری
نم باشد از که در توا نمايم و تا جائی چنانچه از اسم من معلوم است من رحمدل بوده و در قضايا دلسوزانه برخورد می

  .حق و عدالت دفاع خواھم کرد

ًکه ھموطنان برون مرزی ام اطالع دارند اخيرا دو ستارۀ درخشان در آسمان شعر و ادب دری يعنی زبان  طوری

جريان طوری آمد که يکی از . مادری ھمۀ ما چنان تابناک درخشيد که چشم وھوش ھمه را روشن ومنور گردانيد

 دانش و نبوغی که دارند مالحظه فرمودند که پيکر نفيس شعر و ادب دری در حاشيۀ ، با فھماستادان سابق پوھنتون کابل

        .               زبان دری محو و منحل خواھد شد  دراز نگردد و نجات داده نشود، ادب وکمکپرتگاه عظيمی قرار دارد و اگر دست 

ند دو ستارۀ درخشان را مد نظر گرفتند و در صدد معرفی ايشان به عموم که دار م متين و ھمت واالئیجناب شان با عز

مشروعيت . که درين امر خطير دچار مشکل نگردند اين دو ستاره را از جنس نفيس انتخاب کردند گرديدند و برای اين

که بخواھند  اعطا  یھرکسه و حق انتخاب خود شان واضح بود مدتی استاد پوھنتون بودند و حق داشتند چنين القابی را ب

را نيز به اثبات برسانند، اشعاری از ھردو را مطابق به قوانين بديع و  لياقت ستاره ھا که عظمت و برای اين و. نمايند

آيا دليل و برھانی به لياقت، عظمت وبزرگی اشخاص ازين باالتر وجود دارد که . رخ ھمه کشيدنده بيان نقد کردند و ب

 ءئيد چند نفر ديگری از ادباأ گذارد ؟ تا اينجا امر بر وفق مراد است اما تصحهئيد و أرا ت ھنتون آناستادی از استادان  پو

 تيلفون ايميل، خواھش و. سازد تکنالوژی عصری تمام مشکل را حل می. شود  نيز ضروری پنداشته میءوفضال

نفر که حاضر شدند   ٢٠ الی   ١٦ در حدود  که ازخود رای و ارادۀ آزاد و مستقل ندارند ، ترتيب لستی از آنانیتقاضا

  .خواھش و تقاضای استاد را قبول نمايند از ھمه جھت زمينه مساعد گرديد

 ھم یشود حاضر گرديد و تعداد کثير ديگر ند که البته در دعوت ھر ھموطنش حاضر می  سفير کبير افغانستان در ھال

سيقی شنيده شد وعکس ھا منتشر گرديد اما در نتيجه خورد و نوش صورت گرفت مو. به اثر دعوت حاضرگرديدند

اعطای اين لقب به قيمت عزت و حيثيت جناب ھاشميان تمام شد و آن بيچاره از طرف اشخاص خبير و دانا آنقدر بی آب 

  .    کس در تمام عمر خود به اين بی آبی مواجه نشده است حيثيت گرديد که ھيچبی و 

بزم پرچم تازه از گويا ن آن مجلس عليا وزيبا و جھان شمول به اسم مبارک زلمی رزمی که ااکنون يکی از حاضر

با دشمنان جھالی از قماش ھاشميان پای به ميدان گذاشته است،  روياروی "رزم"نوازی و عبوديت دولت استعماری به 

ًاخيرا به دوتن از شاعران : اجعون انا  و انا اليه ر: ( جمالتی نثار بعضی ھا کرده است که خالصه اش اين است

ھموطن ما در غربت آباد از جانب سفير افغانستان و ھاشميان سابق استاد پوھنتون کابل درحضورجمعی از فرھنگيان 

عده ای ديگر مثل روز مولود نه خوش بودند و نه .  از طرف عده ای به نيکوئی استقبال شد . لقب استادی دری اعطاشد
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. ز فرط غضب مردند ، کفيدند و ھشتاد پله شدنداخون حسادت شان آنقدر بجوش وخروش آمد که عده ای ھم . خفه 

خوشا به سعادت . العا لمين  آمين يا رب. خداوند درجۀ شھادت را نصيب اين ھموطنان باغيرت و قھاروک ما بگرداند

  .)شان مرگ آخر شان باشد

گويد از فرط غضب و حسادت مردند و کفيدند و  ک عده را میخود ميبالد که يه جناب رزمی صاحب ازين امر آنقدر ب

م ھاشميان تسليم شده اند و ازخود عزکه به گفتۀ  جز کسانیه که ب يعنی اين. خواند را ھم می  وفاتحۀ شان ھشتاد پله شدند

  . و اراده نداشته اند ديگر ھيچ کسی حق زنده ماندن ندارد

ه تا سر تعظيم ب. من بفرسته کنم که لست ھمان اشخاص حسود را ب ًرزمی صاحب محترم از شما جدا خواھش می

 را ببوسم و به چشمان خود بمالم زيرا آنان کسانی اند که ھمه چيز را می حضور شان خم کنم و دست ھای ھرکدام شان

 آنھا حسود . عاقل و با وجدان اند،روند  به زيرحرف و خواھش کسی ديگر نمی،اندل  ثابت و مستقۀ دارای اراد،فھمند

که به مراتب شعر و لياقت شان  ازحق آن شاعر خانمھائی. کنند نيستند صرف از حق ديگر خواھر ھای تان دفاع می

  . ازين دو بيشتر و بھتر است

دانستيد به يک شاخۀ ادب که   نبرده ايد اگر میه ایشما ازادب و ادبيات دری به يقين که تا کنون چيزی ندانسته ايد وبھر

ديگران ه ن اشعاری نيست که نسبت بآھمين شعر ھم که متوصل شده ايد ازه که ب شديد، حال آن  متوسل نمیشعر است

 نخوانده اند و نه ديگران "استاد ادب دری"خرنظر کنيد، ھيچ کدام خودرا أبه شاعران متقدم و مت. التر باشدبابھتر و 

ن شرم دارند و خواھش اخيرم آيد که شعر و شاعران ازراه انداخته اه بازی مضحکی ب .کسی را چنين لقبی داده اند

  .ازشما ھمين است که کمی بشرميد نه اين دوخانم و نه ھاشميان را ازين بيش مفتضح و رسوا نسازيد

 


