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 ۰۴/۱۲/۲۰۱۵                              جوزجان -  تاش  بیکمراد
 

 و پاسخ به داکتر سید خلیل هللا خان هاشمیان« قلب آسیا»کنفرانس 
  

کسانی که این نوشته را می خواهند مطالعه کنند، تقاضا می کنم تا نوشته های داکتر صاحب سید خلیل هللا خان 
» و مقالهء  2015نوامبر  27نشر شده به تاریخ « قلب آسیا" در پاکستانکنفرانس :"» هاشمیان را تحت عنوان 

افغان جرمن   در پورتال فخیم 2015دسمبر  2به تاریخ   ارتباط بیکمراد خان با کنفرانس " قلب آسیا" نشر شده
شاراتش برای ا را که به دست نشر سپرده شده است ، مطالعه فرمایند تا عبارات این نوشته و نقل قول ها و  آنالین

 شان گنگ نباشد. اینک می پردازم به پاسخ داکتر سید خلیل هللا خان هاشمیان:

، به دیدن یک پیش از اینکه معاون اول جاللتمآب داکتر محمد اشرف غنی شود ستر جنرال عبد الرشید دوستم  -1
در » یده بود و پرسیده بود : پسر خرد سال دوستش را در کوچه د  فاریاب رفته بود،« اونجالد» دوستش به قریه 

جنرال صاحب وارد خانهء دوستش می شود و بعد « شیر برنج» کودک پاسخ داده بود « خانه، چه پخته کرده اید؟
، جنرال دوستم جنرال دوستم طعامی تهیه کند  از خوش آمدید، دوستش میخواهد از مهمانخانه به خانه برود و برای

با شنیدن این حرف جنرال،   میزبان« برنج صحیح است ، تکلیف اضافی نکش! ربای ! همو شی» برایش می گوید 
در مطبخ   به سرعت بر می گردد تا دست جنرال صاحب را به خاطر این کرامتش ببوسد که از غذای پخته شده

در بیرون حویلی پرسان   مپ کرامت مرامت نیست از پسرت : گپ خانهء او خبر دارد؛ اما جنرال می گوید
برخالف پندار داکتر صاحب هاشمیان این کدام   بگویم که که چه پخته اید گفت : شیر برنج!!، من هم باید   دمکر

چند سال قبل   صبح معلومات 8ساعت از آرشیف بسیار ضخیم  24که من در ظرف کمتر از   تالشی عظیمی نیست
را احتوا  ومات وافر و زیادی که صدها صفحه نوشتم؛ معل« قلب آسیا»را ، دستیاب کرده باشم ؛ بلکه فقط در گوگل 

می کرد؛ روی صفحهء کمپوتر آمد ؛ بناء این معلومات را من در چند ثانیه محدود به دست آوردم و شما هم می 
به همکاری من نیازی نیست؛ اما   توانید اخبار مورد نیاز خود را ، بدون مراجعه به من ، از این طریق پیدا کنید

 چرا در اینجا ذکر کرده اید، چون من از آن نقل قولی ننموده بودم.  را« طلوع»زیون نمی دانم تلوی

من از اعالن طالبان از حمایت مکاتب ناراض نیستم ، شگفتی من در این است که با وجود جنایتکاری طالبان  -2
زموده ، آزمودن آ»، شما بار ها گفته اید و نوشته اید که شما چگونه به حرف های آن ها باور می کنید

بشناسید.   ساله طالبان یادآوری می کنید ؛ باید طالبان را بیش از دیگران 20شما که از جهالت  « خطاست
حتی چشم کور رهبر ملعون شان را هم بوسیده اید ؛ می دانید ایشان چقدر متمدن اند !؟ اما آن طالبانی که   که شما 

را   تروریست های جهان عرب را به دوش داشتند ، تاکزار های شمالیو   وطن را ویران بکردند ، میزبانی اسامه
از   زنان را  ، در تخار و مزار مصیبت بیافریدند و در کابل ریش مردم را به اریکین اندازه بگرفتند و  بسوختند

تاد عبد العلی اس  و پوشیدن بوت سفید مانع بشدند و مهمتر از همه اینکه  دولتی و تحصیل و تعلیم کار در ادارات 
مزاری رهبر بزرگ یک قوم را به شهادت برساندند و داکتر نجیب هللا را از دفتر ملل متحد بیرون بکردند و به امر 

دارد ،   این جناوری ها را در فایل و ریکارد خود  باداران شان ، مظلومانه به دار بیاویختند، با گروه جناوری که
ه اید؛ چگونه باور می کنید که آن ها به گشایش مکتب ها اجازه دهند و شما شما که تلخی و گرمی روزگار را دید

برای دختران هم اجازه دهند . مگر نشنیدید که یک روز بعد از آن اعالن ، پوهنتون   بزرگوارانه تقاضا کرده اید
فتتاح گردد ، ایا آن مکاتب ا  راکت باران کردند.مگر به اساس تجربه ، احساس نمی کنید که وقتی که  بغالن را

اجازه می دهند تا نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان تدریس گردد ، یا مثل یک مکتب در قندهار قومی ترانه 
پاکستانی ها . عوض : دا « یا همان : پاک سرزمین شاد . کشور حسین شاد باد  پاکستان در آن تدریس می شود

 د هر افغان دی .  دا عزت –وطن افغانستان دی 

اگر اجازه هم بدهد ، برای این مکتب را اجازه می دهد تا کودکان مظلوم را جمع کند و به   طالب دشمن علم و دانش
« مرگ »و میدان   گردآوری بکند و آنان را به سوی کشتارگاه بپردازد و از میان شان انتحاریان  مغز شویی آنان 

تا در لوح  هیچ مکتب باز نباشد،   که طالب نفوذ دارد،  یاعزام بدارد. من ترجیح می دهم ، جای« بهشت»به نام 
با هیچ اندیشه   و اندیشه آن کودکان معصوم  و تروریستی حک نگردد  باصفای دماغ آن ها هیچ حرف خشونت
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افراطی آلوده وملوث نشود .اگرچه آن مکتب در پشتون زرغون باشد یا باال مرغاب یا خاک سفید یا یمگان و یا 
می شناسند ، فقط به فکر تولید جنایتش است . . وسبب عقب ماندگی  افغانستان   که مردم  ا طالبی رادرقد. زیر

ملیارد دالر امریکایی ها برای آبادی مصرف می شد و افغانستان عزیز ما  80 ؛   افغنستان. اگر طالب نمی بود
ند جنایتکار بنیانگذار این عقب ماندگی وضع دیگری می داشت ؛ طالب عامل عقبماندگی افغنستان است و مالعمر آخ

. 

و مدیران آنرا  }مؤسسان{صبح را نخوانده ونمی خوانم، زیرا موسسین  8نوشته اید که من نشریه   شما -3 
و از ان استفاده میکنم.   فکر کنم این نوشتهء کیست ، آن را میخوانم  بدون اینکه  من برخالف شما  «میشناسم

وانم استفاده می کنم، باوجودی که می دانم شما چشم مالعمر آخند را بوسیده اید . نوشته نوشته های شما را می خ
های داکتر سید حمید هللا روغ را با اشتیاق می خوانم ، با وجودی که می دانم موصوف خواهرزادهء حیدر مسعود 

و کتاب های  همین پورتال مقاالت  است ، اما این قرابت هیچ تاثیری در استفادهء من از نوشتهء ایشان ، ندارد . در
نوشته های میرمن نظام و شاغلی   استفاده می کنم ، یادداشت می گیرم مثل  استاد سیستانی را می خوانم ،

صبح ، انیس ، مجاهد، سرنوشت ، چراغ ، ماندگار و 8را نیز مطالعه می کنم . ویسا،   حتی سایت طالبان  کاظم.
آن و   می خوانم و از هرکدام سطری که برای عزت افغانستان و عزت مردمهر مجله ای که به دستم بیاید 

 و بزرگان وطن ، نوشته باشند، خوشحال می شوم.  رهبران

از سبک  در آن  را نظریه ارتباطات می گفتید(   صحبت کرده اید ) کاشکی آن  شما از تئوری های مخابره -4
این حرف را   «صبح و تلویزیون طلوع دارد 8به نشرات شباهت زیاد » استنباط کرده اید که   نوشته من

من   :»نگاشته اید   نوشتهء تان ، قبال شاید یک دقیقه قبل 2شماره   نوشته تان ذکر کرده اید ؛اما در 3شماره   در
صبح را هیچ وقت نخوانده اید و در آینده  8بناء شما که « صبح را هیچوقت نخوانده و نمی خوانم  8نشریه 

جرمن آنالین  –افغان   دریچه نظریات پورتال  و شاید اولین بار چند سطر نوشته مرا در  قصد دارید تا نخوانید  هم
صبح را  8مطالعه کرده باشید ، بناء این سبک شناسی شما دارای کدام معیار و اساسات است که شما بدون اینکه 

صبح دارد!! شاید اگر من از سبک نوشته شما  8با « ادشباهت زی» خوانده باشید ، سبک نوشته مرا دریافته اید که 
صد   با ده ، دوازده کتاب و  حرف بزنم با خواندن ده ها مقاله شما به حق باشم و یا از سبک نوشته استاد سیستانی

ها مقاله اش، حرفی به جا باشد ، همین طور قضاوت در مورد سبک نوشته های غوث جانباز یا داکتر زمانی و یا 
که بدون اینکه چیزی را بخوانید ، سبک آن را می  نیر قیس کبیر و یا ولی احمد نوری ؛ اما این کرامت شما انج

می برید، این کرامت شما را شاید هیچ زبان شناسی نداشته   پی به سبک آن   یک نویسنده  سطر 15دانید و از 
دارد آن را تا کنون نخونده « سبک شناسی » نام  کتابی به« بهار» دانشمند ایرانی   باشد. خوانده ام و شنیده ام

که آن مرحوم با وجود نگاشتن   تا ، سبک شناسی را فرا گیرم ؛ اما گمان نمی برم  تالش می کنم تا آن را بیابم  ام؛
حرف   بداند که سبک فالنی چگونه است. و اگر جدی تر  که ناخوانده  اثری در این مورد، کمال شما را داشته باشد

مشغول نگارش اند . مثلی که به خاطر  و در آن   یک روزنامه چندین نفر همکار قلمی دارد   زنم ، باید بگویم ب
، نمی توان از سبک افغان، جرمن آنالین حرف زد ؛ زیرا هر   تعدد نویسندگان پورتال افغان، جرمن آنالین

صبح غلط است .  8شما نیز در مورد سبک  این حرف  سبک خود را دارد ، همچنان نویسندهء این پورتال فخیم 
ده ها نفر آمدند و رفتند ، سبک داکتر سپنتا و سبک   و  هفته نامه ای بود که روز نامه شد ،  صبح 8زیرا 
که فردوس کاوش،   که در آن روزنامه، مقاله می نوشتند از هم فرق داشت ، یا آنچه  شادروان اخگر  نگارش

بنادء صحبت کردن از سبک در یک  سند ، طرز نگارش هرکدام فرق دارد!! رامین شاهین و آژند می نوی
، غلط محض است. زیرا هرکس سبک جداگانه دارد.  در زبان شناسی   با وجود احترام به تخصص شما  روزنامه

در دو اثر ، سبک جداگانه داشته  می تواند   محتویات کتاب هایش  به اساس گوناگونی   یک نویسنده  حتی
بیدل برالسی ثم « طلسم حیرت» با مثنوی « محیط اعظم» شاید یکی از بارزترین نمونه ها سبک مثنوی  شد. با

در تصوف می نگاشت ، بدون شک ، سبک   کتابی  «شهنامه» دهلوی باشد. و اگر فردوسی عوض حماسهء 
حتوای تصوفی ، به گفته شما و از نگاه عروضی ، شاید بحری را می گزید ، که با م  حماسی شهنامه را نمی داشت

 می رساند.« چسپش» 

ترکیبی از نامهای » خود  به گفتهء   به نام مبارک من دقیق شده اید و آن را  خویش 3شما در هین مالحظه شماره 
چگونه تر کیبی از نام های ترکمنی « بیکمراد» داکتر صاحب ، شما بگویید که   خوانده اید.« ترکمنی در افغانستان

« بیکمراد»یعنی   منطوق ظاهری نوشته شما این است که در افغانستان نام های ترکمنی زیاد است و نام مناست. 
و مراد کدامش ترکمنی است ؟ نشود خدا ناخواسته   از آن نام ها است . شما بفرمایید بگویید که این بیک  ترکیبی
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در کدام   است ، از نوشته شما« حجت»ف شما گپ و حر  مردم به نام اینکه شما داکتری زبانشانسی دارید و هر
بیکمراد،  » که :  کسی از شما نقل قول کند   در محفل دانشمندان کشور های همسایه مجمع علمی به خصوص 
و او بیچاره بگوید زبانشناس   و طرف مقابل بگوید ثابت کن.« در افغانستان است  ترکیبی از نام های ترکمنی

 چنین فرموده است !!!کشور ما داکتر هاشمیان 

می « ښه راغالست» گفته اید، من هم آن را اصالح نموده شارا « شه راغلی» که مرا   تشکر و سپاس فراواون که
 گویم.

حرف زده اید ؛ اما از   خویش« اطالع و تنویر» با مطالعهء تاریخچه قلب آسیا از   شما در مقدمهء نوشته تان -5
پاکستان........اکنون می »مطلع شده اید و نه هم تنویر!! ، زیرا شما نوشته اید که : نوشته شما برمی آید که که نه 

ومردم این سرزمین تعلق دارد ، از طریق سیاسی سرقت   خواهد لقب تاریخی و عنعنوی "قلب آسیا" را که به قلمرو
در پاکستان، در تضاد با ادعای   «قلب آسیا»انعقاد کنفرانسی به نام » و قبل از آن فرموده اید که :  « نماید!!!

سر گپ خود عاشق هستید و متاسفانه تنویر نشده اید ،   زیرا شما هنوز هم  « افغان قرار می گیرد.  عنعنوی ملت
تعبیر کرده اید. یعنی   انعقاد این کنفرانس قلب آسیا را در پاکستان ، سرقت سیاسی لقب تاریخی و عنعنوی  زیرا شما

این سرقت تاریخی است، حاال اگر   بناء  عنوان : " قلب آسیا" در اسالم آباد دایر می گردد، تحت  چون کنفرانسی
انقره و آلماتا دایر گردد ، نظر شما چگونه خواهد   عوض اسالم آباد ، همین کنفرانس قلب آسیا در پکین ،

ر های خود برگذار کرده اند، عین قبال کنفرانس قلب آسیا را در کشو  چین ، قزاقستان و ترکیه هم که  آیا  بود؟.
از طریق سیاسی سرقت می کنند .   لقب تاریخی و عنعنوی ما را  که آن ها نیز  حکم را در باره آنها هم می کنید

م در اسالم آباد انجام می دهد، عین همین  2015دسمبر  9  به تاریخ را که قرار است پاکستان   زیرا همین کاری
و عنعنوی   لقب تاریخی با  2014و چین در اکتوبر  2013و قزاقستان در اپریل  2011بر را ترکیه در نوام  کار

با قلب آسیا همان کاری را کند که قبال چین ، ترکیه و   تا  رسیده  انجام داده اند ، اینک نوبت پاکستان  قلب آسیا
تا هنوز در این رابطه تنویر نشده   اقزاقستان انجام داده بود و داکتر صاحب هاشمیان از آن خبر نداشت . چون شم

این پروسه ملی جاللتمآب حامدکرزی و داکتر زلمی   در تاسیس  اید و از این پروسه واقعا ملی اطالع ندارید.
رسول نقش داشت و مشورت های مفید جاللتمآب دکتور محمد اشرف غنی نیز در آن دخیل بود.شما برای اینکه 

آن را مطالعه کنید. زیرا تا مطالعه نکنید با چند سطر نوشته   ول نامه شش ماده ایتنویر شوید ضرورت دارید تا اص
 من تنویر نمی گردید!!

صبح و طلوع از یک کاسه آب  8بیکمراد که با   جناب آقای» نوشتهء تان درفشانی کرده اید که  6در شماره  -6
 رای شما آنقدر آسان است مثل بوسیدن چشم مالعمر.ما شاء هللا شما علم غیب هم دارید . افترا بستن هم ب« میخورند

در انصاف کار گرفت ، راستی چرا والیت را به استان ، تبدیل می کنند. یا   در مورد تغییر نام ها ، باید از
را به بازپخش. داکتر صاحب به مثابه زبانشتناس به تاریخ مراجعه کند و ببیند که   سارنوالی را به دادستان و تکرار

تغییر نام ها از چه وقت و برای چه هدف شروع شده است. این سارنوالی چه وقت سارنوالی شد ، نام سابقش چه که 
چرا همان رئیس جمهور و صدر اعظم   و لومری وزیر چه وقت پیدا شد.  این ولسمشر  بود ، چرا تغییر داده شد.

کار نمی بریم . در زبان پشتو که لومری  بلوچی را به  ونه فارسی و نه هم  که نه ترکمنی است ، نه ازبکی
گفت و « باش بکان»و در فارسی نخست که می توان به آسانی   داریم  در ازبکی هم برنجی داریم و باش  داریم

است همان رئیس جمهور عربی و صدر اعظم عربی را به کار برد ؛ اگر اجازه ترجمه   ، یا بهتر« نخست وزیر»
د ، به زبان های دیگر هم داده شود ؛ ورنه این استبداد زبانی است. داکتر محمد اشرف آن به یک زبان داده می شو

ستر جنرال عبد الرشید دوستم مردم جوزجان را مخاطب قرار داده فرمود: هیچ افغان  غنی در حضور معاون اولش 
اشرف غنی برابر بودن قد  از افغان دیگر نه کم است و نه زیاد. همه افغان ها برابراند. البته هدف داکتر صاحب

ها هم از آن جمله اند، بناء وقتی که امتیاز به یک   های مردم نیست، هدفش برابری معنوی همه مردم است که زبان
زبان داده می شود ، به زبان دیگر هم آن حق داده شود. حزب دمواکراتیک خلق افغنستان وقتی که به قدرت رسید 

، در آن کشوری که ده ها نژاد زندگی می   در امریکا صدای امریکا می گویند  یدمتوجه این استبداد زبانی شد. د
خوانده می « پشتون ژغ» کند ؛ از همینرو در آغازین ایام اقتدار حزب دموکراتنیک خلق، مجله رادیو افغانستان که 

ستان بود ، به غلط و به وازبک و پشه ای و فارسی زبان و پشتوزبان افغان  و ترکمن شد ف در حالی آنصدای بلوچ 
  همه مردم افغانستان تبدیل کرد. « آواز» استبداد زبانی نامش را پشتون ژغ گذاشته بودند ، به   اساس

د :»  فرض کنید در پاسپورت یک هموطن عزیر ما نوشته شده باشد   شما از تئوری های مخابره حرف زده اید،
اگر در   او را ببیند که وظیفه اش چه بود  قوط کند و پاسپورتطیاره سالکار س« ولسمشرد بهرنیو چارو سالکار
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یا پنجاب هندوستان یا در بیست و چند کشور عربی اگر طیاره اش سقوط کند،   بلوچشتان ایران و یا سند پاکستان
امور نمی دانند این مرحومی چه وظیفه داشته است؛ اما اگر مشاور  که با الفبای عربی آشنا هستند ،   مردم محل

 خارجی رئیس جمهور، نوشته شود ، چند میلیون نفر، می دانند که مرحومی که چه کاره بوده است؟

برای ترکیب تعلیم وتربیه ، مگر در زبان های افغانستان معادل وجود ندارد، چرا ترکمن ، بلوچ ، ازبک و تاجک و 
تعلیم وتربیه عربی را به کار برند و ازبک و افغانستان ، مجبور باشند که  مظلومان  و سایر   هزاره فارسی زبان

ازبکستان و « گوداگی»و ....نتوانند آن ترکیب را به زبان خویش ترجمه کند ورنه   ترکمن و فارسی زبان و بلوچ
بگیویند. باید این اجازه برای همه « او روزنی  شونی» خوانده می شود ، اما برخی اجازه دارند تا  ترکیه یا فارس

به همان نام های زمان اعلیحضرت امان هللا خان غازی رجوع کنیم و اگر برای یک زبان اجازه می دهیم   اباشد ، ی
عین   باید برای زبان های دیگر این سرزمین نیز  نجات دهند!!  ترکیب های زبان عربی  تا خود را از شر استعمار

 و دو هوا است.  غیر آن این یک سیاست یک بام اجازه داده شود. زیرا هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست. در

در قطار استعمال کلمات رکیک می   گفتن،« شیک پوش هالیود  نامزدش»گفتن و « اشرف جان»به نظر من  -7
یعنی داکتر سید خلیل هللا   به رهبران افغان اطالق کرد . و اگر از نگاه آن دانشمند محترم  آن را  آید و نمی سزد
یک  دارد؛ اما از نظر من     به درس و داکتری شان در رشته زبانشناسی  است ، ارتباط« توصیف»خان هاشمیان 

 و رهبرانش .  توهین است و تحقیر به یک ملت آن،  افغان ساده و روستایی ، استعمال 

از   منظورم»که هدف من عدم رضایت از افتتاح مکاتب نبوده ، بلکه   شما یاد آور گردم 8در پاسخ شماره  -8
رئیس جمهور مردم افغانستان و مرحبا گفتن به ستانکزی طالب، دشمن مردم   اخطار به داکتر اشرف غنی  مقایسه

 افغانستان بود؛ من نه تاریک نگرم و نه متعصب که بدینوسیله به تردید آن پرداخته می شود.

ند و جالب و جذاب جناب مسعود فارانی و نهایت سودم با الهام از نوشتهء تازه  را  9  این شماره  . چه بهتر -9
اختصاص دهم و از نویسندگان محترم مصرانه بخواهم   ؛ به یک درس زبان شناسی« جزئیات زبانی» تحت عنوان 

« بمنظور،بعرض،بسوال، بخاطر، براه، بملت، بپاکستان،بنام،بحیث،بخاک، بکابل اینبار»در نوشته های شان :   که 
به منظور،به عرض،به سوال، به خاطر، به راه، به ملت، به پاکستان،به نام،به »ند : این چنین جدا بنویس   را

 «حیث،به خاک، به کابل، این بار

  

ارتباط بیکمراد خان با قلب آسیا در این است که داکتر هاشمیان آقای عین الدن راستگو نوشتند که :   بعد از نوشتهء
و من از روی عین دیانتداری می   .ولت افغانستان در بلجیم استوی یکی از دوستان سفیر جدید مقرر شده ای د

اعظم سوگند بخورم.؛ اما جالبتر  راست نمی باشد و من حاضرم به خدای محمد    گویم که این حرف آقای راستگو ،
ان خوش شدم مرا به این راز آشنا ساختید که بیکمراد صاحب ارهمکیش» استاد هاشمیان است که نوشته اند:   خوشی

اما چیزي كه مرا به تاسف واداشت ، توهین و تحقیر داکتر سید خلیل هللا خان به یک  .« آقای عمر صمد میباشند
بانوی افغان است و استعمال الفاظ نهایت رکیک و من نمی دانم آدم نود ساله این چنین رکیک چرا بنویسد و دور از 

تشریح کنم ، یک   یک بانوی افغان. قبل از اینکه این توهین راادب قلم بزند. آن هم توهین نه به عمر صمد بلکه به 
عرصه عرفان و تصوف برای تان بیان می کنم . یک صوفی نامدار   درس اخالقی را از بزرگان

آن صوفی خواست تا از   احترام او را زیاد نمی کرد و همیش داد و واویال داشت ، شخصی در نزد  همسرش که 
و یا از صوفی بدگویی بشنود ، صوفی گفت کسی از زن خود شکایت و بدگویی نمی  همسرصوفی بدگویی کند 

آن زن از صوفی جدا شد و با شخص دیگری ازدواج کرد، باز همان شخص نزد صوفی آمد و   مدتی بعد  کند.
زن داستان گذشته را کشود و توقع داشت تا صوفی از همسر سابقش شکایت کند ؛ اما صوفی گفت حاال او  باب 

کسی دیگری است ؛ من چگونه راجع به زن یک کس دیگر گپ بزنم!!. اما ببینید اخالق داکتر هاشمیان را چه 
زیرا از مناسبت و آشنا شدن عمر صمد با داکتر عبدهللا و تحفۀگوشتی که او به ولینعمت خود » رکیک می نویسد : 
این چوکی بلجیم خیرات همان گوشت است و قبول کردن  .نمیشود اکنون پیدا آن نوع گوشت لذیذ -عرضه کرده بود

این توهین به یک بانوی افغان آنقدر صریح است که .« چنین خیرات نیز جاغری مانند جاغر عمر صمد بکار دارد
هر افغان مي ىانى كه آیا عمر  تعبیر های دگر کرد. در اینجا « نشخوارکردن»نمی توان آن را مثل شرح 

به اساس طبیعت حسود و   دیک میرمن افغان ؟؟!!، شاید عمر صم یا  ؛ یا یک بانوی افغان  توهین شده است  صمد
حقود افغانی خوش شده باشد که هنوز هم یک بانوی افغان با این حرف های واهی اذیت روحی می گردد !!!، زیرا 

انیت خواهر من و خواهر استاد کسی که است به حکم افغ أ، بانوي افغان هرعقد نکاح او نیست !!   دیگر آن بانو در
، آیا مناسب می دانند چنین چیزی به راست یا دروغ متوجه ایشان شود. هاشمیان یا دختر او به حساب می رود
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چند   نظام  راستی این استعاره و مجاز و کنایه از جمله همان جمالت منافی عفت کالم وقلم نیست که میرمن ماللی
، در «واال قدر» به سویۀ قلم بدستان ظاهرا  »... د: و نوشته بو  نموده   رتال اشارهدر همیمن پو  روز قبل به آن

استعمال دور از اخالق و عفت کالم، چشم و فکر خوانندگان را به جمالت سخیف و استعمال لغات سخیف تر می 
استعمال لغات سخیفتر می  نشانه بارز استعمال جمالت سخیف و ،نوشتهء داکتر سید خلیل هللا خان هاشمیان .« آالیند

داکتر هاشمیان نکات قابل تأمل دیگر هم داشت ، اما  ء باشد. من به این باور هستم ، دیگران را نمی دانم. نوشته
 همین جمالت سخیف او باعث شد، تا نوشته را بیش از این ادامه ندهم.

 بیکمراد تاش . دوستدار افغانستان
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