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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 16/09/2015 پنجشیری صفدر غالم پوهاند

 پیشنهاد اعطاِء لقب به دو شاعر

  محترم دوستان

 صفدر پوهاند محترم جناب تصدیقی نوشتۀ

 افغان پورتال از قبل چندی که پنجشیری

  به نظر بود رسیده نشر به آنالین جرمن

 در های پرش بعضی تخنیکی مشکالت

 سبب که بود گرفته صورت ایشان جمالت

 گردیده ها بعضی برای تفاهمات سوء  

 شکل به را شان اورجینل نوشتۀ اینک

 نشر به شان خود امضاء با و عکس

 معذرت ایشان حضور از رسانیده

 .میخواهیم

************ 

آقای سید خلیل هللا هاشمیان در پوهنحی 

در ادبیات یک محصل الیق و ساعی بود. 

صنف چهارم که من فلسفه را تدریس 

میکردم،  او رسالۀ لیسانس خود را 

دررشتۀ فلسفه و پیرامون سیر فلسفه در 

یونان و افکار افالطن و ارسطو نوشت که 

توسط من و استادان ایپارتمنت زبان و 

 ادبیات دری با تقدیر و تحسین تقدیر گردید.

در کدر علمی فاکولتۀ ادبیات که مدتی من 

 آمر دیپارتمنا زبان و ادبیات دری بودم،
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

استاد هاشمیان برای مدت هشت سال مضامین دستور زبان دری، تأریخ ادبیات دری و هم زبان انگلیسی را تدریس 

 میکرد و تا رتبۀ علمی پوهنمل ارتقاء یافته بود که چانس تحصیل به امریکا نصیبش شد.

برگشت و برای مدت چند ماه  بعد از ختم تحصیالتش در امریکا با با درجۀ داکتری فلسفه در علم زبان شناسی به وطن

مضمون زبانشناسی را در چند دیپارتمنت انگلیسی سرپرستی می نمود که من درین زمان آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات 

ستهای افغان متوجه این آن زمانی بود که کودتای کمونستی رخ داد و روسها و کمون عربی در پوهنتون کابل بودم.

استادان و محصلین مسلمان را شکنجه کردند، کشتند و عدۀ زیادی را هم مجبور به ترک پوهنتون کابل شدند، تخریب 

 وطن و مهاجرت ساختند که من، داکتر هاشمیان و یک عدۀ دیگر شامل همین گروه آخری بودیم.

شوروی هنگامیکه افغانستان تحت اشغال شوروی بود و افغان های مهاجر در هر جا به قدر توان شان به مقابل اشغال 

 ( تأسیس کرد و ازین طریق1988را در سال )« آئینۀ افغانستان»مبارزه می کردند، داکتر هاشمیان در امریکا مجلۀ 

در پهلوی سائر نشرات افغانی، مبارزات قلمی افغان ها آغاز گردید که نه تنها برای حفظ فرهنگ و زبان های 

 افغانستان به گوش مردم جهان رسانیده میشد.  افغانستان مؤثر بود، بلکه ازین طریق مظالم شوروی در

مجلۀ آئینه با همکاری دانشمندان، نویسندگان، شعراء و ادباِء افغان شکل یک کانون فرهنگی را اختیار کرد و استعداد 

طریق این مجله به همکاری مرحومین پوهاند محمود نسیم نگهت و استاد محمد  های مختلفی را شگوفان ساخت. از

 تف مشاعره های صورت گرفت و به مستحقین القاب ادبی و جوائز اعطاء گردید.طاهر ها

برای دو شاعر زن افغان را که داکتر هاشمیان اشعار شانرا به « لقب ادب دری»پروژۀ ادبی متضمن پیشنهاد اعطاِء  

اساس موازین علوم معانی و بدیع و بیان ارزیابی نموده اند، این مطالعۀ ابتکاری قابل تمجید است. اشعار و آثار 

من که در دیپارتمنت های دری و بل وصف و تقدیر میباشد. شاعران مذکور که درین پروژه گسترش یافته است نیز قا

عربی پوهنتون کابل شاگردان اناث داشتهم و همیشه مشوق و طرفدار تعلیم و تربیۀ نسوان در کشور خود بوده ام، 

خوشی و افتخار است که با دو بانوی دانشمند، دو شاعر با استعداد افغان هریک محترمه خانم اکنون برای من جای 

الحه وهاب واصل ومحترمه پوهندوی شیما غفوری از طریق اشعار شان آگاه میشوم. اشعار بسیار زیبا و عالی، ص

 اکثر واجد زیبایی ها و صنایع ادبی سبک خراسان که در کشور عزیز ما افغانستان عمومیت داشت. 

برای هریک از دو « استاد ادب دری»لقب  این پروژه و اشعار مندرجه در آن به صورت علمی ارزیابی شده و اعطاءِ 

شاعر موصوفه کامالً بجا و مناسب می باشد و من این لقب را برای این دو استاد محترم تبریک میگویم و امیدوارم از 

طریق اشعار نغز و خدمات فرهنگی ان دو شاعر، شگوفایی بیشتر نصیب طبقۀ نسوان کشور گردد. مساعی داکتر 

 و تقدیر از استعداد های طبقۀ نسوان کشور قابل تقدیر است. هاشمیان برای معرفی

    با احترام

 پوهاند غالم صفدر پنجشیری آمر اسبق دیپارتمنت زبان و ادبیات دری و عربی پوهنتون کابل   
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