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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 5112/  10/  11 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 با زن ستیزی توأم حسادت
 

از روزیکه یک نقد ادبی باالی اشعار دو شاعرۀ نامدار افغان، محترمه خانم صالحه وهاب واصل و محترمه پوهندوی 
ین نشر شده، حسادت شیما غفوری، توأم با پیشنهاد اعطای لقب )استاد ادب دری(، در پورتال وزین افغان جرمن آنال

ی بقلم سه نفر که یک حسادت وزن ستیزی اخیرا  زی ها از جانب دیگر طغیان کرده است. این یها از یکطرف و زن ست
آن یکتن از متصدیان همین پورتال بوده و با نام مستعار )ناصر مستجاب( و دوی دیگر آن به نامهای آقایان )تیموری( 

 یکی دست چپی شعله پرور مقاالت شان نشر میشود، به ظهور پیوسته است.و)معروفی( از یک وبسایت ایدیالوج
آن یک که بنام مستعار)ناصر مستجاب( مینویسد، او قبال  یک مقالۀ  به دفاع از یک اثر مرحوم خلیل هللا  خلیلی بنام 

بکلوریا و شغل  )عیاری از خراسان( در وبسایت شعله ای ها نشر کرده بود. آقای مستجاب با جهانبینی به سویۀ
تایپستی در بحر ادب و ادبیات شناور شده و نمیداند که از نافهمی در حال غرق شدن است. جناب آقای تیموری شاعر 
است، اما نمیدانم در کدام رشته تحصیل و تخصص دارند، اینقدر معلوم است که در کابل و مزارشریف مأمور حسابی 

 نقد شان باالی -عار شان همه روزه در وبسایت شعله ای ها  نشر میشوددر مؤسسۀ تفحصات پطرول بودند. البته اش
 همقاالت ادبی دانشمندان افغان که در همان وبسایت نشر شده، مانند اختصاری است از یک دفتر حسابی که اعداد  ب

ه یک کلم هم جمع شده باشند. در نقد آقای تیموری اختصار نظرات دیگران منعکس گردیده، بدون آنکه خودش زیر
از دماغ خود به آن افزوده باشد. دوستانش او را مجبور ساختند نقد کند، اما ایکاش با معیارهای نقد ادبی آشنا میبود. 

شده و در آن  ماه قبل نشر صفحه  شش 11که در نابلدی وی به نقد ادبی از آنجا مشهود است که نقد اولی هاشمیان را
تقریظ  آخری هاشمیان   بی ارزیابی شده بود، آقای تیموری نخوانده و ندیده، ولیصنایع اد زاید از هشتاد بیت از نظر

 که چهار بیت از هر کدام شاعره را به طور نمونه ارزیابی کرده، مورد تبصره قرارداده است.    
 حبیبیه و حربی پوهنتون فارغ شده و در دورۀ لیسۀجناب آقای خلیل هللا معروفی، صاحب منصب عسکری، از  

جمهوریت محمد داؤد خان برای تحصیل  در رشته تخنیک تانک به چکوسلواکیا اعزام شده بود و در همانجا با 
این جناب بارها به کشور ایران سفر کرده و آثار ایرانی را خوانده و با ادب و دستور  -آیدیالوجی کمونیزم آغشته شد

د شان در اروپا طبع شعری دارد که به قرار نوشتۀ خوزبان های دری/ فارسی و عربی بلدیت غیر مسلکی دارد وهم 
 .طغیان کرده است

ذخیرۀ این وبسایت را  %01وبسایت خودشان که حدود  دلیل آنکه من ایشان را "استاد" خطاب کرده ام اینست که در
"،  "عالم د فرهیختهاشعار جناب معروفی تشکیل میدهد،  پیروان ایشان آقای معروفی را با القابی از قبیل "استا آثار و

متبحر" و چندین عنوان دیگر مخاطب قرار میدهند، عالوتا  مهارت شانرا در علم صرف خصوصا  در زبان عربی 
م، خطاب نکن مشاهده کرده ام، لهذا ایشان را "استاد" خطاب کردم، اینکه از من تقاضا کردند در آینده ایشان را "استاد"

امیدوارم عناوین یک جریبه که در پورتال خودشان برایشان قطار میشود، در آن به تقاضای شان احترام میگذارم و 
 باره نیز عکس العمل نشان بدهند. 

جناب آقای معروفی که در کشور چکوسلواکیا در رشته تخنیک تانک دیپلوم انجنیری حاصل نموده و در دورۀ کمونستی 
ر کدام رشته در کشور آلمان )دیپلوم انجنیر( شده اند، ولی نیز در اردوی افغانستان منصبدار تانک بودند، نمیدانم د

لهذا نوشته د. باش زبان و ادبیات دری میسر نمیلمان تحصیالت مسلکی در رشته کشور آاینقدر معلوم است که در 
ر یمثال  درمورد "های ملفوظ و غ -هایشان در این زمینه غیر اختصاصی و غیر مسلکی بوده جنبه شوقی و تفننی دارد

ملفوظ" و هم باالی "صرف کلمات عربی" در حدود بیست مقاله نوشته اند که در وبسایت خود شان نشر شده، اما به 
لوجیکی آن پورتال نیز آن هدایات را پیروی نتوانسته ایدیاسواد آموزی دری زبانها چندان مفید و مؤثر نبوده و پیروان 

معروفی،  به اصطالح در بین "کوران یک آدم یک چشمه"، خواننده آقای ما نقدها و تبصره های ادبی جناب اند. ا
 داشته است. 

آقای معروفی عروض میفهمد، اما هیچگاه یک شعر یا یک دیوان را از نگاه عروضی ارزیابی نکرده، و اگر چه 
ارد، اما شاعر می باشد و به استقبال از شاعران دیگر، خصوصا  جناب ملک الشعراء نسیم اسیر، اشعار نغز هم د
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هیچگاهی اشعار شعرای افغان را به اساس معیار های علم بدیع و بیان ارزیابی نکرده و نظر ناقص شان در مقاله 
)ناصر مستجاب( نوشته شده بود که ""صنایع لفظی در نثر و حتی کالم عادی روزمرۀ عوام ما فراوان بکار میرود... 

مستجاب(  وزمره هم به کثرت مشاهده میکنیم..." چونکه )ناصرو در آثار منثو و حتی در مطبوعات و مکاتبات ر
 خودش معنی این گپ را نمی فهمید، تعجب کردم که استادش چطور این خبط و کفر ادبی را اجازه داده است؟ اگر)نثر

ارائه  بیع( را مستثنی قرار دهیم،  ایکاش استاِد )ناصر مستجاب( یکی دو نمونه از نثر معمولی را با صنایع ادج  س  م  
میکردند و یا )ناصر مستجاب(خودش چند نمونه از نثر استاد خود را که "صنایع ادبی" میداشت به طور نمونه ارائه 

 مینمود، اما چبوله نوشتن و آنرا در یک وبسایت غیر مسؤول نشر کردن، مود روز شده است.
 

 در فرقۀ تانک خدمت جگړن ستی به رتبۀاز جانب دیگر جناب آقای معروفی که با چند رتبه ترفیع در دورۀ کمون
میکردند، بایست مشاهدات خود را از کشتارها و چندین قتل عام افغان های مسلمان توسط کمونست ها و شوروی ها 
به افغان های مهاجر بیان میکردند، ولی درعوض به ادبیات و علم صرف مصروف شده است. در هر مقالۀ شان 

بی دانستن ریشۀ کلمات عره لمات عربی میباشد، در حالیکه افغانهای دری زبان بصفحه پاورقی باالی صرف ک 31%
 هیچ ضرورت ندارند.

طرف حسادت که نقد نویسان مذکور خودشان مطابق معیارهای قبول شده یک نقد ادبی تألیف  بهرحال، از یک
نقد ادبی خوانده نمی شود، و از نتوانستند، در حالیکه جمع آوری اشعار یک شاعر و آنها را در کتابی چاپ کردن، 

جانب دیگر زن ستیزی و استعدادک شی موجب تبارز اینهمه نارواداری و بد نیتی در مقابل دو شاعرۀ افغان گردیده، 
ین طریق خدمات قابل قدری  از جرمن آنالین بوده و –یکی ازین دو شاعره، یکتن از متصدیان پورتال وزین افغان 

 -که آقای نوری)و ناصر مستجاب( در وصف اشعار و خدمات او تا حال چندبار قلمفرسایی کرده استانجام داده است 
ست که در یکی از رشته های زراعت)ساینس( از پوهنتون کابل لقب استادی )پوهندوی( را ا خانم دیگر دانشمندی

می پورتال افغان جرمن آنالین حاصل کرده و در چند سال گذشته از طریق نشر اشعار و مقاالت خود یک همکار صمی
 بوده است. 

اشعار این دو شاعرۀ ممتاز را هاشمیان در حالیکه هیچ شناختی با آنها نداشته، از یک زاویۀ خاص نقد و ارزیابی 
 نمود و اعطای لقب )استاد ادب دری( را برای آنها به تائید و تصدیق استادان ادب و اهل خبره گذاشت، خوشبختانه از

ستادان ذیصالح پوهنتون کابل فقط یکنفر در مهاجرت زنده باقی مانده، جناب پوهاند غالم صفدر پنجشیری جملۀ ا
تعداد  هکذا یک سابق آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات دری و بعد آمر دیپارتمانت زبان و ادبیات عربی پوهنتون کابل،

داد ادبی دو شاعرۀ افغان را تأئید و تصدیق کرده اند. دانشمندان طراز اول افغان در مهاجرت پیشنهاد هاشمیان و استع
هر دو شاعره دارای تحصیالت عالی و مقاالت و آثار منثور بلند تر از سویۀ  بدخواهان شان می باشند، اما زن ستیزی 

کی مانند" آقای تیموری را تقدیر نکرده و چرا اشعار آقای معروفی مور د د نقو نارواداری که چرا کسی اشعار "ک رد 
 ادبی قرار نگرفته، لهذا )ناصر مستجاب( پیش و دوستان زن ستیزش در عقب او این هیاهو را براه انداختند. 

ایکاش یکی ازین زن ستیزان نقد های دانشمندان ادب پرور از قبیل آقایان حسین آقا ریاض، داکتر اسدهللا شعور و 
    نقد ادبی چطور نوشته میشود.جالل پیروز را می خواندند تا فهمیده میتوانستند که 

 

من به حیث استاد زبان و ادبیات دری در پوهنتون کابل که مضامین دستور زبان دری، تأریخ ادبیات دری و ادب و 
دیپارتمنت های دری،  رنالیزم و مضمون زبانشناسی را درزبان دری را در دیپارتمنت های زبان و ادب دری و جو

دیپارتمنت انگلیسی و در دو فاکولته ای دیگر  س میکرده ام و هکذا زبان انگلیسی را درانگلیسی و جورنالیزم تدری
سال در صنف نشسته و درس خوانده ام، هرآئینه صالحیت اعطای لقب )استاد ادب  53تدریس میکرده ام و مدت 

و  رشته ای از تحصیل دری( را به کسانیکه لیاقت و شایستگی آنرا داشته باشند دارم و هر کسی حاضر باشد در هر
تخصص من با من چلنج بدهد، حاضرم در اروپا بیایم و با ایشان در حضور یک هیئت  داوارن ذیصالح مناظره کنم. 
به آقایان )ناصر مستجاب( و)تیموری( و چند شعله ای کم سواد دیگر پیشنهاد میکنم اگر مایل به تحصیل باشند، من 

رم و حاضرم آنها را از طریق )مراودات پوستی( و )ایمیل( هفتۀ دو روز صالحیت تدریس را تا سویۀ ماستری دا
تدریس کنم. اینکه آنها در موقعش تحصیل نتوانستند پروا ندارد، چونکه گفته اند: "راه دانش از گهواره تاگور باز 

 .است"
هذب خانم بسیار م -ذاشتید؟امریکا تیلفونی پرسان کرد که چرا نام این لقب را )استاد زبان دری( نگ یک همشیره از

بود و به عرایض من گوش کرد، پرسیدم شما که به زبان دری بسیار خوب صحبت میکنید و حتما  تحصیل یافته هم 
خواهید بود، آیا به من گفته میتوانید که )) فرق بین ضمیر متصل و ضمیر منفصل چیست؟ (( چرت زد و گفت: "نی، 
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ها را می شناسید؟(( گفت: " خلیلی، پژواک، حافظ،  افغان و فارسی زبان کدامپرسیدم ))از شاعران  نمی فهمم."
می باشد، یعنی به زبان دری موالنا..." گفتم ))اینک شما به ادب دری آشنایی دارید ولی به زبان دری درست بلد ن

ی ه )استاد زبان درستید و خوب صحبت میکنید، اما دستور زبان تانرا درست نمی دانید.(( و اضافه کردم کهمسلط 
(بودن مستلزم آنست تا به تمام رموز دستور و تاریخچۀ زبان خود آشنا باشد، اما )استاد ادب دری( بودن مستلزم آنست 
که با ادب و فرهنگ دری آشنا باشد و در یک ساحۀ ادب دری تفوق و برازندگی داشته باشد. این دو شاعرۀ افغان هم 

د فوق العادۀ شاعری دارند و از کالم عادی پدیدۀ هم استعدابا ادب دری بلدیت دارند و با زبان دری آشنایی دارند هم 
 دلپذیر میسازند که اگر باور ندارید اشعار آنها را بخوانید.

 

شعر به ذات خود یک پدیدۀ علمی است، زیرا در هر بیت علوم عروض و معانی دخیل میباشد. نقدی که من از اشعار 
کردم تنها باالی صنایع ادبی اشعار شان روشنی می انداخت که به اساس معیار های علم بدیع دو شاعرۀ افغان نشر 

صورت گرفته و نقاد آن دارای صالحیت کامل اکادمیک میباشد، لهذا نقد منتشره شش ماه قبل یک اثر اکادمیک میباشد. 
سویۀ بکلوریا نمیتوان معنی "اکادمیک اینکه )ناصر مستجاب( معنی اکادمیک را نمیفهمد، معذور می باشد، زیرا به 

  "را فهمید.
دیگر لقب )استاد ادب دری( را که استادان ذیصالح و دانشمندان تصدیق نموده اند، به محترمه صالحه وهاب  یکبار

 واصل و محترمه پوهندوی شیما غفوری تبریک عرض میدارم. با عرض حرمت .

 
 پوهنتون کابلاسبق زبانشناسی  و استاد ادبیات –خلیل هللا هاشمیان  سید
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