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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

 

 6102مورخ دوم دسامبر       داکترسیدخلیل هللا هاشمیان            

 سابق استاد پوهنحی ادبیات 
 ومدیرمسئول مجله آئینه افغانستان درکلفورنیا

 

 قابل توجه جناب محترم وزیرصاحب معارف
 انستانغجمهوریت اسالمی اف

 
مقاله ای تحت عنوان ""از این "پشتوستیزی" بدترنمیشود"" بقلم محترم مصطفی عمرزی، مقیم کابل، درویبسایتهای افغانی 

مکتوب رسمی آقای پوهیالی عبدالرزاق احمدی، سرپرست ریاست )تول افغانستان( و )افغان جرمن آنالین(نشر شده واین مقاله 
 واقعبینانه موردتحلیل وانتقاد قرارداده است.  زی" مامورمذکورمعارف والیت هرات رابه ارتباط "پشتو ستی

متن کامل مکتوب من که سالها بحیث مربی دروطن خودخدمت کرده ام ، ازخواندن مکتوب پوهیالی احمدی  شاک گرفتم. 
که  ،شده مذکورکه ازهرات بعنوان وزارت معارف بکابل ارسال شده، نشرنشده، فقط قسمت اخیر آن ازمادۀ ششم ببعدنشر

 چندسطرآن ذیال بمالحظۀ جناب شما واولیای محترم وزارت معارف رسانیده میشود:
باحفظ لسان مادری خویش  آن""... ازآنجائیکه لسان اصلی و بومی این شهرفارسی دری بوده ولی تمام اقوام مختلف ساکن در

مواجع احیۀ لسان هیچ نوع مشکلی زبان دری هراتی تکلم وآموزش نموده ومی نمایند که از ن بدون استثنا به
نمیباشند.وازنظرضروت نیازی به تشکیل مکتب به لسان پشتو  یالسان دیگری دراین والیت احساس نگردیده وحتی گفته 
میتوانیم با توجه به تحوالت اجتماعی وسیاسی که درین سه دهۀاخیربکشورما رخ داده، ایجاد آن ازنظربافت اجتماعی خالی 

 د حساسیت های قومی ولسانی نخواهد بود...""ازنگرانی وایجا
تدریس رۀ باز دریقین دارم جناب شما بحیث وزیرومسئول امورمعارف کشورافغانستان چنین تلقین بدبینانه وهدایت تعصب آمی

، بلکه این موقف به سرپرست معارف والیت هرات یا روسای معارف دیگر والیات افغانستان نداده خواهید بود زبان پشتو
ناهنجاروغیرملی زادۀساختمان فکری واحساسات تعصب آمیز شخص آقای پوهیالی عبدالرزاق احمدی سرپرست امورمعارف 
دریک والیت بسیارمهم افغانستان میباشد. امابه ارتباط تقرراینطور یک مامورتعصب پروروبی تجربه وکم سویه، درراس 

 ند:متوجه میشوامورمعارف یک والیت، سواالت ذیل بجناب شما
(آیادرتقررروسای معارف والیات،درکشوری که دوزبان ملی ورسمی ویک زبان  فرعی)ازبکی(درسیستم تعلیم وتربیۀآن 0

ده شقبل ازتقرر شان، درنظر گرفته  ین روساء که باید عاری از تعصب باشند،ا ینیبشامل است، چگونگی طرزتفکر وجهان 
 میشود؟و 

آیا درکشورافغانستان و والیت فرهنگ پرورهرات شخص تجربه دارتر وبا  سوادترازین پوهیالی پیدانمیشدکه بحیث سرپرست  (6

  است ! جع" نوشتهامو)مواجه( رااین پوهیالی کم سواد"امورمعارف مقررمیگردید ؟؟؟ کلمۀ
رف والیت هرات، که مشرب واخالق او از ( آیامکتوب رسمی ومملو ازتعصب وبدبینی پوهیالی احمدی، سرپرست امور معا3

" ایجاد حساسیت های قومی و لسانی" نمایندگی میکند، بتوجه شخص شمایامعین های وزارت معارف رسیده وچه اقداماتی 
 در زمینه صورت گرفته است ؟؟؟

ن درمعارف، بلکه درپوهنتو(پوهیالی احمدی با چنین اخالقی که خودترسیم کرده است، نه تنها در امورتعلیم وتربیه وتدریس 4

با چنین بی تجربگی وکمسوادی،  -این شخص پوهنحی رادرست نخوانده واخالق تربیتی ندارد -موقع داده نشودبایدهرات نیز
حتما ازطریق واسطه سازی متکفل امورریاست معارف هرات گردیده، مقامیکه ازنظررشدعلمی کمتراز)پوهندوی(نباید در آن 

  اپی این پیام بمقام وزارت تحصیالت عالی،توجۀ ایشان نیز درجلوگیری از تعصب لسانی معطوف میگردد. مقررگردد. باارسال گ
فرونشاندن تعصبات لسانی، مذهبی وغیره درتاسیسات  بارۀروزی که جناب شما بحیث وزیرمعارف مقررشده اید، در ( آیااز5

 یاوالیات دایرکرده اید؟؟؟کدام کنفرانس یا سیمیناری درمرکز  ،بسیار وسیع وزارت معارف
وقتی مرحوم داکترعلی احمدخان پوپل،که افتخارلقب پدرمعارف افغانستان  را کمایی کرده بودند، وزیرمعار ف بودند، استادان 
پوهنتون را برای اصالح و بهبودامورمعارف دعوت میکردند ومشوره میگرفتندومن چندبار به ارتباط تعلیم وتربیه وتدریس 

جناب شما هم باید ازتجربه ودانش استادان مجرب  –معارف اشتراک ورزیده ام السنه درمکاتب، در کنفرانسهای وزارت 
  پوهنتونهابرای اصالح و بهبود امور معارف استفاده کنید.

امورمعارف بتوجه  -که قبال چندسال وزیرزراعت بودند ( گلۀ ما دامنگیر والی پاکنفس ودانشمند والیت هرات نیزمیگردد2

مردم شریف هرات درمقابل تدریس زبان پشتو هیچگاه تعصب  -کارهایشان قرارداشته باشد دروالیت هرات بایددر اولیت
وحساسیت نداشته، بلکه دری زبانها وپشتو زبانهادر والیت فرهنگپرورهرات همیشه درمحیط تساندوبرادری زندگی کرده 
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دریس وپرورش میباشد.نمیدانم چطورشده یکی ازدوزبان ملت افغان است که ازلحاظ رسمیات مساویانه مستحق تاند.زبان پشتو 
 که اخالق تعصب آمیزسرپرست معارف والیت  هرات موردتوجه والی دانشمند آنوالیت قرارنگرفته است ؟؟؟

 عرایض من بحیث یک خیرخواه وخدمتگارافغانستان درهمینجابپایان میرسد.
 با عرض احترامات فایقه بهمه کارمندان دولت افغانستان

 هللا هاشمیان داکتر سیدخلیل
 

 کابل –کاپی بوزارت محترم تحصیالت عالی 
 درشهرهرات–کاپی بمقام محترم والیت هرات 
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