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 1تر 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

  

 5112/ 11/ 11 نعیم اسدداکتر 

«استاد ادب دری»طای لقب اع  

صالحانه و آفاقی دانشمند محترم آقای زمری کاسی در پورتال وزین  5.81.85112 به تأئید توضیحات 

به « استاد ادب دری»دکتورهاشمیان در ارتباط با اعطای لقب افغان جرمن آن الین من هم از پوهاند 

محترم صالحه وهاب واصل و پوهندوی شیما غفوری طرفداری می نمایم8 گرچه در علوم مربوطه 

ادبیات معلومات کافی ندارم، اما با آنهم روشی علمی را که پوهاند دکتور هاشمیان در باره اعطای لقب 

ای محبوب، فرهیخته، توانا، مستعد و بادرایت، محترمه میرمن صالحه به شاعره ه« استاد ادب دری»

وهاب واصل و میرمن شیما غفوری،بکار برده است، به حیث یک استاد سابقه دار پوهنتون تائید و 

تقدیر می کنم8 دالیلی را که پوهاند دکتورهاشمیان در تقریظ خود بکار برده است، کامالً طبق صالحیت 

اشمیان که یک استاد با کفایت علمی پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل میباشد، به عمل علمی پروفیسور ه

آمده و مطابق به مقررات الیحه ترفیعات استادان موسسات تحصیالت عالی است8 اما چون دراین حالت 

موضوع ترفیع علمی مطرح بحث نیست، پس می توان از این استدالل علمی برای اعطای القاب افتخاری 

ستفاده8کرد8 پیشنهاد پوهاند دکتور هاشمیان یک ارفاق سخاوتمندانه نبوده که به خاطر خانم بودن به هم ا

آنها اعطا شده باشد، بلکه به اساس قریحه، ُپختگی و استعداد شاعری و اصولی اند که درسرودن اشعار 

انند پوهاند غالم باید رعایت گردند8 این نکات عمده از طرف یک تعداد دانشمندان و ادبای کشور م

صفدر پنجشیری استاد توانای پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل، محترم خلیل هللا باختری، استاد رشید بینش، 

ملک الشعرا محمد نسیم اسیر، عبد العلی احراری، داکتر اسدهللا شعور، اکادمسین اعظم سیستانی، محترم 

زاد، جناب زلمی رزمی، محترم کریمی استاد تواب وهاب، محترم مسعود فارانی، محترم یوسف که

استالفی، جناب جالل پیروز، محترم زمری کاسی، آقایون حسین ریاض، محبوب هللا محبوب و یک 

تعداد ذوات دیگر که اسمای شان فراموشم شده است، مورد تائید و تقدیر قرار گرفته است8 مزید بر آن 

افغان جرمن آن الین( آمده است که  8181.85112در گزارش آقای جالل پیروز )درپورتال تاریخی 

استادان بورد زبان شناسی پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل هم پیشنهاد پوهاند هاشمیان را منظور کرده 

است8 در صورتی که پوهاند دکتورهاشمیان استاد پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل برای ترفیع استادان الی 

 استاد ادب»را از صالحیت پیشنهاد و اعطای لقب افتخاری درجه علمی پوهنوال ذیصالح باشد، پس چ

را به همشیره « استاد ادب دری»محروم گردد؟ من به حیث استاد پوهنتون اعطای لقب افتخاری « دری

های عزیز و مستعد میرمن صالحه واهب واصل و پو هندوی میرمن شیما غفوری تبریک و تهنیت می 

ولیت ایشان را بزرگتر می سازد و مشوق ایشان در انکشاف گویم8 کسب این لقب در عین حال مسؤ

استعداد فطری و سرودن اشعار ُپر سوز اجتماعی و ادبی می گردد8 طول عمر، صحتمندی و موفقیت 

 مزید آنها را از بارگاه ایزی متعال خواهانم8 و من هللا التوفیق 
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