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 خطاب مستقیم به جناب داکتر خلیل هللا هاشمیان
 

هم سه را مت هر نامبرده و ( از سه نفرم با زن ستیزیأتأریخی اول ماه سپتمبر تان زیر عنوان )حسادت تودر نوشتۀ 
س حق ک . البته هردانستید بیان کرده اید کدام را تا جائیکه خود می به این صفت زشت کرده اید و خلص سوانح هر

 نمایم: من نیز از خود دفاع می خود دفاع کند و دارد از
 

نویسم که سابقۀ من  طور خلص و مختصر میه کرده اید، بنگرانی  ر تشویش وااوالً در بارۀ سوابق ادبی من اظه
. زمانیکه در مکتب حبیبیه از شاگردان ممتاز صوفی عبدالحق بیتاب ددگر می بل برقدرین رشته تقریباً به هفتاد سال 

 ءلشعرااملک  جناب قاری عبدهللارا در نزد  هم یک امتحان همان زمان سروده بودم و اولین شعر خود را در بودم و
 لیسانس در رشته حقوق از فاکولتۀ حقوق پوهنتون کابل دارم و بعد سال عالی و آفرین نصیبم شد. ۀگذشتاندم که نمر

 ائزجو مدتی اجرای وظیفه در ریاست مستقل مطبوعات در شعبۀ نشر کتب و ریت در شقوق مختلف دولتی وأموها م
 ارنوال در مرکز وزارت عدلیه مقرر گردیدم که بعداً ازڅ یل کرده بودم رو آوردم و به حیثدوباره به آنچه تحص

 رتبۀ بلند متقاعد گردیدم. همان چوکی با سر افرازی و
 

اما من چه زند.  شخصیت من صدمه نمی گانه است و به حیثیت و 21اشعار من اگر کردکی هم باشد شامل بحور 
کر ثیر طرز تفأقط و فقط زیر تف زن ستیزی شده ام؟  کرده ام که سبب قهر و غیظ شما گردیده و متهم به حسادت و

ئید نکرده ام أانم محترم مورد نظر شما تخ به دو " رانابخردانۀ شما نرفته و القاب "استادی ادب دری خود خواهانه و
دۀ خود ارا عزم وه کنم ب چه می و اراده آزاد داشته هر رأیعادت کرده ام که   تمام عمر من در .یا نظر نفی داده ام و

به  دید وخوان غور میه هم اگر شما نوشتۀ مرا ب و گفتۀ هیچ کس نروم ولو دوستان قریبم باشند.  و تأثیرتحت  کنم و
ت در طول حیا یچگاه زن ستیز نبوده بلکه درزن ستیزی را بمن نمی بستید. من هبردید اتهام  کنه مطلب من پی می

های افغانستان آزاد و افغان جرمن نشر شده شاهد  باره که در پورتالمقاالتم درین  حقوق زن برخاسته ام و دفاع از
 این ادعای من است. 

 طوریکه خود تان یاد آوری کرده اید زمانیکه مدیر مالیۀ شبرغان بودم و نمایندگی ریاست تفحصات پترول تازه در
رفع حجاب  داشتم در آزادی وسسه همکاری ؤخواهش ریاست آن مه سیس شده بود و در امور اداری آن بأآن شهر ت

در پورتال  ضمن خاطرات آن زمانم شرح داده شده و خدمات چشم گیری انجام دادم که در زنان زحمت بسیار کشیدم و
 شده. آزادگان نشر

اکتر سویۀ دهمین سنین به ه خودم دختری تقریباً ب ، وکه به منزلت دختران من استند خانمی همچنین حسادت من با دو
 دور از عقل است. طب دارم

شما به موضوع نقد اشعار زیاد پا فشاری کرده اید. چنانچه در همان مقالۀ خود هم نوشته ام نقد اشعار یک امر عادی 
 100یا در  ده اید وورا نقد نم بیت خانم ها 80صفحه  14شما در  باشد. اگر است. و موضوع مورد بحث ما نمی

ر اال در نقد اشعار د همان مناسبت در نقد اشعار تماس نگرفتم وه پی ندارم و برا من به آن دلچس صفحه تمام آثار شان
 یا شنیدن یک مجرد خواندن وه کفایت پیدا کرده ام که ب کار دارم چنان بلدیت و و که با آن سر طول سالیان درازی

دو خانم را  قطعه از اشعار هرهرگاه باور ندارید لطفاً یک یک توانم  یا قباحت آنرا درک کرده می شعر تمام مزایا و
چند سال قبل زیرعنوان )کابل این  تقریظ نمایم. من مجموعۀ اولی اشعار خود را بفرستید تا از خود شما بهتر نقد و

ن نزد اکثر دوستان موجود است آ نشر نمودم که نسخه هائی از ( که اکثر آن اشعار مقاومت است چاپ وپیکر خونین
کابل به طبع رسیده در ست سال جاری ماه آگ ( در)تراوش کوتاه از عمر دراز ت عنوان مجموعۀ دوم اشعارم تحو 

شمول خودت ه ب نن را به تمام دوستاآ از یباشد که هنگام رسیدن تعداد که توسط پوسته در راه آمدن به المان می
 اتحاف خواهم کرد.
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ا ی کنم که نقد اشعار و دارم و این نکته را تکرار می های آن قبول تمام دوستان را با تمام خوبی من نقد اشعار شما و
ها به اصل موضوع که اعطای لقب بدین بزرگی است ارتباط ندارد. من لقب استادی دری را  جنس لطیف بودن خانم

 کنم.  باز همین حرف را تکرار می و یک لقب بزرگ و بی سابقه حتی در بین تمام شاعران دری زبان گفته ام 
 

ۀ شما یا به گفت ریخ وأسلۀ ترا یا به سل که من گفته های شان را دوستانییظ دوستان پا فشاری دارید به تقرشما 
 هبیان کرده ام. همه بعضاً نظر ب ها شخص حسابی  نیستید گفتۀ ایرانیه ب " که شما منکر حساب هستید و"محاسبه
 کدام به هر باره زحمت بسیار کشیده و درخاطر گل روی شما که ه و بعضاً ب دو خانم  زیبائی اشعار هر خوبی و

مین ه توصیف کرده اند. اما فراموش نشود که در بین طبقۀ اناث در ار اشعار شان ،ایمیل فرستاده و تقاضا کرده اید
نباشد کمتر هم نیست. که من شاهد شنیدن  اگر شعر شان به این دو خانم برابرکه  هستند شاعرانی خارج از وطن

 .در کانون فرهنگی همبورگ بودمآگست  7ریخ أته ب ا اشعار یکی از آنه
عدم مطرح بودن شما درین اواخر  یا خود خواهی و بارۀ این حرکت که بیکاری و را در خواهم انگیزۀ شما من نمی

 امر به یک مقنف و یا نامزد ساختن دوکنم که آیا دادن دو لقب  ال میؤیا بدانم اما از شما س شاید بوده باشد بپرسم و
 ریخ کار مضحکی نیست؟أبدین بزرگی در یک ت

 

ود ش به گفته های شما ترور نمی شما نکوشید که دیگران را ترور شخصیت کنید زیرا شخصیت من درخشان است و
ردم زمان به رخ م هر را مقام شما تزئید نمی یابد. مقام استادی پوهنتون تان و هم با پست نشان دادن دیگران حیثیت و

سوزد که به شاگردی نزد شما درس خوانده اند و مانند شما صد ها استاد  حال شاگردانی میه دل مردم بنکشید زیرا 
 هستند.  پوهنتون دیگر بوده اند و

ان کرسی نشست و اکثر دوسته ضاً که تمام گفته های تان بفر شما احترام دارند. ه کبر سن ب خاطر کهولت وه مردم ب
خانم فرهیخته و الئق به صفت استاد  این دو ود به نظر شما موافقت نشان دادند یده ایکه درین راه کش نظر به زحماتی

که خودت مارا حسود  شاید طوری ؟ کند خودت و ادب دری چه فرق می حال ایشان وه ادب دری شناخته شدند، ب
 انگشت نما و به اصطالح گفته ای واقعاً با آنها بعضی ها حسادت داشته از روی حسادت پیش آمد کنند و آنگاه ایشان

دراک است  شیما غفوری که خانم فهمیده ونه گک " شده از کار و امور همیشگی خود بمانند. چنانچه خانم " او
 ز داشتن این لقب کذائی صرف نظر نموده است. اموضوع را درک کرده و 

 

نون  نفهمیده دب دری ناقص است و تاکبارۀ ا طریق ایمیل اشاره کرده اید چون معلومات شما در به تعلیم دادن ما از
ی بارۀ شعر و ادب در ازین آنچه ازین کمینه در بعد ( باید گفت لطفاً بفرمائید واید که چه کسی را )استاد ادب دری

 حدی تکمیل گردد... تاتان شنوید دقت کنید و گوش دهید تا معلومات  می
 

 پایان
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