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  2018-06-07   صالحه واهب واصل      

 گی پیوستجاویدانبه ان هاشمیصاحب  داکتر
 

 تو د جایــد خالی باشــزین بعكه  ایدنباورم 
 وــت االیــامت بــق اک گرددــر خــکه زی یــا

 مــونســانیس و مودی ـــهمچون پدر ب سالها
 تو ودایــــم ســا کنــارد ز چشمم تـــمیبدرد 

 تو از قالب تن رفتن روح است و بسمرگ 
 تو یاــدان و روشنست عقبــاینجا جاوینامت 
 بی مثالزیز ــا بودی و هستی ای عـــمفخر 

 دای توـــاه ،من در زبان دارم از دعاهرچه 

از هم دست جبار اجل گل دیگری را از باغستان ادب و فرهنگ کشور چید و ساقه اش را خشک کرد. یکی از جملۀ ب
و موانع پیشرفت و انکشاف ذهنی  های ظلمانی افغانستان با وجود هزاران مشقتنادر ترین چراغ های که در شب 

علم و ادب میبخشید.   از انرژی و توان و روشنای درونش میدرخشید و اطراف و اطرافیانش را نور برای مردم،
مرگبار قضاوت های نادرست با جدال های توأم در موج و بی عدالتی های ناجوانمردانه  چراغی که در چنگال پنجۀ

 ت های پاکش دست و پا زد تا نابود شد.برای اثبات حقیق ،از دادخواهی
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خلیل هللا هاشمیان، مرد توانا، جسور، با شهامت و بیباک. شخصیت اکادمیک، دیپلومات، سید  بلی داکتر صاحب
در برابر اتهامات و قضاوت های نادرست. مرد  ثابت قدم و حقگو مردعدالت خواه، وطندوست و مردم دوست، 

که درد و رنج وطنش را با خون قلم از سالیان متمادی به روی صفحۀ کاغذ ریخت و  حساس و با احساس، مردی
 وحدت و صلح و صفا در بین مردمش و وطنش شد. ر مستقیم خواستار عدالت مستقیم و غی

 
فرسائی،  قلمفعال در صاحب سخن و و  ، مفسر سياسیشخصيت برجستهشده  شناخته یاز چهره ها یيكهاشمیان 

 ومشهود  آنها ینگهداشت و احيا در حفظ، را و سهم شان که نقش بودو ارزش های ملی  فرهنگ تأريخ،، ادبيات
بختی را در مردی که نکته های تیرۀ بدوی مدير مسؤول و ناشر ماهنامۀ )آئينۀ افغانستان(  ی ميدانم. قابل ياد اور

ای حق و برآنرا بی مهابا افشاء میکرد و  دقیق میدید و ادوار مختلف سیاسی اوراق زرین ریا و فریب دولتمردان
د كه با جامعه افغانستان بودن باعزتهاشميان يك تن از شخصيت هاى سيد خليل هللا داكتر صاحب  . مردمش میجنگید

حقائق را  روشنى انداخته و يك سلسه آندهه هشتاد و بعد در سعى و تالش خستگى نا پذير در مورد قضايا افغانستان 
و قاالت داشتند كه م را سبك خاص خودشان. ايشان نمودندمی  ءافغانستان( افشا ۀينآئاز طريق مجله )ش براى مردم

حترم آريا م. به گفتۀ ندبه شما ميرفتمطبوعاتى مطرح  ه هایچهر از جملۀو  بودمخالفين و موافقين  دارایشان  ابحاث
 اریاغ بداد و خارش بر قل یخواه را نوازش م مردم نبود که عطرش مشام وطن دوستا یهمان گل اوصاحب "

 "دیخل یپرستان جفا کار م
 

ریق نوشته طاز طریق وبسایت افغان جرمن آنالین افتخار شناخت و آشنائی با ایشان را از  به بعد 2013بنده از سال 

طۀ ین بار رابهای گران وزن و تبصره ها و بحث های شان در نظر سنجی این وبسایت وزین حاصل کردم. برای اول
حج  ای قوم به»شعر معروف  شعارم که مخمسی برمستقیم شان با من با تبصرۀ بسیار علمی و تحلیلی بر یکی از ا

ستادی که ایشان در اولین ایمیل شخصی شان به من نوشته بودند "سالم به ا آغاز شد. بود، «ائید ، کجائیدجکرفته 
د از دستش قابل بوسیدن است" و بعد نظر و تبصرۀ شان را در مورد شعرم با ظرافت خاصی ابراز کرده بودند. بع

لبندم خطاب رزند ددوسه ایمیلی که بین ما در ارتباط با کار های ادبی من رد و بدل شد در ایمیل پنجمی شان به من ف
استار از یکسال از من خو. بعد دخواهد مانچنین و همیشه است  ،کرده بودند که برای من افتخار بسی بزرگی بود

چ تشکر کردند و هی مجموعه های شعری ام گردیدند و من پنج مجموعه ام را خدمت شان فرستادم فقط  فرستادن
لم را از غز 76 هشت ورقه ای را برایم فرستادند که در حدود د از دوسه ماهی نامۀچیزی باالتر از آن ننوشتند. بع

که چنان مه .بودند قرار داده مورد تحلیل و تجزیهو بیان از نظر علم بدیع انتخاب و  مجموعه های مختلف شعری ام
افته ه را در یک سطح باال یهمشان، علمی و ادبی  دیدنظر به حسن نیت و طرز چون را.ار خانم شیما غفوری اشع

که  بودند یطرفانه شده، خواستهضی قضاوت خالصانه و بمقتنفر ادباء، استادان، شعراء و بزرگان ادب  16از بودند، 

را اهداء  «استاد ادب دری»لقب )خانم شیما غفوری و اینجانب( اگر همه با نظر شان موافق باشد به ما دو خانم ها 
ند و داکتر ، موافقت شان را اعالن داشتدعوت به این نظر خواهی شده بودندکه . که خوشبختانه اکثر بزرگانی نمایند

بودند به  تازه به خانه برگشته ،روز بستری شدن به شفاخانه 12صاحب هاشمیان با آنکه در همان هفته تازه بعد از 

به اروپا  نخست از آمدن من زنگ زده تبریکی دادند و خواستند تا محفلی را معنون به لقب استادی سازماندهی کنیم.
م تفاهم ها در خود نمی دیدند و ما برای این محفل جداً معذرت خواستند زیرا توان این سفر طوالنی و دراز مدت ر

ی ها را شده تیلفونی اطالع دادند که میخواهم در محفل بطور حضوری تروفموعد معین  داشتیم اما یک هفته قبل از
دو زن  جامعۀ افغانیتشویق ما و به خاطر اینکه برای اولین بار در  ربدهم. ایشان صرف به خاطبه دست تان خودم 

ود خبا مصارف شخصی د، با تمام ناتوانی های جسمانی و کبر سن این مشقت و دشواری سفر طوالنی را تقدیر میش
خشیدند و و برای دو هفته به اروپا آمدند. در محفل افتخار حضور به هم رسانیدن شان را به ما بقبول کردند شان 

 کردند.  ءکه خود از پول شخصی خود درست کرده بودن به ما اهداتروفی ها را هم 
اکثراً از بعضی ها میشنیدم که داکتر صاحب هاشمیان بسیار سخت زبان و زشت زبان هستند و پروای فلک را ندارند، 

این  هرچه از زبان شان برآمد میگویند و در فکر آبرو و عزت خود و دیگران نیستند. من با جدیت تمام این گفتۀ
« درد»نگوئیم « مرگ»ا هر انسان آئینۀ خویش است. صدا از یک دست نمی براید. تا ررد میکنم. زی را ماهموطنان 

نمی شنویم. این رسم دنیا و اصول مکالمه است. من مدت شش سال ایشان « قربان»نگوئیم  « جان»نمی شنویم و تا 
رک کردیم. قسم به شرافت که حتی یک لمحه هم که شده بود را شناختم و با ایشان همکار بودم و بسیار کار های مشت

من کدام حرف بد و یا زشتی از  ایشان نشنیدم. با آنکه به من فرزند خطاب میکردند اما به من مثل یک بزرگ و مثل 
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ه انگشت دیگر س بهحتماً انگشت انتقاد باالی ایشان بلند میکردند و یا میکنند یک آنانیکه یک مادر احترام میگذاشتند. 
 شان که به سوی خود شان میباشد توجه نکرده اند. 

و احساس خدمت به وطن ایشان بود که با حمایت و  برازندگی دیگر شخصیت داکتر صاحب هاشمیان قلب مهربان
د و ما اد شثابت نمودند. زمانیکه این پیشنه ما و به همه هموطنان ماهمکاری شان در قاموس کبیر افغانستان به 

ب هاشمیان تصمیم گرفتیم که به کار ایجاد قاموس آغاز کنیم، یگانه اشخاصی که در کنار ما ایستاد شدند داکتر صاح
نوی ادی و معبودند و جناب محترم فارانی صاحب. داکتر صاحب هاشمیان تا آخرین رمق حیات شان با ما همکاری م

ه نموده و کلمه را از لغتنامۀ مرحوم نسیم نگهت که یک لغتنامۀ انگلیسی است ترجم 4000کردند و تقریباً در حدود 

ناتوانی  شامل قاموس کبیر افغانستان نمودند که با امانت داری تحت اسم خود شان درج قاموس گردیده است. با همه
 رد نمی کردند و سؤاالت ما را از نظر ،ایشان مراجعه میکردیم های جسمانی و مشکالت صحی هر زمانیکه به

ما تا زنده  مدد علمی و زبانی شان و هم به پاس حمایت شان از ما و کار رو ادبی پاسخ میدادند. ما هم به خاط علمی
حب ااین یک واقعیت است که اگر جناب داکتر صهستیم مدیون و مرهون شان بودیم، هستیم و همیشه خواهیم بود. 

می نو پیشبرد قاموس شده نمی بودند ما هرگز موفق به ایجاد  علمی ما در عرصۀ زبان و ادبیات دری تکیه گاه
 توانستیم. 

 
جاويدانگی  فغانستان ثبوت ديگری ازداکتر هاشميان جايگاه شان را در قلوب آگاهان علم و ادب دارد و قاموس کبير ا

يك ضايعه  وفات شان را بحيثاسم ايشان بشمار ميرود. اينجانب منحيث يکی از تازه قدمان راه علم و ادب زبان دری 
گرامی  خانمبه خانواده مطبوعاتى افغانستان  ،ی در ممالک مختلف جهانافغان جوامعبه همه  ی، ادبی و فرهنگیعلم

صبر جميل استدعا  ،عرض نمودهتسليت  شان ارجمنداعضاي خانواده باقی  ومحترمه سامعه جان هاشميان شان 
که را  افغانملت  ۀ معنویسرماين هللا تعالی اي. رزو ميكنمو مکان ان را بهشت برين آشان را شاد  انرو .مميکن
د از شخصيت با عزت و قدرمن. جدائی اين کندغريق رحمت ند، ه ای را پشت سر گذاشتافتخاری ثمر بخش و با گزند

عت صبر وس تارزو ميکنيم آ .همه دوستدارانش گرديده استتأسف و تأثر عميق  يۀماو اديبان افغان جمع قلمبدستان 
 . دريای غمشان باشد ۀكشور به انداز یو فرهنگ ی، دوستان و جامعه علمخانواده
 
 

 با حرمت
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