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زمری کاسی

لقب استادی به دو شاعر افغان در بیرون از وطن
به همه محترمینی که از مدتی انتقادات شدید و بعضا توهین کننده را به این ارتباط به نشر میرسانند ،اگر اجازه بدهند که
کوتاه توجه ایشان را به نکات ذیل دعوت نمایم.
استاد بزرگوار هاشمیان صاحب لقب استادی را به دو خانم ،دو مادر و دو دختر با شهامت وطن که دو زن اند به افتخار
روز زن اهداء نمودند .من شخصا و کثیر افغان ها این اندیشه ای نیک را لبیک گفته به شمول خودم به نام استاد بزرگ
هاشمیان صاحب افتخار و به خاطر این ابتکار شان تشکر میکنم .ایشان به این منظور در غربت در سن  22سالگی از
امریکا به اروپا آمده و شخصا تروفی لقب استادی و تحفه ای در غربت را شخصا به دو شاعر دور از وطن اهداء
نمودند ،آفرین به همت ایشان.
لطفا دو لینک ذیل را که به انگلیسی و آلمانی است اگر مطالعه نموده به اصل موضوع داخل گردید .حتما معنی لقب دادن
را بهتر درک خواهید نمود که ضرورت به تشریحات ندارد .ولی می رسیم به اینکه آن دوستانی که مسلک ایشان ادبیات
است ،اگر از نقاط نظر مختلف انتقاد مینمایند ،قابل درک و تعمق است ،ولی حیرت میروم به کسانی که اصال مسلک
شان مثل من ادبیات نیست و یکی دوتا را شخصا با تمام احترم میشناسم باید بگویم که:
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند ****** که بیرون در چه کردی که درون خانه آیی
فکر می کنم کافیست ،که......... :که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد.
https://en.wikipedia.org/wiki/Title_of_honor

https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrentitel

لینک های باال که مفهوم و عنعنۀ لقب دادن را در غرب ،جای که ما و شما زیست می نمائیم ،روشن مینماید .در مورد
این لینک ها فقط یاد آور میگردم که تعارف لقب معنی دیگری دارد که در جهان پیشرفته از بسیار قدیم رائج است و نه
آنچه که بعضی ها فکر میکنند ،قراری که از انتقادات فهمیده میشود .آیا الزم است که به استاد پوهنتون وطن خود ما
که در زمانش از استادان برجسته بودند و از نظر سن و سال برادر بزرگ ما اند چنین کلمات توهین آمیز راجع ساخته
شود ،صفت مرد و مردانگی نیست و این کلمات را به صراحت یاد آوری میکنم که نه در رسم و رواج انسانی ،افغانی
و دینی ما و شما جایز است.
از طرف دیگر این نوع برخورد توهین آمیز به تعلیمات در مجموع ،به تمام استادان به مراکز تعلیمی ،مکتب فاکولته
ها و پوهنتون های وطن عزیز ما نیز اهانت آشکار است .ما که بدبخت شده و به غربت سپرده شده ایم اینست که احترام
به یکدیگر در وطن وجود نداشت که علت اصلی آن همین است .همنظر نبودن و یا موافق نبودن با شخصی و یا امری
نمیتواند دلیل توهین و تحقیر نمودن گردد .یک جامعه وقتی جامعه گفته می شود که احترام فرد فرد به فرد فرد جامعه
در آنجا حاکم باشد
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