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 ۰۲/۰۴/۲۰۱۸                                             هللا محمد               

 
 کیاکادم
 

 "عالقمندان این پنجره سالم وعلیکم" - 1
 وعلیکم از سالم 

"من بی صبرانه منتظر نظر جناب محمد ولی آریا صاحب بجواب نظر جناب حسیب هللا صاحب لحظه شماری -2
 داشتم."

 
 بنده هم، زیرا نجات ما به آن بستگی داشت.

 
" وقتی این سطور را نوشته و برای ارسال فرستادم ، نظرات صائب وبلند آریا صاحب که سبب بحث های فلسفی -3

 ده شده است نشر شده بود."، اکادمیک و آموزن
 

 بلندی آن مشکل خلق کرده که حتی "اکادمیک" به ان رسیدگی نمی تواند. 
 
" مگر بخاطر نوشته های قبلی، بقلم بارور هردو قلمدار ارجمند احسنت می گویم. همچنان از نظر ذره نوازانۀ -5

 جناب حسیب هللا صاحب در حق بندۀ اظهار امتنان و شکران دارم."
 

 ذره نوازی شد، خوب و اگر نشد حاال شروع می کنم که چی نوشته اید: اگر
 
_"بنده بوسیلۀ نوشته قبلی ام آئینۀ را در برابرچند قلمدار گرامی و عزیزگذاشتم که با هیچ کدام ایشان شناخت یا 6

 دوستی ویا دشمنی قبلی نداشته و ندارم."
 

 شناسد و نه دوشمن را شکر هزار بار شکر از چنین اینهء که نه دوست را می
 
" تنها معرفتی که با این برگواران دارم به رویت نوشته ها ونظرات گرامی آنها بود که در نشرات انعکاس یافته -7

 اند."
 

 من هم همنطور.
 
"بدبختانه چون جامعه ما دستخوش ستم های رنگارنگ شده است تحمل وطاقتی برای کس باقی نگذاشته اند تا -8

 نا صواب را بدون تفکیک همسان قبول کنند."نظرات صواب و
 

در اینجا منظور حتماٌ خودتان هستید، فضل خداوند من افکارم و شخصیتم را قربانی نواسانات جهانی نکرده ام و 
 نخواهم هم کرد. بر عکس این نواسانات به غنی شدن افکارم کمک هم کرده اند. 

 
گری جامعۀ ما رول به سزای را بخصوص درین مقطع از زمانی "نظرات و اندیشه های قابل قبول که در روشن-9

 بازی میکنند باید به آنها سر احترام گذاشت"
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بلی کسی که عمق این نظرات را درک کرده بتواند می داند که چی چیزی در آن نهفته است و ایا واقعآ مفید است و 
زیرا "واقعیت" و "حقیقت" زیر سوال می برد و  یا خیر و در صورت مفید بودن به فرموده شما باید احترام گردد،
 علم و دین و فلسفه را در پله های ترازو می گذارد و بعد آن ....

 
"ونظرات که ریشۀ از ناهنجاری های جنگ دارند وبرای ارضای خاطر، ندانسته آثاری را زیر سوال می برند -10

 النه صورت بگیرد."که برای جامعه ارزش خاص دارند، باید با آنها برخورد مسئو
 

دانسته نشد که کدام حصهء نظرات "ریشه از نا هنجاری های جنگ" دارد باید یکی ان ال اقل ذکر می شد. چیزی که 
زیر سوال برده می شود ارزش ان باال می رود زیرا خواننده زیادتر مجال تفکر پیدا می کند و یک جانبه و 

 دیکتاتورانه فهم نمی کند. 
 

می که از انعکاس تصویر نوشته ای خود در آئینه نوشته اینجانب به حقیقت تلخ رسیده بود بد "دوست گرا -12
 بختانه سخت برآشفته شده است"

 
تشکر که من را دوست خطاب می کنیدو من هم به حقیقت تلخ نی بلکه شرین رسیده بودم که شما در مقابل من بی 

قت شرین رسیده ام که ممکن اصالحی در مورد بحث کرده جهت، جهت گرفته اید زمانیکه من می نویسم به حقی
 باشم که متاٌسفانه این به حقیقت تلخ تبدیل می گردد. . 

 
"که بنده از ایشان معذرت می خواهم زیرا توقع از ایشان چنین نبود بلکه چنین بود که نباید اندیشه های جامعه -13

 ترویج نظرات سالم کوشا شد."ساز را با بازی کلمات کمرنگ ساخت. بلکه در مؤئد و 
 

اول اینکه معذرت تان قابل قبول است و من هم هر گاه از من رنجیده باشید معذرت می خواهم.اندیشهء که جامعهء 
ساز باشد من چنانجه همیشه با نوشتن افکار بیدل صاحب این کار می کنم ترویج می دهم و هیچ گاه ان سویه را 

ازم. در نظم دیموکراسی نظرات مخالف همیشه سازنده می باشد در غیر ان ندارم که چیز خوب را کمرنگ بس
 دیموکراسی به درد نمی خورد و به اصطالح اپوزیسیون سازنده هیچ مفهوم نمی داشته باشد

 
"یکی ازین دوستان در برابر ادعای من، طالب اسناد شده است که بنده با اکرام به اسناد بقلم خود ایشان آنها را -14

 ت داده بودم"رجع
 

خوب فکر کنید که چی نوشته اید. من نوشته بودم که کدام یک از نوشته من سفسطه میباشد برایم بگویید تا من در 
مورد روشنی بیندازم تا انرا باز نمایم که چی فکر های در ان نهفته که انطور نوشته ام. حاال شما من را به افکار 

م که این و یا ان جای افکارم سفسط است. با وجود آن من خودم به حیث سند مراجعهء می دهید، یعنی من پیدا کن
 پالیدم که کجا آن از نگاه قواعد زبان فهمیده نمی شود، پیدا نتوانستم.

اما برای انسان های که عمیق در مفاهیم و پیوند های عالقه نداشته باشند واقعا مشکل است که انرا درک کنند. مشالٌ 
لیل خودش فکر و ذهن" است. در قدم اول این ممکن برای کسی که درک کرده من نوشته ام در یک جای که :" تح

نتواند سفسط معلوم گردد الکن این جمله مفهوم این را دارد که "تحلیل" و یا تحلیل کردن خودش توسط فکر و ذهن 
وضوع بحث صورت می گیرد و می توان این جمله را اهسته اهسته زیادتر باز نمود تا به واقعیت و یا حقیقت م

 رسید.
 

 "ولی بازهم برای ایشان تفهیم نشده دوباره بر خواستۀ ایشان پا فشاری کرده اند."-14
 

این جمله اصالٌ اساس ندارد. من پا فشاری نکرده ام فقط نوشته بودم که یک جمله را بنویس که سفسطه یعنی 
د و در عوض توجه کنید که داخل کدام کوچه چتیهات باشد که اینکار در زمینه از همان نوشته من به آغای اریا نش

شده اید یعنی نه از آن نوشته به آغای اریا، بلکه از همان تبصرهء که باالی نوشته شان نموده ام و یک سند از نوشته 
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ام تقاضا نموده ام که سفسطه باشد چیزی نیاورده اند بلکه جمله ذیل پاهینی به ضم ایشان "تازه" از تبصره ام در 
 تبصره شان را. مورد 

 
"برای رفع عصبانیت ایشان جملۀ تازه ایشانرا عینا ً نقل و خدمت ایشان و خدمت خوانندگان می گذارم تا مشت -15

 نمونه خروار از تمام نوشته های رنگین ایشان سندی را ارائه کرده باشم. جناب ایشان می فرمایند:
 

ا به حیث سند می آورید و اگر این مشت منطقی نبود بار آن تشکر از اینکه رفع عصبانیت می کنید و جمله تازه ر
 خروار به دوش شما است.

 
"این طور هم درست نیست که خو خو بگویم بخاطر که نوشته از آغای اریا است و یا از فالن فیلوسوف غربی -16

 یم"و یا شرقی و لو درست هم نباشد. ما باید خود ما باشیم نه دیگران را طوطی وار تکرار کن
 

این نظر فوق را دوستان بخوانند و قضاوت کنند که از ین جمله و نوشته های قبلی ایشان ، جناب نظر دهنده چه 
 منظور دارد؟ دوباره به نفس جمله دقت کنیدکه ــ 

 
 "....... بخاطر که نوشته از ]... [است و یا از فالن فیلوسوف غربی و یا شرقی و لو درست هم نباشد. ما باید خود

 ماکه نفهمیدم هللا یعلم. یعنی چه ؟؟؟)تکیه ها از ماست("« ما باشیم نه دیگران را طوطی وار تکرار کنیم. ــ 
 

اول اینکه من نوشته ام که "ولو" از فالن فیلوسوف غربی و یا شرق است یعنی هرگاه حیاناٌ در جایی نظر کدام 
منطقاٌ باز نموده و نظر خود را در مورد می گویم.  فیلوسوف شرقی و یا غربی را بنده منطقی تشخیص نکنم انرا

این که کدام گناه یی نیست که انسان نظر ممکن جدید و یا افکار جدید داشته باشد. این اساس علم است که به این 
نقطء امروزی رسیده. علم در مجموع برای نظریات جدید باز است و حتی در اروپا باالی نو آوری یعنی 

"Innovationولت ها سرمایه گذاری می کنند. " د 
 

دوم اینکه خود آغای اریا در قسمت اول بحث ستریوتایپ خود این موضوع را ذکر می کنند که نباید ما افکار فالن 
شخص مشهور را کورکورانه بدون تحلیل منطقی قبول کنیم چونکه طرف مشهور است. ضمنآٌ در بحث آغای بارز 

السفه های قبلی خود را منطقی ندانسته اند و بحث باالی ان نموده اند و انرا با هستند فالسفه معاصر که نظرات ف
دالیل رد نموده اند و حتی خود آریا صاحب فکر کنم این کار را کرده اند.به این اساس من حق مسلم طبعی و انسانی 

ت دیگران نمایم و هرگاه در خود میدانم که در این مقطع زمانی که در این جهان هستم تفکرات خود را باالی تفکرا
 زمینه نظری داشتم انرا ارایه کنم. 

 
"این نظرات عالی ایشان را برابر با نظرات فیلسوف بزرگ وبی بدیل ! کشور جناب صدیق افغان همسان -17

 یافتم."
 

شکر. انسان ها من میدانم که شما به ریشخندی باالی انسان باالیی خواسته اید من را هم ریشخند بسازید، اما با هم ت
مختلف هستند و هر کس هر کس شده نمی تواند. خودت صدیق افغان شده نمی توانی من خودت و خودت من و هر 

 سه ما آریا صاحب. 
 

 "نظرات استاد وفیلسوف دانشمند محمد صدیق افغان نیز باالتر از فهم تمام فالسفه جهان واقع شده است!"-18
 

تحقیق شود. باید می نوشتید که کدام نظریات آن اغا از فهم تمام فالسفهء جهان امکان هم دارد! این موضوع باید 
باالتر است. شما باید یکی از این فلوسفان را می نوشتید که گفته باشد فالن نظر صدیق افغان از فهم ما باالتر 

 است.هر گاه چیزی از فهم شما باال بود انرا عمومی نسازید، کار درست و عاقل نیست. 
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" یقین دارم که عقل قاصر بنده از فهم چنین پرداس های بی بدیل ! در فلسفه عاجز است اما نظرات آریا -91
 صاحب و حسیب هللا صاحب را به وضاحت و خوبی درک کرده میتوانم."

 
 شکر هزار بار شکر ورنه این دو شخص هم سر نوشت من و صدیق افغان را می داشتند. 

 
جنابان آریا صاحب وحسیب صاحب واگر خدا بیامزر طالس ملطی صاحب، سقراط  "یقین دارم که مثل من-20

صاحب، افالطون و ارسطو صاحب تا هیگل صاحب و راسل صاحب ودیگر فالسفه اگر زنده می بودند بازهم از 
 فهم این جمله و گفتار فلسفی ایشان عاجز بودند چراکه در سطح باالتر از نبوغ فالسفه حکم می کنند که ــ 

 
از فالن فیلوسوف غربی و یا شرقی و لو درست هم نباشد. ما باید خود ما باشیم نه دیگران را طوطی وار » ... 

 )تکیه ها از ماست("« . تکرار کنیم. ــ 
 

حرف شما درست است، اما باز هم یک پختگی دارد و آن اینکه طالس، سقراط، افالطون و راسل که من آنها را در 
اخته ام منطقی دالیل من را یا رد و یا قبول می کردند که در این صورت من هم خوش می شدم نوشته های شان شن

 که چیزی اموخته ام و یا اموختانده ام. 
 

"انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه خواهد داد و به محض آنکه گمان کرد به -20
 شود." کمال رسیده است دچار آفت می

 
ین حرف درست است و به اساس این فلسفه و یا منطق باید کپیتان یک طیاره هم که به کمال هنر خود رسیده، ا

 روزی دچار افت گردد. 
یا تمام استادان و پروفسوران در پوهنتون های جهان که تدریس می کنند روزی همراه به کمال که در علم خود 

 کسب کرده اند دچار افت کردند.
 

 ین جواب من به جناب ایشان است. زیرا نمی خواهم وقت گرانبهای شان را تلف کنم. وسالم.""این آخر-21
 

 تشکر خوش شدم با شما معرفی شدم. 
 

 پرواز بی نشانی دارد دماغ جاهم
 بشکن غبار امکان! تا بشکنی کالهم

 
 بیدل
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