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 5تر 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

 

 

 ۲۵/۰۲/۲۰۱۸             هللا بیحس  

 است، میخدمت همه تقد سالم

 

 ومسقسمت  !دیهاشم سد دیس یآقا ینامه ا نیجواب هفتم به

 

و  توانندیکه م یانسانها نیزم یکه هستند در رو مینما یم هیموضوع را ارا نیا دیهاشم سد یبه آقا یدر درس امروز

نه ماهوستودون و نه هم  د،ینه هاشم سد نند،یبب یهنر را فقط و فقط در خود اثر هنر ییبایدارند که ز زیحق را ن نیا

 یها نکیع ریهنر را از ز دیبا زیمجبور بسازند که  آنشخص ن ار یدارند که شخص ایحق را داشتند و  نیا نیاستال

 !ندیآنها بب یزده ا استیس

 

  

آشفته  ایو  یسیتان با خارج موضوع نو یهفتم از هر چمن سمن ی! شما در نامه ادیهاشم سد دیس یمحترم آقا جناب

تحت شماره  ایسه، چهار و پنج تان و  یتان تحت پاراگراف ها یپَتکس یها یحال با لفاظ نیو در ع یمحتوائ یسینو

 :دیسینو یم یها زیچ نیتان، چن ینامه ا نیهفتم ۳،۴،۵ یها

 

 :دیسینو یم نیتان چن ینامه ا نیهفتم ۳تحت شماره  ایتحت پاراگراف سوم، تحت بند سوم و  مثالا 

 

 ."دینبرده ا یپ یکالم یـ به مفهوم بحث ها ایفشرده و گو یهنوز هم ـ بعد از بحث ها زیکه شما عز یمثل -3"

 

 :تبصره

 

 !دیسد یآقا

 

ا دق هیهم به بق ای" تانرا به من و یمحترم کالم یکه شما "بحث ها یزمان  ف،یتعر قیخوانندگان محترم بصورت نسبتا

 یکه بدانم جناب شما "چه وقت بحث کالم دیدار بیمثالا از من توقع داشتن علم غ ایآ د،یینه فرما حیو توض حیتشر

 ریجناب تانرا"، "کدام وقت بحث غ یوقت بحث فلسف کدامجناب تانرا"، " یکالم ریجناب تانرا"، "چه وقت بحث غ

جناب تانرا"، "کدام زمان  یاسیس ریجناب تانرا"، "چه زمان بحث غ یاسیبحث س یجناب تانرا"، "چه زمان یفلسف

همه سطور مشوش  نیجناب تانرا" داخل ا یمذهب-ینید یب تانرا" و "کدام زمان بحث هاجنا یهنر یادب یبحث ها

 .   دیفرما یم تان ینبشته ها

 

بحث  یکه خود جناب شما به عرصه ها یمکالمه با جناب شما از همان نام یمن چطور در وقت و زمان طالئ پس

 نام ببرم. یبه درست د،یالیخ یتان م

 

را در  زی" بحث شما عزیکه من اسم "فلسف ی. زماندیخواند یاست که در ابتدا جناب شما بحث تانرا فلسف نیا تیواقع

مشهور تان به آدرس  یسوم از سلسله نامه ها ۀم. در نام۲۰۱۸ یششم فبرور خیتذکر دادم، جناب شما به تار ادداشتمی

 که : دیمن فرمود
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 یکه به فلسفه مربوط م یقبل ۀـ دو نکته در نام یکی یرسانم که به استثنا یم انینکته به پا نیا یادآوری) نامه را با 

ا مسائل  ".(یکالم ی"بحث ها ۀبودند متعلق به عرص یشود،  سائر نکات عمدتا

 

ا یمشهور تان به آدرس من، تقر ۀدر آغاز همان نام همچنان  :دیخطاب به من نوشت کتاتورمنشانهید با

 

 هللا،  بیو محترم حس زیعز اری"هموطن بس

  

و  میرا هم بخوان یاست که شرح حال و یضرور اریبس ،یشاعر عالوه بر خواندن اشعار و کی قیشناخت دق یبرا

به  یاز و دیهم حرفش خوب بود و هم عملش، با یعنیکرد،  یبود و صدق م یکیگفت،  یبا آنچه م یاگر اعمال و

 گم کرد،..." دیآن رنگش را با ری. در غمودالش استناد نکرد و به اقو دیکرد و او را دوست داشت و تأئ ادی یکین

 

رنگ گم کردن و رنگ  دیهاشم سد دیجناب شما نوشتم که، جناب محترم س یا کتاتورمنشانهیامر د نیبه جواب ا من

که من "شعر دوست" هستم و نه "شرح حال  یو در ضمن از آن جائ ست،یکار من ن یاثر هنر کیمولد  کی یمال

من  یاز آنجائ م،یبنما یبا شما بحث ظرمقطعه شعر است حا کیکه  یشاعر دوست"، من فقط و فقط با همان اثر هنر

 یبود از سعد یپدر کالن مولد هنر که در بحث ما آن اثر اثر ینه در قباله و شجره ا نمیب یهنر را در خود هنر م

 بزرگ.

 

جناب  یزده ا استیس یها نکیرا از عقب ع یاثر هنر کی ستمیمودبانه اظهار نمودم که من حاضر ن زیشما عز به

نماند  یباق یکه تا در جهان شاعر ندیفرما یحق دارند آنقدر شرح حال شاعر خوان دیسد یحال آقا نی. در عنمیبب دیسد

مودبانه ابراز نمودم که شخص من "شعر دوست" به شما  احال معذرتم ر نیرا نداند. اما در ع یشرح حال و دیکه سد

 شرح حال شاعر! یکیوگرافیاست نه محقق ب

 

مجبور  دیچون هاشم سد یدر پ یرا با اتهامات پ یکس چیهنر، اما ه یاست که هنر برا نیرابطه ا نیمن در ا نظر

رابطه فقط  نیکه در ا دیهاشم سد یآقا انیآن عده چکچک ی. و برانندیمن بب نکیهنر را از عقب ع دیسازم که با ینم

نشر ندادند، در عرصه  یو آواز بر حق من را اجازه ا دشدن دیهاشم سد یها یلفاظ کریلودسپ ایو  یو فقط بلند گو

 کامل تمنا دارم. یداریب یمختلف زندگ یها

 

 

 دیام و تهمت ناحق بستم. اته۲۰۱۸ یششم فبرور خیمشهور تان به من، به تار یشما در همان نامه ا دیهاشم سد یآقا

که شما  یبزرگ نوشته ام. زمان یسعد  یخدا بر او باد ـ را برا شی" ـ بخشاهی"رحمة هللا عل بیکه من  ترک دیو نوشت

جن ها آن را از نوشته ام دور نموده است. من هم بعدش  دی: شا دیرا متوجه آن اتهام ناحق تان ساختم، به جوابم نوشت

خدا بر او باد ـ را  شیبزرگ ـ بخشا یسعد یشما و همبرا یجهت اعتراض به همان اتهام نا حق شما، قصداا هم برا

کارام  نینبوده است. ا یکدام گپ بد زیکرده بوده ام، ن یاگر همان کار را م یکه حت دینینوشتم و فرستادم تا بب تانیبرا

 بلند تر و بلند تر برد. زین یسعد یمن بلکه باال یشما را و خشم شما را نه تنها باال

 

ا یاوالا من اصالا همان کار را نکرده بودم، ثان  کهیحال در نخواهد  یخالف یکردم هم کدام کار یولو اگر همان کار را م ا

 بود. یم
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از همان به بعد  دند،یرا به نشر رسان یماسه فرانسو یهانر یته اتا آنکه جناب محترم داکتر عبدهللا کاظم کدام نبش 

هفتم خود، تحت شماره  یمثالا در نامه ا سد،ینو یم یسطر گانینظر به شرم زمانه  ز،ین یاز خدمات سعد دیسد یآقا

 :سدینو یم کباریتمام به  یدرائ دهیو د ینامه ، با لفاظ نیدر پاراگراف پنجم هفتم ایو  ۵

 

 یو اخالق یعمل تیزبان نموده را از شخص یفارس ۀعرصه به  جامع نیدر ا یکه سعد یو خدمت اتی"من زبان و ادب 

 را!!" بشیجدا نموده ام. هم هنرش را گفته ام و هم ع یو

 

 رنگش را گم کرد"!  دیکه "با دیننوشت یسوم تان در ارتباط سعد یمگر شما در نامه ا دیسد یآقا

 

 چه بوده است؟ یتان با من باال یهمه دعوا نیا د،یهم بود یبتدا طرفدار هنر سعداگر شما از ا پس

 

 یشد، حاال شما در نامه ا دایپ یسعد یهنر یپارچه ا کی یشما و من فقط و فقط رو نیهمه پرابلم ب نیا لیدل یعنی

ا متوجه شده ا ،یهنر سعد یدر باره ا اتیهفتم، البته بعد از خواندن نشر  استیحالت س کیکه شما در همچو  دیدفعتا

 .دیموضوع هنر را بلکل فراموش نموده بود ،یزده گ

 

 .دیچرخان یبه سمت هنر م دیتانرا دار یکالم یدفعتاا شترنگ بحث ها ،یمعذرت خواستن کیبدون  حاال

 

چه  یبا من باال تان یهمه دعوا نیا د،یهم بود ی: پس اگر شما از ابتدا طرفدار هنر سعدمینما یرا تکرار م سوالم

 بوده است؟

 

 

گوش  خیدر ب ادیدانم شور و فر یهمه اتهام و تهمت و نم نیهم بود، ا یما از ابتدا طرفدار هنر سعد دیاگر سد پس

 یخال انیم یها یدانم کجا و کجا به لفاظ یو نم یمعروف یگوش آقا خینظام و در ب یو خانم مالل ینور یدانم آقا ینم

  وست؟یبه وقوع پ چراچه و  یچه، از رو یبرا یبه ناله و فغان پرداختن و

 

 دیسد یآقا یها یجا و لفاظ یب ادی"غفلت"، شور و فر یبه گمان من از سر اندک زیتعداد آن هموطنان محترم ن کی 

 که تاسف آور است!فرمودند  اریها عجز اخت یاما در قسمت نشر نمودن اعتراض من به آن لفاظ دندیرا به نشر رسان

 

 

ا یقیشک و  بدون افغانستان  انایکه پورتال محترم آر یاست، که زمان زیموضوع هم از نظر من سوال بر انگ نیا نا

زمان، بلند کرده نتوانند، پس آن پورتال محترم آواز و  نیدو هموطن شانرا، بصورت عادالنه و در ع یصدا نیآنال

 خواهد توانست؟  درا چگونه و چطور عادالنه بلن گریافغان د ونیلیم یس یصدا
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بحث  کیدر  یتان در اثر کمبود یاز هر چمن سمن یمقاله ا نیهفتم ۴ یشماره ا اتحتیپاراگراف چهارم و  در

چنانچه همان کار را  د،یرا وارد بحث تان کن زیجناب محترم امان اشک ر دیخواه یمن م یموضوع محور، شما برا

 .دیده اانجام هم دا

 

از آن  یو فراوان نیریخاطرات ش زیبنده ن نیاند، چنانچه ا یانسان خوب کیبدون شک که جناب محترم امان اشک  

دارد!  یما بود، چه ارتباط یبحث اجبار یکه محوراصل یموضوع به شعر سعد نیا دیسد یانسان خوب دارم. اما آقا

 .  دینکن راموشصبحانه ف ضرب المثل ده کجا درخت ها، را نیتکرار و تمر دیام

 

بحث  کیدر  یتان باز هم در اثر کمبود یاز هر چمن سمن یمقاله ا نیهفتم ۵ یتحت شماره ا ایپاراگراف پنجم و  در

 که: د،یسینو یم تافهیم مهیمثل به شکل ن د،یپرداخته ا یها یسرائ ستانینوع چ کیموضوع محور، شما باز هم به 

 

 وجودش موجود نباشد." یقسمت باال ۀدر چنت یزیکه چ ی"به خصوص انسان

 

جناب شما من  یها یسرائ ستانینوع چ نیبا ا زیعز دی. سددیآن کوتاه آمده ا فیچه است، در تعر زیکه آن چ نیا اما

 یزیچه چ  دیکه مثالا جناب سد میجناب شما فکر کن ستانیچ نیبه ا دیو تا چه وقت با یخواننده گان محترم تا ک هیو بق

 .داردینگهماز ما پنهان  شیوجود خو یقسمت باال ۀرا در چنت

 

 د؟یسلسله دار تان را تلف نما یجمله خوانندگان نامه ها یجناب شما طالئ یکه وقت به گفته ا دیشما قصد آن دار ایآ

 

 !دیهاشم سد یهر صورت، آقا به

 

پردازم، شما نه تنها  یتان م یلفاظانه ا ینامه انامه هفتم تان به جواب مفصل آن  نینهم تان که بعد از ا ینامه ا در

از  ایهم نا آگانه فرق "ح ایبلکه آگاهانه و  د،یا دهیتان کشان یسر و پا یب ینقل قول مرا آگاهانه به سمت ذوق بحث ها

تان خطاب  ۹نمره  یآن نامه ا یگرید یی" نه نموده و در جایاز الهام شعر ایشاعر را" با "به اصطالح عام اح کی

 :دیسینو یبه من م

   

 "د؟یکه شما تبصره نکرده ا ستین یدرچه مورد د،ینگاه کن اتینظر ۀچی"به در

 

به  دیسد یخوانده اند و شما آقا ینظر خوان یمن را در صفحه ا یما که تبصره ها زیکه اکثر هموطنان عز یقسم

 ینظر خواه یمن در صفحه ا اتیمطلق نظر تیاکثر د،یاشموضوع شده ب نیملتفت ا دیبا زیمتن خان پخته ن کی ثیح

هم در بخش  ایهم در ارتباط شعر و  ایو  باشندیمما  زیدر افغانستان عز ینیموضوع صلح و صلح آفر یدر باره ا ای

. اما سوال سندینو یم یزیسالم اطفال چ یا هیهم در مورد ترب ایو  یهموطنان محترم ما که در همچو موارد قیتشو

آن در آنجا  تیاز موجود یشده اند که حت زیمن مزاحم اوقات شما عز یآن تبصره ها یاست که کجا نیمن در ا

 د؟یدار تیشکا

 

به  د،یستیآنکه خود طرفدار آمدن صلح و سلم در افغانستان ن یکه بر عالوه ا دیباش یکسان یهم شما از جمله ا دیشا

از هر  یافکار و وقت آنها را مصروف نبشته ها ینداشته و به نوع یینیند خوشبزن یم یراه سخن نیدر ا کهیآنانن

 .دیتان نما یقلم یلفاظانه ا یو کشمکش ها یچمن سمن
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کوتاه من که اکثراا در  یبه تبصره ها ،یاز هر چمن سمن سیپُر نو کی ثیکه جناب شما، به ح ستیچ لیدل ورنه

به جز از موضوع  یخود راجع به هر موضوع کهیدر حال د،یریگیارتباط آمدن صلح و رفاه در وطن بوده اند خورده م

 د؟یسینو یصلح م

 

 قهیعرض احترامات فا با

 

 قهیت فاالله بیحس
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