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 17/11/2113                    هللا نجیبنجیب 
 عالوالدین کابلاز 

 

 ساخت م را بدواقعاً دلو اضافی  سخنان بیجا
 

 ! شیوا ،هموطن گرامی م
را خواندم و باور کنید نه تنها قناعتم را فراهم  تانتند و احساساتی و ادب خدمت شما، نوشتٔه  با عرض احترام 

نظر که  کسی، و آزادی عقیده وبیان موکراسییزیرا درین عصر د نتوانستید بلکه بیشتر مأیوس و دلگیرم ساختید. 
ابراز  و غرض شخصی صادقانه و بدون تکلفرا در مورد نوشته یا شعری  شخصی خود و عده ای از رفقای خود

 جواب داده شود.برایش طور متعصبانه  و ایندارد، نباید تا این حد با حمالت شدید  می
 

و و ادب  اشخاص ادیب شما با جوابی که برای من تهیه نمودید مرا به این تشویش انداختید که شماها اهل دانش و 
اینگونه بیباکانه و قهر اگر برید،  را بسر می فاضل کشور ما که در دنیای مرفه، در فضای امن و آرامش زندگی تان

تاخت و تاز و تخریش کننده  شوید و با یک جواب تند  آمیز بر یک اظهار نظر دوستانٔه هموطن تان حمله ور می
روز بدتر ه ب اوضاع در کشور ما روزدلیل اینکه به گمانم   دانم دیگران را چگونه مالمت کنیم. نمی نمائید،  می

 .  ماستبیجا و بیمورد و تند گویی های ها ی حمل ناپذیرهمین ت رود شده می
کنند، به  که در دنیای خارج زندگی می آنانیکه خدا نخواسته  خواهید مارا مأیوس و هم معتقد به این بسازید شما می

 مراتب متعصب تر، خشمگین تر و پرخاشگر تر از کسانی اند که در داخل وطن در میان دود و باروت زندگی می
 ) با پوزش از سایر هموطنان عزیزم( .کنند
من وجدان نا کنید که کجا این حکم را میو از را دریافتید؟  حسادت و خصومت آشکاردانم در کجای نوشتٔه من شما نمی

 لطفاً یک کمی اعصاب آیا ادعای داشتن علم غیب را دارید؟  ؟ آرام شده ام را که هنوز کورسو میزند، آرامش می بخشم
  .در میان نیاورید وجدان مراپای ، و رفقایم در مورد یک سروده نظر شخصی من آرام بسازید و بخاطر ابرازرا  تان

منظور ه واب بکه نوشتن ج ؟ در حالیباشدکنید این کار تان تعرض آشکار بر شخصیت یک هموطن تان  فکر نمی
این طرز برخورد تان محاکم  دارد.داشت و تر و آبرومندانه تری هم  های مؤدبانه شیوه ،وطندار تان رد ادعای یک

 کنند. جزای اعدام را تطبیق می ،است که برای کوچکترین جرم شبیهرا  آدم ُکش طالبانجنایتکاران خلق و پرچم و 
   

خواهر  با احترام خاص از بار 2در پنج سطر شما لطفاً یکبار دیگر نوشتٔه مرا از نظر بگذرانید و خواهید دید که 
 آرزو نموده ام که از توضیح دوستانه ام آزرده خاطر نگردند. اما نمییکبار هم  و وصیف نموده ام ت دانشمند ما

را به نحوی که دلخواه تان  اید تا کوفت دل تان نشستهمنتظر همچو مواقع دست روی ماشه عزیز دانستم که شما 
 است روی صفحه بریزید.

خواهم معلومات تانرا  نامعلومی .... قلم فرسایی نموده اید، می ییک کس ینوشته اید در جواب نظر طوریکه شما
هستم، از عالوالدین کابل )روبروی سفارت شوروی « نجیب»نجیب هللا آنقدر کس نامعلوم هم نیستم. تکمیل کنم. 

دانشگاه  دانشکدٔه اقتصادوهنتون کابل )برای خوشی شما پپوهنځی اقتصاد محصل  ،ش13۳7سال تولد  سابق(،
قدر  همینیک شخص جا برای ارائٔه مشخصات  ینا است. در ۱و نمبر پایم  71۱۲۵2111، نمرٔه تذکره ام کابل(

پورتال عزیز و ملی همیشه ، در صورت دسترسی به انترنتام  با سه چهار نفر رفقای هم صنفی در دسترس است.
از نوشته های خوب آن قدر و از مطالب کنیم،  خوانیم و روی موضوعات آن تبصره می الین را میافغان جرمن آن

کدام ما در موقفی نیستیم که دانشمندان و نویسندگان  کنم که هیچ و اعتراف میکمتر خوب یا بِد آن رنج می بریم 
خدا شاهد  .رفقایم بود و بسمن و آن نظری را که ارسال داشتم نظر متفق  را مشوره بدهیم.ملی ارجمند این پورتال 

 وجدان و نه خصومتی مطرح است.  است و نه ناراحتیبود و ت نه حسادتی در میان اس
کنم  کنم که به خواهر گرامی خود شاعر و نویسندٔه دانشمند وطن خانم شیما غفوری افتخار می من بازهم تکرار می

اما طوریکه نوشتم همین پارچه شعر شان از  بٔه پوهندویی نایل آمده اند، درخور ستایش و تمجید هستند.و اینکه به رت
 .. اینرا گناه و یا خدا نخواسته کفر گفتن محاسبه نکنیددید ما مورد تائید نیست
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موجب و دور  نظر من بی اینقدر احساساتی شدن تان به)که نمیدانم نام فامیلی دارید یا نه؟( اما جناب شما شیوا جان 
)یک انسان هموطن ساختید و یا مرا  از تعقل است، الزم نبود شما ارواح لقمان حکیم یا افالطون را نا آرام می

کردید، فکر نکنم کدام نیش دیگری از جانب من شما را اذیت کرده باشد که در مورد  به گژدم تشبیه میتانرا( 
. اجازه دهید شما را بسیار من یک انسان خیلی ها آرام و صلحدوست باشم اقتضای طبیعت من حکم کرده اید، شاید

کند که آنها عمل ضرر رسانیدن )نیش  دوستانه اصالح نمایم. ضرب المثل زیبای فوق در مورد کسانی صدق می
مورد دهند بطور نمونه این ضرب المثل را که آورده اید، در  انجام میزدن( را همیشه و در همه جا و بر هرکس 

کار آنها جزء کشتن، انتحار، سربریدن، ماین گذاشتن و غیره کند که  دق میاشخاص و گروه هایی مانند طالبان ص
آنها که همیشه در کشور ما اشخاص ملکی و نظامی، زنها و اطفال و پیر و جوان را  در مورد . پسدیگری ندارند

که در مورد یک پارچه  نه به شخصی«. طبیعت شان اینستمقتضای »توان گفت که  برند، می بیرحمانه از بین می
 .عفت کالم و شعر نشر شده، ابراز نظر نموده، آنهم با کمال ادب و در چوکات اصول و آداب قلم

خاطرنشان سازم و آن اینست که در نوشتٔه تان اینجانب را نادان، کور دل به شما خواهم  یک مطلب دیگر را نیز می
را ادیب و شعر فهم و بسیار با سویه قلمداد نموده اید. اگر درین کار تان  غیره خطاب نموده و خودو نابینا و غیره و 

حاال بازهم بسیار دوستانه کردم اما  گرفتید، قبول کنید از تمام اغالط نوشتٔه تان اغماض می از مبالغه کار نمی
 سطر به سطر میخوانیم: تان یاد آور شوم: میخواهم باوجود دانش و تجربٔه کمتر نسبت بشما، چند نکته را خدمت

 غلطی( دو) ...بنامعلومی بنام نجی )کس( کسی ...یکی از خوانندگان )نظر( ینظر اولین سطر نوشتٔه تان: در جواب در 

  یک  غلطی و  یک) ...؟رسیده باشدسخن نگفته باشی به سخن آنست که « زیبا» ف شعریتعار )جملۀ( ییکی از جمله 
 شعر( ریفحت

پس نیک بنگرید که هرگز کسی چنین بیان سخیف را مانند نجیب جان بر زبان نیاورده که شعر بیدل شعر غامض است و صفحات نشرات 
 کند... را بدنمود می

 ی دیگر صرفنظر:هااز چند پاراگراف اقتباس شده از جا
 ه(به حضرت بیدل اهانت نمودموصوف در واقعیت که )دو سطر باالتر از دوکتورشفیع کدکنی نقل قول نموده اند 

بیدل « شخص» تهمت دوکتور کدکنی براین به نظر ایشان ) ...بیدل زبان فارسی را خوب بلد نبودکه  هنوشت یعنی کدکنی
خانم غفوری گناه کبیره است. و یا سرودٔه « شعر»یک پارچه امر عادیست اما تبصره و اظهار نظر بنده در مورد 

 واه چه قضاوتی!!(
  غلطی امالیی(1... )  )بیاندیشند( اندیشد بهدر کنار جاه و مقام به سرزمین و مردمش 
 غلطی امالیی(1قبیحانه خودرا اجازه میدهد....)  )جایی( یاآشکار است و تا ج 
  غلطی 1)حال گفته شده نه گژدم، بهر متیقن هستم در اصل شعر عقرب کین است... )رِه( یرهنیش گژدم نه از

 امالیی(

  غلطی امالیی( 1) )؟(هم و گویا   و این شعر هم زیباست و 
 غلطی در کنارنوشتند،  مطمئن هستم که اگر شیوا جان نوشتٔه ارسالی شانرا از اول الی اخیر به قلم خودشان می

شدند. که برای یک ادیب در زبان دری و شعر  دیگر را هم مرتکب می، ده الی بیست غلطی امالیی های فوق
 رود. شناسی به سویٔه ایشان عیب بزرگی بشمار می

 

درین نمایم که  ابراز تشکر «گل محمد عابد»خواهم از دوست بسیار محترم دیگر یعنی آقای  در اخیر این نوشته می
بر رویت آیات قرآنی، مارا از مرض حسادت که شامل ! آئینههر و  را غمشریک دانسته  ، خودجفای بزرگماتم و 

 نخواسته کدام فتوایی در مورد کافر بودن ما صادر نگردد. نویسم که خدابود نجات دادند، بیشتر ازین نمی حال ما شده
 

د که از قبل از ارسال این نوشته، یادداشت محترمه شیما غفوری که در همین ارتباط نوشته اند، نظرم را جلب نمو
ض شود شخصی که از چشمٔه پرفی نمایم.  به وضاحت دیده می شان اظهار سپاس میعالمانٔه نوشته و طرز برخورد 

 ها و مالحظات خوانندگان و مخاطبینش چگونه برخورد عالی و مؤدبانه می ، با انتقادبهره مند باشد علم و دانش
غیر منصفانه و  قضاوت های عجوالنه، باکشند،  پا می نماید و اشخاص احساساتی که آب را نادیده موزه را از

 چه بجا فرموده شاعری: گردند. چگونه به آسانی موجب تحقیر و توهین دیگران می افراطی،
 

 ز دیگ پختگان ناید صدایی     صدا از مردمان خام خیزد
 

 مؤفق و سرفراز باشید. 


