
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۲۱/۱۱/۲۰۲۰                                                                          حسینی رفعت

 

 بهزاد  ن یکمال الد مورد رپف کردن د  پس از
 

  

بدرنگان که در مورد کمال الدین بهزاد پف کنیم«  دوروز پیش هنگامی که مقاله ام را بنام »  

 .منتشر نمودم، خیلی زود نتیجه یی دیدم

 پیامی بمن نگاشت:  لطیف ناظمی در 

  

 با دریغ که آگهی های تو در مورد بهزاد کم است.« » 

 :من برای ناظمی صاحب دوبار تذکردادم

 :»شما میتوانید کاری عقالنی بکنید

 .ناروا میگویم بنابر )))) اسناد تاریخی!!!!(((( غلط ودر مقاله ای بنگارید که من 

 واقعیت در پیرامون بهزاد»»»»» بزرگ!!!!!«««««« چیز دگر است. وانگهی بشرح و 

 .تفسیر آن ها بپردازید تا من بیاموزم 

 ارادتمند. رفعت حسینی« 

 . 

 :»یک کار دیگر نیز برایت ممکن است ناظمی

 ¡!!!!¡!!چکار (( های نقاشی و »»»چطور و یکی دو نمونه از )))) شاهکار!!!!!(((

 حقت نماز شکرانه بخوانیم.رح«  در  بهزاد را روان کن که دعایت کنیم و ««««

 . 

ارزشمند!!!!!!!تاریخ هنر!!!!!!!! در هرات باستان!!!!!حتا   مگر تاکنون ازاسناد!!!!! مهم!!!!!! و 

 .ببخشد  هرات/ایران را روشنایی  یک نکته ویک حرف ننبشت تا تیرگی تاریخ هنر 

 ... 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

» همه دان« وی   خود شایسته، وبایسته، میدانم یاددهانی نمایم که درپیرامون خود لطیف ناظمی، 

 :، چنین پف های ) دانشورانه( نموده است حق خود در

 .«او پروفیسور در زبان وادبیات فارسی دری »استک

 .) استک(  دو دکترا ازبلجیم و یک کشور دیگر گرفته 

دو دفعه » گک « دو جایزه گک جهانی گک خیلی خیلی خیلی و خیلی شکوهمند گک شعرک را  

 !»»»» ربوده «««« استک

 ... 
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