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  ھيوادوال کابلی
١١.٠۶.٠٩  

  
  !گردانندگان محترم پورتال افغانستان آزاد

  
ای جنت مکان« ر رابطه با پارچه شعرچندی پيش د. سالم ھای گرم و احترامات ھميشگی مرا پذيرا شويد سرودهء » باب

داللطيف . صدای اعتراض بلند کردم» ناظم باختری«محترم خليل هللا  اينبار انگشت انتقاد من به پارچه شعری از آقای عب
ه من  قصد . دراز می شود» مخمسی برغزل شاه شجاع«زيرعنوان » صديقی للندری« ين برداشت شود ک البته نبايد چن

ايمدارم ی جستجو نم ا نقص و عيب ال حتم ه پورت رد . ً بھرقيمتی شده درمطالب رسيده ب ائبهء يک ف ی ش هء ب ا روحي من ب
ی را  د در برابرھر آنچه ارزش ھای مل ردی نمی توان ين ف ه چن مدافع نواميس ملی برخورد می نمايم ؛ و مبرھن است ک

ه اميد است اي. خدشه دار می سازد آرام نشسته سکوت اختيار کند ائی را ک الی آنھ ن توضيح مختصر من ، رنجش احتم
و اينراھم بايد بيفزايم که ھرعزيزھموطن ھرگاه نکتهء قابل انتقاد . آماج انتقاد بيرحمانهء من قرار می گيرند مرفوع سازد

د د برخورد نماي ه می توان ين روحي ا ع سلما ب د ، م ن می ياب ای م ته ھ راض در نوش ه اص. ًو  اعت ردم ب ال برمی گ ل ح
  .موضوع

اه اينکه وطنفروش معروف تاريخ قرن نزدهء افغانستان و مرجع تاريخی تجسم خيانت ، وطنفروشی و بيگانه پرستی ـ  ش
وده»شجاعت«که ( ـ  شجاع ردم ب يھن و م قريحهء شعری داشت ، ) اش فقط در تسليمی و مزدوری به بيگانه و دشمن م

ای ظاھرکم و بيش مردم از آن آگاه اند چنانچه شايع است  شين آق دا«که شعر آھنگ زيبا و دلن د و روز  ـ» ھوي صبح دمي
ا  شد       يارشبينه خانه رفت ورو دشمن شکن م ای ملت غي ه بدستان توان اه شجاع معروف است ک ان ش ع ھم ـ  از طب

د سی اش کيفرش اداران انگلي اريخ کشورما دا. ھمراه با ب ور ت ردم ازان عنصربدنام و منف ه م ناختی ک ا ش ه حال ب د و ب رن
لقب گذاشته اند ، چگونه و روی » شاه شجاع ثالث«و » شاه شجاع ثانی«ببرک و کرزی را : ترتيب وطنفروشان معاصر
  از وی در مقطع شعرشان چنين قدردانی می نمايند؟                                    » صديقی للندری«چه منظوری محترم آقای 

                                                                                                                                            
  ِاز ازل در دل داريم مھر او شاه شجاع

  وه که علم عشق بی درس و کتاب آموختيم
  

را بخاطروزن مگر(» داريم« به نظر برسد ولی با گفتن » درنمد مو پاليدن«شايد خرده گيری من  اينکه صنعت شعری آن
دارم» دارم«شعر بجای  وده باشد و من دران صالحيتی ن ل نم ای ) تحمي دری«، آق ايدھم (ـ ديگران ـ ی » صديقی للن ش
ذير و ) مجموع ملت سليم ناپ را با خود شريک و ھمنظرجلوه می دھند ؛ که اين خبط و ناروای ديگری است درحق ملت ت

ا ای .  غيورم ر آق ی اگ دری«حت ق دو» صديقی للن روف عالئ جاع مع اه ش ا ش ند ب ته باش ومی داش ونی و ق ر (ر خ ه اگ ک
ود ه ش ودن آن توجي ی ب سبت طبيع ه ن د ب ی توان د ،  م ه يک ) موجودباش ساس نيک ب ان ابرازاح وان چن ی ت ازھم نم ، ب

           .                                                                                    وطنفروش بی آزرم تاريخ کشوررا تأييد نمود
 ، پخش آزادانهء افکار و نظريات متنوع و متناقض را ممکن می سازد ؛ افغانستان آزادوجه ملی ـ ديموکراتيک پورتال 

ی و ضد  ولی نبايست ازين آزادانديشی و حوصله مندی ملی ـ ديموکراتيک برای پخش و ترويج نظرات و افکار ضد مل
ال » ناظم باختری« که در پايان اعتراضيه ام به شعر آقای درينجا خواھشی را. مردمی استفاده بعمل آيد از مسئولين پورت

  .                                                                                                  بعمل آورده بودم ، بازھم تکرار می نمايم
  !پاسبا عرض حرمت و س                                  

  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ھمکار و دوست نھايت عزيز آقای ھيواد وال،
د  ا مانن ار ھ سالم ھا واحترامات متصديان پورتال را خدمت تقديم می داريم، اميد است از صحت کامل برخوردار ودر ک

  .ھميشه موفق باشيد
ال  ه پورت ستان آزاد"قبل از وارد شدن به بحث مورد نظر جادارد نخست از توجه شما ب ستان آزاد-افغان هودقت "  افغان  ب

ين دقت . مطالب منتشره در آن از صميم قلب سپاس خويش را ابراز بداريم ا چن ه فقط ب ر آن است ک ما را اعتقاد راسخ ب
ستی ھا را تشخيص وبرآن غلبه نمود در نتيجه تذکر دوستان ارجمندی چون جنابعالی نتنھا باعث وطرز ديدی می شود کا

راز ناراحتی وگلۀ متصديان پورتال سته از بابت آن اب شبرد درست امور دان ه کمکی در پي ه مثاب را ب  نمی گردد، بلکه آن
  .امتنان می نمائيم

  واما در رابطه با شعر مورد نظر،
م ھمکار ما صرف نظر از اينکه تا ھنوز برای  ا از قل مشخص نشده که آيا مصراع اول مقطع مربوط شاه شجاع است وي

د-ه استترواش نمود" للندری"ما آقای  ه روشنی بيندازن اه  - اميد است خود در زمين چه در صورتيکه آن مصراع از ش
ه شجاع باشد آقای للندری در آن ھيچ مسؤوليتی را دارا نمی باشند  ز وجود دارد ک در رابطه با آن شعر نکات ديگری ني

  .می بايد حين نقد شعر به آن برخورد صورت گيرد
به طرز ديد ھای متفاوت وحتا متضاد با ھم برای نشر، نبايد پورتال خود ر دادن امکان ما را عقيده بر آن است که در کنا

ر عال ه ب ا تکي د بلکه ب اد خويش را حک نماي ا انتق د وي ه در تمام زمينه ھا به قضاوت نشسته، وبر ھمه مطالب مھر تأئي ق
زه اینشر برساني مطالب را بدون تبصرۀ پورتال به یمندی وھوشياری خوانندگان، برخ رای م تا اين عمل ما انگي  باشد ب

  .خوانندگان وھمکاران قلمی پورتال به منظور سھم گيری فعال در مراقبت از خط پورتال وتکامل آن 
  دوست نھايت عزيز،

ا در خويش شما می توانيد مطمئن باشيد به ھمان سانيکه متصديان پورتال از بحث روی نوشته ھای  وده وحت تقبال نم اس
به بحث ھای عالمانه واقناعی را بخشی از زدن  تا کنون با تحريک ديگران باعث ايجاد آن گرديده اند، دامن برخی مواقع

  .نضج گيری آن را فراھم نمايدوظايف مبارزاتی خويش دانسته ، ھميشه خواھد کوشيد تا زمينه ھای 
  بيشتر تان  آرزومند ھمکاری ھای                                                                                                        
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