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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه کله موږ سره اړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٠١١/ ٠٧/ ٢١                                                                   عارف عباسی  
 

  

  »آستين کهنه داشتيم از ما گذاشتی«
  خواهشی از محترم احمد سعيدی

  
  !امحترم

منزلت های گرفته شده  که دنيا داری، مقام و! حسرتا در نوشتۀ زيبای تان به حقايق درد ناکی اشاره نموده ايد، دردا و

با گذشت هر روز ارزش های عالی . استچگونه به روش، برخورد و طرز ديد جامعه تأثيرات ناگواری وارد نموده 

دانش، . ديگر جايی برای آگاه، دانا و بينا وجود نداردمی شود و جامعه به معيار های جايداد، زور و قدرت محاسبه 

 و جای افتخارات معنوی در دگردمی مناعت و وقار با خيانت، عوام فريبی و بنا های مادی تعويض معرفت، عزت، 

  . شودجامعه خورد و خوردتر می

 همين که خرد ؛محل نشانی منزل  مرد آگاه، دانا و صاحب خرد را ميدانستنديک خوشا روزگارانی  که همه اهل 

 کثرت پينه های ،له و چپنش در سر نبودودای نگريستن به َسمندی از درب خانۀ محقرش بيرون می شد کسی را س

لباسش  در گرانی عزتش می افزود و در مسير راه هزاران سالم، تعظيم و حتی بوسيدن دستهايش نثارش می شد که 

 يعنی جوامعی را که عقب مانده و کهنه ميخواندند در واقعيت. دانا مرد را فرو تن می ساخت و بر تواضعش می افزود

 محک شناخت انسان ها فضل، دانش، خرد، آگاهی، نيکی و خوبی در اهل قدرت .جوامع دانش پرور و قدر دان بودند

  . دولتمرد غريب بيشتر موجب احترام بود  وعدالت و رعيت پروری معيار قضاوت

 برای موالنای چه خوب که مردان بزرگ، فالسفه و متصوفين، دانشمندان و فقهای ديروز امروز زيست ندارند ورنه

  . بلخ و عارف هرات و خبرگان غزنه در روزگاران امروز جايی نبود

  !سعيدی صاحب

با آشنايی کامل که با جامعه داريد و تجاربی که در سی سال پارينه اندوخته ايد نبايد از اين سقوط قهقرايی اصول 

  .انسانی و ويرانی بنياد های معنوی گله مند باشيد

  ما چيست؟ حاال خواهش من از ش

 چه می .بپزيريد و آنرا داللت  به بی خبری من نکنيدرا  ميکنم عذر من نورانیاگر اظهار نا آشنايی  با مرحوم داد 

  . ممنون می شوم،شود صفحۀ بنويسيد و اين مرحوم را با تمام سوابق انقالبی و فرهنگی شان معرفی نمائيد

  

  پايان
 

  


