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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م١١/٠١/٢٠١٠                                     اســــد  روئــين
  يافت او بنام آ نکه هستی نا م از

  قدر دانی و اظهار شکران از آ قائ شريف نيکزاد
  ! شـــر يف نيکــزاد   یارجمند جناب آ قا  و مبرادر محتر 

ابراز اخالص کرديد  من خودم را  واز اينکه بر برادر تان منت گذاشته   نوشته ای محبت آ ميز تانرا خواندم  و
  . برايتان  سالمتی  خواستا رم مقابلتا  شايسته  مرحمت تان نمی بينم  و

 تا در هر مورد  سخن  اينست  انسان نا دانی از عال متهازيرا  ، دانستگی نکرده ونمی کنمی البته  من هيچ وقت ادعا
  .بگويد

  :که بکسی اطالق ميشود   از آن پائين تر و 
 غير  منطقی وافرازات  غير تراوشات  و دسترسی ندارد  مدا خله کرده  و مسايلی  احاطه و   بر امری ون شخصآ

يا ال  ، دروغ  ويا احيانا تهمت و   بنيادبی  نا خواسته  مسايل ین بد تر  اينکه خدا آ از و  را به مردم  ارئه کردهعقلی
  . لمداد کنندحيا نا سياسی  قا فرهنگی و نرا  کار فکری وآ بمردم تحويل  داده   و نام را...  را وطايالت

  .يستی ال اقل  شنونده ای خوب  باشحکما گفته اند  که اگر گوينده ای خوب نو 
  .اگر مبتکر خوبی نيستی ال اقل مقلد خوبی باش:  به عين تر تيب مرحوم دوکتور شريعتی  ميگو يد که و
افال  --فال تعلمون ا:  جاندار  چنين خطاب مينمايد   بسيار زيبا  وی با صيغه ها  انسانها را  همه وقت  قرآ ن کريم و

    افالتـــتفکرون--تفقهون 
   

  شنوايی–بينايی  - تفکر– تفقه - -و غيره که  همه  انسان  را به آ موزش ....افال  -- اقال تسمعون –افال تبصرون 
  . فرا ميخواند....و

 که انسان در برابر همه برخوردها، صحبتها، نوشته يد مطرح باشد  انسان رسالتمدار باگريکه  بر هرامر عمده ای دي
  : هم مسئول است  چون قرآ ن بما می آ موزاند  وهمه ای اعمال خود...ها و

  .»ل است قلب  شما در برابر آ ن مسئو ، گوش وامری که بآن علم نداری مرو  زيرا، چشمل  بدنبا«
در . يا منطقی استوار باشد ، عقلی ومبانی  شرعی  نيست ليکن اين بيان  بايد بر اصول و ری بدگفتن ام البته بيان و 

  . يله ای درد سر ديگران خواهد بودغير آن وس
  .     حتی لذت هم ميبرند  می آ موزند و از شنيدن، بيشتر  ميشنوند وآنها ئيکه امراض روحی ندارند و 
  : بيدل ميفرمايد  چنانچه  و

   گوش طلب که کار گوش هيچ دهن نميکند -ا چون صدف  تا گهر آ وری بکف لب مگش
ظاهری  ر کنند که  آ ن کسانيکه  کرکترنخوانند  فک يا نوشته ای کسی را  نشنوند و وچه بسا مردم  تا زمانيکه بيان و

سياسی  ، اجتماعی وايل علمی  مس مختلف ی در عرصه هاانها همچنين ،شسته  رفته دارند  خيلی مرتب ویقيافه ها و
را  ها راما وقتی که مردم  گفتا. دارند   احاطه ای  کا مل داشته  و....مسايل بين المللی و حتی دينی و تخنيکی و و

  :  و  بقول سعدی .ه دارند که در چانته  چ،  خواندند  درست قضاوت خواهند نمودشانرا ی شنيدند و نوشته ها
  .هنرش نهفته با شد  عيب و–  تا مرد سخن نگفته با شد

  !برادر عزيزم 
 ی غربی و در  عرصه هایصتا  در کشور هااب تان زياد  خودرا ملول مداريد، زيرا در جهان موجود خاجن

يا   فراهم است تا هر چه دل شان به خواهند بر زبان آ ورده و از مرد م زيادییمطبوعات و ميديا  اين مجال برا
انديشه است که  سخنهارا  خرد وی دارانتر نت  نشر کنند، اما وظيفه انسان  ا يا در صفحات کا غذ و  صفحه ای یبرو

شر  نيز بر ايشان    که تشخيص  خير و هممتاسفانه هستند مردمی و.  اطاعت کند از خوبترين آ نها پيروی و شنيده  و
  .را گم کنند درين ميدان جنگ فکری راه خود   و بوده مشکل 

دبديگران  بآ نرا تصحيح کنيم  و  بيانديشيم و  بيشتر خويش یکمبوديها  بر ضعف و  در همه احوال  بايد ما بهر حال 
احيانا گناه هم  اشتباه و بط ومحل خ   ود نيستصمق بی عيب والبته هيچ کس هم . يد حق داد تا از ما انتقاد  کنندهم با
پرو  اگر تبليغات و پسنديده  بوده و شد امر ممدوح ونها باسا ختن انسا نصيحت  و پس اگر هدف  نقد، اصالح و .هست
   . سياسی  باشد مذمومپاگند

 –قلم  در همه امور حرمت   خداوند بما تو فيق بدهد  تااميد وار هستم تا و  از لطف تان متشکرم     در اخير  مجد دًا
  .  بداريم ا س را پ نوشته ای خويش  وبيان 

  رحمت اهللا والسالم وعليکم و
                                                               

  


