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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 ۲۴/۰۲/۲۰۱۸             هللا بیحس  

 است، میخدمت همه تقد سالم

 

 قسمت دوم !دیهاشم سد دیس یآقا ینامه ا نیجواب هفتم به

 

 :سندینو یم نیچن( ۲) یت شماره اشان تح شانیجناب ا یهفتم از هر چمن سمن یدر نامه ا دیهاشم سد دیس یآقا

 

 کیاز  شتریو مطالب ب نندیتر را بب عیوس یتوانند فضاء ها یشان محدود باشد، نم دید ۀکه ساح یانسان هائ - 2 "

 .ندیاستعاره فهم نما کی ایاشاره  کیمطلب را در 

 

 نیداند و باوجود آن سر را پائ یخواند و کشور را اشغال شده م یو نظام را فاسد م یکه کرز یمن از کس یوقت

 قت،یحق کی انیکنم، هدفم تنها و تنها ب یرود صحبت م یکابل م ۀبه دارالحکوم یکرس ایگرفتن کار  یانداخته برا

 کیگذشته، از کدام  نی. از ایگرید زینه چ استما  انی" در مینوع "فرهنگ عدم صداقت و دوروئ کیوجود  یعنی

 م؟یرینام بگ دیزودتر با

 

است که ـ عوام ساده و صادق و  قتیحق نیاصل و ا نیو درک ا افتینظر من مهم تر از گرفتن نام اشخاص، در به

کنم ـ در گفتار و کردار ما  یقضاوت مستثناء م نیرا از ا یاز خواص پاک نفس و مل یو تعداد فیخوش باور و شر

 .مهلک و تباه کننده است تیکشور به غا کی درکه فقدان آن  یزیچ ؛یگرید زیمردم کمتر صداقت وجود دارد، نه چ

 

 فانهیکه عمل درست و شر یفرستاده بود، مسترد کرد. از کس شیبرا یرا که کرز یمدال یستانیس یام که آقا دهیشن

کار را در هر  نیا ی. ولمیکن ادیاگر اسمش را  ستین یباشد، باک یبار هم در زندگ کیاگر  یدهد، حت یانجام م

 " !میبکن دینبا یفرصت و با هر انسان

 

 :تبصره

 

 !دیسد یآقا

 

. به ردیصورت گ یحاتیمضمون توض کیو هم در بخش هنر  بیهم در قسمت ع دیبا یلینقد تحل کیشک در  بدون

 یداخته مان یروشن یجناب شما اندک ینامه ا نیهفتم( ۲اول در ارتباط هنر پاراگراف شماره ) نجایهمان رسم در ا

 یا هیو بخش دوم توص ردیگی" جناب شما را در بر میدو بخش دارد که بخش اول آن "هنر شنوائ زیشود که آن ن

 :را در بر دارد ییاخالق

 

را  یما گرفتن مدال حامد کرز زیدست وطن عز رهیمورخ چ یستانیکه جناب محترم س دیا دهیکه جناب شما شن نکهیا

 د،یساخت دیاز همان هنر جناب تان مستف زیبنده را ن نی" جناب شما که ایبه "هنر شنوائ ردیگید نموده اند، ارتباط مر

حکومت فاسد را  کیرا که دوست ندارد، مدال  یحکومت مدالکه  یدر صورت ،یستانیعمل جناب س نیتشکر. واقعاً ا

که جناب شما در  ی. همچنان زمانباشد یو احترام و قابل ذکر م شیقابل ستا یعمل کید فرموده اند، واقعاً همچو ر
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 یمهلک و تباه کننده است، جناب شما درست م تیکشور به غا کیفقدان صداقت در  د،ییفرما یپاراگراف م نیهم

 .باشدیم نیو قابل تحس شیاظهار شما قابل ستا نیو ا دییافرم

 

شما که در آن از  یجمله ا یا لهیآن، به وس بیاز بخش هنر پاراگراف تان به بخش ع ،یپُل ارتباط کی ثیبه ح حاال

 :میانداز یم ینگاه مختصر کی د،یآور یم انیبه م یما سخن زیصداقت در گفتار و کردار مردم عز تیکمبود موجود

 

 :که دیسینو یکه جناب شما م یزمان اما

 

مطلب  کیاز  شتریو مطالب ب نندیتر را بب عیوس یتوانند فضاء ها یشان محدود باشد، نم دید ۀکه ساح یانسان هائ"

 "ندیاستعاره فهم نما کی ایاشاره  کیرا در 

 

 ؟یداریدر عالم ب ایو  دیرا در خواب نوشته ا یباالئ یجمله ا نیا ای! آدیسد یاجازه است نخست بپرسم: آقا ایآ نجایا در

 

ً یثان  شانی" جناب ایکه تا به حال فقط از "هنر شنوائ یدیسد یشود که آقا یم جادیکنجکاو سوال ا یخواننده ا یبرا ا

 زینموده اند که "صداقت چ زین یبه اصطالح پوشالئ یاخالق یا هیتوص کینموده اند و در ضمن  یبه ما اطالع رسان

از موضوع خواند، که گفته اند: "از کرامات  دیرا بع یورمشه یضرب المثل توانینم زیقسمت ن نی" و در استیخوب

دفعتاً بدون به اصطالح مبتدا و خبر در  دیسد یکه آقا یاست"، پس زمان نیریاست نقل را خورد و گفت ش نیما ا خیش

 یدر ضمن از انسانهائ زیدارند و ن یمحدود دید یکه ساحه ا ندیفرما یم یُدر افشان یذهن انسانهائ تیبخش محدود

استعاره  کی ایاشاره  کیمطلب را در  کیاز  شتریو مطالب ب نندیتر را بب عیوس یرانند که قادرند فضاء ها یسخن م

 دیو وسعت د تیشان محدود یبا کدام تلسکوپ علم دیسد یکه آقا دیتواند عرض اندام نما ینم یسوال ایآ ند،یفهم نما

 دارند ؟ ییاسر ستانیچ نیکه چن ندیفرما یانسانها را محاسبه م

 

 دیفرما یانسان را محاسبه م کی دید تیوسعت و محدود ییعلم یها اریبا کدام مع ،ییعلم یاریبا کدام مع دیسد یآقا

 دارند؟ یچیپُر خم و پ یادعا کی نیکه چن

 

خواندن ترجمه  ایآورد و  یم انیرا در م یادعا نیصفحه همچن یدار ساختن رو یاهیفقط به منظور س دیسد یآقا ایآ

 ییتلسکوب علم کیچنان  د،یخود جناب سد نیشور آفر التیاز تخ یبا ِمکس رانیکشور ا اتیو غلط نشر ححیص یها

 ند؟یفرما یآن محاسبه م عهیانسانها را ذر دید تیقرار داده اند که وسعت و محدو شانیجناب ا اریرا در اخت

 

 نیچن ییعلم یهم کدام موسسه ا ایو  ځییونښ یکدام حرب ،یکدام دانشگاه ،یکدام پوهنتون ،ییعلم ییکدام اکادم ایآ

 یاستعداد ساحه ا نیا نکهیا ایقرار داده اند، و  دیسد یآقا اریانسان سنج" را در اخت دید یساحه ا ی"تلسکوپ علم کی

 ؟داشتند تیاز طفول دیسد یرا آقا یانسان سنج دید

 

از عدم صداقت  تیشکوه و شکا یباال دیسد یآقا ینامه ا نیهفتم ۲بحث پاراگراف نمره  یگفته نماند که محور اصل نا

را داشتند، اما  یهمکار یکه خود از آن انتقاد داشتند آماده گ یاست که با دولت افغانستان با دولت یتعداد افغانها کی

برد که قصد به  یم شیرا به پ یدولت تیکه خود مامور یدیدس یاست که جناب آقا نیجالب و طنز موضوع در ا

 .اصطالح چپه کردن همان دولت را داشت
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسو همکارۍنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

به خود  دیخود جناب سد یعنیشوق سرجه رفتن دارد:  دیعدالت جناب سد یترازو یکه باز هم پا مینیب یم نجایا در

دانستند، اما از  یدرست م زیقصد چپه کردن آن را ن یکه حت ندیرا نما یدولت کی تیاند که مامور لیحق را قا نیا

 یچرا آنها در دولت یصادق بخوانند، بخاطر ریدارند غ لیم یگله دارند و آنها را به گونه ا گرید یتعداد افغانها کی

 نیصداقت را و ا ینوع قضاوت در باره ا نیا د،یکردند. جناب سد یکار بوده اند که آن دولت را انتقاد هم م یآماده ا

  د؟یاز کجا آموخته ا ایبام و شش هوا دارد، از که و  کیرا، که  ینوع عدالت خواه

 

 یسا یبا مطرح نمودن اسفنج دیتماس گرفت که جناب سد زین یبا موضوع توانیم جهیبخش و در نت نیا یخاتمه ا در

" و یسرائ ستانی" لقب "چیسیدر کنار لقب "از هر چمن سمن نو توانندیشان م ۲بحث پاراگراف نمره  یمحور اصل

را که به آنها اشاره دارند به  یکسان ایو  زهایچ رایز ند،یاز آن جناب شان فرما زی" مدرن را نیسرائ ستانی"ک ای

  .پردازند یآنها نم قیدق یمعرف

 

 .قسمت دوم، از دوازده قسمت انیپا

 

ضرب المثل "ده کجا درخت ها  دیبهار با لیکه لطفاً تا اوا نست،یا زیعز دیبنده خدمت جناب محترم سد نیا هیتوص

 یتا آنکه دامنه ا د،یریسبتاً بلند به خوانش بگبه آواز ن یکجا را" هر روز صبح وقت دوازده بار به مثل ضرب زبان

  .نسازد عتریوس یهارب یجناب شان را هجوم رشقه ا یاز هر چمن سمن یبحث ها

 

 قهیعرض احترامات فا با
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