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 1تر 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

  

 ۷۱/۲۰/۸۱۰۲          محمد ولی آریا

 یو جناب داکتر مصطف یو آگاه جناب مسعود فاران یگرام شمندانیاند

 : املیآر

و کاسب  ،یزدائ نیکه ثروت اندوزان، مشغول د یعرصه ا نیدر ا م،یگو یم تیشما را تهن نخست

جرأت باز  نیکه مؤمن دیرا گشوده ا یصحبت ۀاند، شما درواز یمصروف ثروت اندوز ن،یکاران د

بنام علم اند، نه هرسناک از  یکاسبکاران زیاز جسارت غرور آم مناکیکردن آنرا ندارند ، چونکه ب

که  رندیپذ یجو م قتیبر آن انگشت گذاشته اند که علم و عالم حق یبا توانائ یعلم که جناب فاران نطقم

اند که از ادراک  افتهی و قاطع دست ینه کل یها یمجرد و قانونمند یتا هنوز صرف به شناخت ها

له و  یعنی ترا در هردو جه یفلسف یاستدالل ها دیفاصله دارد . که نبا اریخلقت و شناخت خالق بس

 یجا کرد، با ثبوت علم یو تأمل و استدالل ب یدقت نظر کیتوان آنها را با  یکه م یورز نید هیعل

 یخود دار یزدائ نید یو بحث با مشتاقان فلسف یوزران از رو در روئ نیاست که د نیمغالطه کرد. ا

  .کنندیم

 شانیا یبر خداجوئ یاش منبع شجاعت یاز آن است که خدا پرست املیباش من بر جناب داکتر آر شاد

به اصطالح روشنفکران را شکسته است ،  نیدر ب ینیضد د یتابو شمندیاند یفاران ۀگشته که بگفت

 یاز علوم یکیدر یو یگرداند تسلط تخصص یرا ارجمند تر م شمندیاند املیآر یآنچه جست و جو

بهتر از اکثر  ات،یانسان و شناخت ح تیدر ماه قیدر شناخت انسان، تحق یکه به سواالت متعدد است

  . دیگو یپاسخ م گریعلوم د

مل است که  ایمن از جناب داکتر آر ۀدوستان ۀو شکو یمن از جناب فاران ۀهمدالن یگله مند هیما آنچه

 انیخوانندگان کم حوصله باشتاب به پا ۀقیرا مطابق سل یا یو حتم ریچنان بحث دل پذ یجناب فاران

که بر آن  را یو صحبت قیتحق نیآن، چن حیبدون ضرورت توج ندهیوار هستم در آ دیبرده اند که ام

با صداقت و منطق و آن است که چنان  یبرا یگرام املیمن از آر ۀتوانا هستند ادامه دهند . شکو

برد ؛ اما مضمون  یرا با خود م رانیهر شناگر ح یزیدل انگ باریدانش آغاز کرده اند که چون جو

دوم  ۀصفحدر« من یخدا»افغان جرمن در تحت عنوان  نیوز تیوبسا سندگانینو ریدر بخش سا

ختتام مضمون است ، دارد . اگر همان ا یآب تشنه نگه م انیشود که شناگران را در م یناگهان قطع م

از قعر آن  یگرید یبحر غوطه ور شوند و صدف ها نیخواهم که باز به ا یم یمل گرام ایاز آر

دو  نیاز ا شتریما بکشند و اگر چنان است که من غافل آنرا در زمانش نخوانده ام و مضمون ب یبرا

  .آن سراغ کنم یابیدست  یبرا یا ۀلیتا وس دیمن آن است که مرا مطلع گردان یصفحه بوده است تمنا

 . دیپناه خداوند و سرفراز باش در
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