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 16/12/2018          دانش از کابل : 

 !برسد قیس کبیر مسئول سایت افغان جرمن رمتمح به توجۀ 

، نمی پسندم .  تا موضوعی بنده کار های محترم خلیل معروفی را که بزور جناب ولی احمد نوری  برجسته می شوند

محترم قیس کبیر کسی دیگری  کنم مقصر اصلی غیر شما  برادر را حالجی نکرده باشم  نمی توانم  مقصر اصلی را پیدا

 است؟ نیست. شاید از جانب شما پرسیده شود که در کجا گناه من 

: گناه خدمات صادقانه شماست که تعدادی از اشخاص گمنام مثل معروفی  و نوری  را که از در جواب باید نوشت که

های بازاری سرچوکها  بخاطر کبر سن  در مانده بودند  وجان در تن نداشتند،  شما بودید  کار قمار و میدانهای عیاشی و

 باشد؟ د. پس غیر شما  گناه کی میتواند که به این اشخاص نیمه جان ، جان تازه بخشیدی

 ببینید برادر  آدمهای گمنام را که  کسی آنها را نمی شناخت ، ناگهان به شهرت رسیدند   آنها که دیگر  پیشبرد کار  

باخت قمار وعیاشی ها  اینبار  های ادنا را از دست داده بودند.  پس با همان زرنگی میدانهای بورد  توس قره ای  و

پس از آن آهسته آهسته مثل ابجد خوانها توانستند به کمک فرهنگ  آن  و ت سایه شما و در اوایل بزور قلمداران این وتح

ها و نوشته های دیگران خود را در صف نویسنده ها جابزنند.   پس ببینید دست پروردگان  سایت شما  چگونه به این 

ما بود  و گرنه  هوس نمی کردند  که با مزلتی  دست به ایجاد مراحل رسیدند  واضح است که  نتیجۀ  کار بی سنجش ش

 سایت های دیگر  آنهم برضد شما بزنند.  

بلی آنها از کرم شما به نام ونشان رسادند.  این قهرمانان میدانهای قمار و  میدانهای عیاشی  بنابه عادت توس قره  ای 

شما دست یافتند و صاحب شخصیت شدند.  اینک  بقول شاعرکه   که در بین شان متداول بود به خوان نویسندگی از کرامت

ناکس کس نمی گردد به این  باالنیشینی ها ــــ  در حالیکه  شما ندانسته به اشخاص  عزت دادید که با مفهوم عزت  جز 

اما فراموش نکنید  در لغت در عمل آشنا نبودند. خدا را شکر که اگر آدم جوان باشید تجربه ای کالن را بدست آورده اید. 

که تجربه بسیار قیمت  بدست می آید. این کار شما بقیمت  جزای شما  تمام شد که اکنون از آن رنج می برید. بلی این 

 نتیجه کرامت  خود را می ببینید  که  از جانب توس قره ای ها  در سطح توس قره چگونه  تبارز کرده است؟ 

 در قسمت نامردی ها شاعر می گوید : 

 رفت آب را دیدی که ماهی را بدام افگند و  /صحبت ناجنس اگر جان بخدت همراه مرو  

کردند.  زیرا  ناز و پُر رویی تمام  رفتند  وشما را تنها رها و کسانیکه زیر سایه شما غره شده بودند از نزد شما با قهر

اهد خورد. گرچه شما از مبنای  کرامت خود تان بار بار از آنها تقاضای متیقن بودند که بودی سایت شما شکست خو

شریفانه نمودید.  اما آنها  بنابه خوی و خاصیت توس قره ای  نپذیرفتند اکنون که کار از کار گذشته است و ندامت چون 

نند .  بلی جناب قیس  آنها مرض آنها را مجال نمی دهد  تا تفکر درست داشته باشند  دست به توهین و تحقیر شما می ز

 ازغرور شیطانی و جهالت  ذاتی  که دارند فرود  نمی آیند  چرا که  چنین معزۀ بزرگ از  جانب آنها ناشدنیست.  

 :  بیدل  می فرماید 

 اشک کباب موجب طغیان آتش است      /    اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست 
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چه اعتبار آنرا فرض کنیم  اگر آن دو بیایند ودر برابر شما زانو بزنند واز جناب شما  معذرت مستقیم بخواهند، آیا با 

 قبول  خواهید کرد؟   بقول غنی کشمیری: 

 .پاي بوس سیل از پا افکند دیوار را     /   هاي دشمن تکیه کردن ابلهیست بر تواضع

 غافل نباشید  اگر زیر پایتان هم بیافتند بازهم خصلت توس قره ای  بازاری آنها ادبی نخواهد شد.   مثلیکه گفته اند: 

 خوی شیری نرود تا  پیری 

  هوایی شده است، زتو قدر ست نچون ندا      نشود پشیمان  هیچحاسد از کرده خود 

 گرد  از بی وزنی سربه هوا باشد او نه خود را شناخته است ونه اجتماع خود را ذرۀ  کسیکه مثل 

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت           نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
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