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 ـ از اينکه شـما را با نوشتن آن مقاله رنجانده ام، معذرت ميخواھم، ولی من فکر ميکنم 1
اين مقاله را يک شما . که شما تا حدودی زيادی با اين نوشته برخورد سر سری نموده ائيد

بخواند و اگر " يد تذکر مز" ه ی جديد مرا تحت عنوان  مقال ،ديگر بخوانيد و اگر نشدبار 
ًمرا که در ھمين سايت موجود است و تقريبا دو سال " انسان و دانش "  مقاله ،ھم نشدز با

من يقين دارم که برداشـت و قضاوت شما تا حــدی زيادی . دـقبل آن را نوشته بودم بخواني
. بسياری حرف ھای ديگر تغيير خواھد نموددر مورد من و برداشت من از دين و خدا و  

اگربازھم سوالی داشتيد و يا نقدی، آن وقت آنرا منسجم نموده بنويسيد تا به جواب تا جائی 
اگردرجائی ازمن اشتباه سر زده باشد، من اين شھامت . که در توان من باشد پرداخته شود

.بپذيرمه بر افروخته شوم و بدون اين کرا دارم که آن را با ابراز تشکر و ممنونيت   
 

ه را تـاين قاعده اين است که دو نوش.  ـ شما يک قاعده خيلی مھم نقد را نقض نموده ائيد2
باھم ...  از دو انسان که ميتوانند در بسياری موارد تشابــه فکری، اخ�قی ائديالوژيکی و 

کل عام نقد ـه شـ ب ھر يک،نداشته باشند در يک نوشته و آن ھم بدون ذکر موارد مشخص
.کرده ائيد  

 نقد درست آن است که شما دريک نقد به يک نوشته بپردازيد يا اگر در يک نوشته چندين
.نقد کنيدو مشخص نوشته را نقد ميکنيد ھر کدام را جدا   

ًقاعده ديگری که بايد در نقد جدا به آن توجه شود اين است، که اول موضوعی را که می 
د تاھم صاحب نوشته بداند که کدام مطلب مورد نقد قرارگرفته است خواھد نقد کنيد بنويسي

و ھم خواننده ھائی که بنابر دCيلی نتوانسته نوشته ائی را که مورد نقد قرارگرفته از نظر 
منتقد خوب بعد ازنوشتن موضوع نقد، می پردازد بـه نوشـتن نظريـات و دCيل . بگذرانند

.خود  
وشن شدن يک بحثی که روشن نيست ھمين اسـت؛ يک ديالوگ سـالم و سازنـده کـه راه ر

من ھمانگونه که ھميشه گفته ام به باور ھستم که انسان . متضمن روشن شدن ذھن ھا باشد
ای کمال و شـناخت را ـ باور بدان معنا نيست که انسان نميتواند پله ھ اينولی. کامل نيست

.  و گرفتن از يک ديگر بھتر طی ميشودر من با تبادل افکارظاين پله ھا به ن. طی کند
تفکرات امروزی ما . دـخيلی نقش داشته و نقش دارن تعالی يک ديگر درکمال و انسان ھـا
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 رـــحاصل جمع تمام تفکرات پيشينيان ماست؛ حاصل جمع تفکرات سياه وسفيد،عرب وغي
...عرب، مسلمان و غير مسلمان و   

در .  وچيزی نميگويمزی ننوشته ايم وھجوم عساکربيگانه چي از اجحافنوشته ائيد که ـ 3
که مصاحبه آن "   تحوCت کاخ سفيد و توھمات برخاسته از آن    "  به مقاله یً باره لطفا

ده و به اجازه آن سايت آن را ـ به نشر رسي " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان  " در سايت 
نوشته . ارسال ميکنم، يک بار مراجعه کنيد" افغان جرمن " غرض مطالعه شما به سايت 

کنيد، مشکل ھای ديگری نيز از اين قلم در اين رابطه وجود دارد که اگربه آن ھا مراجعه 
.مينه رفع خواھد شدو اعتراض تان در اين ز  

 دوارم شـما خودتان متـوجه شـدهـ ـ شما در جائی از نوشته تان مثالی زده ائيد که من امي4
 چنين مثالھای نه در فرھنگ گفت و گو ھای سالم .باشيد که من از چه چيزی حرف ميزنم

.وسازنده ای انسانھای سالم الفکر جای دارد و نه از فرھنگ افغانی ـ دينی ما بر ميخيزند  
خواھش من از شما ھموطن عزيز اين است که ھمواره به موضوع مورد نقد بپردازيــد و 

...و نه به شخص يا اشخاص   
 موفق باشی


