
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 4تر 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

 

 

 ۲۳/۰۲/۲۰۱۸             هللا بیحس  

 است، میهمه تقدخدمت  سالم

 

 !دیهاشم سد دیس یآقا ینامه ا نیجواب هفتم به
 

و  دیسر سف کیما، احترام به اصطالح  یهموطن تان به رسم و اخالق افغان کیکه  یزمان د،یسد یمحترم آقا جناب

 یخود م یشانه ها یکند و او را به اصطالح عام باال، باال نموده، از احترام، باال یُمسن خود را م دیسف شیر ای

حد خود را بشناسد و به اصطالح با لگد بر  زید ُمسن ما نیسف شیر ایو  دیجا نخواهد بود که همان سر سف ینشاند، ب

 !نا خواسته موجب سقوطش نگردد یُگرده، ُگرده هموطن خود نزند، که خدا

 

 دهیما، وقت آن فرا رس زیاز هموطنان عز یادیز یبه آدرس شمار دیسد یشما آقا ناتیمطالعات تعرضات و توه قرار

 یمل نیپورتال محترم و وز نیهم اتینظر یرا در دوازده بخش، از کانال صفحه ا یدرسک دوازده فقره ا کیکه 

در  زیبنده ن نیا یآخر عمر مثمر بوده و از جانب تاکه آموختن از گهواره  یاز آن جائ م،ینما هیخدمت جناب شما ارا

پر  یپندارم، امروز م یروشنگرانه ام م یها تیاز مسول یکیرا  زمیخدمت رضا کارانه به مردم عز ر،یامر خ نیا

 !زیخدمت جناب شما هموطن عز یدوازده فقره ئ سیدرس اول تدر سیدازم به بخش تدر

 

شما در مطابقت  یدوازده قسمت با آن دوازده قسمت نامه ا نیدوازده قسمت دارد، از آنرو ا زیهفتم جناب شما ن یا نامه

 .باشد یم

 

حوصله و سهولت در هضم مطلب، فقط  تیها، ظرف اداشتی یصفحه ا شیکمبود وقت، گنجا لینظر به دال امروز

شده  دهیتان گنجان ینامه ا نیدر هفتم(  ۱) یهفتم جناب شما را که تحت شماره ا یبند اول نامه ا اتیجمالت و محتو

 شیپاراگراف پ کی ک،ی ،یبعد یهلل در روز هاءشا مختصر گرفته، ان یتبصره ا کیو تحت  لیتحل یاست، به اندک

 .میپرداز یاشتر م یرفته با توکل به خداوند متعال آهسته آهسته به بستن زانو

 

نوروز را، با  یو جشن باستان افتیخاتمه خواهد  زیجناب شما ن یدرس ها ینوروز باستان دنیتا فرا رس هلل ءشا ان

و تا آن زمان به  میجشن خواهد گرفت کجایبنده،  نیکورسک اکابر ا قیاز طر زیشما هموطن عز یابیکام یپارچه ا

 .دارمیم تمنا یوبیمتعال صبر ا زدیسطور از بارگاه ا نیخوانندگان محترم ا

 

 :دیفرما یم نیشماره هفت خود چن یدر آغاز نامه ا دیسد یآقا

 

  زیهللا عز بیحس"

مرا که اصال  یسنگ نهیریدوران د یمجبور ساخته است که نوشته ها ینیدانم شما را که و کدام قدر قدرت زم یـ نم 1

تا هنوز  زیبخوانند؟ مگر شما عز ستند،ین یو علم یوجه قابل خواندن و منطق چیگفتن ندارند و به ه یبرا یزیچ

 یخواندن مقاالت با ارزش و علم یتان را برا یبها نکه وقت گرا نیا یکه وقت طالست. چرا به جا دیا اموختهین

 عیمن ضا تیو فاقد جذاب یمعن یمبتذل، ب یبه نوشته ها د،یصرف کن یها و مجالت علم تیتان در سا ۀمورد عالق

  د؟یساز یم
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برد، اگر واقعاً عقل  یم یپ سندهینو کی یارج بودن نوشته ها یبه ب ایبودن  یبار به تکرار کیکه  یفکر من کس به

کند.  یکشد، و اصالً آن را باز نم یرا خط م اوسرای ۀسندیآن نو یبرده باشد َدور نوشته ها یداشته و به ارزش وقت پ

 " !!مشکل است یمن کم یرا" عصر بسیشما "ادر بیعج یسر در آوردن از کار ها

 

 : تبصره
 

 !دیسد یآقا

 

را به آدرس من، بدرون کدام ضرورت  یسلسله دار و از هر چمن ینامه اپنج شش  دیده یشما به خود اجازه م جناب

به جواب  ایخوانم و  یسلسله دار تانرا م یکه چرا دشنامنامه ها دیحال از من تقاضا دار نیدر ع د،یسیبنو ،یازیو ن

نوع "عدالت و قضاوت" را در کجا و از که فرا گرفته  نیپردازم. ا یتان م یاز هر چمن سمن ینکات نامه ها یبعض

 د؟یا

 

تان را، با  یسلسله دار و از هر چمن سمن ینامه ها یتقاضا ایاز شما خواهش و  یگرید یکدام شخص ایمن، و  ایآ

 م؟یموضوعات بدون منبع و بدون مآخذ تان نموده ا هیارا

 

 د،یا دهیمزاحم اوقات من گرد ،یاز هر چمن سمن یهفت نامه اتان با ارسال شش،  یکاریرفع اوقات ب یشما برا رینخ

واقعاً که خواندن موضوعات بدون مآخذ و بدون منبع بلخصوص اگر از دروغ پردازان لفاظ باشند، سبب مالل خاطرم 

 .شوند یم

 

از عقل و  پردازم، یتان م یبه جواب دشنامنامه ها یکه چرا چند سطر دیقبل از آنکه از من بپرس دیسد یآقا پس

با وجود  دیفرست یهموطن تان م کیسر و پا به  یب یشش هفت نامه ا یازیچه ن یکه رو دیمنطق خود تان سوال کن

 .است زاریها ب ییسرا اوهیاز  یآنکه خدمت تان اظهار نموده است که و

 

دانم که و که عنوان مضمون تان را انتخاب نموده  یچون نهرو و نم یاز کسان دیکسب شهرت و به تقل یشما برا دیشا

در انتخاب  دیاکت که ها را در قسمت تقل ایحق ُمَسلَم تان است که اکت که و  نیا د،یو خواهان انجام اکت آنها باش

شان به هر کس  ینمودن اوقات تقاعد یو جهت سپر یکار یکه آن ها از ب دیاما فراموش نکن د،یفرما یمضمون م

 یدر "ُچنته ا یزکیچ کیشما آن ها  یبراساس لفظ کالم یعنیکردند،  ینم نیو توه یشان گستاخ یق نامه هااز ُطرُ 

 .وجود شان" داشتند یباال

 

را که شما  یتان که چرا من نامه ها یاول یجا یشماره هفتم تان پس از سوال ب یشما در بند اول دشنامنامه ا کنیل

فرار از آن چمن  یدفعتاً برا ،یخوانم، پس از به ُگل آب دادن آن چمن اول یم دیفرست یم یدر پ یبه آدرس خودم پ

که، از من سوال  ای" و تیاز، به گمانم "گلدن سم دیو به تقل دیزن یم زیبر سمن "طال بودن وقت" و ارزش وقت خ

 دانم که وقت طال است؟ یمن تا هنوز نم ایکه آ دیکن یم

 

 یدر هر پورتال دیاوالً نبا د،یبرده ا یو به ارزش وقت هم پ دیکن یزش وقت صحبت م، شما که از ار دیسد یآقا دینیبب

که جهت کسب به دست آوردن شهرت  د،یفرستاد یهموطن تان م کیسر و پا به ادرس  یب یبه تعداد شش نامه ا

شوند،  یلفاظان در آن ها منعکس م یکه لفاظ یها لو هستند هم متاسفانه پورتا د،یآن کار را کرد ،یسینو ضهیعر
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ً یهموطن شان عاجزند، به هر صورت. ثان کی یبر حق و آواز دفاع یاما در قسمت انعکاس دادن صدا هر  دیشما نبا ا

 یترجمه شده ا یمجله ا ایکدام اخبار و  ایکدام ترجمه و  ای" باشد و تی"گلدن سم نکهیرا که هر کس گفت، ا یزیچ

 .دیآنرا کور کورانه قبول کن دینبا زیآن، شما عز یرانیا

که هر که، هر چه  م،یوجود خود" ندار یقسمت باالئ یدر چنته ا یزیما و شما به اصطالح جناب شما خود "چ مگر

بلکه طعنه  م،ینه تنها آنرا خود بدون چون و چرا قبول کن م،یما کور کورانه، بدون آنکه عقل خود را بکار ببر دیبگو

که  یدان یتو نم ایکه مثالً آ میو فقدان موضوع بحث محور، طعنه بزن یکمبود لیرا، به دل هموطن خود کیزنان 

 وقت طالست؟

 

اختصار بد را کرده است و گفته است که  نیکه ا ی. هر کسیگرید یزیو طال چ ستیگرید یزیوقت چ زیعز دیسد

که از  باشدیم یا بهیفلز نج کیو طال  ستیبُعد زمان کیوقت  ریکه نخ دیبگو شیوقت طالست، از طرف من لطفاً برا

که  د،یپندار یکژ بحث ایو  یآن را کج بحث د،یرینگ یمن را جد یگفته ا نیفرق ها دارند. هر گاه ا اریبس ار،یهم بس

جمله  ثیآنرا به ح یاز سعد یدر قبال کدام شعر یاز محور کدام بحث زیگر یجناب شما برا یانتخاب یدر اصل جمله ا

ناقص جناب  فیتعر نیپس هر گاه نظر به هم د،یشما درج سطور نموده ا یاز هر چمن سمن یدر نامه ا یدوم یا

 یطال زیو از شما بپرسد، پدر بزرگ عز دیآیشما نزد شما ب زیعز یاز نواثه ها یکیشما از طال و وقت، بطور مثال 

 تیگلدن سم زمیکه نه عز دیبگوئ دیشو ینمآنوقت مجبور  ایآ د؟یآنوقت چه جواب دار شیهفتاد سال شما کجاست، برا

در صورت اشد ضرورت به طال و  ،یبشر قمبتکر و خال یروئیبلکه در اثر ن ست،یاشتباه نموده است وقت طال ن

به دست  زیخود ن کیطال را داشته باشد، طال را با مزد کار ن یانسان، اگر اشتها تواندیمربوطه، م یها یطال پسند

 !آرد

 

 دیکه سد زمیهموطن عز گانیرا سیبه تدر نکهیا یتر از آن است که از بجائ نییمن ارزش طال پا یبرا زیعز دیسد

 .میطال خود را به عذاب نما لویک میباشد، وقت خود را به مصرف برسانم، با ن زیعز

 

که به ارزش  چرا جناب شما رایاندازد، ز یم شیبه تشو یتضاد در گفتار و عمل جناب شما مرا اندک یا وهیش مگر

 عیکن تان ضا فیبه تکل یخود تان را با نامه ها یطرف طال کیپس چرا از  د،یطال و وقت خود را آگاه هم ساخته ا

 د؟یداریم لیتان به مس تبد رالسطوریالعرض و کث لیطو یبا نامه ها ز،یهموطنان تانرا ن گریو طال د دیفرما یم

 

 ً کامل  یینوع تضاد گو کی دیسد یگفتار و اظهار جناب شما آقا نیدر ا دیبه عمق موضوع دقت فرما قیدق یاندک لطفا

 یآن فکر یاما بدون آنکه باال د،یا دهیشن یموضوع را از کس نیا کهیبخاطر دییگو ینهفته است: شما وقت را طال م

تان  یداخل بحث از هر چمن سمن یعلم قیبحث دق کیاز  زیگر یآن موضوع را برا یحال نیدر ع د،ینموده باش

را  بیحس یخود را و هم طال یهم طال لیطو یکه با شش نامه ا یسیپُر نو دیسد د،یکه فراموش نموده ا د،ینموده ا

ً بر حس  نیاگر ا زیعز دیکه وقت طال است؟ خوب سد یدان ینم ایزند که آ یم ادیفر بیبه باد فنا داده است، دفعتا

را با شش نامه  بیوقت خود و وقت حس یچه منظور یرو ل،یپس چرا و به کدام دل ،یفهم یخودت م راموضوع 

کرد که وقت به  دایموضوع اطالع پ نیاز ا دیششم سد یبعد از نوشتن نامه ا ایآ ؟ینمود عیضا یضرور ریغ یا

  اصطالح طال است؟

 

هفتم ات  ینامه ا ۱ یکه آنرا در عقب شماره ا یکالم اتیدر محتو ایرا که در پاراگراف اول و  یمحض ییگو تضاد

عصر  سیرا ادر یو یبعد یو در جمله ا یکن یعقل خطاب م یمخاطب ات را ب کباریاست که  نیا ،یا دهیگنجان

  !یخوان یم
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 یکالم اتیمحتو یجمله به جمله و کلمه به کلمه ا لینوع تحل کیمثال  نیبلکه ا ست،ین یکدام کژ بحث نی! ا زیعز دیسد

را به  یاز هر چمن سمن زیسلسله دار مرکز محور بحث گر ینموده، نامه ا نهیکه آنها را به هم پ ستیهمان جمالت

فصل سرد زمستان عمر استفاده نموده،  یاز انجماد فکر یریآماده نموده، از آن جهت جلوگ یلهاف قورمه ئ کیسان 

 .ییفرما یهموطنت گاه و نا گاه پرتاب م کیآنرا به سمت  یدشنامنامه ا ثیحال به ح نیدر ع

 

 .قسمت اول، از دوازده قسمت انیپا

 

 قهیعرض احترامات فا با

 

 هللا بیحس
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