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 بازهم تلخ مینویسیم و تلخ میشنویم
 

 ن،یادارهٔ افغان جرمن آنال
ناب جاز بود صورت گرفته  یجهان یمحترم بار ښاغلیدر مورد نشر مضمون که  یکیاشتباه تخن نسبت

 .میداریم فومضمون معطشما را به اصل  توجهاینک  خواهد. یو خوانندگان گرانقدر معذرت م محترم شان

اشته گسالها پېش، در همین پورتال وزین، زیر عنوان حتما باید تلخ بنویسیم و تلخ بشنویم، مضمون مختصری را ن
ذشت که باز هم همان آش و همان گن استقبال نمودند، ولی دیری نآ بودم، که بعضی از همکاران قلمي این پورتال از

ان و قلم بدستان میپرسم که این حق را که به شما داده است که این و یا آن را به خاطر گکاسه بود. من از نویسنده 
ید. ئیرید و حتی دشنام باران نماگاظهار نظر نمودن در یک موضوع سیاسی و یا تاریخی به باد استهزاء و توهین ب

ثیر جزیي را نخواهد نمود بلکه خودم طرف دشنام و توهین چیزي بنویسم، زیرا میفهمم که تأ  نمیخواستم درین باره
رفت؛ ولې کاسه صبرم لبریز شد؛ و منحیث یک افغان مجبورم از پورتال افغان جرمن آن الین، که گقرار خواهم 

آخر ما چه کاره هستیم که در قرن  یالیه دوستانه نمایم.گخدمات شایسته شان، بدون مداهنه، قابل تقدیر میدانم، یک 
یریم. بعضی از دوستان به اندازه ای بېسواد هستند که به سویه صنف چهارم گبیست ویکم، ترور قلمي را از سر ب

ابتداییه غلطي امالیی مینمایند. این دوستان، یا بېسواد هستند، که دراینصورت باید از قلم برادشتن بپرهیزند و یا به 
 ني هستند که نمیفهمند چه مینویسند.اندازه ای عصبا

ر هوشیاري و جنرالي آن رهبر نمیبود و به همان وقت حساس گاحمدشاه بابای کبیر موسس افغانستان است. انصافاً، ا
به داد افغانها نمیرسید شاید افغانستان، حد اقل، در همان دهه ویا در همان قرن تاسیس نمیشد و یا هم شاید امپراطوري 

ر آیا کسی میتواند و یا حق دارد که انتقاد نمودن از کارنامه های احمدشاه ابدالي را گبه وجود نمیآمد. مدرانی ها 
یرد؟ اعلیحضرت گممنوع و تابو اعالن نماید و بالخصوص در مقابل جانب مخالف خود از الفاظ توهین آمیز کار ب

اند فته میتوگر کسی گسرحد جنون، عشق میورزید؛ مامان هللا خان یک آدم وطنپرست بود و به وطن و مردم خود، تا 
که امان هللا خان مرتکب اشتباه شده نمیتوانست؟ احمدشاه بابا و امان هللا خان هردو آدم بودند و آدمیزاد از اشتباه خالي 

ار، این تبي، فالکگان را تا ابد محکوم زندگناه خوردن میوه ممنوع از جنت اخراج شد و ما بیچارگنیست. بابای ما به 
 جهان نمود.

شاید اعلیحضرت امان هللا خان اشتبتاهاتی را نموده باشند که باعث سقوط خود و اصالحات مترقي آن پادشاه وطندوست 
مرد، و یا امانیست ها، نیست بلکه هدف از گشده باشند. انتقاد نمودن از امان هللا خان به معني توهین نمودن آن بزر

ه یم، فرق میان افسانئر از کارنامه ها و اعمال نیاکان و برادران خود انتقاد ننماگاست. ما ا مطالعه تاریخ پند و عبرت
تر چرا اشتباه نمی کند؛ چون یوهای سیف الملوک، رستم، حمزه و تاریخ از میان میرود. همه ما میفهمیم که کمپ

 ممکن بلکه، اجتناب ناپذیر است.یکه مغز و فعالیت مغزیست، اشتباه، نه تنها ئکمپیوتر مغز ندارد. یعنی جا
ان التجا مینمایم که از توهین نمودن وطنداران خود بپرهیزند. از استعمال گمن از قلمبدستان تحصیلکرده و نویسنده 

نمودن کلماتی مانند بی منطق و امثالهم، که مرادف با هتک حرمت هستند اجتناب نمایند. ازترور قلمی دست بردار 
روشنفکران ما بدون ترس وهراس اظهار نظر نمایند. تا ما و نسل جوان ما از نظریات و مطالعه ذارند که گشوند و ب

زین ریبان نموده و اگان ما حداقل یکبار سر به گآنها مستفید شویم، و چیزی از اندوخته های آنها بیاموزیم. نویسنده 
ناه گامید است که، به « ران مپسندگدیچیزی که به خود نپسندی به »اصل کهن شرعی و اخالقی پیروی نمایند که

یرم؛ چون، در مقابل دشنام شنیدن، شهامت و جرأت دشنام گنوشتن این چند سطر بیجا، طرف دشنام و ناسزا قرار ن
 دادن را ندارم.

 افظ وظیفه تو دعا کردن است وبسح
 ید یا شنیدـشنـه نـاش کـبـد آن مـنـدر ب

 و ما علینا االا البالغ
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