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  ۹۱/۱۲/۲۰۱۸                 راحسان لم

               
  

   !زخانم صالحه واهب واصل گرامی و انجنیر قیس کبیر عزی

  

 میوها ش یردایبمشعلدار  دیاما ب

  

، این به شما ارتباط دارد که دکن ان سنگ پرتابتبر سر راه  وجود خواهد داشت که یهمیشه کس»
  «با آن سنگ چه می سازید پل یا دیوار

 

  .داین شما هستید که معماری می کنی
 

باز شدن  راچندی قبل )کانتور اتوماتیک آن( از یک میلون ب پیش رفت که فعالیت مردمی سایت افغان جرمن تا آنجا
 .گ های فرا راه این کار انداخته شدسن «قاموس کبیر افغانستان»با آغاز کار  حکایت داشت و همچنان

 

 سهیل یبود: در دوره ثانو نینوشتم که چن شانیرا برا یتیحکا یسال روان به جواب هموطن بزرگوار یدر فبرو
 فرمودند:   نیچن یروز (باد یگرام شهیشان هم ادیبه اسم افشار) میداشت یقابل احترام تیاستاد گرانقدر و نها هیبیحب

 

مرد بزرگ و چهار  و دجوش یمپر از آتش  نگداید یور یگبزر یاه گید یئبود که در جا هدیددر خواب  یدشاگر
افغانستان آن مرد  گید یلآنها نوشته شده و یواز جهان ر یرالبته نام هر کشو هستادیا گیدهر  یوشانه در پهل

جوشان آن کشور  یاه گید نیاشنود از  یمچه است؟ جواب  انهیاپرسد  یم هدیدرا ندارد، آنکه خواب  لکیه یوق
کند. دوباره  یم نبرو اکند و آن مرد پهلوان او را از دو شانه گرفته از آنج یمکه پخته شد سر برون  یسها است ک

کش  شیااز پاه گید لکه سر برون کند مردمان داخ یسآن ک دینوطن ما چرا نفر ندارد؟ جواب ش گیدپس  دیسپر
 .گذارند او برون شود یمکرده نه 

 

در رابطه به لقب استادی به خانم واصل نستوه و  کش کردن ها و سنگ اندازی ها یار این اواخر در ادامه همان پد
  .نموده بودند« لک بخشی »فرزانه مطالبی نشر شده که گویا استاد هاشمیان مرحوم 

 

، دسال بدینسو مصیبتی بر کشور ما نازل شد. بهترین های این وطن یا کشته یا زندانی و سر انجام مهاجر شدن 40از 
. سر همه بدبختی ها شخصیت کشی و (و عدۀ در فراق وطن از نزد ما رفتند)که رحمت ایزدی نصیب شان باد

ز وطن تا کنون دوام دارد. در نتیجه چون ما دیگر هم به اوج خود رسید که این آفت در داخل و خارج امر هاسنگس
و کوه و کمند ما در معرض   آب و خاک دمصروف سنگسار هم دیگر هستیم تصمیم زندگی ما را دیگران می گیرن

 .غارت دیگران است
 

در صفحه نظر دهی ها این سایت زیبا نوشته  که 815.12.1محترم حسیب هللا از المان مورخ  سطور زیبای من با

  :هک بودند موافقم
 

جناب محترم مرحوم هاشمیان، جناب محترم ولی احمد نوری، جناب محترم انجنیر قیس کبیر، جناب محترم انجنینر »
ی خلیل هللا معروفی و همچنان تمامی شعرای محترم، تمامی نویسنده گان محترم، تمامی علمای محترم ما، حتی تمام

قلم بدستان محترم ما که در راۀ خیر بشر گام های مثبت، مثمر و متینی برداشته اند، همه و همه قابل قدر و احترام 
فراوان میباشند، هر یک برازنده گی های مقبول شانرا در ساحات مختلف دارند. به نظر من نباید بگذاریم که 

کامی ها سوق دهد. ما باید این توان را در خود ایجاد  خ"تحسس" ما به اصطالح ترنگل "تعقل" ما را به جهت تل
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رنجی، اختالف نظر و مشکالت را، در یک فضای صمیمانۀ ادبی، مصلحانه و منصفانه در  رنمایم که هر نوع شک
گرائی حل و فصل نمایم، تا خداوند متعال نیز رحمش آید به حال ما و توفیقی عنایت فرمایند ما را در راۀ  دنور خر
  .«یکالت بسا بزرگترحل مش

 

 :هبا این بیت حضرت ابوالمانی بیدل زینت بخشیدند ک اآن ر و
  

 تآرد بدس یلسر منز یسکو تا ک یتطاق
 تپاس ریجنا رسا زن یعس میتکجا رف ره

 

سنگ را در  که بر سر راه مان پرتاب شود تا مانع کار قاموس کبیر أفغانستان گردد ما آن  من معتقدم که هر سنگی
باز نمودن هر  پل و  گذشتن از آن با هیندآستفاده میکنیم تا هموطنان ما در الی اعمار پ

 .دافزودن غنای دانش شان ضرورت دارند برسن هکه ب قاموس صفحه
 

را از چاه تفریق  ها با نور معرفت روشن نموده تا رارما باید مشعلدار بیداری ها شویم تا مسیر هموطن 
  .نمایند

 تبا تجدید احتراما

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

