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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه    ا،امريک                   انجينر محمد هاشم  رائق                                               :ليکوال  ١١-٠٣-٢٠١١  ني
  

   سرکشاده به پروفيسر ربانیۀنام
  رئيس شورای صلح

 
  !جناب پروفيسر صاحب

ريد و از تجربه کافی برخوردار  مقام کدر پروفيسری دافضل بوده، ينه علم و ارای گنج دجاللتماب شما که مَاشا اهللا

و  شئي باشيد که سا عقيده مند بوده و قبول داشتهدانش وبه پيشرفت علم  و اميد برين است که مندیآرزو ميباشيد

قدرت را ارزانی  بشر را اين توانائی و) ج(خداوند. تخنيک به شدت سرسام آوری در حال پيشروئی و گسترش است

و  ای و آرامی زندگی را برای عالم بشريت اختراع، کشفمزاي علم جهان را تسخير و وفرموده تا به استفاده از دانش 

 طياره، ،اختراع برق، تلوزيونکه  عرض شود   برای روشن شدن ذهن شما بايد.بدسترس همه انسانها بگذارد

نسبت به نسل سابقه نسل جوان در فراگيری علوم جديده برای  اً واضح اختراعات ديگر افيس بوک و صده ،انترنت

ی نيست و ع خودستائی و خيره سری چيزی ديگرعدم درک اين حقيقت جز يک نو.  را ميسر می نمايدی بيشتردستر

ين جای شک ا در. نيروی بيشتر و تازه تر بخشيده که مغز سالمندان متَاسفانه فاقد آن است )ج(مغز جوان را خداوند

حه تخصصی بزرگان که از آن سادر   بزرگان استفاده کنند خصوصاً ۀتجرب می بايد از اندوخته و نيست که جوانان

رين  دفيس بوک در ساحه الکترنيک و انترنت وخاصتاً  حقيقت مبرم است که تکنالوژی . نتيجه مثبت ببار آورده باشد

 سهولت های فراوان نصيب بشرکرده که انکار از آن گناهست اما طرز و  شايانی نموده آخير پيشرفت و انکشافۀده

 سالح علم که بدسترس نيروی جوان قرار ناي.  کندیود که آنهم نبايد مزايای آنرا نفال خواهد بؤقابل سطرق استفاده  و

بين  خواستاين بدان معنی نيست که خدانا .آن مقامت نموددر برابرنمی توان  ودارد به يقين که جهان شمول است 

 ما که ۀ چندين پارچۀر بين جامع د خصوصاً .جادشوديسالمندان محترم جامعه تفرقه، اختالف و جدائی ا نسل جوان و

آيا اين راه ثواب  است که .  استتنظيمی سخت صدمه ديده تعصبات قومی، لسانی وبه  نسبت  ماسفانه وحدت ملیمتأ

 آيا درين مقطع تاريخی کشور وظيفه "علمای دينی ما ايجاد شود؟ و" فيس بوکی"باز يک تفرقه ديگربين طبقه جوان 

انترنيت  و کس بوي ف عصرجوانان نگذارندتا  دداربحترم را توصيه رئيس شورای صلح همين است که علمای م

با طالبان پاکستانی که دشمن حقيقی مردم درين موقع که جهت صلح آيا . بدوش بگيرند راجامعه تحوالت  رهبری و

فرزندان خود را بنام فيس  ،می شودميل   و حيف وفرصو مليون ها دالر مروز تالش  شب و د،هستدنافغانستان 

 آيا فرزندان و ارجمندان فاميل نيست؟" خود کشی و بيگانه پرستی" يکنوع ، وتوهين شان کنيمده رانخودبوکی از

   ؟اند نشدهمحترم پروفيسرصاحب تا حال فيس بوکی وانترنتی 

  از جهت استرداد حق وعدالتشگنچه  ومل تحت ظمردم وجوانان که   به چشم سرمشاهده می کننديانامروز جهان
 عنقريب در ،در مصر به موفقيت نايل شد" انترنيتی فيس بوکی و"نسل که  همچنان . به پا خواسته اندقدرتمندان فاسد

اين جهش . می رسدبه مؤفقيت نيز دی و ايران و عربستان سعدر )ج(به ياری خداوندليبيا، بحرين، تونس وانشَااهللا 
تب برده "بخشند و مانند را نجات  تالش ميدارند خودنهايت  انداخته وآزادی خواهی لرزه در اندام قدرتمدان بی کفايت 

يا زود نوبت   دير و،ستعدالت ا ست و خداوند طرفدار حق و که زور مردم، زور خدابه يقين. می گويند "ها اذيان
  .  رسيدنی استبی کفايت ظالم وهمه قدرتمندان 
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