
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۱۰/۱۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 )!!!( دیخورش ن یافغانستان: سرزم

   

اول سال نواسالمی، دردوحه، افغانستان بحیث > سرزمین خورشید < ، }تقدیر{   برنامه در  بنابر 

 میشود. 

 دالیل: 

 ]]قاتل و خاکستان افغانستان نخستین کشوری درتمام تاریخ است که طالبان بدوی اندیش و  . یک

و   سال پیش را قانون اساسی پندار۱۴۰۰جنایت کار[[ را که اسالم افراطی قبیله یی صحرانشین  

 کردار خود قرارداده اند ازبندی خانه رها ساخت. 

زمینه  } استاذ { عبدهللا عبدهللا  >برادراسالمی<  وهم قراربرین است که >کرزی بابای چپن< و 

 زمامداری خاکستان شریک شوند، آماده بسازند.  رابرای آنکه طالبان >نابودکنندگان مدنیت< در

 . 

. دیروزنبشته یی را عزیزی برایم گسیل داشته بود. دران متنی راکاپی نموده بود. درمتن کاپی  دو

 شده نگاشته شده است: 

« 

 هنگ واندیشه فر 

 < زبان گهربار ما فارسی/پارسی است > 

این مقاله ی پژوهشی ارزشمند را که به قلم توانای پروفیسور لطیف ناظمی، استاد ادبیات  

، برنده ی جوایز جهانی، شاعر و نویسنده ی بزرگ زبان   PhD دارنده ی دو دوکتورا فارسی، 

، خدمت  ترین معلومات درین باب  ، به هدف پخش و اشاعه ی ثقهفارسی نگاشته شده است 

 « . دوستان ارجمندم تقدیم می نمایم 

 . 

 مجبورم بنویسم که افغانستان: سرزمین خورشید من نگارنده 

  .ادبیات دری یا فارسی یا پارسی نیست  آقای لطیف ناظمی پروفیسر زبان و 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 پوهاند.  داشت نه  سی سال پیش درکابل رتبه علمی پوهنمل درحدود 

 ه است.کارمند علمی دایمی یک دانشگاه نبود  آن به کشورآلمان پناهنده شد و  وپس از  

پذیرفته شده با   ،هیچ کتاب یا رساله درپیرامون ادبیات پارسی وپس ازپناهندگی درجرمنی،

  .، ازوی منتشرنشده است معاییر دانشگاهی

 ، بهیچ وجهی نیست. PhDاظمی دارنده دو دپلوم دکتورا،یا آقای لطیف ن

 و نیزبرنده جوایز جهانی   

 .و نویسنده بزرگ زبان فارسی نمی باشد 

 ... 
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