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 .پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند رقابت تا زمانی

 دکارت 
طرف بشرط آنکه  دریافت حقایق می گردد.  سبب  ها اندیشهامتنزاج  با است که افکاراضداد ستیزیدن  ،تیککدیالی
 ی آگاهی الزم را داشته باشند . ففلسقضایای بر  لوگادیهای 

این توازن  در  ،خان هللا جناب حسیبولی آریا ودیگری محمد یکی جناب ۀ زیدرواندیشمند دو در بحث های فلسفی 
با چنین ها  که در گذشته براه افتاده  عالیسطح به است که برای بار نخست این بحث ها  .وجود دارد الزمحد 

و  مذمت قلمرو فقط در  و از متن خارج شده  بحث ها بین قلمداراندر در گذشته ها  چراکه . نبوده است پاکیزگی
 عالقمندان  شآموز سبب که  نیست حالدر آن مبحث کنونی خوشبختانه . مستحیل می شدطرفین کمرنگ ساختن 

   .استشده زیادی 
  

 فقطشده  واقع خل ویا بقول عوام م  دلخور آنچه که درین میان ، پیدا نمی شود ناگفته نماند که هیچ گلی بدون خار
 جنابدوم  و هللا محمد خان محترم جناب یکی  ،دب نمی باشصائ قسمتشان درین اینظرات که یست نظر صاحبدو

اکثر بحث  دید ها درچنین با  خارج  می باشند. فلسفی بحث  از متعارفبا عرف غیر کهاست خان صادق محترم 
و کم بها تخریب  ندانستهرا  رو بحثازین .و چشم زیبا بین ندارندزیبایی ها نیستند به دنبال  یان معمولقلمداری ها

  .می سازند
 

این بر  دقیق بودن متاسفانه بی مورد با تمام  خان  هللا و جناب حسیب صاحبجناب آریا فلسفی  ات جاندارتفکر
سطح بحث را  متعارفبا زبان غیر  که برخورده باشد گویی   آنهارگ غیرت به حتی که گذاشته منفی اثر  دونفر

داشته ل مکا ئیآشنا م دیگروعل تمامه شاید بدومی   انمحترماین   .ندزمی سامترادف سطح فکری خود شان  هب
 می پندارند. کجو   نادرست ، کدرعینک  باهرچیز را  بخاطریکه  ،فاصله دارنداز فلسفه شوربختانه ولی   باشند

 در می شود واضح میگردد که حاصل آنها گفتار  ازوتا جایکه  نبودهعیار فلسفی رموازین بحث ب  نگرشاین نوع 
) هللا محمد محترم  جناب  هردولحاظ  . ازینرا دارا می باشند ه ایقابل مالحظ  کمبود فلسفه و درک  فهم ا بآشنایی 

کسیکه با فلسفه اندک آشنایی   .پندارندفلسفه می ندانسته و آن را  اند الفاظ و سفسطهشیفتۀ بیشتر  (خان وصادق خان
سفیدن لفدر  ( دکتر محمود هومن بقول) یگچنین کجسلیقکه با  ،خواهند شدآنها فلسفی غیر تفکرمتوجۀ  داشته باشد 

دو  این نظرات  ندهبادعای سند موجه ومعتبر  (!ما هم هستیماظهار میدارند که یعنی ) داشته باشنددر بحث  یسهم
    .دندار وجودمنحیث سند  و شده نشر  آنالین افغان جرمنپورتال محترم  دراست که محترم  نفر

که دچار حسادت  است ویاندیشاز ناتوانی ناشی فقط  به کجراهه ببرند را  ی روشن بحث ها میخواهند  کسانیکه
 توانینمی  برداشته که راسنگی  ـــ است که م خودوطنی ی ضرب المثلبهترین راه برای چنین اشخاص . می شوند

 .گذار بماچ اش کن ودر جایش 
 

حقیقت را با بیطرفی مطلق ــ   که ضافه می کندا با دید فراخ چند نکته را گ عصر رنسانس بزر فیلسوفدکارت 
  .آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنیدو با روحی 

 دکارت .به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شدــ  
 دکارت .تنها عقل است که عادالنه تقسیم شده، زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند نهااانسدر بین ـــ 
 

به نظرداشت که بدون  می شودتقاضا خاضعانه  آریا صاحب و حسیب هللا صاحب از دانشمندان ورزیده  در پایان 
 د.ندانرگ و مستفیض  وظظمحاز رایحه آن و متقاضیان را بیشتر د نیفرمابندی دسته گلهای فلسفه را  ، خارها
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