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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

 ۷۰/۱۱/۶۷۱۲        صبور صالح
 

 ظوابت را بر روابط مقدم شمردن  واولویت دادن 
 مان فتاده در راه یقینـــه گــــقومی ب  * [ومی متفکرند ]در بحِث چنینــق   
 «خیام »      کای بیخبران راه نه آنست و نه این    آید روزیمیترسم از آن که بانگ                 

 

ماه گذشته از شعر فلسفی  و  روشنگر خیام بزرگ مدد ُجستم که برای دسیابی به حقایق   23.10.2016بنده بتاریخ 
وش سازیم.  زیرا ضرب المثل معروف  مغشبه نفع خود و حقایق را نباید  بی مسئوالنه  به جعل تاریخی  دست بزنیم 

ام نمی ماند . ازینرو پی باقی برجا یعنی دروغ بزودی برمال میشود و پا  (وی ډد دروغو منزل لن )است که : این پشتو 
که : حقایق را نمی شود پنهان کرد ، حقایق مثل چراغ و دروغ مثل ظلمات  چنین مشعر استاصلی ضرب المثل 
وجود داشته باشد به هیچ شکلی  در حال کورسو یا ستارهیا چراغ شمع  جرقه یا  کوچکترین  اگر است، در ظلمات 

 .در  سینه می د   نقطه  همان در  سیاهی ظلمات را پنهان نمی ماند  وبرعکس 
قبل از همه متشکرم ازمجلۀ برقی معتبر »»»   عرض شد که  :   نظر خدمت تان به تاریخ موصوفه  فوق  چنین 

همیشه موضوعات فراموش شده یا گنگ ویا کتمان شده را در نظر  افغان جرمن آنالین که برای روشن شدن حقایق
سنجی برای تحلیل و تحقیق می گذارد. این خدمت ایشان موئید اینست که صحت وُسقم موضوع را برای هموطنان 

  .عزیز وگرامی به حساب آورد رسانه ملی،البته که این عمل را میتوان در رسالت این  .عالقمند روشن ساخته باشد
....... »»» 

بنابه تالش سایت محترم آفغان جرمن آنالین ) عزیز و دوستداشتنی  ملی ( توانست حقایق   در کوتاه مدت  خوشبختانه
اتفاق افتاده  است زیرا آنها خواسته اند با  شعار های فریبنده  ثوری ها  7تخریب در زمان  را  برمالکند  که این 

 خود را انقالبی نشان  «آل یحیی »  زیر عنوان  شاهیظاهر  خانی  و داود جمهوری برای استقرار خود علیۀ نظام 
که باقی بود  را  آنهم در کابل  «آل یحیی»  بنا به خواست خود شان  هرچی بیشترآثاری از خاندانازینرو بدهند،  

م  قرار رژیتنمی توانست  اس  ، بخاطریکه  رژیم هفت ثوری ها  به پایمردی همسایه بر سر قدرت آمده .نابود کردند
که نظام شاهی را ساقط  ، بنا ً برای  کوبیدن  محبوبیت رئیس جمهور داودنگاه دارندرا  پایا و باقی  دست نشانده 

پس . در بین جامعه اعتبار و عزت داشتهفت ثوری ها بیشتر از  و عوض آن نظام جمهوری را مستقر ساخته بود
م رژی برتری داشت  ازینرو چون   ۀ روسیاندشنسبت به دولت دشت ن  ۀ داود خانرئیس جمهور مستقل محبوبیت

کوهش و ن دنکوببتا داود خان را باید  گرفته  خاناز نادر  «یحیی  آل»زیر نام   ، که بستندکار حیله را بهفت ثوری 
رند. عالقه بگیبه آن  را  مردم برسمیت بشناسند و هفت ثوری هارژیم  ،تا  با ساقط کردن اعتبار اجتماعی آنها  کنند

م یا حراج ارزش آن  به لیال کموسپس بقایای  چور وغارت اموال ارگ  شاهی ، که در اول چنین شد  در نتیجه 
...  و ...ت  ومنار نجاتخریب  آرامگاه نادر خان ، تخریب  آرامگاه  سردار طالیی ،  تخریب   ،  سپسگذاشته شد
 .  ردادجای تاسف  نفع و نقصی  برای خود میسازند را تاریخ  تاریخ  بعضی ها . اینکه عملی شد

 نممنون و مشکورم که اییک جهان در مورد تخریب منار نجات  "محمود  محمودشاه " جناب روشنگری  از 
 ین مطلب از جانب  افغان جرمنا فا کشبو دوستان خبر نداشتند. خوشبختانه  حل کرده بودندسه سال قبل له را ضمع

 گلیم این ابهام برچیده شد.  یززع آنالین
 

از محترمین گرامی که درین بخش  ثانیر د»»» .... اضافه شده بود که   23.10.2016 امۀ  نوشته مورخه دادر 
 ایقحق سهیم می شوند سپاسگزاری می کنم که در زمینه ابراز نظر کرده اند، بخاطریکه از انبوه نظریات می شود 

  .نزدیک شدبه حقایق  را دریافت  ویا
شدیدا ً متآثر از کسانی ام که خارج از موضوع خواسته اند به دوستان دیگر صدمۀ لفظی بزنند تا با این صدمه  ثالثا ً

 مایندنمی خواهند باالی طرف تحمیل  رکیک زنی بتوانند دالیل را که هنوز مؤثق نشده بلکه شایعات را با کلمات تند و
 .شده نمی تواندقابل اعتبار زیاد  چنین عمل  از خامی که 

( ندارند و خود تشنۀ حقایق اند، چرا این برادران به جای توهین بندهمثل )مات مؤثق کسانیکه در زمینه معلو رابعا ً
اگر نظر کسی موافق به خواست ما نباشد بجای  .، به دنبال یافتن حقایق نمی شتابنددیگر وتحقیر به نظردهندگان 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

داده ایم این چنین  آنگاه است که کار فرهنگی انجام بهتر است کوشا باشیم،عصبانی شدن در مهار کردن غضب 
 .د شدنخواه بزرگیها سرمشق خوبی برای جامعه نیز

از بزرگان عزیز تقاضای من اینست که فقط صحبت های را دنبال کنند که به موضوع قرین باشد و از سخنان اضافی 
قلم ایشان متوجه باشند که    .ی میشوندانبرای کسانیکه از انگشت زدن باران بر پنجره خانه عصب نمایند ، پرهیز 

 لطفا ً تکیه به حرمترکیک  خارج از بحث بجای کلمات   .د شدنمتاسفانه به بیراهه های اهانت وتحقیر ملوث خواه
تاهرچه زیباتر وعالیتر نتیجۀ مطلوبه استخراج  یم، به متن موضوع بحث، به پیداشدن راه حل حقایق، بشتابانسانی
 ««« .گردد
  بغض وکینه ها بدنبال  ی کنونی بحبوحۀ قیامت سرا  ینتقاضا دارم که دراز قلمداران محترم پایان صمیمانه در 

 دنبال ببلکه گردد نروند.   بغض ُحب ومیل  ورفاقت  ورفیق بازی  که حقایق حیف   یا بدنبال  دوستی ودشمنی ها 
 . حقایق بروند ناموس دریافت وحفظ 

ن واولویت داد ن ظوابت را بر روابط مقدم شمردبرعکس  . کار نادرست استن دادروابط را بر ظوابت رجحان  
پایان از جناب  شاه محمود محمود و از افغان جرمن آنالین گرامی  در  باشد.  نظر صائب قلمصاحب باید پیشه هر 

    اظهار امتنان دارم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [ در بحِث چنین]  غرض موضوع خاص چنین شده است  با تصریف            اندر ره دین قومی متفکرند  *: 
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