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  مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٢ جوالی ٠٩

  

  در دفاع از سياست ھای پورتال

  " شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل"دوکتور"«

٢  
  

شان " يوسفی"ای دوکتور وقتی در آغاز شروع نمودم تا به نوشتۀ آق زی بنگارم، از سوانح اي ال چي اع از پورت در دف

وان اطالع نداشتم و فکر می کردم با آدمی طرف ھستم که اوالً ارزش بحث را دارد و در ثانی ه  با ادامۀ بحث می ت ب

ای . ستی را به ايشان گوشزد نمايمقناعت شان پرداخته، ننگ شاه پر تۀ آق ی نوش دم ."  و-صديق هللا"مگر وقت را خوان

سانھای  و از آن طريق متوجه گرديدم که ايشان در جوشاجوش فرار مغز ھا از افغانستان و در آن شرايطی که تمام ان

ه ربادرد و ميھن پ ايش بخشيده، آوراگی و در ست افغانستان، به محض يافتن کوچکترين امکانی عطای روس را ب لق

ل مراجعت " يوسفی"اما بالمقابل آقای دوکتور  ،برخدمت به روس ترجيح می دادندرا دری ب ه کاب ان، ب ان زم در ھم

ر پيگرد  نموده و چنان با قدر و عزت از ايشان پذيرائی صورت گرفته که نه تنھا چون ساير از غرب برگشتگان، زي

 بنويسند که پوليس قرار نگرفته، بلکه امکان تحصيل از راه دور نيز برای شان ميسر گرديده، بدون آن که ايشان خود

وانم کمدر کجا و به چه کار و در چه  ه می ت ان گفت ا اطمين د، ب ا در وزارت هوقعيتی به چاکری روس مشغول بودن  ي

ان  ه در آن زم ران ک ه اصطالح در شورای وزي ا ب وده و ي خارجه به آرايش نظام دولت دست نشاندۀ روس مشغول ب

  .خاد نيز از آن طريق اداره می شد

ين اشد، جنابشان می توانند نطور نبھرگاه اي وده چن دوران کار شان در ادارۀ مزدوران روس را بدون ابھام مطرح نم

د االی خويش بزداين دارد از ب ر از آن وجود ن از آن گذشته چون خود . اتھامی را که برای ھر انسان شريفی ننگين ت

ه  تيی ک ه يونيورس د ک ه بودن االی دوکتنگفت ار ب ان ک ود در آن از راه دور امک ساعد ساخته ب رلين ورا را م دام ب در ک

رلين شرق از -وجود داشت سمت ب ده، ق سيم ش ی تق سمت شرقی و غرب  فراموش نبايد کرد که آن زمان برلين به دو ق
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افتن -جانب روسھا و قسمت غرب آن از جانب کشور ھای غربی اداره و کنترول می شدند ی ي اگزير خودم در پ  به ن

  .آن برآمدم

زدم وقتیدل غافل،  ز ن ه چي اً ھم رار داشت، تقريب  ديدم که آن مرکز تعليمی در برلين شرق و تحت حاکميت روسھا ق

 نيز در کنار ساير زبانھا می نمايد و را بدان معنا که جناب دوکتور صاحب که ادعای فھم زبان المانی . روشن گرديد

د از  رق ٣٠ھنوز ھم بع د ف دی نمی توان ا" پيترسبرگ" سال و ان ن را ب يه-پيترسبورگ "ب د"  روس در -بنماي ه پ  خان

م  م شان يک لنگ دارد آنھ ويراستاران پورتال آباد که آن را اصالح نموده اند، مگر جناب داکتر صاحب که مرغ فھ

 به عاليق حزبی و يا ھم باالتر ءدر ھمان ابتداء بنا، -لنگ روسی، تا ھنوز ھم حاضر نسيتند بپذيرند که غلط کرده اند

اط از حزبی و  ه امکان ارتب عباتی ک به دنبال تجاوز روسھا به افغانستان به وطن برگشته، ضمن خدمت در يکی از ش

ار از آنجا ميسر بوده به اجرای وظيفه پرداخته، از جانب مقابل پاداباخارج  ته است از راه دور ک شی که دريافت داش

غرب را می دانند ، می توانند حدس بزنند که سند  آنھائی که شرايط کار برای دوکتورا در المان -روی سند دو کتورا

د باشد وده است-دوکتور صاحب از چه قماش اسناد می توان ر سؤاالت .  ب ه ب ه يکی از سؤاالتی ک ن ميان مگر در اي

  :ديروزم افزود گرديده آن است

  ودند؟جناب داکتر صاحب چه خدمتی انجام داده بودند، که از جانب رو سھا مستحق چنان پاداشی شده ب

امالً از  ۀ يک بحث طوالنی را ک مگر اينک با شناخت جديدی که از ايشان به دست آورده ام، انگيزۀ اولی برای ادام

ا يک پرچمی ردست داده ام زيرا اکنون می دانم که ديگ ستم، بلکه ب ه رو ني ر و دور از وطن روب ی خب  با يک آدم ب

ف و  ه وکثي د و مديح ه تمجي روکار دارم ک ی س ن فروش رائی ط اھر" ازس ی "ظ ود يعن وی خ در معن ی را از پ  لعنت

   .به ارث برده است" ببرک"

  .با آنھم کاری که را آغاز کرده ام می خواھم به آخر برسانم، ھرچند نه به آن عمقی که در اول می خواستم

ا پروکتورجناب د چمی گری از  صاحب به منظور آن که خود را ذی حق نشانداده باشند و به اصطالح ديگران را ب

  : چنين می فرمايند"محمد ظاھر"ميدان بدر کرده باشند در بابت 

ی ضد ھای سياست.... «و يا » ... تمام مصايب و بد بختی ھای فعلی... «وقتی اصطالحات « سانی ضد و مل  وی ان

ی موھوم بنظر رسيد، نمیه ب» ...را  ر دان چشمم مشاھده نمودم، اين اداره برايم، از جھت علمی، خيل شان ب م، اي

، اساسات علمی را در جوانی »رشته«و » پروژه«ارزيابی نموده اند، گروپ محققان در کدام » ميتود«اساس کدام  

ود ب ی را از خ ای علم ابی ھ ه ارزي ی، چ ار عمل ت ک د و در وق ه ان ز ه آموخت شان ني ود، از اي ا ش د ت ته ان ا گذاش ج

  » .بياموزم

ۀچون قبالً نوشتم که ديگر انگيزۀ اولی دارم از جمل ۀ بحث ن رای ادام ی «  را ب ی، خيل رايم، از جھت علم ن اداره ب اي

دارمتوجه می گذرم و نمی خواھم » موھوم بنظر رسيد، ه معطوف ب ن نکت ه اي دگان گرامی را ب ه از خود و خوانن  ک

ود"قسمت بعدی جملۀ شان که ھم از بر نظر علمی موھوم بودن يعنی چه؟ بلکه  وار" ميت ابی سؤال نم م زي د و ھ ده ان

ر ا خي د و ي ه ان وانی آموخت دکی می خواھند از گروپ محققان، پروژه و رشته و اين که آيا اساسات علمی را در ج  ان

  .مکث نمايم

   !"يوسفی"دوکتورآقای 

ه  ستيد ک ائی طرف ھ شما در طرح سؤاالت تان يک نکتۀ اساسی را از ياد برده ايد که با مردم افغانستان، يعنی با آنھ

دگانیدر طی ه و  دوران زن دار، حاکميت جباران ادر غ دان ن ياه خان ی خالف ،  را  س ان م ال ت ما و امث ه ش ام آنچ تم

دن از راه دور ود درس خوان رک، و ميت ان بب م از قماش ولينعمت را خواھيد با پروژه، و موجوديت چند خارجی آنھ ، ف
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د قصاب کوچ ه مانن ا،  ۀگرفته ايد و قادريد به کمک ھمان ميتود ھا، ب ز ميش"م ه جای " ب فند خ"را ب ه "صیگوس  ب

  .ديده اند، به چشم فروش برسانيد، با گوشت، پوست و استخوان خويش لمس نموده

ا  ه ده ھ د، بلکه ب آنھا از جمع کسانی نيستند که به خاطر دانستن تعداد دندان يک اسب، کتب زرد و سياه را ورق بزنن

  . حکم می نمايند که اسب چند دندان دارد دھن آنھا،اسب را به سنين مختلف آورده و با باز کردن

  "!يوسفی"آقای

یی با کاله برداری ھااگر شما صد بار بخواھيد ين (  اين چنين رق ب ه ف شان و »شخصيت پادشاه«ک ام اي ام «، مق نظ

ر از مردم را به بيراھه بکشيد سرانجام کسی پيدا می شود از شما بپرسد، آقائی که کاسۀ د) در مجموع» سلطنتی  اغت

آش ھستيد، رک و راست بگوئيد اين آدم زنباره و فاسد آيا نقش اجرائی در کشور داشته و يا خير؟ اگر نداشته پس در 

ته چرا خودش در آخرين مصاحبه ای می خورده" هوگ"تمام مدت چه  ه  و از آن گذش ه ک ام داد ب ی سی انج ی ب ا ب ب

شی داشت، صورت صريح پذيرفت که تمام امور زير نظر و به مشو ه، و اگر نق ام می پذيرفت رۀ شخص خودش انج

اد اول اين مطلب بخشالتی که در اآن نقش در قسمت سؤ ده ي ی از کشتن زن ردم يعن دالخالق" مطرح ک ين " عب ا ھم ت

  .ديروز که تنگر کرزی گرديد را چگونه ارزيابی می نمائيد

  "!يوسفی"آقای 

 تا وادار تان نسازند که شفتالو بگوئيد، از .شف با شما صحبت نمايندر باکس و يا کسانی طرف نيستيد که با شف  اينبا

  .چنگ شان رھا نخواھيد شد

  "! يوسفی"آقای 

ا  د دست و پ رای خود کالھی از نم د، ب يله می خواھي دان وس ته و ب ی داش رجم معرف ان دان و مت ه خود را زب شما ک

ای نمائيد، آيا ھيچ خجالت نکشيديد و ی معن د)empirisch(قت وده اي ا نم وده آن را محتکرين معن ه نم ط ترجم .  را غل

  .چه معنا می دھدفکر می نموديد که ھيچ کسی به اين فکر نمی افتد تا در فرھنگ مراجعه نموده و ببيند که آن کلمه 

  !خوانندگان عزيز

وده شروع به دون صلوات ياد شود،  ب"محمد ظاھر"ه وقتی اسم موالی شان ک" يوسفی"آقای دوکتور  ده کشی نم عرب

تناد آغاز به لگد پرانی ه اس د ب می نمايند، و ديگران را به طرف تحقيق و نمی دانم کميسيون و پروژه دعوت می نماين

ه  انی ب وکلی"فارسی از فرھنگ جامع الم ا"حسين ت ه يکی از فرھنگ ھ ان و ی ک وده در الم وع خود ب ر در ن  معتب

ه در صفحۀ. يند گو با بی حيائی دروغ می)empirisch(ايران رسميت دارد در مورد کلمۀ  ان ۴٨٨ زيرا آن کلم  ھم

د . معنا شده است" تجربی، متکی به تجارب"کتاب به  د، نمی توان ته باش ا داش ا معن اين که يک کلمه ممکن است ده ھ

ر آن احساس نمی ھقابل مناقشه باشد اما وقتی کسی می خوا ه ذک يچ ضرورتی ب ه ھ ه ای را ک د وسط يک دعوا، کلم

رين آنشود بياورد، حد اقل  ل معروفت د، حد اق ابايد اين شرافت را داشته باشد تا تمام معانی آن را اگر ذکر نمی نماي  ھ

  - من را نگاه کن که از خادم روس و ببرک شرافت انتظاردارم-را بياورد

ه   ريش"در ھمين جا بايد بيفزايم که آقای دوکتور يوسفی آگاھان ال آن ق"  امپ شه و احتکار و امث ادل مناق م داد را مع ل

نموده است، چه به يقين شم تربيت خانوادگی فرھنگی ايشان، به آنھا فھمانده که طرف مقابل پای تجارب خونين مردم 

وه دادن "ظاھر"را از دوران سياه  ا يکسان جل وده ب يش دستی نم د پ ذا باي شند، ل ان می ک سم " به مي ان " امپري ا ھم ي

  .  با احتکار و مناقشه از اھميت مطلب بکاھدت،نيز معروف اس" بيکن"تجربه گرائی که به مکتب 

  "! يوسفی"آقای
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ه "ظاھر" و اجحاف خاندان طالئی من جمله موال و آقای شما من نوعی برای آن که ظلم ايم ن روش را درک نم  وطنف

ود کبه به ترجمۀ اثر نويسندۀ دنمارکی ضرورت دارم و نه  ين بس ب ه چند ژورناليست خود فروختۀ غربی ديگر، ھم

ه وقتی از آوان طفوليت،  دم ک داختم و می دي ازطرف پائين سرک يعنی از کنار دريا، به آن طرف سرک نظر می ان

ودهھا چگونه زمينه ھای ده  ه زور غصب نم ان، ب وتی  دھقان بی زمين و کم زمين را مقام سلطنت ت رای خود ک و ب

دان "محمد ظاھر" موالی شما ساخته بود، من نوعی برای دزدی و غارت گری خاندان طالئی من جمله  ھيچ نيازی ب

چ و  ا ھای ل ا پ درم را ب نداشتم تا بروم کتابھای چند اقتصاد دان از قماش شما را ورق بزنم، ھر زمانی که جان کنی پ

  . مقايسه می نمودم، می توانستم به عمق آن فاجعه پی ببرممبرھنۀ خواھران و برداران

ه  برای من نوعی ھيچ نيازی احساس نمی  شد تا به خاطر تثبيت ظلم و ستم خاندان جبار نادر من جمله موالی شما، ب

از  ا چشم ب گزارشات نھاد ھای دست ساخت امپرياليزم از قبيل حقوق بشر و يا امثال آن مراجعه نمايم، کافی بود که ب

قضاء کسانی از خانواده ھای مغضوبين سلطنتی در  که درس می خواندم و از مان صنف و مکتبیو گوش شنوا در ھ

ات  ه عمق جناي ا ب د ظاھر"آن وجود داشت، جويای احوال شان شوم ت ازی "محم يچ ني وعی ھ رای من ن رم، ب ی بب  پ

احساس نمی شد تا ببرک گونه، اراجيف چند خبرنگار را نشخوار نموده به خورد ديگران بدھم، بلکه مطالعۀ اوضاع 

افی زندگانی رقتبار م ان، ک ا بامي ه ت ا غور و از ھرات گرفت ه ت ردم افغانستان در اقصا نقاط کشور از چغچران گرفت

ه "ظاھر"بود تا بدانم شخص  دم ک د می خوان ی در جرياي وعی وقت رای من ن  چه انسان سفاک و جنايتکاری است، ب

ه به چوب بسته زنده " محمد ظاھر"از نزديکان و پايه ھای سلطنت اشخاصی کسانی را  ا ب ود ت افی ب سوختانده اند، ک

  .دنبال نوشته ھائی از قماش خزعبالت شما روان نشوم

م، "محمد ظاھر" رد که ما با اين حکم خود حق به جانب نيستم و بگر فکر می کنيااز آن گذشته،   ظلمی روا می داري

 توانائی ار ھم داريد که بحث بررسی حتماً ايندوکتورا بگيريد اين گز و اين ميدان، شما که از راه دور قادر شده ايد، 

ۀ سلطنت - را به بحث بگذاريم"محمد ظاھر" حاکميت ۀ سال۴٠ ه خودت و آن تفال  می گويم به بحث بگذاريم نه اين ک

ه کس دو  ه ھم ی کسی چون و از طريق نظر خواھی ب ا وقت د آزادی مطبوعات، ام ام آن را بگذاري د و ن نام بدھي دش

ه  بخواھدجناب داکتر صاحب صاحبزاده  به شما ھمان نسبت رابدھد، آن وقت نه از آزادی مطبوعات خبری است و ن

دام يک از دو -" جرمن-جرمن"ھم از عدم توانائی تان در کنترول النۀ جاسوسی تان يعنی سايت  ه ک ده شود ک ا دي  ت

  .روند راست می گويد و چه کسانی خاک به چشم ديگران می پاشد

ر اين درست است که تو خود را ا اگ  در دبه ھای رنگريزی استعمار رنگ کرده و نام دوکتور بر خود گذاشته ای، ام

وان مطلب  ان عن ا از ھم د ت م نداري ائی آن را ھ قرار باشد با ھم يک بحث جدی را به راه بيندازيم، تو و امثال تو توان

ان مقال. تان دفاع نمائيد ه به صورت مثال، عنوان ھم ريم ک ين اتويرسه ای را در نظر می گي ز ب ا شھامت، ري ران ب

ه ای ت وانحودرست بين پورتال بر آن انتقاد نموده بودنديعنی مقال ا در وضع خوب « «ت عن م، آي انون اساسی داري ق

  .»ھستيم؟

  "!يوسفی"آقای

دام» قانون اسای داريم«وقتی می نويسيد  ان ک سيد منظورت د بنوي ا می تواني مآي م و چ ا خ انون اساسی است؟ چرا ب   ق

به خورد " قانون اساسی"ک گونه می خواھيد بر تجاوز صحه گذاشته، طناب اسارات کشور و خلق ما را زير نام ببر

  مردم می دھيد؟ 
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ه  سته خود را ب ان را ب د چشمان ت ه می خواھي ا آگاھان د و ي ا نمی داني د، آي شما که از قانون اساسی صحبت می نمائي

ه کوری بزنيد که آنچه برای ما زير عنوان قانو رای ادارۀ يک کشور ن انون اساسی ب ن اساسی سرھم بندی نمودند، ق

   بود؟"محمد ظاھر"کننده در آن تجمع خاينان من جمله شرکت بلکه، سند تقسيم کشور به غارتگران 

اد،  ر سمت ب شما که از پول مردم به گفتۀ خودتان سند دوکتورا ھم داريد، مگر نمی دانيد که يکی از داليلی که با تغيي

ن ک د اي ا ب ه از نيت خوب و ي شتر از آن ک ين خواستی بي س و يا کسانی می خواھند قانون اساسی را تغيير بدھند، چن

دی شده است و يا آن فردفرد ا، .  برخاسته باشد، ارتباط می گيرد به خود آنچه به نام قانون اساسی سرھم بن دان معن ب

ه وقتی که يک چيزی به نام قانون جھت حفظ منافع اقشار  شار است ک ن حق آن اق معينی از جامعه تدوين می يابد، اي

د ر آن بگردن ان تغيي ند خواھ ه حق خود نرس اآنچه را غرب. وقتی ب ا و جواسيس آنھ انون ی ھ ام ق ر ن  در مجموع زي

ستان در کل و حافظ ھويت و عه بازار مکارۀ سياست عرضه کردند، به عوض آن که حافظ منافاساسی ب ردم افغان  م

ت ه آن را موجودي غالگرانی ک س و اش ده در مجل رکت کنن افع اعضای ش افظ من د، ح ستان باش ام افغان ه ن شوری ب  ک

  .در نتيجه ھيچ جای تعجب ندارد که کسی بخواھد بعد از چندی آن را تغيير بدھد. تدارک ديده بودند، بود

ه ه در شرايطی ک درت واما قضيه روی تغيير و حفظ آن نيست، بلکه اساس مسأله آن است ک  کشوری تحت اشغال ق

دارد،، به اندازۀ ملی،لکه حتا ادارۀ دست نشانده ھمبو نه تنھا مردم ھای بيگانه قرار دارد  و  برای اشغالگران اھميت ن

د، اد می کن شاندگی خود ي ه اصطالح به اصطالح شخص رئيس جمھور آن به صراحت از دست ن ين ب  تصويب چن

  وعيت و قانونيت دارند و يا خير؟ قوانينی از اعتبار برخوردار بوده مشر

ال  ستان "چرا شف شف می گوئيد و يک باره شفتالو نمی گوئيد که شما در قبول و رد دولت دست نشانده با پورت افغان

 رسوا دست تان را از کار گرفته و نمی ۀبرای مدتی که پرچمی زاد. تضاد آشتی ناپذير داشتيد"  آزاد افغانستان–آزاد 

ور توانستيد خزعبال يد، مجب رده باش ورت ک ه استخوان ق د آن ک ه مانن اگزير ب ه ن د، ب ق هللا بدھي ت تان را به خورد خل

ی پرچمی زادصبوديد با ويراستاران پورتال و ت سازيد، مگر وقت ا ب ر زدن ۀحيحات آنھ ه خاطر زي وا خواست ب  رس

اغ سبز نشان داد و از جانب ديگر تجاوز جنسی پدرش يعنی کبير رنجبر، موضوع جديدی را علم نمايد و به شما چر

ما اش قم خاين خود را برای چوکی رياست جمھوری کانديد نمايد و افرادی از "محمد ظاھر"احتمال اين که نواسۀ  ش

 را "ظاھر"، حمله بر هرا از مکتب صھيونيزم به نيکوئی فراگرفته ايد، قند در دھن تان آب نمودکه رسيدن به چوکی 

ان بھانه قرار داده با گ ۀ خودت ه گفت وم"از ستاخی تمام خواستيد ب ال، " ادارۀ موھ ا پورت ان ب ه طی مدت ھمکاری ت ک

  .ظاھر خانی سپاسگزاری نمائيد" ميتود"اغالط نوشتۀ تان را صميمانه اصالح نموده بودند، بدين شکل يعنی با 

  "!يوسفی"آقای 

وع  ه موض ا ب ود و ي ساس ش رورت آن اح ه ض دون آن ک ان ب ۀ ت ما در نام تن ش د، از رف ته باش اط داش ث ارتب بح

ه منظور " کاکه ده"روشنفکران به روستا و آنھا را زير نام  سيد ک د بنوي به تمسخر گرفته ايد؛ آيا اين شھامت را داري

ال و  ن مث ان از اي ان تربيت ت ا در ھم ته آي ھامت گذش د؟ از ش سانی ان ا ک ه کس و ي د چ يم می کني ه ترس شخصيتی ک

د و سمبول سازی خانوادگی و فرھنگی تان ان نمائي ه صورت صريخ بي ان را ب  آنقدر شرافت وجود دارد که حرف ت

  ننمائيد؟

به وجود خواسته ايد " کاکه ده"نيز نوشته اند، آنچه شما زير نام " نذيری"ھمان طوری که ھمکار گرامی پورتال اقای

وان يبياور ه عن ه ب ه ده"د يکی از داستان ھای فولکوريک در ميھن ماست منتھا ن وان " کاک ه عن ۀ "بلکه ب ی و کل اوق

ام "گاو ا تم د ب ه طو؛ اين که شما چرا خواسته اي ی را ب ين تقلب ونيکر، چن ان ھ ان از الم ورای ت ند دوکت ل و عرض س

ل آن  ا دلي ذارم ت خرچ دھيد، ھرچند از سابقۀ اشتغال تان به دولت مزدوران روس می توان حدسھائی زد، مگر می گ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ه غرض ابنويسيد که آدم نادرا خود بنويسيد، خود  ه آن را ب م آگاھان ا ھ تيد و ي ر نداش ضيه خب ه از اصل ق د ک نی بودي

ا  ه تنھ ما ن ه ش د ک اقی می مان وت خود ب ه ق اھانت به کس و يا کسانی به کار برده ايد، در ھر دو صورت يک نکته ب

ه" خود ھيچ بوئی از اکگی"و " کاک ۀ " ک ه مثاب د، بلکه ب رده اي سان يک نب و"ان ی ھمت، جاسوس مشرب و " نچپ ب

ه در  ا ک ه ھ ا کاک ردم در اساس ب عدشمن م داد واق اران" امت د" عي ه بودن دين طريق ته اينک ب ضاد و مخالفت داش ، ت

ا -.خواستيد زھر تان را در مورد آنھا بچکانيد ور ن ن دوکت ه اي د ب شتر دارن ات بي ه معلوم ه در زمين سانی ک  اميوارم ک

  .ه به چه کسانی گفته می شدانسان بفھمانند که عيار و کاک

ای " محمد ظاھر"ھرچند به ارتباط نام  ال آق د پورت ذيری"ھمکار ارجمن شه ای را مطرح " ن ل مناق ر قاب استدالل غي

  :نمودند و ديگر جائی برای تبصره در آن وجود ندارد، باز ھم چون در اول تذکر داده بودم می خواھم اينک بيفزايم

  "!يوسفی"آقای

ان " محمد ظاھر"الی گھوارۀ اين که شما با ازنشسته بوديد و می دانيد که در ھم ر حبيب هللا آغ انی امي ی در زم ، يعن

ان ندفردی را به جرم آن که بيچاره در خواب خود را امير ديده بود، چنواری نمودکه خان  م چن  تا کسی در خواب ھ

دارددروغی ا، پسوند شاه را ھم به نام وی افزوده بودند، غلط ھائی نکند اور ن ه آن ب ازنده اش ب ا خود س ه حت . ست ک

ال چه  ه احتم از بخت بدتان نه تنھا تمام مکاتيبی که طی چھل سال دزدی خود امضاء نموده ادعای واھی شما را که ب

داست" جرمن-جرمن"جاسوسخانۀ اغلب زادۀ فکر بيمار و آشوب زدۀ سلطنت طلب پير در  ه باي د، بلک  ، رد می نماي

سانم که در آن زمان با حساسيتی که شخص امير و خانواده اش نسبت به آنھا داشتند، ھرگا آنھا چنان به حضورتان بر

ر  ود اگ وده ب رم نم ر را گ ه بغل امي  خاصيت حور ھای "آنجايش"گستاخيی را مرتکب می شند، عمۀ محترم شان ک

ا را از خشم می شد، ھم بھشتی را ھم می داشت و ھر شب باکره  تهنمی توانست آنھ ر مصون داش تادن ، امي از فرس

  .شان نزد اجداد شان جلو گيری نمايد

ه " يوسفی"در اينجا ادامۀ بحث را با آقای د، و ب ه سؤاالتم پاسخ بدھن برای زمانی می گذارم که ايشان آغاز نمايند تا ب

  . می نمايم"دق الباب" پورتال عزيز ما را اندکی بلند تر منزلاجازه می آيم 

  !ن و استادان عزيزدوستان، ھمکارا

ه  م ب م، چون می دان من نه می توانم با سياست ھای پورتال مخالفت نمايم و نه ھم می خواھم چنين کاری را انجام دھ

ه محض آن  يدک ه و خواھيدپرس ودم گرفت ه طرف خ ان را ب ايم، انگشت ت از نم ن ب ر : دھ ودت مگ و خ ت ت موجودي

اه شرافتمندانه پاسخ داده  ا مدرسه ساختن نيستی؟فرھنگی ات را مرھون ھمين سياست ھا و پورتال ر سؤالی که ھرگ

ه عالوه پاسخ  د، ب راف نماين شود نه تنھا من بايد در جواب بله بگويم، بلکه ده ھای ديگر چون من نيز ناگزير اند اعت

ن اھم خواندم و می توانم بنويسم که با آن موافقم، عرضم ." و-صديق هللا" تان را برای آقای ه نمی شود فقط اي ست ک

ا در اساس، آن وقتی فرد ه آي د ک شتر دقت نمائي دکی بي د، ان سنده سازی جذب می نمائي ن مدرسۀ نوي  جديدی را به اي

شخص ظرفيت اصالح و انکشاف را دارد و يا خير؟ ھرچند برای شما مثال زايد است، می خواھم توجه تان را با آن 

  . ن چوچه کشی گذاشتن، جلب نمايمرا در ماشيو آنھا " سنگ"و " تخم"مثل معروف 

ان  ه زب بم را ب دل"برای اين که با زبان خود حرف نزده باشم می خواھم اصل مطل ان دارم باشد حين " بي ان بي برايت

  :بگيريدجذب افراد جديد آن را در نظر 

   شخص بد ناموس رادتربيت سودی نبخش

   فانوس رابســوزد پــردۀج آخر ـــمع کـش
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د خالق داد دشنام داد چون حرف باال، مربوط به بيدل است، من حرف خود را نيند و نگونی پيدا نشواميد باز ھم کسا

  :از گل روی شما باز ھم تکرارش می کنم. در ھمان آغاز گفته ام

 » شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل"دوکتور"«


