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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ نومبر ٠۶
  

  "صغيرقيس "به جواب 
  .کنند" کبيرش"می خواھند کسانی  که 

١  
  

ی استخبارات المان سرنزده و درآينده نيز بدان مراجعه ًقبال بار ھا نگاشته ام که خود ھيچ گاھی به ويبسايت بخش در

نخواھم کرد، چون گذشته از فقدان مطالب دارای محتوای آموزنده، اين را نيز می دانم که مراجعه بدانجا يعنی کمپيوتر 

 نمی دانم که  و چون تا فردی از دوستان مطلبی را از آنجا برايم نفرستد، ھيچ؛خود را به چنگ استخبارات المان انداختن

به من راجع ساخته بود، نيز بی اطالع ماندم، اينک که به کمک يکی از " قيس جان"در آنجا چه می گذرد، از سؤالی که 

  :ھمکاران به نامۀ شان دسترسی دارم، قبل از پاسخ به ايشان با صراحت می نويسم

بحث نمايد، اين که نوشته اش را در کجا ھرگاه کسی خواسته باشد سؤالی از من بپرسد و يا در مورد خاصی با من 

منتشر می سازد، از صالحيت ھای خودش است، مگر وقتی می خواھد از  من جوابی داشته باشد، می بايد سؤالش را 

ند، تا بفرست"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد " اگر به آدرس ايميل خودم نمی فرستند، حد اقل به آدرس ايميل پورتال

  .دا دريافت نمايجواب خويش ر

اگر در ھيچ جائی صدق نکند در اين مورد می تواند مصداق خود را بيابد، " صد لغمانی، يک پغمانی"اين که گفته اند 

من کار خود را گذاشته به دنبال نخود سياه، به ھر اشغال دانيی سر می زنم و نه ھم آنقدر از خرد بيگانه شده ام که نه چه 

  . ی ھای استخباراتی، به تعداد مراجعه کنندگان آنھا بيفزايمبا مراجعه به اشغال دان

که از لحاظ سياسی تا ھنوز از دوران صباوت پای فرا تر نگذاشته و با " قيس جان"به ھمين اساس، اين که پرسش 

ايد بدان شناخته شود، تا کنون جواب خويش را نيافته است، نب" کبير"مراھق فرسنگھا فاصله دارد تا چه رسد به اين که 

تعبير گردد که گويا خالق داد در ارائۀ جواب، کم آورده خود را به اصطالح مردم تير می کند، بلکه علتش ھمان معنا 

  :و اما به ارتباط سؤالش. بود که در فوق نگارش يافت

ی در دريچۀ نظرخواھ" عزيزی"، گويا ضمن پاسخگوئی به تقاضای آقای ٢٠١۵ اکتوبر ٣١به تاريخ " قيس جان"

  :سايتک شان، من را مخاطب ساخته می پرسد

 اين محترم ھمکاران از يکی حق در که بازار و کوچه جمالت و کلمات با را شما نميخواھم من "
 کشيديد، نمی ميان در مرا نام ناحق زدن تھمت با شما اگرً عالوتا .نمايم ياد ايد، برده بکار پورتال
 خانواده يک بنام شخصی يک انتساب چه اگر .بنويسم شما یبرا را سطر چند اين تا نداشتم ای عالقه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 يا باشد پشتون حزبی، غير يا باشد حزبی نکرده، تحصيل يا باشد کرده تحصيل غنی، يا باشد فقير چه
 ھست، که ھر خود فاميل و پدر نشان و نام به من حال ھر وبه نميکند فرقی من برای غيرپشتون،

 مرا بخواھدً واقعا است، من نشان و نام خواھان که کسی که اينست انسانيت شرط اما ميکنم، افتخار
ً احيانا و خيالی شخص آن يا اين به من انتساب با اينکه نه ندارم، باکی خود معرفی از من بشناسد،
 شرافت و نشان و نام از دارم حق منھم که البته آنصورت در نمايد، توھين مرا بخواھد نام، ناخوش

 .نمايم اعدف خود خانوادگی
 
 اين دار سابقه قلمی ھمکاران ساير و روستايی عبدالحنان آقای ھم و معروفی آقای ھم و شما ھم

 خلق دموکراتيک حزب مرکزی کميته عضو رنجبر کبير با نسبتی وھيچ کيستم من که ميدانند پورتال
  .ايد داده ارقر خويش خالی ميان ھای تھمت ھدف نيز مرا عزيزی، نيبل کنار در شما ولی ندارم،

 
 من نمائيد، ثابت ايد، کرده ادعا رنجبر کبير به من انتساب مورد در را آنچه تا ميخواھم شما از

 راست : اينست )سديد(کلمۀ لغوی معنی( سديد ھاشم سيد اقای به را شما ادعای وسقم صحت قضاوت
 بر پا باری تا رمميگذا تان فعلی دوست و پورتال اين سابق ھمکار )استوار و محکم و درست و

 " .کنند اظھار ميدانند حقيقت را آنچه و نگذارند حقيقت
  
 تمام عرصه ھادر " دانشمند شماره يک جھان"از آن جائی که اين سلسله بحث ھا با دنباله روی شما از " قيس جان"

ھمکاران قلمی  يافته شدتاز طرف ويراستاران پورتال " نادان پرمدعا"آغاز يافت و با نشان دادن اغالط امالئی آن 

 را بر آن داشت تا جھت ادامۀ بحث نخست دست شما را گرفته، اندکی سواد "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال

 ادبی آشغال گاشتۀ تان را که به يقين بعد از زحمات تمام تيمنآموزی و درستنويسی تدريس نمائيم، در اينجا ھم نخست 

با رنگ سرخ مشخص از سرخ شدن، مورد مداقۀ مزيد قرار گرفته است، از لحاظ امالئی دانی تان و به خاطر احتراز 

 : تانۀباز ھم نوشت. ً بعدا به پاسخ تان خواھم پرداختساخته

 
ه می نمی و خواھم بايد جدا نوشت[  نميخواھم ]اضافی چون در ختم جمله ضمير متصل آمده است[من "
 از يکی حق در که بازار و کوچه جمالت و کلمات با را شما ]رعايت اصل استقالل فعل. شد

 نام ناحق زدن تھمت با شما اگرً عالوتا .نمايم ياد ايد، برده  ]به کار[بکار پورتال اين محترم ھمکاران
 چه اگر .بنويسم شما برای را سطر چند اين تا نداشتم ای عالقه کشيديد، نمی ميان در ]من را[مرا

 تحصيل يا باشد کرده تحصيل غنی، يا باشد فقير چه خانواده يک ]به نام[بنام شخصی يک انتساب
 ھر وبه ]نمی کند[نميکند فرقی من برای غيرپشتون، يا باشد پشتون حزبی، غير يا باشد حزبی نکرده،
 انسانيت شرط اما ،]می کنم[ ميکنم افتخار ھست، که ھر خود فاميل و پدر نشان و نام به من حال

 از ]من زايد[من بشناسد،  ]من را[مرا بخواھدً واقعا است، من نشان و نام انخواھ که کسی که اينست
 نام ناخوشً احيانا و خيالی شخص آن يا اين به من انتساب با ]اين که[اينکه نه ندارم، باکی خود معرفی

 حق منھم که البته آنصورت در نمايد، توھين  ]من را[مرا بخواھد ،] استی چه ترکيب- ناخوش نام[
 .نمايم دفاع خود خانوادگی شرافت و نشان و نام از مدار
 
 ساير و "]عبدالحنان روستائی[" روستايی عبدالحنان آقای ھم و"]معروفی[" معروفی آقای ھم و شما ھم

کبير [" رنجبر کبير با نسبتی وھيچ کيستم من که ]می دانند[ميدانند پورتال اين دار سابقه قلمی ھمکاران
بيل ن[" عزيزی نيبل کنار در شما ولی ندارم، خلق دموکراتيک حزب کزیمر کميته عضو"]رنجبر
  .ايد داده قرار خويش خالی ميان ھای تھمت ھدف نيز]من را[ مرا ،"]عزيزی

 
 کرده ادعا"]کبير رنجبر[" رنجبر کبير به من انتساب مورد در را آنچه تا]می خواھم[ ميخواھم شما از
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سير ھاشم ["سديد ھاشم سيد ]آقای[  اقای به را شما ادعای سقمو صحت قضاوت من نمائيد، ثابت ايد،
 اين سابق ھمکار )استوار و محکم و درست و راست : اينست )سديد(کلمۀ لغوی معنی(  "]سديد

 حقيقت را آنچه و نگذارند حقيقت بر ]پای[ پا باری تا  ]می گذارم[ميگذارم تان فعلی دوست و پورتال
              " .کنند اظھار ]می دانند[ ميدانند

  "!قيس جان"

مقايسه می کند، انسان چه " دانشمند شماره يک جھان"وقتی انسان نگاشتۀ باال را می خواند و آن را با نوشته ھای اولی 

  :بخواھد و چه ھم نخواھد، برايش مسرت دست می دھد، زيرا

بر مغز ھای خشکيده و سنگوارۀ " زاد افغانستانآ-افغانستان آزاد"پورتال ھمکاران قلمی سرانجام کار، زحمات و فشار 

اثر گذاشته و اندکی از اشتباھات امالئی آنھا کاسته است، مگر اين که صغيری، مراھق را پشت سر " علم کل"مدعيان 

 آزاد-افغانستان آزاد"بياموزيد، تمام نشرات پورتال بايد  باز ھم . ھنوز راه درازی در پيش رو دارد؛گذاشته، کبير شود

را با دقت از نظر بگذرانيد، قواعد امالئی و انشائی به کار رفته در آنھا را فرا گرفته به کار بريد، تا وقتی " افغانستان

گيرد، حد اقل نزد خود خجالت نکشد که با چه نمی انسان با شما تقابل قلمی پيدا می نمايد، اگر چيزی از آن تقابل فرا 

  .گرفته استعناصر کمسواد و بيسوادی طرف قرار 

  :و اما به ارتباط نگاشتۀ تان از لحاظ محتوا

جمالت "معرفی داشته و اين قلم را به استفاده از " آداب دان" شما در نخستين سطر از نگاشتۀ تان، می خواھيد خود را -

  .به خوانندگان تان معرفی بداريد" و کلمات کوچه بازاری

  "!قيس جان"

شده ايد، آيا زمانی که چند بند را در نوشتۀ بيچارۀ بی زبان " آداب دان" طرف، چنين می توانم بپرسم از چه وقت به اين

اضافه می کرديد، در آن زمان ھم، چيزی از آداب نويسندگی و امانت داری در ويرايش به گوش تان " عزيزی"آقای 

اديد تا به جای ويراستاری رسيده بود و يا خير؟ ھرگاه چيزی به گوش تان رسيده بود، به کدام اساس به خود حق د

 که در نوشتن نام خود ھنوز مشکل دارد، با افزودن چند بند ديگر و آوردن چند نام، وی را آماج جمالت آن بيچاره

قافيه می بستيد، آنھم با حرکت از " تشناب"را با " مستجاب"شماتت اين قلم و ساير دوستان قرار دھيد؟ به عالوه وقتی 

 م اين سالھا، نشان انگشتش در جھتاست، يعنی کسی که در تما" نوری"شخص آقای " تجابمس"اين منظر که گويا 

" کلمات و جمالت کوچه بازاری"دھی مشتی غلط نويس در تمام سايتک تان مشھود است، اين آداب دانی و احتراز از 

اديد، می دانستيد که بيشتر از تان در کجا تشريف داشت؟ شما که اگر وجدان سالمی می داشتيد و آن را قاضی قرار می د

ھستيد، چطور به " نوری"پدران و مادران و تمام معلمان دوران صباوت تان ، در درستنويسی مرھون شخص آقای 

مسما سازيد؟ اگر اين اتھام شما که آقای " تشناب"خود جرأت داديد که وی را به ناحق مورد حمله قرار داده، به 

ست فرض محال درست می بود، ھيچ به اين فکر نموده بوديد که شما در تمام مدت از ا" نوری"ھمان آقای "  مستجاب"

ھرچند با تمام  - ی افتخار به پدران و مادران فزيکی تان می نمائيداعا شما که ادامرار حيات نموده ايد؟ آي" فيض تشناب"

يک که تان، با پدر معنوی تان، با کسی  ھمين برخوردی را که با استاد -قواء می کوشيد تا کسی به ھويت آنھا پی نبرد

   با آنھا نيز می کنيد؟ ،حرف بر دھن تان گذاشته است می کنيد

کسی "ً، شما اگر واقعا فرزند پدری می بوديد که شما را با فرھنگ مردم ما، اعم از اسالمی که می گويد "قيس جان"نه 

بزرگ می ساخت چنين گوه " جور استاد به ز مھر پدر"و يا ھم ملی "که يک حرف به من آموخته، آقا و موالی من است

. است، وی را با تشناب يکی نمی دانستيد" نوری"ھمان آقای " مستجاب"بزرگی را نمی خورديد و با فرض اين که گويا 
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ن بپذيريد اين شما ھستيد که وقتی توان داشته باشيد، استفاده از رکيک ترين کلمات را به کار می بريد، اما وقتی توا

تحت تأثير فرھنگ  ه شما کسانی ھستيد ک.  نداشتيد، زار نالگی را آغاز می نمائيد که گويا طرف انسان را دشنام می دھد

 مورد بحث قرار خواھد  غالمان روس بزرگ شده ايد، اين که امتداد فزيکی آنھا ھستيد و يا معنوی آن در جای خود

و " تره کی"ھمين بينش را در قبال " نجيب"تا " امين" پيشوايان تان از گرفت، اما نمی توانيد منکر اين حقيقت شويد که

  :اميد اين بيت را ھيچ گاھی فراموش نکنيد. د از شما انتظار ديگری داشتو، لذا نمی شداشتند" ببرک"

  تربيت سودی نبخشد، شخص بد ناموس را       شمع کج سوزاند آخر خانۀ فانوس را

يعنی چه و منظور تان از آن چيست؟ آيا مگر نه اين است که " ت و جمالت کوچه و بازارکلما"ًاز ھمه گذشته، اصوال 

محل زندگانی ميليونھا انسان درد مند افغانستان است که جور و خيانت شما قصر نشينان، زندگی شان " کوچه و بازار"

شما که چنين با بی حيائی باشندگان کوچه به خاک سياه کشانيده و روند نابودی کتله ئی و جمعی آنھا را پايانی نيست؟ را 

وبازار کشور را تحقير می داريد، می توانيد بنويسيد که در پای نھال موجوديت و آزادی افغانستان عزيز به چه تعداد از 

احصل خون مردم کوچه و بازار ک می خواھيد، مقصر نشينان، اشراف زادگان، خوانين و درباريان خون داده اند که اين

  يز حراج نمائيد؟را ن

  "!قيس جان"

تصميم داريد تا قاموس سازی نمائيد، " دانشمند اول جھان"تو که با مشتی از انسانھائی از قماش خودت،در تحت قيادت 

رکابانت گاھی اين نکته به گوش تان رسيده که بزرگترين منبع زبان، مردم،  نکبتبار خودت و يا ھم ھيچ در طول عمر

دانی طبقات و اقشاری را که تو از آنھا می خواھی نمايندگی نموده، غير   آن زبان است؟ ھيچ می و گويندگانباشندگان

 در ۵ الی ٢دانستن سلب صالحيت نمائی، چند درصد کل گويندگان جامعه را می سازند؟ " کوچه بازاری"از آنھا را با 

قاموس کبير "نام آن را نيز بگذاريد نمی دانم چه شد که باز ھم اکثريت بايد فدای اقليت مفتخور و کالش بگردد و ! صد

  ."افغانستان

  !خوانندگان عزيز

که " قيس جان"از را  نامۀ موھن ديگری ،ھمين اکنون که مشغول نوشتن اين پاسخ بودم، از طريق ايميل دوستی

نامه فکر می کند در اين " قيس جان. "دانسته، دريافت داشتم" کوچه وبازار"فراموش کرده خودش توھين کردن را کار 

ھمان طوری که به نھادک استخباراتی حکم می راند، حق دارد بر تمام جھان من جمله اين قلم نيز حکم رانده، جھت 

اين شخص بيسواد فراموش نموده که من نه نوکر خودش ھستم و نه ھم از پدر و . دريافت پاسخش زمان تعيين نمايد

ن بچه گک تازه به دوران رسيده بايد بداند که خالق داد، کسی بود و ھست که اي. پدرکالنش، تا مطابق ميل وی قلم بزنم

ھا " قيس جان "ان فزيکی و معنوی ھزار سرباز روس ايستاد و سر خم نکرد، او در ھمان زمانی که پدر١٣٠در مقابل 

رين روز خروج عساکر برای بقای روس قوله می کشيد، با تفنگش به کوه باال شد و تا آخپاسبان  ھایبه مثابۀ يک سگ

اشغالگر از استقالل، آزادی و موضع مردم افغانستان دفاع کرد، لذا چنين کسی نمی تواند مطابق به خواست يک جوجه 

  . بچۀ پرچمی، قلمش را حرکت دھد

يد حال که در نوشتۀ دومی ادعای کبارت می کنی و می خواھی مراھق را نگذشتانده، خود را کبير بشماری، اين را ھم با

تا . ، سؤالت را تکرار نمائینيامد" ادامه دارد"ياد بگيری تا صبر نمائی، ھر وقت حرفم تمام شد و در زير نوشته ام 

 ات، چنان "استادان ادب دری" خرفيلسوف بی خردت را با نآنزمان ھر روز، بخشھائی از نامۀ اولی را شگافته، تو وآ

  .رسوا نمايم که از تولدت پشيمان شوی

  .اردادامه د


