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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٠٧
  

  !"قيس کبير"توضيح چند مطلب خدمت محترم 
  البته بعد از عرض سالم متقابل

، "خالق داد پغمانی"، به قلم استاد »کنند" کبيرش"که کسانی می خواھند " قيس صغير"به جواب «با مطالعۀ مضمون 

  . شان، که عنوانی شما نوشته شده بود، از من ھم ياد خيری نموده ايد ۀمتوجه شدم که شما ضمن جواب به يک مقال

 گی زياد بهاما شايد به خاطر کم حوصل مراجعه کرده خواستم اين نوشته را پيدا کنم، "آنالين - افغان جرمن "به پورتال 

چۀ ابراز نظريات را باز کردم و بعد از جست و جوئی در يکی از دريچه ھا مطالب زير به  دري.اين مأمول دست نيافتم

  : قلم شما نظر من را جلب نمود

ً نداشتم چون تقريبا مطمئن "]خالق داد پغمانی["سالم محترم ھاشم سديد، گرچه انتظار جوابی را از خالق داد پغمانی«

ًزيکی ندارد اما فکر می کردم که شايد شما سکوت نکنيد و حقيقت را بازگو کنيد، خصوصا وقتی که بودم که وجود ف

ولی متأسفانه متوجه شدم که شما ھم به . بعضی نوشته ھای شما را خوانده بودم که چگونه از تھمت و افتراء نفرت داريد

  . الت تان می نويسيد نيستيد که در مقا]!)؟([نرخ روز سياست می کنيد و آنقدر صادقمند

ً صاحب نيستند چون ايشان اوال بنده را خوب می شناسند و "]معروفی[" معروفی،"]خالق داد پغمانی["خالق داد پغمانی

 دارند، نمی توانند چنين تھمت را "]ولی احمد نوری["که با محترم ولی احمد نوری ]مراوده ای[ًثانيا نظر به مراوده 

 گردانندۀ اصلی وبسايت شان کرد که وقع "]موسوی["اولين بار اين تھمت را آقای موسویبرای ... باالی من نمايند

صاحب ھم نظر به کدام داليلی قادر به مانع  "]معروفی["معروفی . برايش نگذاشتم چون وی برايم معاف بود و است

  ».يگر نوشته ھايتان برايم اعتبار نداردد..از اين سبب تنھا  اميدم شما بوديد که متأسفانه مأيوسم ساختيد.ساختن وی نيستند

 را نداشتم، از جانبی آنچه را که ضروری بود "خالق داد پغمانی" شما عنوانی استاد ۀجست و جوی نوشتۀ چون حوصل

ًدر نوشتۀ ايشان خواندم و مطالب آن کال ھمان چيزی بود که در يادداشت تان در دريچۀ ابراز نظريات عنوانی من آمده 

 ابراز نظريات به من نوشته ۀصرف نظر از آن، با پرداختن به آنچه شما در دريچ. اليدن آن صرف نظر کردماست، از پ

.  آمده است، ھم پرداخته باشم"خالق داد پغمانی"بوديد و من آن را در باال نقل کردم، فکر می کنم به آنچه در مقالۀ استاد 

  . و نکته به نکته عرض کنمکوشش می کنم جواب شما را تا حد ممکن مختصر و موجز

 آن صحبت می شود، در صورتی ۀـ با پيروی از اين اصل مسلم فلسفی که چون امکان بود و نبود ھر چيزی که در بار١

که ما از آن اطالع دقيق نداشته باشيم و وجود آن مسلم و تثبيت نشده باشد، وجود دارد؛ انسان ھای خردمند تا زمانی که 

  .  به تمام معنی مطمئن نشوند، حکمی صادر نمی کنندءی شاز بود و نبود يک
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ً که معموال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"چنين کاری را استاد شما ھم زمانی در مورد يکی از ھمکاران پورتال 

ا افغان، و مقاالت شان پيرامون مسائل دينی در اين پورتال نشرمی شد، نموده بودند، به اين معنی که ايشان آن نويسنده ر

 اعضای حزب به اصطالح دموکراتيک خلق افغانستان می پنداشتند و ھميشه اصرار داشتند که اين شخص بايد ۀاز جمل

  ! ًدرحالی که شخص مذکور اصال افغان نبود... شود و" بلوکه"

 و انجينراست، بايد به  است و داکترهانتظار چنين بود و است که در پنجاه ـ پنجاه و پنج سالگی، انسانی که تحصيل نمود

اين نکته پی برده باشد که وقوع يا وجود ھيچ امری نمی تواند در جھان و در زندگی انسان از امکان خارج باشد؛ ولی، 

  ...خوب ديگه 

شناخت من از ايشان مانند . گاھی نديده ام ً را من شخصا نديده ام، ھمانگونه که شما را ھيچ"خالق داد پغمانی"ـ ٢

 که زمانی داشتيم يقين پيدا ئیيعنی ھمان گونه که به وجود حقيقی شما با مراودۀ تيلفون. ت که من از شما دارمشناختی اس

کرده ام، به وجود حقيقی ايشان ھم يقين پيدا نموده ام، البته با قيد و اضافۀ اين مطلب که يکی از دوستان من که شخص 

گی می کند، عالوه بر يکی دو دوست ديگر، وجود حقيقی وی را معتمدی ھستند و در شھری که من زندگی می کنم زند

  . تأئيد نموده اند

 ارائه داشته "نبيل عزيزی"گذشته از اين، مسائلی را که ايشان برای اثبات وجود حقيقی خويش طی نوشته ای برای آقای 

دکۀ سيار : د مرفوع ساخته باشداند، فکر می کنم ھرگونه ترديدی را در مورد اين که ايشان وجود فزيکی ندارند، باي

؛ دست ندادن "نبيل عزيزی"بوالنی فروشی؛ محل استقرار دکه؛ عکسی از يک قصر؛ ذکر وجود ھمکار کھن سال آقای 

 "روستائی"لمان در افغانستان؛ مسألۀ قندوز و باالخره وجود آقای ابا ايشان، موضوع ترجمانی ايشان برای قوای نظامی 

، فکر می کنم جائی برای انکار وجود حقيقی استاد "نبيل عزيزی" و از ھمه باالتر سکوت آقای به عنوان شواھد،... و

  !  باقی نمی گذارد"خالق داد پغمانی"

را در نوشتۀ تان خواندم، به ياد مقالۀ » ازاين سبب تنھا اميدم شما بوديد که مأيوسم ساختيد«ـ وقتی اين عبارت ٣

  : افتادم و به اين فکر فرو رفتم"ل عزيزینبي" آقای "ازاقيانوس تا لب جوی"

ھای " ريزماھی"ھم يافت نمی شود که با " نھنگ"ــ که پورتال شما چگونه اقيانوسی می تواند باشد که در آن يک 

  ! به مقابله برخيزد؟" ئیجو"

تاد ھا و داکتر و ، منشی و سرمنشی بازی و استاد ھا و استاد اس"کش و فش" با آن ھمه "قيس کبير"ــ چرا بايد آقای 

  صی ببندد که ديگر ھيچ ارتباطی با ايشان ندارد و نوشته ھايش ھم برای شان ارزشی ندارد؟ خپروفيسور اميدش را به ش

 که به شما ارادت خاص دارند "آنالين-افغان جرمن "ــ  نوشتۀ شما مبين اين حقيقت است که در بين نويسندگان پورتال 

اطر گل روی شما انجام بدھند، حتی يک نفر ھم يافت نمی شود که از دروغ و تھمت و و حاضرھستند ھرکاری را به خ

  !!افتراء و بدی و کژی نفرت داشته باشد

؛ من با نوشته ھای خود خيلی از انسان ھا را مايوس "قيس کبير"جناب . يوس ساختمأــ  می نويسيد که من شما را م

تعلقات .  انسان ھا يکسان فکر نمی کنندۀفراموش نکنيد که ھم.  می دانماين را خودم بھتر از ھر کس ديگری. ساخته ام

 بزھای يک نفر يھودی را می "ابوبکر"يکی مانند . طبقاتی ـ اجتماعی و تعھدات اخالقی ـ سياسی آن ھا ھم يکسان نيست

يکی . ليات افريقاست تنھا يک گردن بند زنش قيمت يک ثلث ما"عثمان"دوشد و امرار معيشت می کند، و ديگری مانند 

 يکی از بزرگترين سرداران قشونش را به خاطر يک اسب که از يک نفر به زور گرفته بود، محکمه می "عمر"مانند 

 مورد حمايت شما، باوجودی که کميسيون انتخابی خودش "یاحمدز"کند و امر به تبعيدش می دھد، و ديگری مانند 
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 را ھنوز ھم در کنار خود "زاخيلوال"ۀ ميليون ھا دالر معرفی می کند،  را به عنوان شخص اختالس کنند"زاخيلوال"

  ... و"فھيم" و "کرزی" و "عبدهللا" و "سياف" و فرزندش و "ربانی"يا ...  دارد و

کسی که در برابر جريان افکار معمول يک جامعه، در برابر فساد و در برابر بيداد بيدادگران و حاميان شان با ثبات 

ند، و آلوده و  ا پاکی و پاکيزگی می ايستد، نبايد انتظار حمايت از انسان ھائی را داشته باشد که خود بی دادگرعقيده و با

وار ــ او برای خدا و من برای " ابوذر"انسان ھائی مانند من، ! پليد و مستکبر، و مروج افکار جائرانه و غارتگرانه

است که باالتر پاداش اين گونه انسان ھا تنھا ھمان آرامش درونی و وجدانی شان . خلق ــ ، تنھا می زيند و تنھا می ميرند

 و "جھانی" و "ھاشميان"شما و حواريون و مراجع تقليد تان، مانند !  آسمانی و زمينی برای شان می باشداز ھر نعمت

  "!!کبير" داريد، آقای ، از درک اين موضوع بسيار فاصله... و"غنی" و "اتمر" ھا و کسانی ديگر مانند "طالب"

باالترين کاری که شما در حق من . ھم ارزش ندارد" پول سياه"يوسی انسان ھائی مانند شما برای من به اندازۀ يک أم

 دريائی که يکصد و سی و نه .می توانستيد بکنيد، ھمان بود که آرشيف نوشته ھای من را در پورتال تان از بين برديد

  !!ھم می زنده ًاشد، واقعا دل و حال مردم را ب نداشته بیقطره در آن جا

جای تشويش و تأثر وقتی بود که شما به تعريف و تمجيد و ! ــ  خوب است که من از نظر شما انسان صادقی نيستم

اگر شما اين کار را می کرديد، باور کنيد که من قلم را می گذاشتم و با تأثر و پريشانی در پی . تحسين من برمی خاستيد

و .  می شدم که در کجا و چگونه اشتباھی را مرتکب شده ام که سبب خوشی انسانی مانند شما را فراھم نموده استآن

ياد آوری اين نکته الزم ! تنھا وقتی قلم را دو باره بر می داشتم که اشتباه خود را درمی يافتم و آن را مرفوع می کردم

منتھا در آن زمان ھا من ھنوز به اخالق و . ريف و تمجيد نکرده ايداست که چنين ھم نيست که شما ھيچ گاھی از من تع

  !  آشنا نبودم،شخصيت واقعی شما آنگونه که الزم بود

فرض که من صادق نباشم، مطمئن باشيد که ھيچ گاھی نخواھم کوشيد صداقت را از شما و ياران تان ه گذشته از اين، ب

 و ھمکاران بسيار نزديک تان که عمری را در به پا ايستاده ءکی از رفقا، ي"نوری"ياد بگيرم ـ با آنچه شما با آقای 

افغانستان آزاد ـ آزاد "کردن پورتال تان صرف کرد، و سائر نويسندگانی که اينک از شما و از شيوۀ کار تان در پورتال 

را " آريانا افغانستان آنالين"بسايت  و"نوری"اين که آقای !  و به حق ھم انتقاد می کنند، کرديد  انتقاد می کنند"افغانستان

خود دليل کم لطفی شما با ايشان، و سبب ) ًمن اخيرا باخبرشدم که اين وبسايت متعلق به ايشان است(به کار انداخته اند 

  !نارضايتی ايشان از شما می باشد

 را بشناسند، در بحث " پغمانیخالق داد" دارم، فکر نکنم که ايشان حتی اگر استاد "معروفی"ـ با شناختی که از آقای ۴

به سابقۀ کار اين انسان مھذب اگر طی چندين سال اخير نگاه کنيد، . شما ـ يا ھر انسانی ديگر ـ خود را شريک بسازند

  ! اين نکته را خود تصديق خواھيد کرد

ه وجود چنين مراوده ای  ياد می کنيد و می نويسيد که او نظر ب"نوری" و آقای "معروفی"ـ  وقتی شما از مراودۀ آقای ۵

 مکنونات قلبی و خصمانۀ تان را نسبت به اين انسان خوش قلب برمالء ۀنمی تواند چنان تھمتی را به شما ببندند، شما ھم

  :می سازيد

 ھستند، که "موسوی" آقای "خالق داد پغمانی"ـ  شما فکر می کرديد، بعد از اين که زمانی به اين فکر بوديد که استاد 

اين ديگر منتھائی .  از آن استفاده می کند"معروفی" اسم مستعار و آنھم اسم مستعاری است که آقای "اد پغمانیخالق د"

ز و يي است که انسان شيوۀ نگارش اين دو انسان را نتواند تمئی و غايت بی سواد"معروفی"دلچرکی شما نسبت به آقای 

. اين چنين يک تصور بيمارگونه چيزی نوشتن عين حماقت باشدزياده تر از اين فکر می کنم که در زمينۀ . تشخيص کند
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اگر کور مادرزاد ھم اين دو شيوه از نوشته را بخواند، می داند که اين نوشته ھا از دو انسان، دو مغز و دو قلم تراوش 

  !می کند

 ايجاد شکررنجی ميان  را برای"معروفی"ـ  شما با اين عبارت، با زيرکی و در پوشش دو ـ سه کلمه می خواھيد آقای 

خالق داد "نمی دانم سخنان استاد .  به عنوان خبرچين معرفی کنيد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"مسؤولين پورتال 

 در مورد شما تا کجا درست است، اما اين را به اطمينان می توانم بگويم که اين شيوه ھای "موسوی" يا آقای "پغمانی

زی انسان ھا، شيوه ھائی نيستند که انسان ھای عادی بتوانند متوجه آن ھا شوند ـ  و آن ھا را در ھم انداه برای ب" چغلی"

  !عمل پياده کنند

در اخير بايد اين نکته ھم خدمت تان عرض شود که من آخرين مقالۀ شما را عنوانی خود به قصد اين جواب نگفتم که 

اميدوارم شما فکر نکنيد که سکوت من برای آن بود . بحث کنمنمی خواستم با شخص شما بر سر بعضی مسائل بپيچم و 

  . که من چيزی برای گفتن ندارم

تنھا ھمين را ياد گرفته ايد، برای پنھان کردن ناتوانی فکری ) تمام حواريون تان(، شما "موسوی"و اما در مورد آقای 

ًھم با فالن کس بحث کنم و يا فالن کس اصال تان و گريز از بحث، که نوشته کنيد فالن کس معاف است؛ يا من نمی خوا

  .  رفتن ھا ھمه نشان از بی مايگی داردهرفبه نظر من اين ط. ارزش بحث کردن را ندارد و از اين قبيل حرف ھا

تان پيشنھاد می کنم که در ھر زمينه ای که  " بادنجان دور قاب چينان"اگر توان بحث را داريد، من به شما و ھر يک از 

 آغاز کنيد؛ مشروط بر اين که پيرامون ھمان بحث صحبت را برای "موسوی"، بحثی را با آقای تخاب می کنيدشما ان

من به شما تضمين می کنم که جانب مقابل ھم به جز از موضوع .  نرويدهرفروشن شدن مسأله تا آخر ادامه بدھيد و ط

متوسل نشوند، تا ديده شود که آيا اين انسان ھا معاف به ھيچ مطلب ديگر، تأکيد می کنم مطرح شده به ھيچ مطلب ديگر، 

  !! عجز تان را در پشت کم زدن ديگران پنھان نکنيد! اين گز و اين ھم ميدان!! اند، يا شما و حواريون تان

 که آدرس دکان خود را ھم برای تان نوشته است، اقدام نمی کنيد؟ فقط "نعيمی"ھمچنين چرا شما برای تثبيت ھويت آقای 

 ھفت سر، وزير اطالعات و کلتور حکومت دست نشانده، يا افرادی ديگر از رئيس جمھور و "جھانی"ک ايميل به ي

، کافی است که ھر گونه شک و " آنالين- افغان جرمن" پورتال ۀوزير وکيل گرفته تا به گفتۀ خود تان ھزارھا خوانند

  ن کار را نمی کنيد؟چرا اي. ترديد شما و خوانندگان تان در اين زمينه رفع گردد

موضوع ديگری را که می خواستم، خارج از بحث موجود، با شما در ميان بگذارم اين است که چرا برخی از 

 خود داری می کنند و ھر "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"خوانندگان يا برخی از ھمکاران شما از ذکر نام پورتال 

کنند، يا وبسايت گمنام می نويسند و يا با اشاره و ايما می خواھند از اين پورتال زمانی که می خواھند از اين پورتال ياد 

ياد کنند؟ آيا اين کار طبق برنامه ای از قبل تدوين شده و به ھدايت شما صورت می گيرد، يا از روی تصادف و اتفاقی 

  !!منکر تصادف نيستم، اما به اين حد، غيرقابل باور است. می باشد

به شما اين است که بگذاريد مردم بدانند شما با کدام پايگاه انترنتی مشکل داريد و اين مشکل چيست؛ تا مردم پيشنھاد من 

به ھر دو پورتال سر بزنند و نوشته ھا را در ھر دو پورتال بخوانند و خود قضاوت کنند که حرف کدام طرف دارای 

  . وزن و اعتبار است

  از چه ترس داريد، آقای قيس کبير؟؟ 
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