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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ نومبر ١٣
  

  "قيس صغير"به جواب 
  .کنند" کبيرش" که کسانی می خواھند 

٢  

 

 :به ادامۀ گذشته

  !"قيس جان"

  :وقتی کسانی از جانب تو می نوشتند

"  ً  سطر چند اين تا نداشتم ای عالقه کشيديد، نمی ميان در مرا نام ناحق زدن تھمت با شما اگر عالوتا

  "بنويسم شما برای را

 به فکر تو و آن منشی ھای وجدان باخته تر از خودت خطور کرد، که اين تو و يا ھم يکی از منشی رايک بحتا برای  آيا

از من اسم برديد، خود به " يزیعز"، کوتولۀ سياسی آقای "سرآشپز کاخ بلند خرفيلسوف"ھايت بود، که در ذيل نامۀ 

که تصميم می گيرم، تا چه زمانی " منم"چنان رجز خوانيی آغاز نموده ايد، که در ختم آن ھيچ صالحيتی نداريد و اين 

  .نمايم" خرکوب"را فرد فرد تان 

  "!قيس جان"

نويسی، از آن کسی که در به عوض اين که از من شکايت نموده و ناز بفروشی که گويا نمی خواستی سطری چند برايم ب

چه آن فرد ھر کسی که بوده اگر از جمع دشمنانت نباشد، حتماً در حماقت کمتر ! پايان آن نوشته، از من اسم برده گله نما

زيرا اين او بود که بعد از . نمی باشد" دانشمند اول جھان، خرفيلسوف دھر، پروفيسر داکتر سيد خليل هللا ھاشميان"از 

اختن و کمان را در قفاء نگھداشتن، تو را رسوا نموده، وادارت ساخت تا خود وارد ميدان شده، بيش از آن سالھا تير اند

اعظم "شانی از قماشورفو يا ھم جنايتکاران، خاينان و ميھن" ھاشميان"در عقب سنگر ھای جواسيسی از قماش

" سر آشپز از ديد ھاشميان" که در ذيل نوشتۀ ھرگاه به ھمين علت از ويراستاری. نتوانی خود را مخفی نمائی" سيستانی

  .از من اسم برده، ابراز امتنان نيز نمايم، بيجا نخواھد بود

  "!قيس جان"
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خالف عملکردت در يک دھۀ اخير که تمام تالشت آن بوده، تا مناسبات خانوادگی ات در پردۀ استتار مانده، کسی نداند 

با تو چه نسبتی داشته و حاکم صاحب چه کسی بوده " ويلچير نشين "آن خانم" سيد موسی عثمان ھستی"که به گفتۀ 

به تو چنان جرأتی بخشيده که نه تنھا ديگر از " غ"و " ع"است، فکر می کنم شرکت ميھنفروشان پرچمی در کابينۀ 

  :پيوند ھای خانوادگی ات خجالت نمی کشی و ان را اسباب افتخارت نيز معرفی می داری، چنانچه نوشته ای

 تحصيل يا باشد کرده تحصيل غنی، يا باشد فقير چه خانواده يک بنام شخصی يک انتساب چه اگر"

 من حال ھر وبه نميکند فرقی من برای غيرپشتون، يا باشد پشتون حزبی، غير يا باشد حزبی نکرده،

  "ميکنم، افتخار ھست، که ھر خود فاميل و پدر نشان و نام به

  "!قيس جان"

ا از طرف تو می نوشتند، به راستی فکر می نمودی که ديگران ھمه خر اند و نمی توانند دريابند که وقتی جمالت باال ر

تو پرچمی زادۀ کالش چطور می خواھی چند چيز را با ھم خلط نموده، در عقب آن اختالط، از يک جانب خود را 

ر، با ريختن مفاھيمی مانند فقر و غنا، پسری معرفی داری که به پدرش و خانواده اش افتخار می نمايد و از جانب ديگ

تعلقات قومی، نژادی و مذھبی، با سوادی و بيسوادی، در يک کاسه با حزبی و غير حزبی؛ خواننده را به دنبال نخود 

  .سياه روانه نموده، در نھايت وطنفروشی و وطنپرستی را ھمسان معرفی بداری

  "!قيس جان"

بدان که در طرف مقابلت ھم نه کدام بيسوادی قرار  ز ھستند، مگر اين را نيزاين درست که پرچمی ھا چاالک و حقه با

  . ھمان قدر به ارث برده ام، که کسی نتواند فريبم دھد" پغمان شريف"ھرچند نباشد من ھم از ". اپنی"دارد و نه ھم آدم 

 به ھيچ صورت، تا به حال کسی به ميان می آيد،" پرچمی زادۀ رسوا"چه در اينجا و در ھر جای ديگری وقتی اسمی از 

نخواسته تا از آن فقير يا غنی، با سواد و بيسواد و يا پشتون و غير پشتون را استنباط نمايد، بلکه مشخصاً تعلق فرد و يا 

  :افرادی به يک حزب ميھنفروش و قاتل مردم منظور نظر است، در نتيجه 

 اين دو نھادی که تا امروز نتايج خيانت آنھا به کشور و نخست ھر نوع تالشی جھت خلط مبحث و به جای پرچم و خلق

جنايات آنھا در حق مردم افغانستان، مصيبت به دنبال مصيبت برای مردم افغانستان بار می آورد، مفاھيمی چون فقير و 

ق يک غنی و يا ھم تحصيل کرده و تحصيل ناکرده، پشتون و غير پشتون، حرکتی است غير شريفانه و به دور از اخال

ھا، "سيستانی"ھا، "ھاشميان"چيزی که فقط می تواند از عھدۀ افرادی با خبث طينت . نويسندۀ پاسخگو و صاحب وجدان

–افغان جرمن "در آشغالدانی  شعبۀ دری استخبارات المان يعنی " کبير"و " صغير"ھا و ساير واماندگان از " قيس"

  .بروز نمايد که کرده است" آنالين

  "!قيس جان"

 به اين کاری ندارد که پدرت فقير بوده يا غنی، بيسواد بوده يا با سواد، پشتون بوده و يا غير پشتون، اگر می کسی

برای من نوعی ھيچ يک از . خواھی بدين بھانه خود را از پاسخگوئی کنار بکشی، بايد بدانی که اين خينه رنگی ندارد

و يا کسانی را به خاطر تعلقش به آن مؤاخذه نمايم، آنچه برای من آن تقسيم بندی ھا، دارای آنچان اھميتی نيست که کس 

ميھنفروشی را از پدرت به ارث برده ای و يا اين که، بدان دست يازيده " ھاشميان"مھم است اين که بدانم آيا تو ھم مانند 

  .ای

ر راددگی اعم از پسر و پدر، بدومين و اساسی ترين نکته در اين زمينه آن است که کسی بخواھد، به خاطر تعلقات خانوا

و خواھر و يا ھم ھر نسبت ديگری و اين نسبت ھا و روابط را بر ضوابط ميھن پرستی، دفاع از وطن و ناموس، 
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آزاديخواھی و دفع اسارت؛ رجحان داده  به جای آن که از خيانت پدرش شرمسار خلق هللا باشد و در عمل بکوشد تا با 

زادی و آزادگی، حد اقل نگذارد تا آن لکۀ ننگ بر دامانش بنشيند، به پدر خاين، قاتل و جانبازی و سر را در محراب آ

  .وطنفروشش نيز افتخار نمايد

  "!قيس جان"

معروف است که به " وزير اکبر خان"اين فرھنگ ھرچند با تأسف در افغانستان عملی شده و بارزترين نمونۀ شخص 

لشکر دفاعی آزادگان ميھن را به فرار و عقب نشينی واداشت تا به " ديدن عينک و قطی نسوار پدربزرگوارش"محض 

مسما گشت، لشکريان انگليس " کبيرامير "که او نيز از جانب مشتی ميھنفروش به " اميردوست محمد خان" " سالمتی"

نقاط کشور، جامھای شان را بلند نموده، با ويران کردن بخشھائی از شھر کابل و تعقيب آزاديخواھان تا دور ترين 

استعمار انگليس را بر کشور ما غالب سازد، مگر اين را نيز بايد به خاطر داشته باشيد که آن عمل به اندازه ای ننگين  

نمی خواست ديگر چيزی در بابت بشنود، تا چه رسد به اين که، کس و يا " اکبر خان"و خجلت آور بود، که حتا شخص 

  .عقب آن سنگر گرفته، پدرش را مقدس پندارد، ھر چند خاين ھم بوده باشد سال بعد بخواھد در ١٧٠کسانی حدود 

  "!قيس جان"

ھر انسانی پدرش را دوست داشته و می خواھد به وی افتخار نمايد، مشروط بر آن که در پدر چيزی برای افتخار وجود 

 است، قاتل است، متجاوز جنسی وقتی پدری دزد.  فرزندی نمی تواند افتخار بيافريند–صرف تعلق پدری . داشته باشد

است، ميھن فروش و خاين است، کجای اين خصوصيات افتخار آميز است که پسری بخواھد به پدرش افتخار نمايد؟ 

  چنين افتخار ورزئی بر اساس کدام معيار و سنجه ای استوار است؟

 مادر افغان شير خورده است، تا به جای احترام به يک خاين و وطنفروش، بايد اين يکبه نظر من، افغانی که از پستان 

آمادگی را داشته باشد، که سر پدر خاين و وطنفروشش را خودش قطع نمايد تا از يک سو لکۀ ننگ را از دامان خودش 

  .ی به ياد گار گذاردو اخالفش بزدايد و از جانب درس درستی برای فرزندانش در آينده و تاريخ جوامع انسان

به پدر خاين و وطنفروش فقط آن عده از فرزندان افتخار می نمايند، که خود نيز به مانند پدرش، به خيانت و جنايت 

صدق " سيستانی"تا " ھاشميان"آلوده باشد، چيزی که به گمان اغلب در مورد شخص خودت و ديگر ھمکاسه ھايت از 

  .می نمايد

به گمان اين که آمر شان مراھق را پشت سر گذارده، با استفاده از فابريکۀ لغت سازی، " نقيس جا"منشيان تازه دم 

  :می نگارند" ھاشميان"خرفيلسوف زمان آقای 

 افتخار ھست، که ھر خود فاميل و پدر نشان و نام به من حال ھر وبه نميکند فرقی من برای ،"

ً  است، من نشان و نام خواھان که کسی که اينست انسانيت شرط اما ميکنم،  بشناسد، مرا بخواھد واقعا

ً  و خيالی شخص آن يا اين به من انتساب با اينکه نه ندارم، باکی خود معرفی از من  نام، ناخوش احيانا

 خود خانوادگی شرافت و نشان و نام از دارم حق منھم که البته آنصورت در نمايد، توھين مرا بخواھد

  ".نمايم دفاع

  !عزيزخوانندگان نھايت 

از تبصره باالی بخشھای اول اين بند می گذريم و به اجازۀ شما !!" پرنويسی"در اين بخش به خاطر احتراز از 

و به اميد آن در نھايت از دوران مراھق پای فرا تر گذارند، می " قيس جان"خوانندگان عزيز و باال بردن سطح و سويۀ 
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ً  و خيالی شخص آن يا اين به من نتسابا با اينکه نه" پردازيم به آن بخش که می نويسد  نام، ناخوش احيانا

  " :نمايد، توھين مرا بخواھد

  "!قيس جان"

اين درست که امروز کس و يا کسانی می خواھند به جای تو قلم زده، تو را در جمع بزرگان قلم معرفی بدارند، خودم به 

جانب خوشبختانه به پای خود راه رفتن را يادگرفته اين تالش آنھا ھيچ گاھی حسادت نکرده و نخواھم کرد، چه از يک 

  :ام و از جانب ديگر می دانم که به

  به پای مردم بيگانه در بھشت    حقا که با عقوبت دوزخ برابر استرفتن 

آنچه وادارم می سازد تا تو را از آن برحذر سازم، اعتماد منشی گری بر آنھائی است که اوالً خود چيزی بيشتر از تو 

  :چنانچه. ن را می خواھند به نام تو تکثير نمايندآ دانند و در ثانی عقايد و افکار سخيفتر از تو داشته و نمی

  به مثابۀ شخصيت خيالی" کبير رنجبر" معرفی يک شخصيت واقعی مانند -١

  "احياناً " استفاده از کلمۀ -٢

  "نامبد "به جای " ناخوش نام" استفادۀ آگاھانه از ترکيب من در آوردی -٣

نه تنھا نامبرده يک شخصيت خيالی نبوده و نيست، بلکه دستان خون آلودش در : بايد نوشت" کبير رنجبر" به ارتباط -١

روشنتر از آن است که " کرزی"طی دوران حاکميت مزدوران روس و امضاء ھايش در پارلمان ادارۀ مستعمراتی 

  .الی معرفی بداردنکار نموده، شخص خياکسی بخواھد موجوديت واقعی وی را 

نخست بايد ببينيم که اين کلمه در زبان عربی به چه معناست و در ثانی در " احياناً " با ارتباط استفادۀ آگاھانه از کلمۀ -٢

  .زبان ما در کدام مواردی مورد استعمال دارد

چنين معنا " المنجد"شد در  می با-  به طور موقت، موقتی–به معنای " حين"جمع " احيان"که تنوين شدۀ " احياناً "کلمۀ 

 - فارسی- عربی- فرھنگ بزرگ جامع نوين– جلد اول -٣۶٢صفحۀ " گاه بيگاه، گاھی، زمانی= احياناً : "شده است

  ١٣٧۵ سال – انتشارات اسالم - چاپ ھژدھم-ترجمۀ المنجد

  : در فرھنگ بزرگ معين

 – چاپ ھشتم - ١۶٢ جلد اول صفحۀ - رسی محمد معينفرھنگ فا:  ھيچ، ھرگز- ٢ اتفاقاً، گاھگاه، - ١ : -  قيد-ع–احياناً 

   تھران-  چاپخانۀ سپھر- ١٣٧١

  !خوانندگان نھايت عزيز

و " ھاشميان"عجيب جلو ننموده باشد، زيرا انسانھا شياد و دروغپردازی از قماش " احياناً "اميدوارم اين توجھم به کلمۀ 

 بپوشانند، باز ھم حين استفاده از کلمات معانی چند گانۀ شاگردانش ھر قدر ھم بکوشند تا مرغ دزدی خويش را از انظار

. برخی از کلمات ھمام دم خروسی را می ماند که از زير چپن دزد بيرون شده و کسی به قسمھايش نمی تواند باور نمايد

معنا می  را زھيچ و ھرگبا عرصۀ کاربردی که در ادبيات زبان دری به مثابۀ قيد دارد، ھمان  " احياناً "در اينجا کلمۀ 

  : چنانچه حين استفادۀ روزمره می گوئيمدھد

اين دوا را :  وقتی کسی به مفيد بودن يک دوا صد در صد باور مند باشد و آن را برای کسی تجويز کند، می گويد-

  .بخور، خوب می شوی، احياناً اگرخوب نشدی، به داکتر مراجعه کن

  .احياناً اگر نيامدم، تکسی بگير: شد، می گويد، صد در صد مطمئن با وقتی کسی به آمدن خودش-

  .احياناً اگر خوشت نيامد، می توانی چيز ديگری بخوری:  کسی که به خوشمزه بودن يک غذا مطمئن باشد، می گويد-
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   احياناً اگر کسی دم در نبود، زنگ بزن-

  .... و-

در زبان دری ما، به معنای ھيچ، ھرگز و نفی " اً احيان"از تمام اين مثال ھا، آنچه استنباط می گردد، اين است که قيد 

  .مطلق تعبير می گردد

در " احياناً "نويسنده با آوردن کلمۀ . معنا می کنيم" ناخوش نام"را در پيوند با ترکيب نامأنوس " احياناً "حال بيائيد ھمين 

 پرچم، بد نام اند، خاين اند، ، عمق ضميرش را نمايان ساخته، نمی خواھد بگويد که احزاب خلق و"ناخوش نام"کنار 

 باتالق و -اين ترکيب به ھيچ وجه نمی تواند، با در نظرداشت اين که سايتک استخبارات المان شعبۀ دری. ميھنفروش اند

نويسندۀ مطلب با صراحت می نويسد که آنھا عناصر و .  خلقی ھا گرديده، تصادفی و ناآگاھانه باشد-گنداب تمام پرچمی

  .و قابل افتخار انداحزاب خوشنام 

  ":ناخوش نام" ترکيب نامأنوس -٣

قاموس "می خواند، جای دارد اگر به جای " قاموس کبير"وقتی کسی چنين ترکيبی را آنھم از طرف مدعيان سازندگان 

ھم بشنود صدائی بيرون نياورد، چه با در نظرداشت فابريکۀ لغت سازی خرفيلسوف با " قاموس اکبر"، "کبير

و از آنھم " اکبر"به " کبير"از " ھاشميان"نبايد شک کرد که قاموس ساخت ..." پر گرم، پر نويس و "ب محصوالت نا

  .تجاوز می کند" پر اکبر"به 

از ان جائی زبان مردم در ھمه امور اصل است، از خرفيلسوف گرفته تا چوکره ھايش، می توانند بين مردم جائی را 

" قاف قيامت" کار برده باشد، تنھا به مردم محدود نمی ماند، از ھمين لحظه تا را به" ناخوش نام"نشان دھند، که کسی

 متون قديم دری چنين اصطالح ناخراش و ناتراشی وجود ازموس نويسان وقت دارند، پيدا نمايند که در کدام يک اق

  .داشته است، که اينک قاموس نويسان با استفاده از آن، می خواھند باد به غبغب بيندازند

  !خوانندگان نھايت عزيز

و " نيک نام"متوجه باشيد وقتی اخالف نوکران روس چنين اصطالحی را به کار می برند، آنھا عامدانه می خواھند بين 

 ضحالت ھای سوم و چھارمی را نيز به وجود بياورند؛ آنھم نه به منظور غنای قاموس بيسوادان، بلکه به غر" بدنام"

  .ۀ نام بدی که نوکران روس طی جنايات و خيانت ھای تاريخی شان کمائی کرده اندمخدوش ساختن اذھان در زمين

  ادامه دارد

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


