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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ١٧

  "نبيل عزيزی"جناب محترم 
  را ھم بپذيريدن سالم ھای متقابل م

چون .  محترم را به شکل امانت در اختيارم گذاشتۀ آثاری از يک نويسندۀچند روز پيش دوستی از روی لطف مجموع

ين ماه، بعد از سپری شدن سه ھفته ايام تعطيالتش در جرمنی، ھالند، انگلستان و فرانسه، بايد به امريکا، در اخير ھم

 کمی که باقی است اين کتاب ھا را تا جائی که د کوشش کنم تا با استفاده از وقتجائی که زندگی می کند، برگردد، من باي

 شما ھم به ھمين مصروفيت تقريباً اجباری بر ٠٩/١١/٢٠١۵دليل تأخير در جواب يادداشت . ممکن است مطالعه کنم

  .می گردد، ورنه شما را اين قدر منتظر جواب نمی گذاشتم

 بود، نه اين که شما در پيش، يا پشت و بغل آن "خالق داد پغمانی"درھرحال؛ اصل بحث ما بر سر وجود حقيقی استاد 

ه ايشان شما را مصرف کار ديده اند، يا اين که شما در قندوز تعمير با شکوه ھمراه با دکۀ سيار خويش، در زمانی ک

  . بوديد يا نبوديد

ای معرفی نموده بوديد، من ھم " سايه"چون جناب شما در نوشتۀ قبل از نوشتۀ اخير تان عنوانی من، ايشان را به مثابه 

 به شما "خالق داد پغمانی"باقی مسائل را خود استاد .  خدمت شما به عرض رساندمآنچه را در مورد ايشان می دانستم،

  .توضيح خواھند کرد

 و سائر دوستان تان از اين تصور بی پايه بود که گويا چنين "قيس کبير"منظور من تنھا بيرون ساختن شما و آقای 

تر از اين نوشتۀ من ھدفی را احتوا نمی کرد و نمی بيش. انسانی اصالً وجود ندارد؛ و اين نام، نام مستعاری بيش نيست

  .کند

می نامم که ايشان در " استاد" را از برای آن "خالق داد پغمانی"ضمناً ذکر اين نکته را ضروری می دانم که من آقای 

ن ھيچ گاه اين  قبلی متۀاستفاده از اين عنوان در نوش. زمان اقامت شان در افغانستان شغل شريف معلمی را دارا بوده اند

، و يا آن عده "شيما غفوری" يا داکترصاحب "صالحه وھاب"معنی را ندارد که گويا ايشان از جمله استادانی مانند خانم 

استادانی که مردم از روی احترام يا ظاھراً به دليل فھم زياد شان، ايشان را استاد می خوانند، نيست؛ ھر چند از نظر فھم 

  !ناميده شدن را دارند" استاد" انسانی ھستند که به حق، حق " داد پغمانیخالق"و دانش ھم استاد 

را از آقای ن شما می توانيد ايميل م. را می داشتيد، يادداشت تان را به من ايميل می کرديدن نوشته بوديد که اگر ايميل م
  . دن ايميل من به شما ابأ بورزمطمئن ھستم که ايشان آنقدر تنگ نظر نخواھند بود که از دادن.  بگيريد"قيس کبير"

 ١۶/١١/٢٠١۵-زنده و سالمت باشيد  
 

   


