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 حسیب هللا خان ښاغلیپاسخی به 
  

 عبدالمجید خان کابلی یا میرمن آسیه جان یاو 
 

 ؟حسیب هللا خان از کشور آلمان!ښاغلی  

متوجه بوده ام. نوشته های شما  قبلو به بی ارزشی آنها از نوشته های شما را در این سو و آن سو جسته و گریخته خوانده 

خود بزرگ بینی گرفتار بوده و از شما یک نوع "اژدهای  و همیشه به امراض مهلِک بدبینی، بد اندیشی، تعرض به شخصیت ها

هر نوشتۀ بی سر  بر و نخوتی که نا خوانده خود را مهمان هر دوغی ساخته اید.سوار بر مرکب کِ  ساخته است کوچکی" دخو

از ناتوانی های ، و پای شما را که در برابر بزرگمرد فهم و دانش و شخصیت فرهیخته جناب سدید صاحب مستطاب خوانده ام

ک ی " خود را بهست که چرا یک "جویچۀ سوخته ادلم به حال تان  تان که بگذریمتحریر شما و اغالط امالیی و انشایی و متنی 

ا و در م به شمناز اینها بگذریم و بیاییم به سر اصل مطلب، مطلبی که با تأسف سبب نوشت .، که شما هستیدـا" برابر می کند"دری

 بارۀ شما شده است.

دیدم که  افغانستان آنالینوبسایت آریانا در بخش نظر خواهی 22/02/2018به تاریخ  را برای بار اول اسم شما )حسیب هللا(

نوشتۀ بی سر و پایی را با صد ها غلطی امالیی، انشایی، متنی و خاصتاً صرفی و مخصوصاً تعرضی به عنوان شخصیت عالی 

من   ،کهنشر فرستاده بودید برای [h.karimi@gmx.de مقامی )جناب سید هاشم سدید( نوشته و با ایمیل ] ح. کریمی از المان

 هاد نموده بودند،دیدم که محترمینی از همکاران سایت عدم نشر آنرا پیشنوقتی همچنین ، ولی شخصاً در نشر آن متردد بودم

  .ردیدمگمسرور 

  گذارم:می در این چوکات برای مالحظۀ تانقطره ای از جویبار و نمونه ای از خروار اغالط نوشتۀ تانرا خاطر تان برای قناعت 

 تان سیاه ، نوشتهٔ اصلی گرن 

 اشتباهات امالیی و انشایی ،سرخ گرن 

 پیشنهاد  و سبز، تصحیح گرن 

 تشریحات و مالحظاتآبی گرن ، 

 [[،دهید() دهد قرار میبه حیث چند شخص خوانده با ضمیر جمع "شما" مخاطب ( مرا) من را... ]] وئیدگمی --1

)شما( خطاب نموده اند که کار مردمان  ،شما را از احترام با صیغۀ جمع سدید  خان! دانشمند بزرگوارنخیر جناب حسیب هللا ویم ... گمی

 جانبینچرا ا در صفحهٔ بعدی مالحظه میفرمائید که ای  ر اینطور نیست شما خودتان در نوشتهگا است. و رواج مقبول جامعه بلند تربیه

لۀ یا شما آنقدر در پی چی خطاب میکردید؟ شما و یا تو؟محترم تانرا  پدر اید؟ و آیا مثالً خطاب نموده را "ایشان" یعنی جمع ضمیر غایب 

  .را در ضمیر خود سراغ کرده نمی توانید "شما" عقدۀ حقارت پیچیده اید که شاید ضمیر احترامانۀ

 . .[[(فرستادید) فرستایدچهار مکتوب به اصطالح بی سر و پا به آدرس من مسکین  ،]]... سه وئیدگمی --2 

یبان خود رگ! یک اشتباه کوچک تایپی را صرف به هدف تحقیر و توهین من  به رخ کشیده اید، متوجه جناب حسیب هللا خان ویم ...گمی

   هم لطفاً باشید. نه یکبار بل صدها باردر حقیقت به خود تان این تحقیر را روا داشته اید.

 مسکین را[[( بندۀ) بنده ای]]...و هم این  وئیدگمی --3 
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! که شما باید اول از مبادی صرف و نحو خود را واقف ساخته و به تفاوت بین یای وحدت و همزهٔ جناب حسیب هللا خان ویم ...گمی

 ران نمائید.گاضافت پی ببرید باز اشاره به یک اشتباه ناچیز تایپی دی

  (.[[چهل هزار کلمه) چهل هزار کلمات]]...  وئیدگمی -- 4 

رامر دری وقتی از تعداد چیزی ذکر گ! بازهم شما اساسات درست نوشتن را اول بیاموزید که بدانید در جناب حسیب هللا خان ویم ...گمی

چون تعداد آن به عمل می آید خود آن چیز حالت مفرد خود را حفظ مینماید. یعنی چهل هزار  کلمه درست است نه چهل هزار کلمات 

عداد ردد مثاًل "تگجمع می د معین و معلوم نباشد در آنصورت ردد و تعداگر عوض عدد صفتی و یا قیدی ذکر گلی امعین و معلوم است و

 بیشمار کلمات" که درینجا "کلمات" به شکل جمع استعمال شده است

 

شماره جناب سدید عزیز شما تحت  ]]...--([[ چنانچه) در طول قرن چنا چه]]... --([[ نامۀ تان)هفتمین نامه ای تان ]]... وئیدگمی --5 

 (.[[...فرمائید)می فرمایدتان  )نامۀ(  نامه ای ۹ )نامۀ(  ای

ید که ریبان فرو برید و ببینگاه انشایی سر در گ!اول  توجه به اشتباهات امالیی خود نمائید ، بعد از نجناب حسیب هللا خان ویم ...گمی

فراموش نکنید  راستی، و بوده است"۹حت نامهٔ شماره ت" و یا "۹"نامهٔ تحت شمارهٔ ، "۹ )نامۀ(  شماره ایتحت  "حتماً منظور تان از

 در باال بزنید. 3سری هم به فقرهٔ ر گکه یک بار دی
 

به نام حسیب هللا  در ستون نظرات وبسایت محبوب تان  25/02/2018بعداً دو نوشتۀ دیگر شما یکی به تاریخ  و بدین منوال

زیر چادری )عبدالمجید کابلی( در بخش نظرات آریانا افغانستان آنالین به  25/02/2018به عین تأریخ  افغان جرمن و دیگری

(  maiwand@asia.comعین متن و محتوا )اگر بتوان محتوایش خواند( از یک ایمیل تقلبی به نام بی بی آسیه جان میوند )

بب این حقیر، س تایپیومدار مثل همیش غرق در غلطی های گوناگون و تفکر مریضانه است که اشتباه نا چیز آمده است که معل

افتخار دارین شما گردیده بود، زیرا شما عالم و متبحر دهر در نوشتۀ من )ضیاع الملت والدین( را در عنوان مطلب دیدید ولی 

، ندیدید و یا هم برای توهین من و انتقام گرفتن از عدم نشر نوشتۀ آمده است متندر  رگدی )ضیاء الملت والدین( را که دو مرتبهٔ 

تان در آریانا افغانستان آنالین همان ]ضیاع[ عنوان را که یک اشتباه تایپی و انسانی بود، با چنگ و دندان محکم  22/02/2018

داختید و پایکوبی کردید. من در نوشته های قبلی گرفته به رخ من کشیدید و فتوای بی سوادی مرا صادر نموده از شادی اتن ان

ا پس درینجننوشته ام که باید می نوشتم  احمد "ضیاع" مسعودام وقتی از احمد ضیاء مسعود برادر قهرمان ملی!!؟؟ یاد کرده ام 

  ساله بوده باشد؟ 85چرا باید  چنین به خطا رفته باشم غیر از آنکه یک لغذش ناچیز تایپی مِن 

در پایان از نظر  آنرادر صفحات )از هر چمن سنمی( نشر شد که  2018ن منوال نامۀ دیگری به تاریخ اول مارچ و به همی

 ولی احمد نوری  ،با عرض حرمت که بیسواد کیست!!؟مبارک تان می گذرانم تا باالخره متوجه شوید 

یپندارم م وقت برای خود و وطندارانم تأریخ افغانستان عزیز "ضیاع"نرا درین مقطع حساس آزیرا برای من این بحث خاتمه یافته است : اکیدا ً

... 

  3/1/2018 :تاریخ     آلمان :محل سکونت    حسیب هللا :اسم

 

مثمر  ]کارهای[ کار هایدر بخش  ]بالخصوص[ بلخصوصخوب امیر عبدالرحمن خان، [ کارهای] کار هایدر بخش خدمات و 
آن امیر در بخش دولت سازی، نه تنها تحقیقات، توضیحات و تشریحات جناب محترم داکتر سید عبدهللا کاظم قابل تحسین و 

انی نیز محمد اعظم سیست[ اکادمیسین]اکادمیسن [ کاندید] کانید، بلکه تحقیقات، توضیحات و تشریحات جناب محترم انداحترام 
در  ]بالخصوص[ بلخصوصمثمر امیر عبدالرحمن خان،   ]کارهای[ کار هایزیرا خدمات و  .،قابل تحسین و احترام میباشند

] اوالً در هر زبانی که باشد یک  بخش دولت سازی موضوعیست که یک تعداد زیادی از مردم عزیز ما از آن نا مطلع مانده اند!
ات، تحقیقذاشته و به تحسین و توصیف " گهای خوب امیر کبیر را و بعداً شما کاری است. گسطر کفر نویسند ۵جمله در 

 ران  پرداخته اید که نفهمیدم چه ربطی به موضوع دارد؟؟؟؟؟ [گدی "توضیحات و تشریحات
 مالئیا ]اشتباِه[ اشتباهیدر قبال  ،امیر عبدالرحمن خان، شوخی و مزاحی بود [به ارتباط] ارنباطاخیر من در [ تبصرۀ] تبصرهً 

 ضیا الملتبجای  ازجناب محترم ولی احمد نوری که جناب ایشان لقب امیر عبدالرحمن خان را با حرف ع نوشته بودند: یعنی 
شان ضیاع الملت و الدین نوشته بودند. من با اندکی شوخی و [ مقالۀ] مقالهً والدین آقای ولی احمد نوری در عنوان [ ضیاء الملت]
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به زبان عامیانه اینطور میشود: خو آغای [ سؤال] سوالنموده بودم و آن [ سؤالی] سوالینوری مزاح ازجناب محترم ولی احمد 
م راف که در آن اسگ]بازهم یک جمله به طوالت یک پرا  ؟.الدین دگه چه گفته بودو [ ضیاء الملت]ضیاع الملتولی احمد نوری! 

  ر[گردیده با مکررات مکرر دیگر گبار ذ ۵این حقیر  
یک سیر  [منظور حیظ نباشد ؟؟؟؟بحث] حیث کهبه همان اندازه  کهباید گفت [ رابطه] رابطاما فارغ از شوخی و مزاح، در 

ک یاز علم و هنر امیر عبدالرحمن خان که تقریباً [ مثالً ] مثالا بسیار مهم و دارای اهمیت می باشد که ما در آن [ تأریخی] تاریخی
آن برای دولت داری استفاده نموده بودند، با خبر، مطلع و آگاه باشیم، اما در عین  ازامروز  از پیش ]تقریباً یک و نیم قرن[ قرن

خوب در اوایل قرن بیست [ حکومتداری] حکومت داریزمان مهم است، هر گاه ما توجه خود را به اوصاف و مشخصات یک 
 در عرصه های مختلف [ تغییرات] تغیراتش نکنیم، با یک قرن را فرامو[ تغییرات] تغیراتو یک میالدی معطوف می داریم، 

و [ پابندی] پا بندیحقوق بشر، با [ عرصۀ] عرصه ای، با ایجاد قوانین و فرامین بین المللی در [ حکومتداری] حکومت داری
رتبط که در طول یک قرن گذشته م [ تغییراتی] یتغیراتبا جمله [ باالخره] بالخرهقوانین بین المللی، [ به] ازمقید بودن دولت ها 

م. درهم گ] باز هم یک جمله در هفت و نیم سطر؟ سر کالوه  خوب عرض اندام نموده اند.[ حکومتداری] حکومت داریبه یک 
 [گنگو برهم و غیر قابل فهم و 

در یک جمله کوتاه میتوان گفت: تاریخ فقط و فقط زمانی به درد ما می خورد و یا برای ما اهمیت دارد، که ما بتوانیم برای حال 
شان  [آیندۀ] آیندهو یا نسل های آینده بتوانند، از آن برای حال و [ نمائیم] نمایم"خوب و مثمر"  [ استفادۀ] استفادها و آینده از آن 

 "خوب و مثمر" نمایند![ ادۀاستف] استفادها 
 "خوب و مثمر" نتوانیم، تاریخ به چه درد خواهد خورد؟[ استفادۀ] استفادها برای حال و آینده [ تأریخ] تاریخدر صورتی که ما از 

 راف باال تر از آن نیست؟[گر تکرار باال نیست؟ و باز جملهٔ باال تکرار و خالصه از پراگ] این جمله م
 موافقم که می فرمایند:[ بالکل] بلکلجناب داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم [ گفتۀ] گفته ایمن با این جمله و یا با این 

 بارها دیده شده است که ریفورمیست های بزرگ، دشمنان بزرگ نیز داشته اند.[ تأریخ] تاریخدر طول 
 

ریفورمیست های بزرگ جهان سری به حال بزنیم، یعنی [ تأریخی] تاریخیدر این است که هر گاه ما از سیر [ سؤال] سوالاما 
یکی  می بینیم یقیناً، که ماکم و بیش طوالنی گذشته وارد حال شویم، به نظر این بنده، [ تأریخی] تاریخیاز سفر های  ماهر گاه 

 جمهور عالم ما میباشد.[ رئیس] ریساز بزرگ ترین ریفورمیست های عصر 
 !شناور است شناوری دارد ،در یک وضعیت و حالت ریفورمیعنی افغانستان ما 

 عصر؟ چنین چنانمحققین تاریخ ما بر [ هدیۀ] هدیه ایو چیست [ تأریخ] تاریخعلم [ هدیۀ] هدیه ایچیست 
 حسیب هللا[ فائقه] فایقهبا عرض احترامات   است![ سؤال] سوالالبته این فقط و فقط یک 

راف آخر ضرب المثل "ده در کجا و درخت ها در کجا" را به بهترین شکل تداعی میکند که باید برای حسیب هللا گ]این دو پرا
 فت[گخان با چشمان اشکبار تبریک 

****    **** 
شما ناب شته آن است که نویسنده مثل جباید تفهیم شوید که ضعیف ترین نو )حسیب هللا خان!  به اضافهٔ ذکر اشتباهات امالیی تان

ن راف اول ایگسطری که تمام پرا ۵نتواند مطلب خود را در جمله های کوتاه ولی جامع عرضه نماید. مثالً شما با یک جملهٔ 

صوصاً ، خشود که در مسایل جدیدری تان لعنت فرستاده اید. باالخره باید به اذعان تان رسانیده  نوشته را احتوا نموده، بر معلم

 رد و فهمیده نمیشود که شما چرا و به چی جهت اطوار طفالنه از خود بروز میدهید.  ولی فهمیدهملی مزاح و شوخی جای ندا

ردیده اید که گخوانده وارد معرکه ای نا ،دوغ ساخته و با چادری و نقاب س هرگخود را م ی در کفش داریدگمیشود که چون ری

ردیده که باید انجام دهید، مذبوحانه در پی این گول حیتان ماز عقل و فراست شما به فرسخ ها دور است ولی چون وظیفه ای برا

 ر هستند بیشتر عمیقتر بسازید.  گر در جامعهٔ افغانی نیستند ایجاد نمائید و اگو آنید تا درزهایی را که ا

 ردید. آمین گبه آرزو بهبودی تان و چشم ما به راه راستی که جناب شما هر چه زود تر به آن  هدایت 

          


