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 !نوری ایاز و کبیر قیس آقایون محترمان خدمت توضیحاتی

 

 اعجاب برانگیز است که سردبیر تدوین قاموس کبیر ! -1
دو ،علی الرغم مصروفیت های علمی، فهم و دانش ادبی و مربی توانای نحوۀ طرح مباحث علمی  جناب قیس کبیر، 

 در قید قلم آورده غلبۀ احساساتمطلب نا مرتبط را برای مطرح ساختن خود و توقع سجده، حمد و ثنا از دیگران 
 توان فرق در بین دو موضوع متفاوت را از نزد ایشان ربوده. خود ستایی

رک شان سایت افغان جرمن آنالین که به اسم مبا در حالی که قاموس بخش خاص خودرا در کلکین نظر خواهی  
غضب بودن بر صرف برای تبارز عداوت و بد بینی شخصی و  مقنع بدون هیچ نوع دلیلمتأسفانه  ،دارد مزین است

 ند شخصیت محترم دیگر قاموس را به موضوع بچۀ سقاء وصله زدند.چو  من
نادرست و علمی کسی کارغیر، اظهار نظر و عقیدۀ بر قضاوت« غلط»وید که اطالق کلمۀآقای کبیر ! علم می گ

، شمرد« غلط»نباید اظهار نظر کسی راشخصی را تصدیق نکند تکالیف روانی و عقالنی . تا زمانی که طبابت است
وجود داشته باشد ولی « چنان چه شما کرده اید»نامرتبطدر اظهار نظر نقصان، کمبود، خالء، غیر واقع بینی، شاید

 غلط نخواهد بود.
 که کدام قضاوت؟ساختید مغشوش را خواننده   ذهن بدون توضیح مشخص شما فرمودید که )قضاوت غلط عباسی(،

  و یا باالی موضوع قاموس. در مورد بحث جاری بر مقالۀ داکتر هاشمیان آیا
که معنی مسخره گی را نمی دهد. طنز خود از هنر های زیبای  بلی من در مورد وجه تسمیۀ قاموس طنزی نوشتم

نویسندگی است که مسائل جدی به سبک و شیوۀ خاصی نگاشته می شود و جای خود را در پهلوی نظم و نثر بحیث 
بیشتر تلویزیون های امریکا  مشهور  مکتب خاص باز نموده و از قدیم االیام مروج است. نمایشنامه های گردانندگان

با تدوین قاموس نکردم و آن را کار بس مهم و ارزنده گفتم  یمخالفت در اصول من ،وی مسائل مهم طنز گونه استر
باید توسط متخصصین مجرب با دقت الزم و تحقیق در مورد هر و نبودهو کار یک یا دونفر  این یک تشبث ساده که

دری وکاویدن منشأ اصلی آن با  ۀروج عامیانبا ریشه های اصلی مصدری و همچنان ریشه یابی اصطالحات مکلمه 
سرعت تکامل علوم و تکنولوجی در کشور های متمدن خال های  توافق نظر هیأت با صالحیت علمی صورت گیرد.

لسانی را برای ما ایجاد نموده ضرورت تدوین قاموس اقتصادی)پیشنهاد محترم داکتر نعیم اسد( قاموس بزرگ 
 برای استفادۀ نسل های آینده حائز اهمیت است.  و غیره لم طبابت و تکنولوجی، قاموس عحقوق و علوم سیاسی

امان هللا خان و  اعلیحضرت غازی با در افغانستان هر که اصل و نسبی دارد و من هم منسوب قومی ام که
بر اطف  ارتباط قومی دارم و اگر چنین روابط، عالئق و عو ،ناجی افغانستان ،اعلیحضرت غازی  محمد نادر شاه

اندیشه هایم سایه افگند پس من به حق قلم خیانت نموده وادعای روشن فکر بودن و روشنگری عوام فریبی بیش 
بستن های بی اساس  ، ودر سایت شما پیروان فرهنگستان اتهامو ضرورتی برای ثبوت آن به شما ندارم نخواهد بود
 بشمول جناب عالی زیاد است و ما در زمینه خاطرات زیاد داریم. و بی بنیاد

کمال امتنان خواهد بود که شما آقای قیس کبیر ضمن چند اثر علمی نحوه و شیوۀ طرح مباحث علمی را به ما 
 بیاموزانید.   

و  ساد مجالانعقدانشندان رشته با  متشکل از انجمن یک باید توسط تدوین قاموس یک زبان کار یک شخص نبوده
صحافت و تصحیحات الزم را  قطح،، تصنیف، تنظیم امورطبعاً تکنولوجی تماس های متداوم و منظم صورت گیرد.

در خور  یفرق می کند که البته چنین همکاراز اصل کار علمی  بحیث وسیلهتخنیکی  کار هایمدد می رساند 
 ستایش است ولی کلیه اعتبار را به آن بخشیدن نا معقول است.

 اگر دست همکاری پیش نکردیم عجز معقول در فقدان صالحیت علمی در این کار بوده نه بدبینی و تخریب.
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توقع حمد و ثنا و در جریان باشد  وقتی کار بس مهم، تأریخی و بزرگی با اطمینان کامل به اکمال و موفقیت آن
 بی جا و بی مورد است. از همه توصیف

، اگر انگیزۀ منافقت و دو اندازی در بین نباشد، با تمام در این مورد عبدهللا کاظم تذکر اسم محترم داکتر صاحب سید
 احترام به شخصیت نیک، فهم، علم و دانش شان، من حق ابراز نظر خود را دارم چنان چه جناب شان از خود را.

 
 محترم ایاز نوری! -2

اردوی منظم توسط دارۀ دزدان و گروه ایله با شما هم عقیده ام که سقوط یک سلطنت با تمام ساز و برگ نظامی و 
و ترک مأوا نمودن پادشاه در این حالت بحرانی و وخیم موضوع بی نهایت مهم تأریخی بوده  انجاری چپاول گرش

 ،عوامل داخلی و رو گردان شدن اکثریت بی صدای افغانستان از نظامتأکید بربا  یکی در الی نظریات هردو جمعیت
می ن را دسیسۀ انگلیس خوانده و زمینه سازی برای بقدرت رسیدن سپه ساالر محمد نادر شاه و جمعیت دیگری که آ

به روایات  واقعیت ها را مستلزم تحقیق همه جانبۀ مزید علمی بدون انگیزه های عقده گشایی بوده و نمی توان دانند
حزب د.خ.ا معتبر ترین منبع بود.  میرغالم محمد غبار پیدا کرد. البته برای اعضای مغرضانه،خصمانه و پر عقدۀ

 چون یکی از شرائط شمول در حزب به دستور ک.ج.ب. خواندن کتاب غبار بود.
و  قضاوت سالم حیطۀ امانت داری، مسؤولیت مسلکی، از عدول موقف و طرز دید غبار در مورد محمد نادر شاه

 توظیف و ای تخریب سلطنت نادر شاهغبار یک گماشتۀ علنی روس بود که بر ارزیابی عالمانۀ یک مؤرخ است.
گماشته شده بود. غبار کدام تعهد و وفا داری صادقانه به امان هللا خان نداشت و خوب می دانست که شاه را ارادۀ 

ولی با بخش و نشر شب نامه های جعلی مبنی بر عودت اعلیحضرت امان هللا خان زمینۀ  عودت به وطن نیست
در  پادشاه را فراهم ساخت. محبوسین سیاسی داستان های از عدم ثبات شخصیت غبارتوقیف هواداران خوش باور 

داشتند. محمودی تا اخیر در زندان ماند و غبار توبه کرده آزاد شد. مؤرخین دیگری اند که رویداد  محبس دهمزنگ
 ها را خالف نظریات غبار ارزیابی نموده اند.

بر اسپ سفید و یا مشکین در حالی که عائله اش در گروگان حبیب بلی در همان شرائط خاص نادر شاه چه سوار 
رهانید و او ناجی افغانستان بود و با دست خالی و خزانۀ به هللا بود افغانستان را از آن ظلمتکدۀ وحشت و بربریت 

بنیادی و  تاراح برده شده توسط دیگران بر ویرانه ها و توده های خاکستر دور سقوی در مدت کوتاه سلطنتش تهداب
 اساسی اعمار مجدد افغانستان را گذاشت.

به افغانستان از دریای آمو عبور نکرده نادرشاه با سواری مرکب سیاه بدنامی در پیشاپیش عسکر متجاوز خارجی 
 نیامد و در کنارش مشاور و یا مشاورین انگلیس قرار نداشت.

این مربوط ما است که با  نهاده،صالحیت تان فراتر در توصیۀ تان به اینجانب و محترم مایار صاحب پا از گلیم 
ً نا مرتبط  حفظ حق قضاوت آزاد چه را بخوانیم و چه را نه. کشاندن پای محترم مایار صاحب در موضوع مطلقا

 عمداً به منازعه دعوت می کنید. را مگر این که ایشانبوده 
م حاوی مطالب تازه و بکر م داکتر صاحب کاظاگر به آرشیف افغان جرمن آنالین مراجعه فرمائید مضمون محتر 

نبوده عین موضوعات در مضامین قبلی شان تذکر رفته که دانشمندی محترمی چون کاظم صاحب با تحمل پذیری 
 عالمانه نظریات دیگران را محترم شمرده هرگز برافروخته نشده به کسی توهین و هتک حرمت نکرده و نمی کنند.
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