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  م٢٧/٠٦/٢٠٠٨                                محمود نکته دان: بقلم 
  
  

  به جواب نامه سرگشاده قاضی سيد موسی عثمان
  
  

  حرفی بعد از سخن آخر
ديشب وقتی سايت آريائی را باز کردم ديدم که اخيرًا جناب قاضی موسی به نوشته جديدی تحت عنوان نامه سرگشاده 

نامه سرگشاده باز هم به  موضوعات  تازه و جديدی به جز از دو ادعای واهی و از مطالعه متن اين . پرداخته است
پوچ بر نخوردم چون سراسر نوشته ايشان تکرار مکررات و مثل هميشه مملو از اصطالحات و الفاظ کوچه بازاری 

تکرار اصطالحاتيکه بجز از فرهنگ و قاموس ايشان در هيچ فرهنگ و لغتنامه ديگری ديده نميشود و . بود
  . اصطالحات غير مودبانه مذکور هم از هيچ کس ديگری ساخته نيست

اما دو موضوع جديدی را که در نوشته اخير ايشان مشاهده نمودم ، مورد اولی به اينکه گويا محمود نکته دان برای 
يا محمود شان تلفن کرده و از ايشان معذرت خواهی کرده است اختصاص داشت، و مورد دومی هم اين بود که گو

نکته دان برای ايشان گفته است که اين مسايل را شخصی بنام  ولی نوری از طرف وی و به موافقه وی مينويسد و 
اکنون سايت های افغان جرمن و خاوران هم با او همدست گرديده اند تا در هر جای از نوشته های قاضی موسی که 

  .نام محمود نکته دان ذکر شده باشد آنرا حذف نمايند
همه حرف های " سزای قروت آب گرم و سخن آخر با قاضی موسی"اگر چه من در نوشته قبلی خود تحت عنوان 

الزم را نوشته بودم و ضرورتی به نوشته بعدی وجود نداشت اما نوشته اخير جناب قاضی موسی باعث شد تا يکبار 
ی و انسانی خود يکبار ديگر اين موضوع را ديگر حرفی هم بعد از سخن آخر داشته باشم و بر اساس مسئوليت اخالق

روشن بسازم که نه من با آقايان ولی نوری ، ميرويس پويانپور و بالل شهسوار شناختی دارم و نه هم گردانندگان 
سايت های مورد نظر ايشان  را ميشناسم و الزم ميدانم تا بدينوسيله از همه کسانيکه در اين اواخر به اتهام هم فکری 

ر اساس سوء ظن های  قاضی موسی از طرف ايشان مورد توهين و اهانت قرار گرفته اند معذرت خواهی با من ب
  . نمايم

افسانه صحبت تلفنی من با قاضی موسی يک ادعای کامال غلط و بی اساس ميباشد چون من نه شماره تلفن ايشان را 
اين  ادعا شايد دو دليل . شماره تلفن شان را بمن بدهندداشته ام  و نه هم با کسانی از دوستان آنها در تماس ميباشم تا 

اوال  اينکه ممکن است اين جريان را در خواب ديده باشند که من معذرت خواهی نموده ام و ثانيا اگر به . داشته باشد
باشد پذيريم که احتماال کسی  با استفاده از نام محمود نکته دان جهت معذرت خواهی با قاضی موسی  تماس گرفته 

ممکن است کسانی از روی شوخ طبعی خواسته باشند تا لحظاتی را برای خود ساعت تيری جور نمايند و من شخص 
من کاری را نکرده بودم که ايجاب معذرت خواهی را بنمايد و نوشته قبلی من هم که بر خالف . تماس گيرنده نبوده ام

علت آن اين بود که بايد با بعضی از مردم با لسان و اصول و قواعد نوشتاری من درشت تر تحرير گرديده بود، 
ادبيات خود ايشان صحبت صورت گيرد،  در غير آن اگر جناب قاضی موسی مسايل را به گونه مودبانه و  با وقار 

  . الزم مورد تحليل قرار ميدادند هيچگاهی با سخنان درشتی مواجه نمی گرديدند
 الوفاء مّمن غدرت به وال الّنصح ممن صرفت سوء ظّنک إليه فإنما قلب غيرک ال تطلب الّصفا مّمن کّدرت عليه و ال"

يعنی صفا را طلب نکن از کسی که کدورت او را به دل داری و وفاداری طلب نکن از کسی که با ".  لک کقلبک له
ه قلب ديگران آن پيمان شکنی کردی و پند و اندرز طلب نکن از کسی که به آن سوء ظن نسبت دادی پس به درستی ک

  .نسبت به تو همانند قلب تو نسبت به ديگران است
يعنی ای کسانی که " يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم: " خداوند عز و جل فرموده است که 

عجب است که محترم جای بسا تاسف و ت. ايمان آورده ايد از گمان بسيار پرهيز کنيد ؛ زيرا برخی از ظنون گناه هستند
قاضی موسی با اين کبر سن و با ادعای داشتن دانش دينی بصورت دوامدار بر اساس سوء ظن های خود سايت ها و 
افراد مختلفی را مورد حمله قرار ميدهند، در حاليکه بايد جناب ايشان خوش گمانی را نصب العين خود ساخته و تا به 

 قرار ندهند زيرا ايشان با اين عمل خود به چيزی به جز از ارتکاب گناه چيزی متيقن نميشوند آنرا مورد اعتراض
  . دست نخواهند يافت

انتظار من از جناب ايشان اين است که لحظاتی به نشينند و مانند يک آدم عاقل به گفته ها و نوشته های خود فکر 
ه جناب خود ايشان ميباشند چون تا وقتی از نمايند و به پذيرند که عامل اصلی همه سرزنش ها و مقابله های بوجود آمد

جناب ايشان بايد اين . جانب آنها حمله بخصوصی صورت نگرفته است، متحمل ضربات هيچ ضد حمله نگرديده اند
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فکر را هم از ذهن خود بيرون نمايند که بخاطر نسبت داشتن با مير مسجدی خان و عثمان خان پروانی و يا تتمدره ای 
 شان بخواهد گفته ميتوانند چون ديگر آن زمانی که يک شخص با زير پا گذاشتن همه ی معيار هرچيزی را که دل

های انسانی ميتوانست هزاران انسان شريف و نجيب را بدون کدام موجب و دليل و شناختی مورد حمله قرار دهد 
  .  گذشته است

 يا اجداد ديگر شان که مردم شريفی بوده اند بهتر است جناب ايشان در حين مقابله با ديگران از مير مسجدی خان و
بعنوان سپر دفاعی استفاده ننمايند چون ممکن است که حمالت نا سنجيده ايشان و ضد حمله های ديگران، حتی باعث 
بوجود آمدن صدمات جبران ناپذيری به افتخارات خانوادگی ايشان گردد و توصيه من برای ايشان اين است که برای 

  .   د و حفظ افتخارات خانوادگی خود حرمت و احترام هموطنان ديگر خود را حفظ نمايندحفظ حرمت خو
من که در گذشته به مير مسجدی خان و سالله آن شخصيت بزرگ احترام و اخالص فراوانی داشته ام از روزيکه 

ه اند، در ميزان جناب قاضی موسی، مير مسجدی خان و عده ديگری از بزرگان  را از اجداد  خود قلمداد نمود
اخالص و ارادت من نسبت به اين بزرگان نيز تزلزلی پديدار گرديده و سواالتی ذهن مرا به خود مشغول ساخته است 
که آيا واقعا قاضی موسی متعلق به چنان خانواده محترم و بزرگی است؟  و آيا او با اين همه  بد زبانی ها در دامان 

ه است؟ اگر واقعا او در دامان چنان شخصيت های بزرگ و منوری پرورش يافته چنان خانواده محترمی پرورش  يافت
که  آيا چرا قاضی موسی ذره از ادب و جوانمردی آن بزرگان را به ارث نبرده است : باشد  اين سوال مطرح ميگردد 

 ميتوانيم در يکی از تا با ديگران بگونه مودبانه و انسانی برخورد نمايد؟ جواب سوال اخير را بر اساس احتماالت
  : مسايل سه گانه ذيل جستجو نمائيم 

اوًال اينکه شايد آن بزرگان هم متخلق به همين اخالقی بوده باشند که گفتار و کردار قاضی موسی  بيانگر آنست در 
ان نداشته ثانيا اينکه شايد بزرگان مذکور وقتی برای تربيت ايش. حاليکه من هرگز چنين چيزی را باور کرده نميتوانم

اند و يا اينکه جناب ايشان انسان تربيت پذيری نبوده اند تا بتوانند افتخارات خانوادگی خود را بطور شايد و بايد حفظ 
د و ثالثا اينکه شايد  تقدير بر اين بوده باشد که بوسيله اين سالله نا خلف حيثيت و عزت آن خانواده نيز بزير نماين

اما عقيده شخصی من بر اين است که اجداد ايشان مردم محترم و بزرگی بوده اند  و اعمال غير منتظره . سوال برود
د ناشی از کبر سن و عمل کردن ايشان در تحت فرمان ی هم که از جناب قاضی موسی وقتا فوقتا بمشاهده ميرس

احساسات است که عمل در زير فرمان احساسات ، قضاوت بر اساس ظن و گمان و تصميم در حال غضب کار 
  .عاقالنه نميباشد

  :اما چند توصيه آخری من به شما 
 بگذارند و ديگران را مجبور  بگذاريد تا مردم بدون در نظر داشت افتخارات ميرمسجدی خان به شما احترام- ١

شما بايد به عوض افتخار به . نسازيد که بر خالف خواسته های باطنی خود با شما به مقابله و نا سزا گوئی بر خيزند
  :اجداد خود تالش نمائيد تا خود مير مسجدی خان ديگری باشيد مگر نشنيده ايد که گفته اند

  مردیپدر خويش شو اگر + پشت نام پدر چه ميگردی 
مورد حمله و اعتراض قرار ندهيد و به اين کاری نداشته باشيد که فالن ...  ديگران را تحت نام مستعار نويس و - ٢

شايد خيلی مردم خوبی باشند که شما آنها . سخن را کی گفته است بلکه هميشه فکر کنيد که آن شخص چی گفته است
معقولی داشته باشند و شايد هم خيلی کسانی باشند که شما آنها را را دوست نداشته باشيد و يا نشناسيد اما حرف های 

بهتر است تا بر اساس حرف ها و نظرات مردم . دوست داشته باشيد،  اما حرف های خوب و معقولی نداشته باشند
خانواده اگر اسم و نام موثريتی ميداشت بايد منسوب بودن شما به . قضاوت نمائيد نه بر اساس اسامی و مشخصات آنها

بناَء اگر انسانی غير از خانواده مير . مير مسجدی خان شما را از اين همه ناسزا گوئی ها  و گستاخی ها  باز ميداشت
مسجدی خان را هم می بينيد که حرف های معقولی دارد ولو که مثل شما سماوار را هم سماوات نمی گويد برايش 

  . احترام بگذاريد
شما در قسمتی  از يک نوشته خود تحت عنوان .  يد که انسان موجود ضعيفی بيش نيستا پرهيز کنج از غرور بي- ٣
اين ". قلم قاضی سيد موسی عثمان از ذوالفقارعلی هم برنده تر بوده: "  نوشته بوديد که "از شاه پرستی تا شهسواری"

که قلم  با اين همه ناتوانی خود را ادعای فرعونی برای من خيلی تکان دهنده بود چون من تا حاال کسی را نديده بودم 
بداند، يعنی برنده تر از ذوالفقار کسی که همه مردم او را شاه مردان و شير ) رض(برنده تر از ذوالفقار حضرت علی 

همه ما و شما ) ج(خداوند . يزدان و فاتح خيبر گفته اند و داماد پيغمبر و صاحب هزاران فضيلت و بزرگی ديگراست
 .آمين.ر های منفی  و تکبر های بيجا نگه دارد و بسوی خود هدايت فرمايدرا از اين غرو

 شما وقتی ديگران را مورد حمله قرار ميدهيد بايد منتظر حمالت متقابل دفاعی مردم ديگر نيز باشيد و اين طور -٤
مگر .  تان بگذاردفکر نکنيد که شما يکه تاز ميدان هستيد و هرگز کسی پيدا نخواهد شد تا حق شما را به کف دست
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پس هميشه منطقی و سنجيده سخن . شايد که پلنگ خفته باشد + هر بيشه گمان مبر که خاليست :نشنيده ايد که گفته اند
 .بگوئيد

 از بکار بردن حرف های زشت و رکيک در نوشته های خود اجتناب کنيد چون اين کار شما به حق کسانی که -٥
 و حقوقی خود گزينه مقابله به مثل را اختيار نمايند ظلم بزرگی تلقی ميگردد مجبور ميشوند برخالف شخصيت حقيقی

از ظلم پرهيز کنيد و بدانيد که ديگران دفاع مساوی و . زيرا اين شما هستيد که آنها را وادار به ناسزا گوئی ميکنيد
  .متقابل را حق مسلم خود ميدانند

نوشته های که در بين من و شما رد و بدل شده است مروری در اخير مناسب ميدانم که بطور خالصه  بر جريان 
داشته باشم تا شما بدانيد که من آغاز گر اين ماجرا نميباشم بلکه اين شما بوده ايد که با مقابله های غير ضروری و بی 

  .موقع خود حرف ها را به اين جا رسانيده ايد
ک آميز شخصی بنام اسداهللا جعفری و سخنان کفر آميز در ابتدا جريان طوری بود که من در مقابل نوشته های شر

کس ديگری بنام فريبا حميدی اعتراض نموده بودم و همچنان کسانی را که تالش ميکنند اصطالحات ايرانی را در 
کشور ما مروج نمايند مورد انتقاد قرار داده بودم و اين سه جريان اصال به جناب شما کوچکترين ارتباطی هم  

ون بايد خود شان به دفاع از خود بر می خاستند اما بر عکس شما سمارق گونه سر بر آورديد و بدون هيچ نميگرفت چ
دليل و هيچ شناختی از من وارد ميدان شديد و برای دفاع از سخنان شرک آميز وکفر آميز جعفری و حميدی و دفاع 

 مالنصوح خوانديد و گفتيد هروقتی که از کسانی که مصروف ترويج واژه  های ايرانی در کشور ما هستند مرا
  .فرزندان آزاده اين کشور سر بلند نمو ده اند مال نصوح های پيدا شده اند و فرزندان آزاده اين کشور راضربه زده اند

بر عکس توقع اين بود که شما منحيث يک عالم دينی بدفاع از اعتراضات من بر می خاستيد و در راه مقابله با نوشته 
 آميز و کفر آميز اسداهللا جعفری کمر همت می بستيد اما بر عالوه ی اينکه شما اين کار را نکرديد، به های شرک

تبرئه و نجات آن مشرک پرداختيد و بجای بلند کردن علم مبارزه با واژه های بيگانه تالش کرديد تا با براه انداختن 
ان عمومی را از  موضوع  اصلی نوشته من منحرف غوغا های بيمورد، اتهام وارد کردن ها و ناسزاگوئی ها اذه

نمائيد و بعوض رسيدگی به چنان موضوعات با اهميتی ، اکنون افتخارات اجداد تان را به موضوع مورد بحث مبدل 
  .  نموده ايد که بطور کل  از بحث اصلی ما که بدفاع از عقيده و فرهنگ مردم ما اختصاص داشت خارج ميباشد

تظار را ميداشتيد که اعتراضات نسنجيده و حمالت نا درست شما ميتواند به مقابله های سخت و غير شما بايد اين ان
دشنام ، اتهام و زشت گفتن نميتواند راه های مناسبی برای حل معضالت و رسيدن به . قابل تصور بعدی منجر شود

ع مورد بحث بعد از دقت الزم به قضاوت قلل موفقيت باشد ، بنابرين بهتر بود با واقع بينی بيشتری نسبت به موضو
  . می پرداختيد

از آنجائيکه همه نوشته های شما مملو از ناسزاها و سخنان زشت است ، من ميخواهم شما را در اين بحث برنده 
اعالن نمايم چون ازين بيشتر اخالقًا توان بکار بردن کلماتی که توان پاسخگوئی  به اصطالحات و کلمات زشت و 

القی شما را داشته باشد ندارم و نمی خواهم خود را به خاطر بکار گيری کلمات رکيک و نا مناسب،  بيشتر از غير اخ
در مورد اينکه گفته بوديد که گويا نکته دان از من معذرت خواهی  نموده . اين مورد سرزنش وجدان قرار دهم

 شايد کسان ديگری با شما شوخی کرده باشند ، اما ميخواهم دوباره تکرار نمايم که من هرگز اين کار را نکرده ام و
اگر معذرت خواهی من به خاطر ادامه بحثی که خارج از موضوع اصلی بوده  باعث تسلی و آرامش يک مرد مسن 

  .هموطن من در تورنتوی کانادا ميگردد من از شما معذرت ميخواهم 
  

 پايان


