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 ذبيح اله شجاعی

 جواب برای آقای صاحبزاده
 !جواب از من است نه پيام مجاهد

  
 هم ترازو را ترازو راست کرد 
 هم ترازو را ترازو کاست کرد 

 مثنوی، دفتر دوم 
  
در مورد نوشتهء قبلی و نامهء فعلی آقای صاحب زاده که در سايت شما چاپ شده است مايلم نکاتی را ذيًال به   

 .  پيش کشيدن چند سوال به عرض برسانماختصار با
جاهلين و متعصبين در لباس " من نوشتهء آقای صاحبزاده را که در سايت شما چاپ شده بود نديدم، اما آن را با عنوان

 . در سايتی ديگر مطالعه کردم که گويا از سايت شما نقل قول نموده بود" مجاهدين
اهد در زير کامنت وی گذاشتم اين نکته قابل ياد آوری است که جواب از در مورد آنچه در کامنتی که من در پيام مج

من ! جانب من است و نمی دانم چرا وی به همهء سايت ها ايميل فرستاده است که پيام مجاهد به وی جواب داده است؟
در زير قسمتی که سايت پيام مجاهد . هم مثل خود وی در سايت پيام مجاهد در جواب نوشتهء آن جناب پيام گذاشته ام

 "وقتيكه به اين پيام جواب داده ميشود، مرا باخبر بساز:" يادداشت نوشته می شود دو سوال دارد که يکی اش اين است
 يک اطالع به طور اتوماتيک از آن  به ايميل هر کسی که آنجا پيام بگذارد و آن قسمت را انتخاب کند  برای همين 

 آقای صاحبزاده از آن پيام ذوق زده شده است و در  نمی دانم چرا. ب داده شده استسايت می آيد که به پيام شما جوا
 می آيند  پيام مجاهد ی ها . به وی جواب داده است" تيم پيام مجاهد" همه جا ايميل روان کرده که پيام مجاهد و 
رند می دانند که بعضی سايتها برای کسانی که کمی با اينترنت آشنايی دا! خودشان به نقد آقای منصور می پردازند؟

 . سيستم نظر خواهی و يا مباحثهء خود دارند چنين امکاناتی در 
  

در مورد سايت هايی که به مقام انسانی کسی احترام قايل نيستند و هميشه در فکر اين هستند که آبروی ديگران را 
روانی شان را ارضا می کند، و يا به مسايل ببرند و آبرو بری برايشان افتخار و شغل شده است و کمبودهای روحی و 

قومی و زبانی، آن هم به شکل بسيار زننده اش که مغاير وحدت ملی است می پردازند، من روی حرفی که در آن 
کسانی که به آن کارها مشغول هستند خودشان منظور مرا خواهند فهميد و عکس العمل هم نشان . کامنت گفته ام هستم

در اين بين ال اقل سايت شما مد نظرم نبوده است، چه اينکه حتی به اين باور نبودم که شما با توجه به خواهند داد، اما 
اعالن مکرر سياست نشراتی تان اين نوع نوشته ها را نشر کنيد و حتی آن نقل قول از سايت شما و گشتن در سايتتان 

چرا که با آن . ز نشر آن را از سايتتان برداشته باشيددنبال مطلب فوق هم مرا به اين فکر انداخت که ممکن شما بعد ا
نمی . حاال دوست ارجمند ما، کامنت مرا آويزهء يک سوء فهم ديگر نموده است. عنوان من مطلبی در سايت شما نديدم

د و بی سوا د ما قلم بدست می گير. دانم از مسلمانی در ميان ما مسلمانها غير از جهل و دروغ چه به جای مانده است
می کند که افاضاتش را چرا درست نفهميده اند، و سخنان مهمل، و تجربهء روانی و شخصی، آن هم از راه " گيله"

ديگر نسبت دادن بی اينکه حتی اشاره ای به يک )مسلمان ( دور را، عين واقعيت جلوه دادن، سخن نا حق به يک فرد
 اظهر من الشمس تصور کردن، فقط می تواند از يک فراز از سخن وی رفته باشد و تفاسير سطحی را به عنوان

بد در مورد ديگران " گمان"خداوند به ما مسلمانها امر می کند که حتی از . مخيلهء پرت، بس بسيار پرت ناشی شود
وقتی که چنين امری از سوی باری تعالی در تعامل با ديگران . پرهيز کنيم چه رسد به نسبت نا روا به کسی دادن

رد و موضوع به اين حد باريک است چگونه يک مومن، که تهمت به کسی می تواند ايمان وی را خدشه دار وجود دا
کند، به اين آسانی مثل نقل و نبات سخنی و يا عملی را به کسی نسبت می دهد که در گفتار و کردار وی چيزی از آن 

 . مشاهده نشده است
شخص با توجه به سخنان وی است، مستدل کنند، بدون شک خدمتی اگر آن جناب بتوانند نقد خويش را، که نقد يک 

در مورد پيچيدن روی موضوع .  نموده اند  آقای منصور و شکافتن کاستی های وی بزرگ در شناخت ما در مورد 
. افغان و افغانستانی، چون هردو از جنس حق انتخاب هستند، نمی شود در مورد کسی با تحکم حکم به محکوميت داد

. نه افغان و نه افغانستانی، هيچکدام امر ذاتی و مقدس نيستند که نشود در آن موارد گفتگو نمود.  يک گفتمان استاين
امر مقدس فقط در حوزهء . ، نگهبانان تاريکی هستندکندمردمی که حق سخن گفتن و حق انتخاب را از ديگران نفی 
 . زم، يک نوع جاهليت استايمان دينی مطرح است، در خارج چنان حوزه ای، هرگونه ج
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 می گويند که با خواندن پيام مجاهد  است " انبوه خاطراتشان" در همان ابتدای نقدشان که ناشی از  آقای محترم   -1
 نگفته اند چگونه با اين اطالعات ناقص -اگر باشند-البته جناب داکتر صاحب. به شخصيت آقای منصور پی برده است

 ی برد؟ می شود به شخصيت کسی پ
وی در آغاز خرده گيری اش می گويد که پيام مجاهد ارگان نشراتی مجاهدين افغانستان نيست و گردانندگان آن به 

اگر نويسندهء محترم موارد مغايرت نوشته های . تعصبات مختلف گرفتار اند که مخالف روحيه عالی اسالمی است
 . ار دادن آنها ذکر کنند لطف بزرگی در حق مسلمين نموده اندپيام مجاهد با روحيهء عالی اسالمی را با کنار هم قر

آقای منصور گاهی اوقات ديگر نويسندهگان و جرايد را به انتقاد گرفته گهگاهی ميگويد که اينها بر خالف  "-2
ير مسلک ژورناليستيکی و دور از اداب عفت کالم و قلم عمل می کنند، در حاليکه پيام مجاهد به دفعات چيزيکه مد

 ". مسول آن ديگران را سرزنش کرده خود مرتکب آن شده است
سوال اينجاست که می شود آقای محترم مصاديق اين گفتهء خويش را مستند نموده و موارد آن را در نوشته های آقای 

آن نشريه می باشد مشخص  که در پيام مجاهد چاپ شده باشد و يا در سر مقاله های پيام مجاهد که به عهدهء  منصور 
 مثل اينکه آرشيو همهء شماره های خود 1382نمايند؟ ال اقل يک مورد از آن را نام ببرند؟ سايت پيام مجاهد از سال 

 . ه نموده مواردی را که در باال به آقای منصور منتسب می کنند بياورندعرا آنالين دارد و می شود به آن مراج 
  
آقای منصور که در طول عمرش متعلق به جمعيت و شورای نظار : " هء شان می گويند در بخشی ديگر از نوشت-3

بوده و هنوز هم خود منصوب به آن می دارد، وی جمعيت و شورای نظار مربوط به استاد ربانی و مرحوم احمدشاه 
ف خوب روی مسعود را مسلمانترين،پاکترين، بزرگترين،بهترين، وطن دوست ترين، خالصه متصف به تمام اوصا

اگر اين مدعا درست است و آقای منصور در پيام مجاهد ". زمين دانسته،و مخالفت با آن را از گناهان کبيره می داند
چنين سخنانی بر زبان می آورده است، می شود فرازی از آن را که گويا آقای منصور گفته باشد بياوريد تا نقد شما 

  بر پايهء امانت استوار شود؟  اقًال 
  
مردی که نيمی از عمر خويش را . آقای منصور سالها همکار و يار مسعود بوده است:  در مورد کيش شخصيت-4

برای مبارزه برای اسالم و سرزمين خود صرف نمود، و در ميان مجاهدانش به سادگی زيست آيا نمی تواند مهری 
 است از ته قلبش و چيزی که بر وی گذشته در دل آنها بيفکند؟ آنچه را منصور در مورد مسعود می گويد، سخنانی

مگر پيامبران و انبياء انسان نبودند؟ مگر يارانشان انسان نبودند؟ آيا انسانها نمی توانند از . است را بيان کرده است
رفتن نزديکترين کسان خود اندوهگين شوند؟ کجای اين بد است؟ همين آقای ويس ناصری از مخلصين مسعود و 

آيا دوستی وی نسبت به مسعود کدام قباحتی دارد؟ البته در اذهان بيمار همه چيز قباحت دارد و از آن مجاهدين است، 
 . می توانند بهانه های بنی اسراييلی درست کنند

  
که شما در نوشتهء خويش به کار می بريد دنباله روی از ادبيات ژورناليسم غربی است که يک " اتحاد شمال" لفظ -5

البته اين شکاف بين جنوب و شمال در انديشهء شما با کينه و .  است ف در کشور به نام شمال و جنوب نوع ايجاد شکا
کسی که چنين مرز بندی هايی . اتحاد جنوب و اتحاد شمال ندارد. افغانستان يک کشور واحد است. نفرت وجود دارد

نمی شود دين . از اباطيل پيراسته باشدرا در ذهنش ترسيم می کند نشان از چه دارد؟ شرط تقوی اين است روان 
. ورزی و ايمان دينی را وسيلهء افترا و تهمت به ديگر مومنان قرار داد و بی باکانه و از سر نادانی از خدا هم نترسيد

 : هدفم از همهء اين توضيحات دو نکته است
  

با نقل به مضمون نقد کرد نه با گفته است و يا می گويد می بايد سخنان وی را  مذموماگر منصور سخنانی -الف
اين قاعده در مورد همهء نقدهای علمی غير غرض ورزانه ساری و . مهمالتی که می تواند موجب تشويش اذهان شود

 . جاری است
 اين نوشتهء که اين آقای محترم به بسياری از سايت ها و اشخاص فرستاده است و دعوی دارد که پيام مجاهد به -ب

امانت داری . ست، در حقيقت اظهار نظر من است که در پی نظری که در سايت آنها نهاده بود گذاشتموی جواب داده ا
در نقل کالم، و يا انتساب کالم به کسی يا کسانی، به نظر اين بنده از اهم تکاليف دينی است و همچنان نگهداشتن شرط 

 . ادب و نيالودن صحبت
ود، چه همچنان که گفته ام، اين گونه نوشته ها، که از روی دل دردی است تا الزم نيست تمام آن نوشته به نقد کشيده ش

مجاهدين وارثين خون شهدا، و مبارزينی هستند که برای اسالم . تعهد و حس مسوليت در سخن حق، به نقد نمی ارزند
ی سواد را، که در من در نگاهی کلی هيچگاه يک مجاهد ب. و عزت اين سرزمين از جان و جوانی خويش مايه گذاشتند

کوه ها و دشت های افغانستان، فقط با اين آگاهی که وقت دفاع از وطنش، در صحنه ماند، و رنج برد، با قلم بدستان 
ممکن .  و يا کشورهايی ديگر به قول شريعتی به نشخوار کردن گذراندند برابر نمی کنم شکم باره ای که در شهر ها 

 باشند، اما اين مخالفت ها هيچ از اين واقعيت ساده که بهترين فرزندان اين مرزو است بسياری با اين ديد من مخالف
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اگر موضوع اسالم باشد يا وطن پرستی و ملی گرايی، همين مجاهدين، که . بوم، همين مردم ساده بوده اند نمی کاهد
رزمين انجام داده اند و آدمهای نه داکتر بودند و نه روشنفکر، رسالت خويش را به تمام، در برهه ای از تاريخ اين س

البد اين سخنم . بی رمق، وا رفته، سطحی و جن زده، حق ندارند نام جاهل بر آنها بگذارند و از آن عيش و نوش کنند
 زر از نام مجاهد  از جملهء همين مجاهدينی که . مشمول کسانی که از نام مجاهد سوء استفاده می کنند نمی شود

 . منصور می باشدنيندوزيده اند، حفيظ 
  

 حيله های تيره اندر داوری
 پيش بينايان چرا می آوری؟

 هرچه داری در دل از مکر و رموز
 پيش ما رسواست و پيدا همچو روز

 گر بپوشيمش ز بنده پروری
 تو چرا بی رويی از حد می بری

  
 مثنوی، دفتر چهارم

  
 با احترام

  
 ذبيح اهللا 

  
 : مجاهد رد و بدل شده استلينک اين کامنت ها که در پيام 
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