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  نظام موسی ماللی خانم جواب به

 نالین!آایت وزین افغان جرمن مسئولین س و  

                                               
های  کردعملو باالی  هم جمع شده ان باگبزر عده ای ازز هم با ذارم که در شرایط بی وطنی گ سپاسرا  وندخدا

ی نظریات هموطنان روهگ سلیقوی فامیلی  و دست درازی، دونخویش بوطن  سیاسی تم هاییسس ذشته وگ یزعما
ه صادق ب هموطنان رزوآ. دنو برابر به اصول دیموکراسی  منعکس میساز راسهترس و  بدونو  خویش را علنی

 پیروز باشید. همیشه ن راستاای درهم همین است. امیدوارم  وطن
 

 ،ندر اگیکدیدید تال وزین مخالف ان این پورگیقه های بعضی از نویسندسلنیست که ای ه بهدر اینجا هیچ شک و ش
ذات خود یکی از ه ش برو که این را ری محمودگدی و می شناسدار وطن گخدمت احمد را شخص مطلوب ویکی 

ندارد که هیچ کسی  هم را عی اشخاص است، ولی این حقیق طباختالف نظر ح اصول و راه یافتن به حقیقت است،
 قبوالند.ب دروغهای شاخدار ابران گرا باالی دی ظر و شخص مورد نظر خود ن
را  یمسایل ن خود را در کوچه حسن چپ زده معموالا آای  این و بهانه هبه د ننداررا یکه قدرت شنیدن حقیقت ئاهنآ

ی باز مسایل دنندار شواهد و اسناد الل قویران استدگیکه در برابر دیئنهاآ طرح کردن نیستند،که قابل ند نمطرح میک
ر گ. انها میکندآش خود داللت به بی استداللی و ناتوانی ونه روگد که این ناز قبیل عفت قلم و کالم را مطرح میکن را

ناه را به پیشانی باز قبول گذارید این گناه است، پس بگران گغهای دیوناه است، یا رسوا کردن درگفتن گحقیقت 
 م.یفته باشگحرفهای تلخ را بزنیم، فحش و نفرین و انتقاد را به جان بخریم اما حقیقت را ذارید گپس ب .میکن

فق و مخالف دارد. قضاوت ما باید متکی به منافع ملی باشد، نه سلیقوی اسیاسی در افغانستان از خود مو تمسیهر س
و  یباز قضاوت ما از راه اصولی مطرح باشد هروگو ر در مسایل ملی قضاوت های فامیلی گا ،یهروگفامیلی و 

 .دردگاصلی منحرف می
 

پس به اساس این  ر میکندذاگهای نو واه های کهنه جای خود را به پدیده پدید که قانون تکامل جامعه حکم میکند
ن آو ستم نیمدن نظام نو و سآ اب طبعاا  ،بوده برخوردار نسبی خاصیکه در نظام سابق از امتیازاتعده اش نآ فرمول

، که شعوری به ضد نظام نوین قد علم میکندیر یا غ خواهی نخواهی شعوری و از دست میدهد را امتیازات قبلی

 ۱8۰ ،ردیده بودگیا نظام که همه چیز برایش مه همان ازیکتعداد  ضاا ونه اشخاص زیاد است، ولی بعگنمونه این 

 بن الوقت یاد میکند.در قاموس افغانیت بنام ا ونه اشخاص راگند که این دهر جهت مییدرجه تغی
 

ن کاری ندارم آیا نبود من به  بود سردار هاشم خان خوب ب بود یا خراب،ضرت محمد نادرشاه خواین که اعلیح
  .فراموش کنم ن وقت و زمانآت این اشخاص را در کرده نمیتوانم که خدماقبول ولی یک چیزی را هیچ وقت 

 
 به بسیار  چهل سالو خدمات صادقانٔه شان نها آبرکت  که ملت افغان از اصی بودندنادرخان و هاشم خان اشخ

 .و غیره و غیره شدند فابریکات و هاسرک ها انهتب شفاخاصاحب مک و ی کردندگامنیت زند و رامیآ
 
را به صفر  یک زعیم ملیتمام خوبیهای  و خطا یک سهو یم از خود خوبیها و بدیهای دارد، ما نباید بهعخوب هر ز 

 عقالنی است نه انسانی. شونه روش نه روگضرب کنیم این 
 

و  حقوق بشر، حقوق زن که همیشه داد از خوش نویس افغان ما در ایاالت ویرجینیا ، یکی از خانم های خوش نام
ایت سوبمیز آضد حقوق افراد و دیموکراسی قد علم میکند و به لهجه تهدید  خود قلم برداشته بر دیموکراسی میزند
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ن عمل که بذات خود ای ان و اهل خبره را مورد سرزنش قرار میدهد،گنالین و بعضی نویسندآوزین افغان جرمن 
که در دستکول  یگساخت ۀتاپ اا یه کند فورارا ار یر کسی پیدا شود که مخالف نظر وی نظرگا شایسته نیست.شان 

من نمیدانم که عفت کالم نزد این  .بی هویت معرفی میکند به نام بیسواد بی دانش خود دارد شخص مخالف نظر را
ش نشراتی افغان جرمن انالین که رو مورد میدانند. وی مینویسد که من درچیست؟ و چی را عفت قلم و کالم  خانم

، اعظم قایان هر یکآبا  ونه عفت قلم را مراعات نمیکندگهیچیکعده اشخاص بی هویت در این سایت راه یافته و 
نشرات غیر اخالقی را  اشخاص و ونهگتا جلو این  ، احسان مایار به تماس شدم، نوریسیستانی، سید عبدهللا کاظم

 فتند.گیرد، راست گب
 

 مردم. یکور خود بینا
 
 رگ، ااین مورد ان دراری شزگیه الگد از بع فته ولیگوارن به این خانم مبارز )! ( چی گنمیدانم که ان بزر 

نها آد باور کامل دارم که ننده باشارا خو زادیهای فردیآحقوق و  و مدافع وارن ما نوشته نو این نویسنده شهیرگبزر
 ان ما است.گ. حاال  قضاوت بدست بزراست ت نکردهامراع عفت کالم را کی د، کهنرسیده باش دخواه جهیبه این نت

 
ویان تف می گدروغ همه مردم به  بلکه بنده تنهاه ن ناراحت شده فتمگویان گکه من به دروغ فتن منگر به تف گا

 . دنانداز
 وید.گمتل است که می

 
 از پاچا نترس،  زد نباشد

 
میوندوال نتوانست  مدافعکه داشتم نوشتم ولی هیچکدام من در دو مقاله خود در باره کودتا و قتل میوندوال دالیل 

 ،ستند ماخذ دادمنام و تخلص افراد که فعال زنده ه ، من در مقاله اولی خودمن را جواب قانع کننده ارایه کنددالیل 
که پدرش نیز در هاشم میوندوال  ان و خویشاوندانطرفدار که وی نیزیکی از ان این پورتالگ ولی یکی از نویسنده

شخص مذکور معاون  لهویت یاد کرد.ل اانرا بنام شخص مجهو من ماخذ داده بودمان کودتا سهم داشت شخصیکه 
الهویت از ی دانم که مجهول نم .شاه مسعود و مالک سینما اریوب بود و استجهادی وزارت دفاع در زمان احمد

 فته میشود.گبه کی  و طرفداران میوندوال ورانگنظر شما بزر
 
 فتگکه  فت.گ و چنان ضرت چنینار به اعلیگزرنشتم که میوندوال در پارک من نو -۲
 که نپذیرفت. ضور نپذیرفت.بح مدت حیات خود  وی را در طول فتم که اعلیحضرت بعد از برطرفی میوندوالگ -۳
 که شتافت. .و رشتیا شتافت گودخان پیش صدیق فرهننزد مخالف سر سخت دا رادگلعالوه نمودم که در ب -۴
 بلی بغداد رفته بود. نوقت در کابل بود.آداد رفت ولی خلیلی در یلی به بغم که نزد خلاضافه نمود -۵
  ورزید. ءوی ابا انعیم خان رفت ولی سردار داود از مالقات بسردارمد نزد آعرض کردم وقتیکه به کابل  -۶
 

طرف حواریون جناب ناه من در این چند سطر باال چی بود که یکبار از گید که ئان قضاوت نماگننداحاال شما خو
 رفتم.گمورد اهانت قرار  میوندوال

 
قای داود ملکیار بطور اهانت آبودم وقتیکه  خاموش ،نها واقع نشده بودمآهانت طرفدارن لحظه که من مورد ا نآ تا
شخصیکه به ه ایا جواب دادن ب ،دادم دندان شکن جوابم مجبور شدم  و میز برایم خطاب پسر مالزم کرد من هآ

 .ناه استگهتک حرمت میکند ران گدی
 

 شما می نویسید: نظام مالل میرمن
 
های منتشر شده ه ضی از نوشتعان را به مفهوم بگستندرد در السنه افغانستان نباید موجود باشد که خواننداایا »

ری است، در حالیکه خود زیر بته ای پنهان شده گماشته دیگ از مدتی هموطن مجهولی که دقیقاا  ردد؟ مثالا گرهنمون 
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ین و بی لیاقتی، نه تنها همکاران شریف پورتال را که زحمات شان سبب رونق  و تنوع ملی گآو با تیر های زهر
موجبات توهین و تحقیر شخصیت وطن  بلکه با پشتبانی جاهالنه و تحریف رویدادها مایدزار و ازیت مینآ ردیدهگ

 «فراهم مینماید. و کامالا  را که مطرح هستند، هم دقیقاا های تاریخ منجمله مرحوم محمد داود و شهید میوندوال 
 الل و عفت قلم و کالم.اینست استد

 
روس  هٔ وی را دست نشاند ید وتوهین و تحقیر میکن داودخان را سردارمحمد شهیدبادی وطن آعمران و شما که پدر

در جراید  هااقرار ری به اسناد و شواهد زنده که ثبت رادیو کستها، وگدی ر کسگولی ا نامید، باکی ندارد، می
ل و مجهو ران نزد شما بی لیاقت جاهلگنصورت دیآدر  -ه روی تان بکشدب انیس و هیواد را ن وقتآ ستانافغان

 یک حقوق دان. افاینست انص -۰رددگالهویت می
 
ان دوران  ند و درخان و محمد هاشم خان بهره مند شدنادر محمدپادشاهی زاینکه یکعده از برکت درایت و کفایت ا

ن وقت آشاید فامیل من و امثال من که از مزایای  .مرفع شده این چی بی احترامی است نسبتاا  یگصاحب یک زند
 .بیدانند گچرا امروز به خود نن مشروع گرفته اندبهره 

 
این  آیا نقطه پایان بخشید ملک الطوایفی به  افغانستان که در خان و هاشم خان وید که از برکت نادرگبر کسی گا
از این  چرا شما کشور واحد ساخت یک را پارچه پارچه بودند که کشور نادرخان  و هاشم خان این ؟ناه استگ

 ت میشوید.ناراح د ویحقیقت چشم پوشی میکن
 
من تان بکشد که  را به روح حقیقت قضیه محکمه قوی کوشان و ضدیت تان با داکتر احمد شاه احمدزی ر شخصیگا

مخالف  ]چرا این رابودم  حاضر فیلدگکنفرانس اقای اشرف غنی در هوتل سپرین هم شخصا در ان روز محکمه و
 عفت قلم و کالم میدانید.[ اصول

 
ش از این رو را یکعده که یدذارگب باشدویان بی عفتی قلم و کالم گو واقعیت به دروغ ایقحقبا ر جواب دادن گا

 سازم. بهرمند 
 
پری کرد. ، که حاجی اقبال جاجی به پنج سال حبس محکوم و پنج سال را در زندان سقای نصیر مهرین می نویسدآ

ولین سایت ئاز مس م.شتشاخدار است و تمام جریان اقبال اقبال را برایش نو این یک دروغ قا،آشتم که من برایش نو
ولیت خودم ئمسقبول با را زودتر نوشته من عنوانی نصیر مهرین  تقاضا مینمایم هر چهاحتراما  نالینجرمن آ افغان

 نشر نماید. تا رو سیاه شود هرکه...
 
 
 خیرهللا منور چند روز محدود تحت نویسد، که ر اضافه نموده میگاقای مهرین در همین نوشته خود در جای دی -۲

از زندان رهایی یافت . من  هاز یک مدت کوتا دداشت بع نورستانی نظر به شناخت که به عبدالقدیر ، ویبود حبس
 گعاری از حقیقت است خیرهللا منور تا روز هفت ثور در زندان دهمزن برایش نوشتم که این ادعا شما کامالا 

 همرای پدر خود محبوس بود.
 
که این ارقام  ،وانمود نموده نفر ۴۴ کودتا چیان میوندوال که در کودتا شریک بودند لست در قای نصیر مهرینآ -۳

در ان دیده شد که انها  یاص. در ان لست که اقای نصیر مهرین ارایه کرده نام یکعده اشخاست راق نبودهخالی از اغ
  نه تنها که وقت و زمان انانها در .بودندملی افغان و بانک  بانک پشتنی تجارتیان در زمان سلطنت قرضدار

ان سینما بریکوت سید  ) مثال عمدهٔ  ،ندتادیه نکرده بود هم نراآپولی  تکتبودند بلکه  نکردهتحویل  پولهای بانک را 
 ردید.(گپولی ضبط دولت  تکتکابل که در مقابل تادیه پول  گدهمزن کاغذ در چوک

فته گنظر به فرمان مقام ریاست جمهوری انوقت که  بانکهارفتاری کودتا میوندوال این مقروضین گل از یک هفته قب 
اصیکه خشده بود اشخاصیکه مقروض دولت هستند باید هر چی زودتر حسابهای بانکی خود را تصفیه نماید اش

توانستند حسابهای خود را تصفیه کردند از انجمله یکی سید کاغذ بود ولی کسانیکه نتوانستند انها را تا وقتی تصفیه 
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بانک ملی افغان نوقت آقضیه کابل بانک امروز عین قضیه دیروز  زندانی شدند، در زندان انداخته ات شانحساب
ویان گروغم که تف به دفته اگر من گ. ادر لست کودتاچیان عالوه نموده نها را نیز آمهرین نامهای  ولی اقای بود،

ردد تف کردن به گناه میگمیبندد وی اول مرتکب قلم است کسیکه تهمت ناحق  ویان بی احترامی بهگیا تف به دروغآ
 .جایز استار گناهگ

 
فتن را نداشته گران حق حقیقت گباشد و دی ر سایت وزین افغان جرمن انالین در انحصار یک شخص معرضگا

ر گکه ا ونه اصول ادب است گ. این چنمایم قطع میسایت وببا من همکاری قلمی خود را باشد پس از همین روز 
 کهر کسیگولی ا ب کند فرقی نمیکندنظام جمهوری را داود شاهی خطا ،اهانت کند ه باشدهر که خواست به انش خود

 ل باران میشود.گبسازد باز جانب مقابل به صد نام ناشایسته وی را متوجه 
  

 
 پایان                                                               

 
 نوت:

ویند عاقالن گ میکشیدصالح محمد فطرت. خوب است که اینقدر دانش دارید که یک غلطی امالیی را به روی مردم 
عوض من که ب یله بکار نیستالگاز شما  نکردیی ونه اعتراض بیجا نمگاین  نر عاقل میبودیگا د.نردگنقط ن سپ

 ود غازی است تا بحالسلطان محم محترم داماد ،د نظامآن هم اینکه راشعلت داشت  درجه نوشتم ۱۶۰درجه  ۱۸۰
 ۲۰بهمین خاطر  خیشاوندی دارد من هم فیصد  ۲۰ یهائمحمد زامالل نظام به خاندان محمد نادرشاه شهید و میرمن 

 بخورد.  شان فیصد بدرد ۲۰یک وقت این  فیصد درجه اش را کم ساختم میشه که
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