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۲۰1۵نوامبر  ۲۵                                           ی موسی نظام                                         مالل  

 

 آقای سید عبدهللا کاظم، انصاف و منطق هم چیز های خوبی هستند
 

 سید عبدهللا کاظم، بعد از سالم،محترم 
شما تحریر گردد، در عین  «جدید یا قدیم»از قضاء هرگاه که سطری از جانب هموطنان در مجموع، علیه عقاید 

و با ارایۀ الفاظ دور از ادب قلم داد وبیداد و توهین  میسازدزمانیکه شما را تا حد آخر بر افروخته و عصبانی 
نځی هکه خارج از ساحۀ تعلیمات پوهم و ستایش از کار های مطبوعاتی تان « خوشحالم»، جمالت تان با مینمایید

تقد هرگز مع« ار گویدشک آنست که خود بوید، نه اینکه عطم»غاز می یابد، یعنی که بر مصداق اقتصاد است، آ
نبوده اید. نظری به جواب گویی های چپ و راست تان به نویسندگان و هموطنان ذیحق افغان تان بیندازید، مگر 

در  ،و با کدام حدود و ثغوری به شمول فیس بوک ها و ایمیل ها جناحچند و جناب تان در یک زمان با چند نفر
 ان نگذاشت که مضمون تحقیقی و تحلیلی اخیرمثالً، کم حوصلگی مفرط مجالی برای ت ؟جدال دایمی قرار میگیرید

نوشته های خود  «قطع و سرش»را تا پایان مطالعه نمایید و با عجله دست به جواب و « آقای ولی آریا»محترم 
برده، عاجل صفحاتی را سیاه نمودید و البته بعد از نشر  تخصص مطبوعاتی تان است نام خدا و دیگران که

که راه گریز از « عقده مندی»ریچه، ایشان راهم مانند دیگر مخالفین قلمتان، مهر در د ، الجرمقسمت اخیر آن
کسی که خود را محقق و هر استدالل، جواب گویی مستند و منطقی در مسائل افغانستان عزیز است، تاپه زدید. 

ظر ن ،و با دلیل و استناد پیش آمد نماید با همگان باید در چوکات احترامات متقابل و ادب ،عالم قلمداد می نماید
قرار گیرد که به  باید تحت چه نوع فشار روانی این موجودمگر .محترمانه رد نمایدو مندی با حوصلهمخالف را 

که « نشخوار کردن»، بتواند ازاصطالح سخیفوی خانم بودنانسان دیگری، صرف نظر از افغان بودن و 
ل البته مطالعۀ ایمیروانی را عدم تعادل  چنین ین؟! ابر حسب عادت ، ولواست کار گیرد اتخاصیت تغزیۀ حیوان

ایجاب این را مینماید که فامیل از جانب فعل و انفعاالت روانی آشکارا میسازد و هایی هم که در دسترس است
 .شما پریشان گردند

مرور نمایید، اثرات عدم کنترول روحی را با مورد اینجانب یکبار خود در  ،ماه ۲3 یر تان را دراگر نوشتۀ اخ
یوه و به ش دور از ادب قلم که از استدالل منطقی یک نویسندۀ فاضل و متعهدبسیار ال جمالت و توهینات، استعم

و در دریچۀ  ، چنانچه عدۀ زیادی از خوانندگانکامالً بدور است، به چشم سر مشاهده مینمایید اخالق نگارش
نین چبلی نوشتن  اینرا بیان داشته اند. و صراحت ، با تأسف«عبدهللا شکاک»هم هموطنی بنام آقای ها تبصره

تحلیلی و تحقیقاتی از ایشان دیده کور خود و بینای مردم..... هیچ » تحریر که راجع گردد چون به هرتوهیناتی 
نشده است و فقط با نشر مطالب تکراری و حمله براین و ان خود را نویسنده می شمارد و به هرسو دهن باز 

بدون شک از وقار آدمی میکاهد و به قول معروف: تا  ......«ر در یخه خود فرو برد وباید کمی س ....میکند و
  عیب و هنرش نهفته باشد. - فرد سخن نگفته باشد

دریچه ها و تعیین شرائط درج ی در اینکه وبسایت افغان جرمن آنالین باوجود درج و تعیین شرایط نظر ده
توهین و دشنام منافات داشته باشد، اصولی  طرح نموده  در مراعات عدم مضامینی که با آداب تحریر، عفت قلم و

 که این چهارکنج خانه و سر بام همسایۀ نباید فراموش شود ندارد. بینیم به تعهدات پابندی میاست، ولی قراریکه 
، این یک میدیای جهانی و از روی مراعات دم نزنند را تعدادی بشنوند ها چهارباغ نیست که چنین هتک حرمت

 حدی هکه البتقبل از معیار فضل و سویۀ آنان رجحان داشته  ب و نزاکت افرادابر اد زمینۀ قضاوت یقین که است
 بر آن متصور نیست. هم
، شما را به کاذب شما از احوال من بیان داشتهاوضاع روحی ای که تشخیص  تلقین ندارد که دلیل ،برعکس 

هلل قبل از همه کار های روزگار چون الحمد ارگی با این قلم را داشته باشید،ادعای شیر خوولو که ، تشویش اندازد
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م گویی و از من مه ام....حق مسلم همگان را در آزادی های فردی بجا آورده ااحترام به خود و دیگران را آموخت
شریف آن میدانم و باید گفت  ملت....و افغانستان و مسایل آنرا حق همه .مه انمود که خاصیت مستبدبن است، حذر

حواله  به فضال و صاحب قلمان افغانهر روز که  چپ و راستی همه تیر اندازی های زهر آلود در مورد این که
  خود شکن، آیینه شکستن خطاست!عالمی فرموده است که: بیاد آورید که  میدارید،

که  راقوماندان هوایی و دافع هوا « خان عبدالرزاق»جنرالمظلوم  مرحوم بلی، درست فرمودید، من سهواً اسم
نوشتم که از هموطنان معذرت میخواهم،  «خان محمد خان» بخشش نموده اید، [یئهوامدافعۀ] لقب نوی به وی بنام

 یبا تهمت ناروا ،آن عدۀ دیگرو  «و عبدالرزاق خان خان محمد خان شهید»اید زیر تأثیر مظالمی که در حق ش
ای شما به رواج چپی ه ولی شد. یو یا مانند هر بندۀ خدایی اشتباه تایپ ، واقع گردیدمهصورت گرفتثبوت بی 

از اً عادت ، یعنیکنارروند« کلیات»از درک  تا مردم میسازید که« جزئیات»دایم ذهنیت ها را متوجه  افغانستان،
 .ماست مو می کشید

 ،خوشبختانه عادات ما در بسی موارد، مخصوصاً در زمینۀ عقده های خود بزرگ بینی از هم متفاوت است. نخیر
شیوۀ و  به فضل و دانشی رسیده ام که به رواج نموده ام و نه من طالب العلم،ی حقوقدان بودن ادعاهرگز من نه 

را شرمندۀ چنین القابی  هستند که همیشه اینجانب «سیستانیاعظم »بلکه این آقای  شما به آن مباهات نمایم،
 .رمبا شرمندگی معذو ایقی مینماید که از نوشتن آنافترات شما مرا مجبور به بیان حق اجباراً  حاال ولی ،مینمایند
است که در همان پوهنځی حقوق در چهار سال جمع چنین ، در گذشته های تعلیمی ما در افغانستان عزیزقضیه 

و برای ارج گزاری به مقام   ، وظیفتاً نمرات بلند ترین را برای خویش منحیث یک زن افغان نو از حجاب بر آمده
ساختم، بلی برای من بورس آلمان داده نشد که بعد از رد در یکسال، برخالف تعامل، وسیله ای برای میسر زن 

 بورس پوهنتون واال چهار سال چانس دیگری دست و پا نموده و از اطریش مدرکی بدست آورم، بلکه با پیشکش
، ندسر ساختمی سخت گیر انسویو استادان فر راه تعلیمات عالی تر را سوابق تحصیلی «پاریس -سوربون»مرتبت 

 باتو تخری در پوهنتون و نفوذ روز افزون از قبولی آن پیشکش به دلیل فساد اداری با ناتوانی البته که من
قبل ازینکه هوا خواهان » چپگرایان و راست گرایان افراطی در یک محیط پاک تحصیلی، منصرف گردیدم.

 سخی محترم داکتر محمد حیدر و آقایبگذارند، استادان من  ادعا، انگشت ردی بر شما زیر چادریعلنی و معدود 
 - از مأمورین پوهنتون شاهد چنین ادعایی میتوانند باشند هم غوثمصئون هنوز در قید حیات اند و محترم سمیع 

 «.د و مدارک پوهنځی حقوق هم باز می باشداسنا به البته راه دست یابی
در دریچۀ تبصره  «محقق و نویسنده»گردد تا منحیث یک رسم الخط یک  خوب است از هموطنان محترم تقاضا

ا ت مطالعه نمایندبازهم  رد اینقلمدر مو نوشتۀ جناب تان را و دننوانبر نظری بینداز ۲3بتاریخ  های افغان جرمن
مین میخکوب میگرداند، البته قبالً ازینکه مجبور را بر ز یانسان خودخواه باال بینیخود ادعای  که شود درک

، ابراز گردیده است در نوشته که در نهایت بغض و عصبانیت باشند استعمال کلمات دور از ادب و اخالق قلم را
  بپذیرند. از خواندن آن متوجه گردند، معذرت اینقلم را

ساخته اید که مقاالت من طالب العلم موضوعات تشکر میکنم، اول اینکه هموطنان را متوجه  بار دو شما بالً ازق
ادعای فضل که هرگز و مرا هم  و مثال ریکارد شکسته ای را آورده اید و بی مفهوم است اقتباس شدۀ تکراری

لی و  زهی سعادت!ممنون، و مطالعات فرموده اید.  مانند خودتان توصیه به بلند رفتن سویه نداشته ام، و دانشی
ا متوجه ، تبزنند نویسندگان این سایت آرشیف عندالموقع خوانندگان نظری به برای اثبات ادعای شما، خوب است

حقوق  ،حقوق بشرقانونیت،  باالی این قلم طوالنیث و استدالل برمبارزۀ شما به مباح و ضدیت گردند که مخالفت
از شما  یمثالً مضامینها میترسم به این آرشیف پالیدن زن و طفل مظلوم افغان تا چه حدودی میتواند باشد؟ یا هللا! 

و یا مرحوم  «زکریای ابویجنرال »بر خاطرات  »!«سرطان و یا حقیقت نویسی تان ۲6در مورد کودتای 
م و یا از جملۀ ده ها مضمون محتر یردگغور و مداقه قرار مورد یق، با تاپۀ حقاهم  «عبدالملک عبدالرحیم زی»

د. ینجانب قرار دهند نمایند و نامبرده را علیه عقاید امروزی تان به ابه این یکی بر خور «سیستانی اعظم» آقای
در مورد این طالب العلم، از سالهای زیاد، فعالیت من  از آقای سیستانی به قطر یک کتاب تشویق و ارج گزاری

آقای سیستانی  هایحال برای قبول یا رد ادعای  دارم.در قسمت حقوق بشر، حقوق زن و طفل افغان در آرشیف 
 «از نامۀ خانم سجیه و نوشتۀ ماللی نظام حمایت میکنم »تحت عنوانمختارید که  در مضمونی در همین وبسایت

 مینگارد:
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با ارجگزاری بر نوشته های خوب آقایان حمید انوری، مسعود فارانی و نجیب داوری و غوث جانباز، در حمایت "
وسی نظام م، ماللی از نامۀ خانم سجیه، باید اعتراف کنم که نوشتۀ خانم مبارز و نویسنده و تحلیلگر برازندۀ افغان

 چنان بر دلم چنگ زد که مرا واداشت تا سطور زیر را بنویسم:
تحلیل همه جانبه، منطقی و پذیرفتن نامۀ سجیه کامرانی از طرف خانم ماللی نظام، یک تحلیل واقعی از وضع 

 دکشور در شرائط حضور بیش از چهل کشور خارجی و مراحل انتخابات پر از تقلب دورۀ اول از سوی دو کاندی
تقلب کار و مردود، باعث خوشنودی خاطر من گردید و باور دارم که سبب خوشنودی هر آدم با انصاف دیگری 

 نیز خواهد بود.
ازین بابت اول به خانم نظام تبریک میگویم و ثانیاً به خانم سجیه که چنین یک مدافع توانا و با منطقی از جنس  

م ماللی نظام خوشبختانه هم قانون دان است و هم حقوق دان و هم زن را در کنار خود دارد، تبریک میگویم. خان
از جنس زن است. زنی که قرن ها در افغانستان از جانب مردان مورد سرکوب و اجحاف قرار گرفته و از هر 

یز از آزادی بیان محروم ا هنوز هم از حقوق برابری با مردان و ننوع حقوق انسانی خود محروم شده است و ت
از زمرۀ زنان آگاه و مبارز افغان است که درد زنان و مادران افغان را به درستی احساس می  نامبرده هستند.

را همواره با نوک قلمش  در افغانستان زن میپردازد و ناقضین حقوق زن کند و با منطقی قوی به دفاع از حقوق
 . "افشا و رسوا می نماید

خدای نکرده مورد تیر وی هم  ستانی در مورد این طالب العلم کهاینهم مشت نمونۀ خروار از قضاوت آقای سی
به این  هم کم و بیش نظریات شمابا موجودیت شهود جفایی بخاطر تضاد عقیدوی از جانب شما واقع نگردد. البته 

که به  رفتممنهم در جملۀ گروه بزرگ قلمبدستانی قرار گ ،وسیعالبته با تغییرات  که هدهه ها چنان بود شاگرد،
 نمیدانیم چه می نویسیم.با بغض و عقده و احساسات،  زعم شما 

 ،منونم مرا به یاد مقایسۀ قوانین اساسی عصر دیموکراسی و استبداد انداخته ایدتشکری دوم ازشما این است که  
نرا آ «محترم ف. هیرمند» خبرۀ افغان حقوق دان ار میکنم و انشاهللا به کمکاین پالنیست که مدت ها روی آن ک

ارایه  «حیدری نصیبه جان»برای مطالعۀ هموطنان تهیه خواهم نمود. اینکه نوشته اید که قانون جمهوریت را 
یعنی  ،در منطق است که عصبانیت سبب میگرددانحراف ، هم یکنوع کنمالعه ، بلکه من خصوصی آنرا مطننماید

. نامبرده را هم ضایع میسازیدخانم  و حق  منبع قانونیت دورۀ استبداد را شکل شخصی میدهیدمهمترین که اثبات 
 و عاجل. شفای بخیر
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