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                              ۲۰۱۵مارچ، ۶                                ماللی موسی نظام                                                       
 

 افغان جرمن آنالینروبرو با دست اندرکاران پورتال معظم 
 

ئی از مواد منتشرۀ اعالمیۀ ارزشمند درین جای شکی نیست که اصل احترام و مراعات آزادی فکر و بیان که جز
حقوق بشر می باشد، با وسائل وسیع ارتباطات جمعی، ما هموطنان مهاجر را فرصت و مجال اینکه از اقصی 

مطبوعاتی، در موضوعات تاریخی، اجتماعی و سیاسی افغانستان نقاط عالم با هم بپیوندیم و با امکانات روابط 
عزیز که خانۀ همه ملت افغان شمرده میشود، حصه بگیریم. بدون زره ای اغراق باید ادعا نماییم که دربین فعالیت 

 ،با تحمل دشواری ها، احترام به اصل آزادی افکار جرمن آنالین های مطبوعاتی بیرون وطن، پورتال وزین افغان
، ایجاد آرشیف های مختلفۀ آموزشی برای آشنایی با «تاحد زیادی»یطرفانۀ واقعیت های تاریخ مملکت افشاء ب

ستثنایی ا و امثالهم، گام کلتور، ادبیات و ثقافت افغانی، آرشیف آثار علمی و تحقیقی توجه به عرضۀ آخرین اخبار
داشته است. این تالش پیگیر و فراهم آوری اینهمه بر ،هموطنان از اقصی نقاط عالمبه و مثبتی را برای خدمت 

معلومات و منابع قابل مطالعه را البته که اشتراک و آثار هموطنان گذشته و حال ما سبب گردیده است، ولی تنطیم 
ملی، بدون شک به همت و تالش شبانه روزی اعضای آن منوط و مربوط  وزین امور چنین یک سایت انترنتی

ه خویش را نه در صف محققین میشمارم و نه در ردیف دانشمندان و مؤرخین، مؤفق گردیده ام میگردد. اینقلم ک
مضمون و نوشته را درین مدت  ۲۴۳که با توان محدود ولی عشق بزرگ به وطن و هموطنان مظلوم در حدود

ف می نمایند و آرشی برای این پورتال معظم فراهم نمایم که با اهداف و عقاید غیر قابل تغییر اینجانب هم آهنگی
مطالعۀ این آرشیف آزادانه به دسترس خوانندگان قرار داده است.  آثار بقیه همکاران قلمی، همه را پورتال مانند

 در پهلوی مبارزه و تالش برای تأمین حقوق بشر، حقوق زن و طفلثابت می سازد که منحیث یک افغان مهاجر، 
زنان افغانستان و اکثریت موجودیت مظالم و خشونت وسیع در حق و توجیه و افشای حاالت زار آنان با  وطن

تقاضای حقوق آنان برویت قانونیت، همچنان با تالش پیگیر عالقمند دسترسی و فراگیری رویداد ها و واقعات 
مبرهم تاریخ سرزمین خویش هم میباشم. بدون شک آگاهی به واقعات تلخ و شیرین افغانستان عزیز حق همه 

ست، ولی تحریف تاریخ و عقده مندی ها و انصراف دادن ذهنیت های مردم از آنچه واقعاً رخ داده هموطنان ا
است، کار عده ای است که مرام و انگیزه ای برای منظور شان متصور میباشد. البته درچنین حاالتی در پناه 

مانت نماید نه افترا و سفسطه احترام متقابل، ارائۀ اسناد و مدارک، حقوق طرفین یک مباحثۀ منطقی را باید ض
 .که پورتال  دقیقاً زمینۀ نشر آنرا فراهم آورد سرایی با دشنام را

متأسفانه از مدتی به اینطرف با پامال کرامت انسانی و تعرضات منافی آداب و اصول مطبوعاتی، استعمال الفاظ 
افتراات غیر اخالقی، صفحات دریچۀ و کلمات نا هنجار در مورد اشخاص و مربوطین آنان، مخصوصاً تهمت و 

« تضمین»تعیین و  نظریات خوانندگان را برعکس آنچه را پورتال افغان جرمن آنالین خود منحیث پالیسی نشراتی
مطبوعاتی معظم جهانی را  ز همه، اعتبار و حیثیت این تشکیلکرده، اشغال نموده است که این حالت بیشتر ا

قابل توجه: پورتال افغان جرمن آنالین ضمن انکشاف مزید این امکان را در اختیار :» :صدمه و لطمۀ بزرگی می زند

می گذارد تا در قسمت مضامین خاص و تنقیدی تبادل افکار صورت گرفته بتواند. دراین فرصت اکیداً به توجه رسانیده 
کننده، افترا آمیز، توهین آمیز، تهدید میشود که: عبارات مطالب مندرج اظهار نظر نبایدحاوی عبارات غیر قانونی، تخریش 

کننده، مخرب، مستهجن، خالف دین و مذهب، مسائل جنسی، تبعیض طلبی، و یا بصورت کل خارج چوکات کرامت انسانی، 
 «عفت قلم و عفت کالم باشد، ورنه به هیچ وجه به نشر رسیده نمی تواند...

چنین هوشدار محترمانه ای را فروری  ۲۰قلم مدت ها قبل از چنین قوس نزولی ای در همان دریچه بتاریخ  این
، منتشر نمودم، ولی دردا که بعد از انتشار در دریچۀ تبصره ها منحیث یکی از همکاران اولیۀ این سایت وزین

برای هموطنان که فامیلی سرسام آور  ، توهین، افترا و مخصوصاً نشر موضوعات غیر مهمشد آن طوریکه مشاهده
پورتال هیچ ارزش تاریخی و ملی و اثباتی بر استناد را که تاریخ بر آن استوار بگردد، نداشته است، با جهانی 

 قلم، بیش از پیش رونق گرفت: عفت واالی استعمال الفاظ بسیار دور از ادب و 
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 هموطنان ارجمند،
به سلسلۀ مباحثات و مذاکرات بر گذشتۀ افغانستان عزیز، مخصوصاً آن قسمت از تاریخ وطن که شهود عینی و 
استناد و تحقیقات بیطرفانۀ فراوان از برکت و امکانات تکنالوژی و انتر نت و منابع مستند داخلی و خارجی هر 

 ز قبل بیشتر در دسترس قرار میگیرد، الزم است که به نکات ذیل توجه و دقت صورت گیرد:روز از رو
دریچۀ نظریات و عقاید هموطنان درین پورتال ملی برای شاخ شکنی، جدال غیر منطقی و توهین و تهمت  -اول

ی از به پشتیبان بر فامیل ها و اشخاص انفرادی ای که نظریات دیگری دارند، تعبیه و تعیین نگردیده، بلکه
احترام به عقاید مختلفه و دقیقاً برای افشاء حقایق احتمالی هموطنان در موضوعات غیر شخصی، ملی و 

 آموزنده که هدف اصلی است، ترتیب گردیده است.
گرچه در باالی این دریچه ها، همیشه درخواست احترام به همدیگر و جلوگیری از بیحرمتی، استعمال الفاظ 

مطبوعاتی که برای حیثیت خود پورتال هم موجبات بی اعتمادی و رنجش خوانندگان را فراهم می  دور از ادب
آورد، جداً و مکرراً به چشم می خورد، چنانچه که عده ای از هموطنان در پهلوی ادعاهای رویداد های 

ر عقاید شان را بر اصراتاریخی، با مخالفین نظر، دست به تهمت، بی احترامی زده و دور از واقعیت ها، با 
خوانندگان تحمیل می نمایند. این اشخاص یا میدانند یا متوجه نیستند که که آب زور گرچه باال میرود، ولی اگر 

 با ارایۀ اسناد و باید سرسبزی و خرمی را در قبال نداشته باشد، به جایی نمی رسد. نظریات مختلفۀ هموطنان
 منابع صورت گیرد، نه با الفاظ بیمورد و توهین به طرف مقابل.

افغانستان خانۀ همه مردم افغان است، تاریخ آن تاریخ یک ملت است، این تاریخ را باید با اسناد، مدارک و  -دوم
ر یا آنطوریکه منابع معتب تحقیقات مؤرخین و محققین و تا حدی با اظهارات شاهدان عینی، یا به اثبات رسانید و

مختلفۀ داخلی و خارجی ثابت مینمایند، پذیرفت. درچنین مورد رویداد های مهم وطن مثل همین آقایی بنام عبدهللا 
از کلیفورنیا که حتی از معرفی خویش اباء می ورزد و از مدتی درین پورتال عقاید عجیب خود را مثل تیری 

بدون استناد یا ذکر منابع تاریخی، با جمالت توهین آمیز و ذکر نام که بی هدف از تاریکی حواله گردد، 
اشخاص بصورت بسیار سخیفانه و جمالت نا مفهوم که بیشتر با عقده مندی و خشم همراه است، برای تحقیر 

 اگر دری خاص وی قابل درک مقصد نامبرده باشد.آنهم  شخصیت های تاریخی، ابراز می دارد. البته 
ذاکره باالی جریانات وطن حق همه هموطنان است که دقیقاً فقط به منظور آموزش و افشاء گری بحث و م -سوم

حقایق برای عموم و نسل های آینده صورت بگیرد، ولی باید بدانیم که همه خوانندگان این پورتال متوقع اند که 
ارک و به منظور کوبیدن اگر ادعای قسمت های مختلفۀ حوادث افغانستان بدون نشان دادن و استناد بر مد

نظریات این و آن به اساس دشمنی و خصومت، صورت بگیرد، بجایی نرسیده و با اتالف وقت، ذهن آنان 
مغشوش میگردد. پس همکاران قلمی درین آیینۀ جهان نما حق مطرح نمودن مسائل شخصی را نداشته و اگر 

بع و استناد منطقی، صرف از احساسات و نوشتن برای ادعای رویداد های وطن بر منابع گوناگون بدون ذکر من
برای همدیگر استفاده نمایند، نه از  و فایس بوک جمالت بی پایه و اساس کار میگیرند، باید درین حال از ایمیل

 یک پورتال جهانی.
درین جای شکی نیست که جریاناتی همیشه در مطبوعات باعث و انگیزۀ یک قسمتی از تاریخ  -چهارم

یت که سبب گردید تا واقع« حبیب هللا بچۀ سقاء»میگردد، مثالً همین جریان کنفرانس لندن در مورد  افغانستان
» ها و گوشه های زیاد تاریخ کشور به دید هموطنان قرار گیرد. حاال هم می بینیم که چگونگی شهادت مرحوم

سمت زیادی از جریانات و دست باز گروه پرچم در ق «محمد داود»در عصر مرحوم « محمد هاشم میوندوال
در تاریخ افغانستان، از جانب دیگر « غالم حیدر خان چرخی»مشابه از یکطرف و رول و تآثیر فامیل مرحوم

از مدتی برای افشاء حقایق در دریچۀ افغان جرمن آنالین، مطرح گردیده است. بنابر آن باید اتکاء بر چنین 
بع مختلفه، نه با پرتاب تیر از پشت در تاریکی صورت جریاناتی بر روی استناد دقیق تاریخ و ذکر منا

 گیرد.حقیقت امر درین مبحث روی این اصل استوار است که:
 یا سخن سنجیده گوی ای فرد دانا، یا خموش! 

 با تقدیم احترامات، 
************ 
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که مورد توهین و چون عدم توجه اولیای افغان جرمن آنالین ارزش و اعتبار دریچۀ پورتال و نویسندگانی را 
ب از حد گذشت، مکتو« نمونه را در همین عریضه مطالعه نمایید»افتراء، زن ستیزی و تبعیض وبرتری ستانی

آتی را برای جلب توجه شان به چنان یک موقف غیر قابل باور و اغماض در تضمین آنچه برای حفظ احترام و 
 حترمانه ارسال داشتم. عذت نویسندگان پورتال در زمینه، قایل گردیده بودند، م

 
 

 ۲۰۱۳سوم مارچ، 
 

 محترم قیس جان کبیر مدیر مسئول پورتال افغان جرمن آنالین،
 

با درک اینکه همه مراجعین افغان در پورتال افغان جرمن آنالین از حقوق و آزادی بیان برخوردار میباشند، 
نشر شده، باوجود تذکر پورتال در مورد شکی نیست، ولی یقین متوجه شده اید که در دریچۀ تبصره بر مضامین 

مراعات اصول ادب و جلوگیری از توهین و بد و بیراه بر اشخاص و فامیل های آنان که سابقاً مهم تلقی میشد، 
مخصوصاً که طرف مقابل مراعات ادب و اخالق مطبوعاتی را بجا بیاورد، دیده میشود که یک سرسامی و از 

د. در مورد توهین و استعمال الفاظ بسیار خجالت آور و مطرح نمودن هم گسیختگی آشکارا بچشم میخور
موضوعات غیر ضروری صحیح یا اکثراً غلط برای خوانندگان، که کامالً جنبۀ شخصی بی ادبانه را داراست، 
 اولتر مقام و حیثیت خود پورتال صدمه میبیند و یکنوع صفحات بی لجام و دون سویۀ سایت خاوران و امثال آنرا 

 کامالً مجسم میسازد.
زمانیکه در پورتال موضوع مورد بحثی در تاریخ  افغانستان مطرح میگردد، البته که حق بیان نظریات برای 
همگان موجود است، ولی آیا درین سایت جهانی که در چغچران، غوربند، برکی برک، سرخ پارسا سدنی، جده، 

باشد، الزم است که خوانندگان آن مکلف به خواندن و تحمل پشاور، کابل و مسکو در عین زمان قابل مطالعه می
دشنام های نا روا و الفاظ بسیار زشت و تهمت های کوچه بازاری و الفاظ نا مفهومی که نزول شان پورتال و 
دری زیبای مملکت است، گردند؟! برعالوه آیا ستندردی در السنۀ افغانستان نباید موجود باشد که خوانندگان را 

ری دیگکه دقیقا گماشتۀ از مدتی هموطن مجهولی هوم بعضی از نوشته های منتشر شده رهنمون گردد؟ مثالً به مف
که خود زیر بته ای پنهان شده و با تیر های زهر آگین و بی لیاقتی، نه تنها همکاران شریف  ، درحالیکهاست

اذیت مینماید، بلکه با پشتیبانی جاهالنه پورتال را که زحمات شان سبب رونق و تنوع مسائل ملی گردیده، آزار و 
مرحوم محمد داود و شهید »موجبات توهین و تحقیر شخصیت های تاریخ منجمله  ی وطنو تحریف رویداد ها

 فراهم مینماید.  و کامالً  را که مطرح هستند، هم دقیقاً  «میوندوال
افراطی از آزادی فکر و بیان است، پس پیروی « ؟»!اگر علت اغماض و ندانم کاری تیم شما در زمینه، صرف

را که با عقدۀ های شخصی، زن ستیزی و  درین مورد حرفی ندارم، باور بفرمایید که توهینات سفسطه سرایانی
و  به لطف خداوند و صفای ضمیر عدم دسترسی به واقعات تاریخی افغانستان، میزبان صفحات پورتال میگردند،

حترام، اولی حیرت میکنم که سراشیبی ایکه این چنین اشخاص برای ؛فع میتوانموجدان پاک، تا قیامت هم شده، د
اند، هیچ شما را متوجه نمی سازد. یعنی که شاید خستگی و آزردگی  نمودهفراهم  جهانی پورتال این حیثیتعذت و 

ضوع مباحث انصراف از مو»پالن دقیقبا خوانندگان جهانی پورتال از نوشته ها و مزخرفات توهین آمیزی که 
، هم در روش مطبوعاتی تان تغییری مطرح میگردد با شتارت  و عدم استقرار اصول مباحثات منطقی «اصلی

 را وارد نمی نماید.
در عصر داود شاهی، به حکم  «میوند وال»مرحوم البته مثل کانفرانس لندن در مورد بچۀ سقاء، موضوع  قتل 

تاریخ دریچه های مباحثات را باید بگشاید، ولی آیا شما ترجیح میدهید که این مباحثات را که باید حقیقت گشا و 
با هتک حرمت به نویسندگان شما رهنمایی و تنظیم سفسطه سرایان خاصی آموزنده برای نسل های افغان باشد، 

رفی ندارم، ولی یک سلسله مقاالتی است که باید در موضوعات متذکره حقیقت نمایند. اگر جوابتان مثبت باشد، ح
 گشا باشد که نشر میگردد. 

منطق، اخالق مطبوعاتی، عفت واالی قلم و نقش  طور نمونه یکی از تبصره ها را برای ارزیابی شما از نظر
باید متحمل خواندن آن گردند،  سفسطه سرایی و مطرح نمودن موضوعات بی ارزشی که خوانندگان بیچارۀ پورتال

فرقه ت مقام فامیلی وکه با اتکاء به ارتباطات وخدمت تان تقدیم مینمایم، مخصوصاً که عده ای سخت میکوشند 
 .بکشندافغانستان مردم  تفاوت های طبقاتی را هنوز هم به رخ بالی ملت افغان است، درد بزرگ و که  اندازی
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  با تقدیم احترامات، 
 

  02.03.2015 :تاریخ     ویرجینیا ایاالت متحده امریکا :محل سکونت    بازقاسم  :

 

 
 قابل توجع خانم ماللی موسی نظام!

 
نمی خواستم درباره نوشته شما چیزی بنویسم آنهم بخاطر ګل روی چند تا دوستان و عزیزانم. متل داریم که 

 میګویند.
 مجبور میګردد. به یک سیلی ده روی درد میکند، ولی ګاهی انسان

شماناحق باالی اعلیحضرت محمد نادر شاه و سردار هاشم )محمد هاشم ختم( قهر و غضب هستید آیا می  -1
 دانید که در آن زمان افغانستان در چی حالت و موقعیت قرار داشت.

 
 از برکت اعلیحضرت نادر شاه و سردار هاشم خان یک تعداد افغان های ما صاحب یک زندګی نسبتاً  -۲

 مرفع ګردیدند که یکی از ان فامیل ها فامیل شما بود.
 

این شما بودید که در طول پانزده بیست سال ګلو تان را به خاطر پسر محمد نادر شاه پاره کردید ولی حاال که 
 درجه تغییر جهت دادید.  ۱۶۰مطمئن شدید که هم ظاهر شاه و هم جنرال عبدالولی به دیار ابدیت پیوست 

 
ی موسی نظام فکر می کنم که نظام سیاسی و اجتماعی تان درهم و برهم شد، آیا از یاد تان رفته در خانم مالل

روز محکمه برادر رئیس جمهور فعلی داکتر احمد شاه احمدزی و قوی کوشان مدیر مسؤول اخبار امید که 
احمدشاه احمدزی از  شما به طرفداری قوی کوشان به محکمه، آن هم به خاطر ضدیتی که شما به آقای داکتر

دوران فاکولته داشتید تشریف آوردید و شما باالی شیرشاه زمانی که شاهد صحنه جنګ و عداوت آقای 
احمدزی و قوی کوشان بود قهر شدید که شما برای چی اینجا آمدید و شما خود در آنجا نبودید، ولی شیر شاه 

نشان داد. راستی شما حق بجانب هستید در  جان برایت رسید خریداری ګروسری و مواد خوراکی را بشما
در یک هوتل سفر نګفیلد که آقای  ۲۰۰۸آنوقت اشرف غنی انقدر مطرح زعامت آینده نبود ولی در سال 

اشرف غنی در آن وقت مسؤول انتقال قدرت به اردوی افغان بود و هر کس فکر می کرد که بعد از آقای 
چقدر چاپلوسی به آقای اشرف غنی می نمودید. در آن محفل کرزی وی چانس زیاد دارد شما در آن محفل 

 من و محترم انجینر احسان هللا مایار باهم پهلو به پهلو نشسته بودیم. با خود ګفتم.
 ای خدا چرا انسان ها این قدر زود چهره خود را بدل میکند.

 
 لی فعالً به همین اکتفا میکنم.خانم ماللی! باور نمائید بسیار چیز ها برای تان دارم که بروی تان بکشم و

 

تا جایی که من عبدهللا جان از کلفورنیا می شناسم وی از شما کرده به خاندان 
غازی امان هللا نزدیک است وی یک سر سپرده غازی امان هللا خان است وی 

 یک شخصیت خانزاده و نواب زاده است.

 نه مسایل تاریخی. چون حقوق را خواندید بهتر است مسایل حقوقی را پیش ببرید
 

 امید وارم حل مطلب شده باشد.
************ 

بعد ازینکه خبری در زمینۀ مکتوب ارسالی از اولیای محترم پورتال شنیده نشد، چون روش اهانت آمیز بیدریغ 
به اشخاص و نوشتن آنچه برای خوانندگان باعث بیزاری وتخریش روانی می گردید، دوام یافت ،الجرم با عده 

منجمله، محترمان اعظم سیستانی، احسان هللا مایار، حمید  و صاحب نظران مسائل ملی مملکت نویسندگان ای
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مذاکراتی در زمینه به عمل آوردیم، آنها هم به این نظر بوده اند که به بهانۀ آزادی افکار، چنین رویه انوری، 
سته به مطبوعاتیان وابد این تشکیل و همه و ترتیبی را که پورتال افغان جرمن مجاز دانسته، شایستۀ حیثت خو

هم مذاکرات مفصلی داشتیم و مکتوب ارسالی به  نمی باشد. به همین منوال با محترم داکتر عبدهللا کاظم آن
پورتال را هم برای شان ایمیل نمودم. حال طوریکه دیده شد، اگر همین پیام توهین آمیز ضمیمه را در دریچه 

و شایسته است که خوانندگان بازهم آنرا با تمام پامال شدن عفت واالی قلم مطالعه نگهداشتید، فرقی ندارد 
 همان»!« از قلم توانای  «نصیر مهرین»  به محترم آقای اقالً نامۀ سرا پا دشنام و بی استدالل نمایند، ولی

نۀ اهانت و دشنام از سایت پاک گردید. امیدوارم به این نکته متوجه باشید که اغماض شما در زمی را هموطن
 نبه همکاران وفادار پورتال باعث نومیدی و تأثر آنان میگردد، آشکار است که با نشر چنان نوشته های توهی

مراعات آداب و اصول  بر تان، نه تنها همکارانآمیز و خجالت آور مغایر پالیسی مطبوعاتی پورتال در مورد 
 را هـــم با نـــشر جواب برای آقـــای « محمد داود خان»وم مرح دید و دقیقاً بر علیه پورتال اقدام نموعفت قلم، 

پذیرش واسطه بازی خوار ساختید، بلکه بر همه مبارزات صادقانۀ انظار با داستان طوالنی ، در «مهرین» 
اینقلم برای ملت افغانستان در راه وحدت ملی، حقوق زن و طفل افغان و افشای رویداد های تاریخ بگونۀ 

عمداً « شما» من در اعادۀ حیثیتی که « حق»هم پا گذاشتید. البته حتی زحمت معذرت خواهی را که  ،مستدل
 ید، هم بخود ندادید. خوب است آگاه گردید که اهتمامی که وظیفتاً در تشریح احوال زار زنان وطننموده اپامال 

 ، بر چه موضوعاترفتمیگ روشنی بر تغیرات اخیر حیات آنها، باید برای روز هشت مارچ صورت و
 دلخراشی از جانب شما هدر میرود. 

 آرزومندم در پیشرفت امور مطبوعاتی کامیاب و مؤفق باشید.
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