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  به قاضی موسی، مالنصوح سايت خاوران
 
  

جناب محترم قاضی سيد موسی عثمان اخيرًا مطلبی را به ارتباط نوشته های من در سايت خاوران به نشر رسانيده اند 
 فرموده اند که مکناتن ميگفته  هر چيزی را که در آن از عملکرد های مالنصوح به نفع انگليسی ها حکايت گرديده و

. که ما نميدانيم مالنصوح آنرا ميداند ، يعنی او ميداند که چگونه آزادی خواهان را با چماق دين از صحنه دور بسازيم
بدين ترتيب جناب ايشان در اين نوشته من را مالنصوح و خود را وطندوست و آزادی خواه معرفی نموده اند در 

  . عکوس اين قضيه به واقعيت مطابقت داردحاليکه م
اگر از حقيقت نگذريم خود جناب ايشان نقش مالنصوح را در راه بر آورده شدن اهداف موهن الل های بيگانگان 
بعهده گرفته اند تا همه گفته های کفر آميزو فرهنگ ستيزی های ايشان را عين ثواب جلوه داده و با مباحثات خارج از 

ل های ضعيف خود يخن بيگانه پرستان را از دست پاسداران عقايد و فرهنگ اين کشور رهائی موضوع و استدال
  .بخشند که اين  يک خيال باطل و تصور غلطی بيش نيست

  : " اگر خالصه از نوشته شانرا انتخاب نمائيم چنين در افشانی نموده اند
انگليس به خاطر تفرقه افگنی بين  اسوس مشهورج هندو "موهن الل"بود، که توسط .... يک شارلتان  "مال نصوح"

وطن پرست، دانشمند و آزادی  هر .شده بود استخدام ملت مسلمان ومتدين وآزادی خواه افغانستان در خدمت انگليسها
که ديگر قامت راست کرده ...خواه، که درآن عصرسربلند می کرد، او را باچماق دين ونافهمی چنان زدن می دادند،

بی جهت خود را زحمت ندهند، ....ودلقکان دين راخورده اند....ملت مادوصد پنجاه سال فريب سالطين قبيلوی....نتواند
در غير آن من در غندی .ديگراستفاده نکنند " کلتور"خر دين را ازدم قيضه نکنند وازمعاش دولت مستعمره و وزارت 

به خاطر اصالح جامعه .... چه می کنيد کش را ببينيدمی چينيم بادی را...خير نشسته ام، کيک های پوستن قلم شان را
اگرجواب مرا کسی به . وکشيدن گند وکثافات مال نصوح ها از پنچاه وپنچ سال به اينطرف به نام خود نوشته کرده ام

  " بزدلی به نام مستعارنوشته کنند عوض آن حق سايت دار بی وجدان را می دهم که ديده شود دال می پردياچپاتی
دفاعيه قاضی اين سايت در مقابل اعتراضيه من ميباشد که در آن نوشته بودم چرا سايت خاوران نوشته های اين 

شرک آميز اسداهللا جعفری را به نشر سپرده است؟ چرا در عين زمانيکه سايت خاوران خود را علمبردار دفاع از 
و سرعت را به " ص"نمايد که مسلح را به زبان دری ميدانند در رفع غلطی های امالئی سايت خاوران توجهی نمی 

... مينويسند؟ چرا گردانندگان سايت خاوران به انتشار کلمات کفر آميزی مانند لبخند خدا و " ع"و مسئله را به " ث"
  می پردازند؟ و چرا در راه ترويج اصطالحات ايرانی در افغانستان کمر بسته اند؟

يه بی ربط خود ميخواهند ساده لوحانه همه مسايل را بشوخی بگذرانند و حاال جناب قاضی صاحب آمده اند و با دفاع
 سال فريب سالطين قبيله و دلقکان دين را ٢٥٠نوشته اند که مال نصوح ها آزاديخواهان را با چماق دين ميزدند و ما 

ر نشسته ام و کيک خورده ايم ، خر دين را از دم قيضه نکنيد، تو معاش وزارت کلتور ر ميگيری ، من به  غندی خي
پوستين های قلم ديگران را می چينم ، بادی را چه ميکنيد کش را به بينيد، من پنجاه و پنج سال است که گند و کثافات 
مالنصوح ها را نوشته ام و اگر کسی جواب مرا بدهد من حق سايت دار بی وجدان را ميدهم تا به بينيم دال می پرد يا 

  . چپاتی
يا اين ها جواب همان سواالت و اعتراضاتی بود که من داشته ام ؟ آيا ميشود با لچری و ديوانه بازی آ! خواننده گرامی 

  مشکالت جدی و بزرگی را که دين ، زبان و فرهنگ ما را مورد تهديد قرار داده است حل کرد؟ 
نتظاری را داشتيد که در  سال نويسندگی را دارند چنين ا٥٥آيا شما خواننده گرامی از جناب قاضی صاحب که ادعای 

يک مباحثه منطقی و فرهنگی بگويند من در غندی خير نشسته ام و کيک قلم ديگران را می چينم ، بادی را چه ميکنيد 
  ! کش را به بينيد و اگر کسی جواب من را بدهد من حق سايت دار بی وجدان را ميدهم تا به بينم دال می پرد يا چپاتی

 سال بهمين ٥٥ی کوچه بازاری نيست؟ اگر همه نوشته های جناب ايشان در طول اين شما را بخدا اين حرف ها
  .ترتيب بوده باشد من فکر ميکنم جناب ايشان عمر گرانبهای خود را  به بيهودگی گذشتانده اند

 داشته من وقتی که تصوير فيلسوف مآبانه جناب ايشان را ميديدم بقول ايشان فکر ميکردم که بادی دارد شايد کش هم
باشد ، اما حاال می بينم که بادی دارد اما کش ندارد و وقتی از يخن ايشان بگيريم بعوض اينکه به جلو بيايند خود را به 

  . دنبال کش ميدهند
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نقطه جالب توجه ديگر اين است که اعتراضات من متوجه گردانندگان سايت خاوران بوده اما ايشان وقتی نتوانسته اند 
جواب قناعت بخشی را ارائه نمايند،  اين پيرمرد بيچاره را مثل افسران احتياط با تفنگی قديمی وارد ميدان کرده اند و 

جناب قاضی صاحب هم به همان طرفی که برايش نشان داده اند ! گفته اند که دشمن به همان طرف است بزن پهلوان
رده روان است در حاليکه پس لگد فير هايش بخودش بيشتر صدمه در حاليکه نه دشمن را می بيند و نه ميشناسد فير ک

  . ميرساند
 سال نويسندگی را داريد نبايد مثل کاکه های که سرفه کرده از ٥٥شما بعنوان کسی که ادعای ! جناب قاضی صاحب

ه هستم و حرف های از قبيل من در غندی نشست. پشت چلم بر ميخيزند و زمين به زير پای شان ميلرزد حرف بزنيد
کيک قلمهای تان را ميگيرم تا به بينيم دال می پره يا چپاتی شباهت به حرف های همان کاکه های دارد که هنوز دود 

  . چلم از شش های شان کامال تخليه نشده است
طوريکه از نام شما . بگذاريد که خود متهمين از خود دفاع نمايند. طرف نوشته من شما نبوديد! جناب قاضی صاحب

شما بهتر بود با يک قضاوتی عادالنه دربين مدعی و مدعی عليه حکم . پيدا است شما قاضی هستيد نه مدعی العموم
منطقی، منصفانه و قابل قبول خود را صادر ميکرديد نه اينکه شما هم آستين های خود را باال زنيد و به حمايت از 

اعتراضات مرا بخوانيد و بر حسب موضوع و مشخصات شما خوب است يکبار هم که شده . متهم و ارد ميدان شويد
فکر ميکنم مشخصات آنهای را که از شما بعنوان سپر دفاعی استفاده ميکنند تا . دو طرف به قضاوت به پردازيد

  . حدودی  ميدانيد و بخاطر تکميل دوسيه الزم است تا مشخصات من را هم داشته باشيد
 يک شخص غير پشتون، زبان مادری و پدری من دری ، غير وابسته به من يک فرد  مسلمان ، يک تبعه افغان ،

گروه ها و جريان های که شما فکر ميکنيد، مخالف نفوذ و تسلط فرهنگ های بيگانه  ميباشم و هيچ ارتباط  کتبی و يا 
گردانندگان با اعمال وزير اطالعات و کلتور همانطوريکه با اعمال . فکری هم با وزارت اطالعات و کلتور ندارم

سايت خاوران مخالف ميباشم در مخالفت قرار دارم چون وزارت اطالعات و کلتور بجز از مشاجره بر سر کلمه 
پوهنتون و دانشگاه نتوانسته است در هيچ عرصه ديگری از تهاجم فرهنگی بيگانگان ، به پاسداری از فرهنگ و 

 بکار گيری کلمه پوهنتون به جای دانشگاه نيز ناشی از اعتقادات مردم ما برخيزد و جنجال وزير فرهنگ را بر سر
حاال شما . تعصبات زبانی فکر ميکنم تا اينکه دفاعی از کلمات استندرد کشور و مقابله با اصطالحات بيگانه باشد

ميتوانيد با در نظر گرفتن مشخصات من و مشخصات گردانندگان سايت که شما را بال گردان خود ساخته اند در باره 
  . اعتراضات من قضاوت نمائيد

با توجه به همه مسايلی که گفته شد يکبار ديگر از شما سوال مينمايم که  اگر من بگويم شما چرا به خداوند واحد و 
يگانه که ذات او الشريک و بی همتا است شريکی قايل شده ايد آيا من مال نصوح هستم؟  اگر من بگويم که شما چرا 

رانی در کشور ما می پردازيد آيا من مال نصوح هستم؟  آيا مال نصوح به دفاع از عقيده و به ترويج اصطالحات اي
آ : فرهنگ اين کشور برخاسته بود و يا به دفاع از عقيده و فرهنگ بيگانگان ؟ اکنون با يک قضاوتی منصفانه بگوئيد 

خاسته ام مالنصوح هستم و يا شما که به يا من که بدفاع از معتقدات کشور و مبارزه با ترويج فرهنگ های بيگانه بر
توجيه اعمال گسترش دهندگان فرهنگ های بيگانه می پردازيد مال نصوح هستيد؟  فکر ميکنم  به اندازه کافی فهميده 

  . باشيد که مالنصوح کيست
 از اما يک آرزو دارم که برخالف ضرب المثل مشهوری که ميگويند از آتش خاکستر بعمل می آيد يکبار ديگر

شما ميدانيد که مالنصوح جد کاکا سيد احمد لودين بود که از مشروطه خواهان اول بشمار . خاکستر آتش بعمل آيد
ميرود و شخص کاکا سيد احمد بعلت مبارزه با دستگاه های استبدادی در دوران عبدالرحمن خان و حبيب اهللا خان 

ترتيب ميتوانيم بگوئيم که از خاکستر آتش بعمل آمده است عمری را در زندان های ستمگران گذشتانده است و به اين 
آرزوی من اين است که از نسل شما هم که امروز به دفاع از . يعنی از اوالد مالنصوح کاکا سيد احمد پيدا شده است

ارزه بر عليه بيگانه پرستان برخاسته ايد در آينده ها کاکا سيد احمد ديگری ظهور کند تا به دفاع از عقايد مردم ما و مب
 .  افکار و فرهنگ های وارداتی به پردازد
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