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  نظامموسیی مالل
  

  یستاني محترم اعظم سنيسيدمي آآاديآاند
  افغانستانیخي تارقي حقاروشنگر

 
 افغان، محترم ی گرایحقجو، دانشمند مل بزرگداشت فرزند  است آه آانفرانس مالمو، بای افتخار و خوشنودی بسیجا 

 در ی آه حتراي،  بلكه راه شناخت آنان به عمل آوردشيستا و ري و با شهامت تقدريدل ۀ خبركياز   نه تنها،یستانياعظم س

 محفل و نيدر.   وطنداران ما در خارج و داخل مملكت گشودی دارند، برویمبارزه برنم  ويیغربت دست از حق گو

 سخت زمستان و بعد مسافه، از ی الرغم سرمای افغان، علقي از خبرگان صدیري آثۀآه عد  و شكوهمندی مليیگردهم آ

 .دي افغانستان دوستان به اثبات رسی اتحاد و همبستگگري دكباريمختلفه شرآت نموده بودند،  و ممالك   نقاطیاقص

 هرچه يی را رقم زده و با مبارزه در راه شناسایخي تارۀدي برگزقي حقایزحمات شبانه روز  بایستاني اعظم سمحترم

 مورخ كي تيؤول و مسی فرزند افغان روشنگرختههي فرنيالحق آه ا.  قرار داردی دائمو ريگيتالش پ  دربه،ي وجني اشتريب

 آنچه آه تعصب آورآورانه و او از......  بر عهده داردداقتبا ص  راراني وۀ جنگ زدوطن دشوار و ري عصرخطني ایمل

  به صراحت وزنند،ي رقم مخي افغانستان، بنام تاریوحدت مل  وتيدشمنان هو  تفرقه اندازان وۀ طلبانضي تبعیافكارانحراف

 .داردي پرده بر مینت داراما

 ی ملت ما برای چون و چرای بتي افغان و اآثرقي آه فرزندان صدباشدي می علم بردار نهضتیستاني اعظم سمحترمجناب 

 لي و حفاظت لسان اصهي افغانستان، اسم پر افتخار افغانستان و حمافي همه اقوام شرتي و هوی وحدت ملیو بقا حفظ 

 كي آه به تحررديگي معلوم الحال صورت متي آن اقلهي علق، برحآام ۀ مبارزنيا. باشندي ممي افغانستان، دران سهیدر

  بری و زمانباشنديمملكت به خراسان م  اسم پرافتخارري عالقمند تغی طماع، گاهيی شناخته شده گاني و همساانيخارج

 یلسان و اصطالحات در  خزنده بری با تجاوزگري دیگاه  وگذارندي م)؟؟( یملت افغان اسم افغانستان  ازیقسمت

 .زنندي میراني اۀ  مارك و تاپستان،افغان

 ی ولد،ينمايمختلفه احتوا م در ادوار  مملكت رابيفراز و نش  پر ازیخي دانشمند، حوادث تارني درمجموع زحمات انكهيبا ا

 ،ی جهادی هامي تنظاتي جناۀ خود مورخ در دوردي چشم دٱ خصوصسد،ينويم ري سال اخی ساناتيجر  ازیستانيآنچه س

. بوده است  موسسات مشابه آن موجودقاتيو تحق  بشروق حقی هاونيآمس  مستندیراپورها در  ميآه دا  استیبازتاب

 ی دادخواهروزـي داتيجنا( معتبرۀ افغانستان منجمله در رسالی داد خواهیپروژه ها  ازتواني گذارشات را منياآثرا

 عبداهللا آاظم دي دانشمند خبره داآتر سنيآه ترجمه و تدو  در هالندی مستقلونيات آمس و مطالعقي مربوط تحق)امروز

 . هم بدست آوردباشد،يم

 باشم،ي  قائل می واني پای و مطالعات بقيتحق  مورخ خبره وني ای آه در مجموع، به آثار گرانبهایهمه ارزش  بانجانبيا

در احوال زن مظلوم، شان  و امثالیستانيسجناب اکادميسين  هستم آه يی یخي تارقيتاب حقابصورت خاص مرهون باز

    .آورندي دفاع افغان به قلم میمحروم و ب

 نيشتري بانت،ي و خی بربادۀ زن افغان در سه ده.... بوده استاي آسنيري وطن ما سنگ زخي تاریدرازا زن افغان در

 خانماني شهادت شوهر، ببا ن،يفغان از عصر پرچم و خلق خازن ا ....ر را متقبل و متحمل گشته است روزگایشكنجه ها
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 و فروش خودش و ديخر  باده،ي گردیاسالم  ویدور از عواطف انسان  طماع وگاني خفت بار همسای هاني سرزمۀو آوار

 خفت، و یتيثي حی وجدان و جالد، با بی بی هاميزن افغان درعصر تنظ ....جگر گوشگان دور افتاده است فرزندان او، از

 و یقصاب ًااآثر  قرار گرفته ویحرمتي مورد تجاوز و بی متمادی هاسال در محضر عام  و شي خوینواي بليدرحضور فام

 محروم ی انسانۀ، از حقوق حقغرق در جهالت و ري ضمكيزن افغان در عصر طالبان تار .... استدهيپرچه گردو توته 

 افغان زن ....محبوس گشته است و  محروم شيادبار، با فرزندان خو و یفراموش  خانه، باكيتار واريچهار د بوده و در

  .گرددي مبادله می هم در بدل سگ شكاریگاه و رودي  مرالزوجهي شوهر مسن و آثۀ با عنف به خانیامروز هم  در طفل

 و آزادنه رانهيدل  گذرد،ي افغان مینواي مظلوم و بشهي آنچه بر زن همدانشمندانی مانند شان   ویستانيسجناب محترم 

  وی قدرت طلبی براونيزي تلوی مسعود برآوۀ نصب شدی و توپ هاني مرگبار گلبدیهايآنها از راآت پران ....سندينويم

 .ندينماي مادي ی ربانتيدر عصر خفت بار جمهور  ل،يجگرگوشگان هزاران فام  وزانيآشتارعز

 اه،يسۀ  در سه دهی جنگتكاراني وابسته به جنایهاه گرو  نه تنها آهسندينوي را میارشاتز گی علم برداران ملني واقع، ادر

 رسانه ها، قيطر زازي ننانٱ ی خواران مطبوعاترهيج  آن هستند، بلكه وابستگان ویمزبوحانه در تالش آتمان و پنهان آار

 مي و سهلي دخیناآام باال، با ۀ سوزندقي حقاشتري هرچه بی و پرده پوشفير در تحیوتري آمپی هاتيهفته نامه ها و سا

 ی گروهاانتي آورد آه خی در مري تحرۀبرشت  پناه رای ملت مظلوم و بكي ی واقعخي تاریستانيو باالخره س  .... باشنديم

 اهيس  راخي تاری آه الحق  رووده، نملي را بر آن تحمیريمصائب جبران ناپذ  طماع، گانيوابسته به همسا  ناخلف ویداخل

 .آرده است

 آه امانت گرانبها یخي تاری واقعاناتي جری وطن فرض است آه در افشاقي گفت آه بر همه فرزندان صدديه با خاتمدر

 و زي افغانستان عزی و وحدت ملتيحفاظت هو  وضاتي تبعیدر امحا  آوشا بوده وباشد،ي مملكت می فردای نسل هایبرا

 .نديما نی ملت افغان اشتراك مساعی دشمنان واقعهيمبارزه بر عل
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