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  ظام نی موسیمالل

  دريجواب آوشان به داآتر ح
 

  د ل ا ستكري آب و گل است              آشور افغان دران پكري پكی ايآس
  )اقبال الهوری(                                                                                                                              

  
آلمات   خزنده به اصطالحات وتهاجم دیيبه تأ" تحت عنوان دري محترم داآتر محمد حیاز مضمون پر محتوا بعد
 پوهنتون یاسي حقوق و علوم سېدران استاد سابق پوهن  است ودهي رسر به نشدي امۀدی جر٧۴۴ ۀ آه درشمار"یدر

  و حدت،ی اند، بلكه آنچه در امحاهوشدارداده دینماي مدی افغانستان را تهدی درلي نه تنها لسان اصكهيآابل ازخطرات
 قتي حقنیدقت نظر به ا  عالمانه ودید  باشانیا.   انددهیادآورگردی همچنان باشد،ي موثرمی ولسانی قومضي و تبعتیهو
 عدرمجمو .باشدي منعكس مدي امۀ دی در جر باال آامًالۀ  شدادی اتیو نظر  افكارۀند آه انعكاس دهكنندين اشاره مهمبر

 ی لسان سچه و اصطالحات عام فهم درريي اعم ازانتقاد بر تغمیينماي مدرمطالعهيآنچه را در مضمون محترم داآتر ح
 ی افغانستان به خراسان و باالخره نام گذاراسم رييبرتغ  واصراری طرفدار،یرانی نامفهوم ایافغانستان به فارس

  .رسدي به مشام میی تفرقه و جدای آن بوۀ از همآه ،ین افغان بنام افغانستافی از اقوام شریبرخ  برمورديب
 وحدت یبرا ريگي پۀ و مبارزیآرمان مقدس مل  ازی تذآار داده اند،  به تاسدري همانطور آه محترم داآتر حخوشبختانه

ـ آن افغان ـ جرمن " معتبرتی ملت مظلوم افغان، منجمله سایكپارچگی وهواخواهان انیگرايتمام اقوام افغانستان، مل
ۀ مجل ،"افغان رساله" یگراي ملۀی، نشر" آفغانستانانایآر " و دلپسندی ملونی تلوز،"درد دل افغان" نی وزۀ، مجل"نیال
 حقوق پوهنتون آابل آامًال  با استادی افغانی ملۀ مبارزنی وامثالهم در خارج و داخل افعانستان، در"افغانستانۀ نیيآ"

 . دارندیاشتراك مساع
 داني بطرف  م،" آنالین- جرمن -افغان " کدر سیهمچنان اشتراك دراجالس پار  وليفام دارید ی براكهيزمان ازقضا

 به ری مدداشت ادی در قسمت ،دهیرجری مد، آوشانی آقاآه دي بدستم رس٧۵٠ شماره ديامۀ دی روان بودم، جرارهيط
 . بودند" دهیازآغ"ه اصطالح خودشان موضوع را با شعر پرداخته و بدريجواب محترم داآتر ح

 ی مخفگردانندگان ای آوشان باشد و ی از آقانيچه مضام.  نداشتی من تعجبیبرا دي امریمدۀ ي جوابمضمونۀ مطالع
 ازعفت  قلم و  حمالت دور،یاثبات منطق فاقد و ا انتقادات نارو،یرانی مورد ایسبك، استعمال لغات ب  ازد،ي امۀ دیجر
 ،مذآورۀ دی بخصوص در جرۀ وي شنی آه ادي رسجهي نتنی به اتواني م،یسايس  وی نادرست موضوعات حقوقليتحل

  .دهديازنده ترجلوه م  تر و اثبات آنرا برانی راعرقیصرف حقا
  و هنرش نهفته باشدبيع        سخن نگفته باشدتامرد

 مانند محترم یمند دانشرشی در شان پذنيقي چاپلوسانه آه بیرادبيغ روش بوحانه وذ مۀي دفاعكی بشكل هي جوابنیا
  وتیدرا  بر فهم،را دي امۀدی جرری مدیمضمون به وضاحت اتهام ناروا. استیافته  ری تحرباشد،ي نمدريداآتر ح
  خوشباوریكی به متهم ٱقيدق را محترم استاد ديام ری مدچنانچه سازد،ي منعكس میاسي استاد حقوق وعلوم سكیقضاوت 
 .یدنماي منبنجای توسط ای مغزیشو و شست  طفالنه و

 هژده سال در عمر انسان، : سندینويشخص خود  م  ازیشك و عطار، در مداح ُمی از ماجراغافل دي امۀدی جرریمد
 )؟( مملكتش ی و ارضی، باورمند به وحدت مل)؟( ملتشی و سر افرازیزادٱبه اصول  متعهد و  فكوروهوشمندانسان

 .هدر دهدب آنرا  آهستي نی در برابر مردمش مدت آمتيلؤوو احساس مس
 بازمانده و دي امۀ دیجر  از نشردركهيمقاالت  ومضمون برصدها ای گوند،یگوي می به وحدت ملیباورمند  ازشانی انكهیا

 د،ی اقوام و مردم مملكت متصل در جراني به خاطر تفرقه بانیدي آه از چپ و راست در مذمت امیگری دیها صد
  ودهي خط بطالن آششوند،ي مدهيشنوان  هاانفرانسآ و  هاهياني بصورت بو ندرسيبه نشر مانترنتی  ی هاتیسا مجالت و
 .پوشاننديدو انگشت م  آفتاب جهانتاب را باواضحًا

 ) مجردی ثالثريانجن( با تمسخر بنام ی اهللا معروفلي خلري گرا انجنی از دانشمند ملش،ی خوۀي جوابنی آوشان دریآقا
 و فهم و منطق ی اخالقتئ خود جرشانی چون اباشمياز آن فاضل محترم نم درصدد دفاع نجانبیا.  نموده اندادی

 نكته همانا نی ای آورادی.  چرخدي به  چپ و راست ماجانب دارند آه مقدرات شان بدست رايفروخته شدگان باالتراز
 با دي صفحات ام دهه اسم او در صدركی از شتري است آه بیتي شخصیقلم توانا  ازدي امریمد و تمسخر اشاره به تاثر

     آه در چوآات  دارندادي بخوانندگان آامًال. ديرسي به نشر میعالۀ ی  با سو،ی وۀ آموزنداريبس و  دلپسندنيمضام
 از یكی نهمی ا...بود دهی به خوانندگان گردی لسان درميارزشمند تعل آار  مصدری معروفري انجن"دي به امدياز ام"

 . نادان دوستزندي منتيبرزم ...كشانندي مضي به حضبعد و رساننديا به اوج م رینيصفات  آوشان است آه شخص مع
 و ی معروفري چون انجنی خبرگانني به فقدان مضامدري محترم داآتر حۀاشار از  منظورآه داندي آوشان خوب میآقا

 . ستندي ناي دننی درگری آه دی نه لست رفتگانباشد،ي مديامثالهم در ام
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 ري انجنی واالدانش و شودي رشته محدود مكی است آه آموزش انسان صرف بر نی بردهيعق آوشان رای آقانكهیا
 آه در طول باشندي مقتي حقنی منكر ای بكلشانی اند،ینماي شمرده و تمسخرمچي به هی لسان دراتيدرادب  رایمعروف
 است آه نی بر دهي را عقديام ریمد ... ا ندته و تبحر داشی درجهان به علوم متفرقه دسترسیادی دانشمندان زخیتار
 ؟؟! و مهره مصروف گردند و بسچيبه پ  صرفدی بارانيانجن

  زدند افسانهره قت،ي حقدندیچو ند          عذربنه دوملت همه را و  هفتادجنگ
حيت و من هميشه به عدم صال . گذاشته اند"ینيخانم جرمن آن ل" داده اند و ريي را هم تغنجانبی اسم ادي امۀدی جرریمد

من هيچگاهی ادعای . ئه نظریات و عقاید در مطبوعات، از جانب وی متهم و محکوم ميباشمدر استعمال قلم و ارا
 اقوام مملكت تحت اسم با همه ی ملتی بوده آه به وحدت و هونی بلكه افتخار من ابرتری و فضل فروشی نداشته ام،

  ازیمن نه به طرفدار.   داشته اممانی اباشند،يوشا م به حذف آن آشهي آوشان همی آه آقای اسم ،"افغان"عظمت 
 فراخوانده ام و نه حانیر و موي را به شربت لگانی منزل را چراغان نموده و همسانی خایآه  چون تریوطن فروشان

 یخبرين اتهام بآبنا بر.  ملت افغان سهم گرفته امیبه برباد  راتب زادتاي از اناهیروي زنان ناخلف وطن، به پۀدر زمر
 ری ناپذانی پابتي افغانستان و مردم آنرا به مص،ی سوابقني آه با چنگرددي راجع میازحال ملت مظلوم افغان به آنان

 .چنديپي وطنپرستان محاف را در لشتنیو با خاك زدن به چشم هموطنان، هنوز هم خو فروخته اند سوق داده و
 ی وملنیوز  تیاگر سا... روندي طفره م"افغان"استعمال اسم   مصرانه ازدي امری آه مدستياول ن  گفت آه باردیبا 

جرمن آن "  شهي هم"افغان"ۀ  حذف آلمبخاطر دي محترم امریمد را Afghan-german.com نیالآن - جرمن- افغانیگرا
 یاي و منافع علی ملتی وحدت و هوبانيپشته ت آموزندی سانیدارند آه ا  اصرارشانی اای لهينوسی بدنامند،ي م"نيل

 نی روزانه به ایتيسرتاسرگ  ازكهي آه تعداد افغاندي به عرض رساندی صورت بانیافغانستان را افغانان نشناسند، آه در
 ،"افغان" ۀ به آلمشانی ای منفیقلبۀ دي احساس وعقاگر ای و ....  شمارشده است۴٠٠٠ از شتري بندینماي مراجعه متیسا

 نامبرده خود را ًاري اخ آهشوديگفته م. ی است  آهنه و تكراریاالبته قصه  گردد،ي اسم پرافتخار منیمانع استعمال ا
 ی سقوط آخوند هاۀ و آوازرانی ابر كای امراستيرسي اخیاسي ساناتی جرري تاثدی آه شا انددهي نامییكایافغان امر

 . به فكر موقف فردا هم بوددی بایبل.  آن درآار باشد مغرض و طماع
 و ني جانب با فرستادن مضامنی اطالع داده اند آه اشانی به ادريعا دارند آه محترم داآتر ح اددي امۀ هفته نامریمد

  و ی مردمآامًالۀ ی استاد مجرب حقوق  به نشر كی مانی و ادهيرعقيي و تغی باعث انحراف فكر)؟؟( لفونصحبت در ت
سوال ریرا ز ه ایاوت وادراك استاد خبر قض،یباورمند،  صراحتبه آوشان ی آه آقایعنی....  امدهی گرددي ام)؟( یمل
  . گفتنی آفردی بائتی  جرنيالحق آه به چن . ...برنديم
 زن مظلوم افغان، وحدت ٱ حقوق بشرخاصتی هابي از پرنسیباني من آه به وضاحت براهداف پشتنياگر مضام 

 برهتك ی مبنی آوشان جز الفاظی آقای  به ادعاباشد،ي اقوام والسنه استوارمی مبارزه با تفرقه انداز،ی ملتیوهو
  استاد حقوق را در موردكی قضاوت  ودهي عقیاتي جفنگنيچن  پس چراست،يگرنی دیزيفحش چ حرمت، بهتان و

 به اري بسمانی آه اه ای را توسط  دوست فرزانشی خوني منحرف بسازد؟؟؟ البته آه من مضامدي چون امیا هینشر
  حقوق وېپوهن  دری الرغم چهار سال سوابق محصلی علی ولفرستمي مدرير حافغان و افغانستان دارد به محترم داآت

 دي اممشیخط   مرام وییدر شناسا  آنهاقضاوت رييآه من باعث تغ  ادعا نكرده اندشان،ی باخانم ایدوست  ویاسيعلوم س
 بنام دي امی حكمی هاتي از شخصیكی ۀبه گفت ...ند   داشته ایيلفون آدام صحبت تنه،يزم من در  باای  ام ودهیگرد

لم مهارت فراوان  از عفت قیاستعمال الفاظ دور از ادب وعار آه در  عبداهللا رها نوع از(!) اوری یمستعار عل
  .غلط اندر غلط...دارد
 نی اگر ایول.  دی نمای بهره بردارگرانید آن  به نفع خود و  ازرتي است آه انسان پاك سی نعمت بزرگی اخالقتئجر
ت ئ آوشان از جریآقا. ی و ماحول وی بحال زنگی مست افتد، وای بدست زنگ ه ای چون دشنیر بشۀ صيخص
 :برندي استفاده منهيدو زم  درشتري بشی خوحِدي بیاخالق
  . و امثالهمی لسان،یخی تار،ی حقوق،ی علم موضوعات آامًاللي در تحل :اول

و  ی آتاب و ماخذچي آه در هپردازندي مین معلومات آفاق به چناری مدادداشتی آه تحت عنوان دانديم خدازمينه  نیدر 
در  مثال ها.   ببرندادینسان و عفت قلم راهم از  اگر حرمت اآهًا  مخصوص، نشده استدهی دی دانشمند و مورخچياز ه
 Coup d“ ی فرانسوۀ آلمی و لغوی اصطالحلي تحل٧٢٧ شماره دي نمونه درامی فراوان است، صرف برانهيزم

‘Etat”وست،ي عبداهللا عبداهللا از مقام وزارت خارجه در افغانستان  بوقوع پی  با برطرف)!( آامل ی آودتاكی نكهیا و را  
 اندر اوصاف آودتا و " تحت عنوان ی در همان آوان مضموننجانبی  ا. نمودعه مطالری جناب مدادداشتی در دیبا

 و "نیال آن-جرمن -افغان " تی منجمله در ساگراي ملی هاتیسا و دی نمودم آه در اآثر جراری تحر" موارد استعمال آن
 دي امری ازمد" آودتا" استعمال لغت واصطالح ۀدر مضمون فوق از نحو.  دي به نشر رس"دل افغان درد" نی وزۀمجل
 . نفرمودند "دن؟؟یآغاز"  هرگز به جواب شانیآه ا  خواسته شده بودحيتوض

  .باشدي مدي امۀدی جرۀدون مدرك و اثبات از خواص برجست بی و ادعاهاءا تهمت بستن وافتر: دوم 
  ازی عاری و فرهنگیهمه با آلمات دور از عفت قلم و اخالق مطبوعات نجانبی اني  مضامده،ی جرری مدی به ادعا
 .رسندي بنشر م انترنتیی هاتی و مجالت و سادی در جرا) ! (عي و بصورت وسیافتهری تحری ملیارزش ها
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روشن   آامًالني مضامنی ای و ملی فرهنگمشی خط ۀ نه تنها قضاوت هزاران خواننده در نحوآه دانندي آوشان ممحترم
 دي امۀدی جرری مدی خالاني میها ادعا  وءا از افتری استاد حقوق دان و منورآه اثركی یابیارزش است،  بلكه ارز با و

  .باشدي  همچنان معتبرمابند،يي نمنيرا در مضام
 
 نموده و  را اصالحنجانبی اني خواسته اند آه مضامداوطلبانه دري نوشته اند آه محترم داآتر حدي امۀدی جرری مدنكهیا

  استاد فاضل كی اتهام بر  وی محتوی است بیی اند؟؟ ادعارفتهی آوشان نپذیآقا و ...)؟؟( بفرستنددي امۀدیبه جر
 یمانی اعتقاد و ای شخصتيهرگزبه تصرف درملك داشته وی آگاهبوعات مطی هایاصول آزاد  از آه آامالًً،پوهنتون
  الحول والقوة االباهللا:   گفت دی باصرف نجایآه در ...ندارند

 مي مقی در ضمن مذاآره با فضالشانی متذآر شد آه ادی بادريمحترم داآتر حۀ روش خردمندان  امتنان ازرویبا تقد 
 و محترم نجانبی اني در مضامدي امری مدی بر ادعای مبنی انتقادو رادی نوع اچي فرموده اند آه هنهياروپا، در زم

   . سراغ ندارندی معروفريانجن
 اريبخط بس ٧۴٩  ۀ  شماردي در امدر،يمحترم داآتر حدۀ آموزن  وی عنوان مضمون مل"ی الهوراقبال"دارزشمن شعر

ظر به ارتباط به موضوع  ن و  به افتخارنجانبیا.   استدهي به نشررسد،یآوچك آه جلب نظر خوانندگان را ننما
  .دمی  برگزشی عنوان مضمون خوثينرا  بحآبيت  كیآن، ۀ ومفهوم برازند

  
 پایان

 
  :یک تذکر دوستانه

برای رد اتهامات مدیر جریدۀ اميد در مورد  روحيۀ مضامين اینجانب، خوانندگان عزیز را به مراجعه به آرشيف  
ایم  تا آن مضامين م  دعوت مين)com.german-afghan.www(ن  آنالی- جرمن-سایت ارزشمند و ملی گرای افغاان

  . بعمل آرند خویش راخود قضاوت بی طرفانۀاز نظر گذشتانده  ورا 
 
 
 


