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 ۱۶/۱۲/۲۰۱۶                                        اریداؤد ملک
 

 هتک حرمت و فقدان انزجار

 
با پوزش از خوانندگان محترم و با انصاف این پورتال، می خواهم به عرض برسانم که طی چند روز گذشته، از قلم 

توهین آمیزی بر  آقای عبدهللا نوابی که گاهی تنها به نام عبدهللا می نویسد و گاهی بنام احمد نعیم، نوشته های مبتذل و
علیه یکی از شخصیت های برجستۀ ملی کشور )مرحوم میوندوال( در دریچۀ نظر سنجی این پورتال به نشر رسیده 
که مرا وادار به این تبصرۀ مختصر ساخته است. گرچه همواره کوشیده ام تا نوشته های سطحی و تکراری این آقا 

بیش از حد، خود را مکلف به نوشتن این سطور دانستم، و ممکن  را نادیده بگیرم، ولی این بار بخاطر بی حرمتی
است در آینده از تبصره باالی نوشته های این آقا، اجتناب نمایم و وقت گرانبهای خوانندگان محترم را در همچو 

 موضوعات فرعی نگیرم. 
با مرحوم میوندوال کینه و عداوت  اوالً باید گفته شود که امروز در تمام افغانستان به مشکل میتوان کسی را یافت که

داشته باشد، و حتی دشمنان سابق او )پرچمی ها و خلقی ها( نیز از آن شخصیت دانا، فاضل و صادق به بزرگی و 
نیکی یاد میکنند، لذا اگر یک یا دو نفر درین پورتال و یا هر جای دیگر، به آن بزرگوار، توهین و بی احترامی 

خندیده خواهند بود، و در ثانی اگر با هر نام مستعاری هم بنویسند، بخاطر کینه، عداوت و کنند، اوالً به ریش خود 
 سطح مبتذل نوشتۀ شان قابل شناسایی بوده و "چادری" نام مستعار برای شان کمکی نه خواهد توانست..

باشد که ازین شیوۀ  حال مختصرا به بی حرمتی ها، تناقص گویی ها و سراسیمه گی های این آقا، مکثی مینمایم تا
 مسخره و تأسف بار خویش، به توصیۀ دیگر دوستان چیز فهم این پورتال، دوری و خود داری نماید.

آقای )عبدهللا احمد نعیم نوابی( که طی مدت یک و نیم سال، بیش از ده ها مرتبه، تکلیف مریضی مرحوم میوندوال 
شخیص شده بود و با عمل جراحی و قطع قسمتی از آن، را که توسط دوکتوران داخلی و خارجی، انسداد امعا ت

بهبود یافته بود، برخالف تشخیص طبی و علمی داکتران، "سؤ قصد و مسموم شدن توسط آقای رشتیا " قلمداد کرده 
ً بعد از یک ونیم سال، مریضی  و به تکرار این اتهام را بر علیه اقارب آقای رشتیا بکار برده است، اینک دفعتا

دۀ مرحوم میوندوال را بدون کمترین آگاهی، ناشی از "پرخوری" می خواند. این آقا تا به حال نمی داند تشخیص ش
که در جملۀ عوامل مختلف این تکلیف صحی، هیچ داکتری "پر خوری" را در جمع عوامل آن ذکر نکرده است، لذا 

ادل روحی میباشد، جانشین حقیقت و نباید کینه توزی افراطی را که خود یکی از عالیم سراسیمه گی و عدم تع
انصلف ساخته و به خورد مردم داد. ادعا ها، تناقص گویی ها و سرسام فکری این آقا، واقعا" حیرت آور و تأسف 

 انگیز است. 
قابل یاد آوریست که مرحوم میوندوال بار اول در جریان سفر رسمی به ترکیه، قبل از مالقات با رئیس جمهور 

ناراحتی کرد و در شام همآنروز به شفاخانه بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت، و در آنکشور، احساس 
حالیکه با احتیاط تمام زندگی میکرد و خوراکش پرهیزانه بود، دو بار دیگر در کابل توسط داکتران چکوسلواکی و 

تذکر است که بر خالف بار آخر در واشنگتن تحت عمل جراحی قرار گرفت و ازین تکلیف بهبود یافت. الزم به 
ادعای همیشه گی آقای )عبدهللا احمد نعیم( ، میوندوال سه و نیم سال عهده دار صدارت نه بوده است، بلکه صرف 
یک سال و ده ماه، عهده دار این وظیفه بود، که مدت شش ماه آنرا با مریضی دست به گریبان بوده است، لذا مقایسه 

 در مورد دوران کاری مرحوم میوندوال و دیگر صدر اعظم های دهۀ قانون های بی اساس و ناشیانۀ آقای عبدهللا
اساسی )مدت کوتاه با اختیارات محدود(، در مقایسه با دوران کاری سی و پنج سالۀ داؤد خان )مدت طوالنی با 

عبدهللا احمد قدرت و صالحیت نا محدود(، نه تنها غیر مؤجه، بلکه کامالً سطحی و عامیانه بوده و صرف به درد )
نعیم( می خورد و بس. ولی آنانیکه بصورت آفاقی بر کار نامۀ مرحوم میوندوال تبصره و انتقادی داشته و دارند، 
بدون اهانت و سؤنیت، با آزادی تمام و با مراعات ادب، آنرا خواهند گفت و خواهند نوشت. بر میگردیم به هتاکی 

 های آقای )عبدهللا احمد نعیم(.
ت دیگر،) آقای عبدهللا احمد نعیم(، میوندوال را از قول آقای امین فرهنگ که آنهم از قول شخص ثالث در یک قسم

)پادشاه سابق( آورده شده، به اتهام چاپلوسی و پای بوسی، مورد اهانت قرار میدهد. در حالیکه همین آقای عبداللۀ 
رشتیا را دشمنان سر سخت میوندوال )فراموشکار( طی یک سال گذشته،  بار ها مرحومان صدیق فرهنگ و 
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 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

معرفی کرده و برعالوه، مرحوم فرهنگ را از نزدیکان کمونستان و ببرک کارمل قلمداد کرده است، اما اینک از 
                                پسر او چنان نقل قول میکند که گویی با حقیقت غیر قابل انکار بر خورده است.                                                      

باید پرسیده شود که آیا استقرار و ثبات فکری شرط  اعتبار در گفتار مردمان معقول نیست؟ آیا اینگونه سراسیمه گی 
و دست انداختن به کف دریا، و اهانت به بزرگان، قابل نکوهش نیست؟  آیا با خیره سری های غیر مسؤالنه که 

انی است، خود و آنانی را که طور چشم پت و سر سپرده در مدافعۀ آنان قلم برداشته، خورد ناشی از عدم تعادل رو
و ذلیل نمی سازد؟؟ آیا آقای عبدهللا، توانایی آنرا ندارد که طور مؤدبانه به تحلیل وقایع تاریخی و ملی بپردازد؟؟؟ و 

هی، دور از انصاف نیست که هر چه دل تنگ و اگر این توانایی را نداشته باشد، آیا با این سطح فکری و کمبود آگا
پر کینۀ او خواست در حق بزرگانی که با ظلم و شکنجه، توسط نظام دلخواه خودشان به قتل رسیده است بگوید و 
بنویسد؟؟ آیا در تمام افغانستان، در سطح دانش، درایت سیاسی، صداقت، وقار ملی و تجربۀ سیاسی میوندوال، در 

دیگر داشتیم که با این بی مباالتی و دور از آداب سیاسی و اجتماعی در موردش چنین سخنان پر آن زمان چند نفر 
 اهانت گفته شود و یا گفته شده باشد؟؟؟  

در پایان این یادداشت، الزم به یاد آوری میدانم که سوالهای فوق الذکر نه تنها متوجۀ نویسندۀ آن سطور است، بلکه 
تکار" و محققینی نیز می باشد که بدون معطلی، انگشت بر "حب و بغض" دیگران متوجه آن نصیحت گران "راس

میگذاشت. آیا این "مصلحین محترم" واقعا" آفاقی جهت گیری میکنند و یا اینکه در موارد خاص و طور انتخابی راه 
 ت. مصلحت پیشه میکنند؟ زیرا از اعتراض و توصیۀ شان درین مورد و موارد مشابه، هیچ خبری نیس

لذا باید گفته شود که خاموشی و فقدان انزجار و اعتراض، در مقابل همچو هتاکی های صریح، خاصتا" از طرف 
کسانیکه همواره و فعاالنه درین راستا قلم فرسایی کرده اند، گوش انسان های با انصاف را، از قوت بی صدایی 

 اذیت خواهد کرد.
 با تقدیم حرمت.  داؤد ملکیار

 «پایان » 
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