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   نظام ی موسیمالل
 ٢٠٠٨  اآتوبر،٧
 
 

  یاسي استقرار سۀلي وسگانهي ی ملوحدت
  

  !!افغانستان  و صلح در
  

   دا دجوی آقاضي ضد و نقی های به سخن پردازینگاه
 

  باشندي موافق نمیمل  حفظ وحدتِ ی با استدالل حقوقی ناصرسي ویآقا
 
  از مضمونی دارد، قسمتی مطبوعاتتي فعالی ناصرسي محترم  وتيري آه به مدی آزمون مل انترنتیتيسا

 است، بلكه از لحاظ  عدم دهيبه آنصورت ارسال نگرد را نشر نموده است آه نه تنها از جانب مناينجانب 
 في تحر آامًالان،ي فكر و بی هایآزادکردن  و پامال ی و اصل امانت داریواعد مطبوعاتمراعات اصول ق

 جمالت، حذف بيم و ترتي در تنظشماري مضمون آه  متن آن بصورت ناقص با اغالط بنيعنوان ا.  استدهيگرد
را ی  اصول نوشتن، معجون افالطونرهيوغ ني قوسی ضرورري و غجاي بتيموجود  از جمالت ويیقسمت ها

 آه باشدي م» ی اصطالح افغانستانجي و ترویوحدت مل« است، نموده  ارائه تي خوانندگان سادي مطالعه و دیبرا
نشر و حذف » علت « با آتمان   بدست آورده ویمنبع  ازاد،يز فيبا تحر را  دوسال قبل آنۀ ، نسخی ناصریآقا

  . سپرده است به نشر ،ی استور  افسوس و نابای مضمون آه جایِ قسمت اصل
 حد و ی بی آزاد،ی ارتباط جمعلي داشتن به وسااري نظر هستند آه دسترس و اختني به اًانيقي محترم خوانندگان

 وسائل هم در چوآات ني صاحبان ااراتي بلكه اختسازد،ي نمسري گردانندگان آن وسائل ممكن و میرا برا حصر
 ن،ي مضامستعمال در حفظ ای، مراعات عفت قلم، دار امانته احترام ب،ی فردی های مراعات آزادت،يقانون

 یمطبوعاتی  و اخالقدهياصول سنج  محدود و وابسته به نورم و،اتينوشته ها ، گفتار و تبارز افكار و نظر
 .باشديم
 
 احمد داد جو بر مضمون ري منی  بنام آقای هموطن،ی سال جاری آغاز گشت آه در ماه جوالنجاي ازهيقض 
 خودشان بصورت ۀبگفت  داشتند ویانتقادات»  مداخله اي) ١( پولند، احساسات ۀخارجريوز« نوان  تحت عنجانبيا

 جواب قسمت اول انتقادات، به جواب شان ۀ با ارائنجانبيكش نمودند آه اشيهم پ  رایاالتؤس»  عجوالنه«
بودن و !) ؟(ونالستي ناس قلم را بهني ا ضمنًاشانيا. ديبه نشر رس » یآزمون مل « تي ساناپرداختم آه در هم
 ري من بر وزديهمان مضمون با  هم متهم نموده بودند، چنانچه ادعا داشتند آه در»؟«یتيسيداشتن افكار فاش

 ی آه در سالهای در مورد دوست و از حکومت کابل رااريت حكمني گلبد ۀ آه محكمنمودمی  پولند انتقاد نمۀخارج
 یگرچه من از نگاه حقوق.  بود درخواست نموده بوددهي به قتل رساريت توسط افراد حكماي گویالديهشتاد م

 آه نوشتنم دادجوهم ی اشاره نمودم و در جواب آقای ممالک دولتتي و بر حاآم)٢  (موضوع را استدالل نموده
 رانيو دفاع آن ی بیرا بر اهال،   افغانستانتختيپا،  آابل یباي آه شهر زیتكاراني بلكه همه جناار،ينه تنها حكمت

 قابل ،»بشمول قهرمان  فاجعۀ قتل عام افشار « دنديرا به شهادت رسان  ماگناهي هزار هموطن ب۶۵نمودند و 
 بد ون ی هاتهمت بدون مدرك و يی و سفسطه سرايی گوستي هم چنان فاششاني ایمحكمه و مجازات هستند، ول

 و دهيد اصول و نورم مطبوعات هرگز عقول و پابنؤ فرد مسچيند آه ه ا روانی ساخته و براهشهيرا پ اثبات
 و راه و روش تي سای و معرفاري از حكمتفي به توص فوقتًا آه وقتًای هم آزمون ملتيسا.  به آن نداردیمانيا

 حقوق ني حقوق بشر و مدافعني است آه مبارزی تعجب و ناباوری جاپردازد،ی  ماري حكمتاتيافكار و نظر
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 حقوق بشر  جهانی ارزشمنديۀ و در مجموع باورمندان اعالمتختي پانيمجروح و ني وابستگان مقتولۀپامال گشت
   !!  منطق و قضاوتني به انيآفر. زندي بودن م»ستيفاش « ۀرا تاپ

  
 : آزاد افغانستان منتشر گرديدا ست- مضمون آقای  منير احمد داد جو که به پورتال افغانستان آزاد اينمهم

 
 !  ارادت است نيست ، تجديد اخالص وجوابيه« 

 ، سالم ی موسیبه شما و به نويسنده بزرگ و داستان پرداز برجسته خانم مالل!  معظم افغانستان آزاد گرداننده
 را به من نسبت ی نظام ر پاسخ دوم شان قسما چيز های موسیخانم مالل. ميرسانم و عيد فطر را تهنيت ميگويم 

قبال نيز من هرگز از جنگ ساالر ، .  آيد ی نمخوشم ، یافغانستانمن از ترکيب . داده اند که من هرگز نگفته ام 
 را قهرمان گفت ، نبايد ی ، کسیمرحوم احمد شاه مسعود ، دفاع نکرده ام ، فقط  گفته ام اگر يک دولت مستعمرات

 !  ، قهرمان استی عده ای، مرحوم ببرک کارمل هم برا بيش ازحد باشدیمايه نگران
غير )   استیکه يک تبهکار بين الملل( گ ساالر منفور و بيوطن ، گلب الدين حکمتيار  خانم جويا از جندفاع

 !  شديد ميشوندیقابل توجيه است ، ايشان گاه دچار حاالت ناسيوناليست
 ، زبان ی افغانستان ، اتالف وقت است ، بايد ايرانی ايران و فارسی و نهادن سيم خاردار ، ميان فارسی کشديوار
 و بلخ را بداند تا از نشريه و خطابه يک افغان ، استفاده کرده بتواند ، ما هم بايد زبان تهران و  کابلیفارس

 ی هم ايرانیخوشبختانه از نثر شيوا و شيرين خانم موس . نيمشيراز را بدانيم تا از کتب منتشره ايران ، استفاده ک
 ! ، لذت ميبرد هم افغان هموطن

 ی و مفاخر بعضی دری و فاشيست ايران را به زبان فارسیليه دولت پوشال نفرت بيکران جامعه افغان عها
 یبرا!  ، بيش نيست ی دو ملت ، سرايت داده اند که بسيار نا عادالنه است و يک تجارت سياسیمشترک تاريخ

  »منير احمد دادجو.  ميخواهم ی نظام ، عمر دراز و تندرستیخويشاوند و دوست انديشمند خويش ، خانم موس
 
 احمد شاه مسعود جنگ ی بر قهرمانی در مورد نظر ونجانبي احاتي الرغم تشری دادجو، علی آقانكهيا

 آه باشندي هنوز هم معتقد مديشا.  استیور  دارند، آمال نابای دست برنمیساالر،هنوز هم از تبصره بر و
  قرارشي ، مورد آزما است عقيدۀ ملت افغان افغانستان را آهفي او و قهرمان بودن ملت شری قهرمانۀمعضل
 زمي فاشماري را در لحاف باني گرای دادجو عرض شد آه نكوشند آه مذبوحانه ملی آقای برایجواب اول در. دهند
  . است و بسدني آهن سرد آوبیحي توض منطق و هرشاني آه در مورد اشودي مدهياما د. چندي بپزميوناليو ناس

  
 و ه از جمالت آوبند،یسي با تمام مختصر نوشاني ای ولنامند،ياز م را داستان پردگراني دادجو دیگرچه آقا

 از رند،يگي ، آار مباشدي مشاني و سنجش به طرف مقابل الي و تعرض بدون دلني توه آه اآثرًایاستعمال لغات
 .رهي وغستيونالي ناسست،يفاشناميدن  ليقب
 و ی و وابستگتي مادر وطن را آه نه تنها با دو دهه فعالان فرزندنينتري از خایكي شاني مضمون باال، ادر

 یشو و  منحوس ثور، شستیقبل از آودتا را  خبری هزاران جوان مظلوم و بیِ  وقت، به سفارت شوروینوآر
 ببرك نيهم .ندينمايخطاب م "مرحوم ببرك"  گذاشت،اديرا بن  افغانستانیشگي همی بربادۀمعضل  داد ویمغز

 یريني در آانتیرحمي ببا و  ننمودهی رحمیو  باداران اشغالگرش بری را آه حتی الخمرميداآارمل، وطنفروش 
 اش، گذاشتند آه آباب ی خاينانهطاني شیاهاي مطلق با رويی درجه در سرحد ترمز، در تنها١٠٠با حرارت 

  !ر است مينمايد، جای ناباوری و تاث"مرحمت الهی" اينکه آقای دادجو آن وطنفروش را شامل !گردد
 

 ی سپراني نظاری و شوراانيتيع آه دهه ها را در خدمت جمی الخصوص آنانی آه سوابق اشخاص، علافسوس
 موجود است ی ناصری از آقایليمينه ا گر وابندي يی به آنان رهایگت وابسیاي آه از رودهديزه نمانموده اند، اج

 سراج را غرض نشر در آزمون تي عناايت رشاليخانم لۀ ترجم»  ارواح یجنگ ها«   آتابۀآه مضمون مقدم
همانطور آه .  هرگز چاپ آن صورت نگرفتی ولد،ي ارسال گردشاني برای تقاضا نموده اند آه متن اصلیمل
ال ؤجواب س  درشاني برا»قتي حقیجو و در جست:  افغانستان« بنام چاردسني آتاب بروس رۀ ترجمشنهاديپ

   !! نداشتی آه جوابدي گردشنهادياول هم پ
 بيمورد معتقد نبودن به ترآ  درنجانبي دادجو نوشته بودند آه نظر ایخود، آقا مضمون  چون دریبار
 را شانيـــواب اــ ، جنهي در زمشيخو  مطرح نمودن باوریهم براــمن. باشدي از منطق به دور م»یافغانستان«
 ی گرای ملرتالدر پو» سوال دوم احمد دادجو ـ پاسخ ريبجواب سوال محترم من«  زير عنوان ــی مضمونیط
 ی آزمون ملتيسا   نشر دری براليمي آنرا توسط ای آاپك ي ارائه نمودم و"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

بازهم خواسته اند آه » !؟«  دادجوی طرف آقاكي از یمثل شعبده باز اينکه . فرستادمی ناصرسي وی آقایعنوان
  ستيونالي ناسلي از قبقتيحق از  بدون اثبات و دوری را با تهمت هانجانبي ایبشر  وی اجتماع،یاسي سديعقا

 كاري هم بی ناصریآقا گريجانب دی شان به انتقاد بی محتوی بکشانند و از باالۀ  و امثالهم در نوشتیافراط
 اوراق یالبال در طاق بلند گذاشته و از   را آامًالنجانبي  ايۀ دادجو، مضمون جوابیننشسته و با تفاهم با آقا

بدون موجب و «  بود، یآه مربوط آنفرانس وحدت مل سال قبل را  مضمون دویگري دی هاتي سادي و شادهيپوس
، جای  و قطع جمالت، آن به نشر سپرده استدهيفات و گذاشتن قوس ها و عالمات نا پسنديبا تحر» مقدمه 
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  را بر مضمونشي خوۀدي عدم عق هم مضمونی در باالی ناصرسي وی گذاشت آه آقاديناگفته نبا. افسوس است
   : نموده اندچنين اظهارچنين نجانبي اوحدت ملی

  آنی متن و محتونكهٱ بدون لي مضمون ذان،ي و بدهي عقیزادٱ اصل تيبنا بر رعا:  داشت اد  ي
 .تي ساۀ ـ ادارگرددي باشد، نشر می ملزمونٱمسئول  ري مدديمورد تائ» الزامًا«
 معتقد »ی افغانستان«  اصطالح تعمالعدم اس  به استدالل در مورد نه داشته اند آهاني ب آه به وضاحتیعني
  .صورت گرفته استی، به پشتيبانی از وحدت ملی  آه به اتكا به قانون اساسیحاتي و نه به تشرباشنديم

» بدون عجله « شاني اده،ي و عقاني بی از اصل آزادیباني آه به پشتدينماي حكم می مطبوعاتۀدينورم و قواعد پسند
 اني ب،ی دالئل منطقۀئاارا شده، بصورت واضح، مستند و ب و تصرف یچي مضمون مكمل نه قی را باالشيقلم خو

 .نمودندي قضاوت مو نوشتهر بر هردو نظی و روشن نگریطرفي تا خوانندگان هم با بداشتند،يم
 »؟؟« کننده  ارسالثي به حنجانبي آه اسم ای آزمون ملتي آه مضمون آج و معوج منتشره در سادي پرسدي باحال
 مجبور و مكلف هستند شانيا.  افتاده استی ناصرسي وی به دست آقالهي از آجا و به چه وس،دهين ذآر گرد آدر

و بصورت مسخره   آه چرا آنرا آنطورندي نماحي نموده و توضحي  تشرنجانبي مضمون را به انيآه منبع ارسال ا
 !!ند به نشر سپرده ازيآم
 ی برانجانبي احمد دادجو آه اري منی آقايۀ در مورد مضمون جوابتا دارند را ني اتي همچنان مكلفی ناصریآقا

 در عوض یاند، ول اگر آنرا نخواسته اند آه به نشر بسپارند، مختار. ندي ارائه بفرمایحيشان ارسال داشتم، توض
و همانطور آه عرض نمودم کرده  اعي ابت»یگري دی از جا« را هي را مكتوم نموده و بقهي قسمت اعظم جوابآامًال

 ی گرا و جهانی ملتي و سالم در ساحي قلم، صحنياز  دادجوی آقايۀ جوابنكهي غافل از،به نشر سپرده اند
 به » احمد دادجو ـ پاسخ سوال دومريال محترم منؤبجواب س«   تحت عنوان "ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد"

 .مينماي مهي توصزي آنرا به هموطنان عزخواندن است آه من دهي به نشر رس سپتمبر،تاريخ سی ماه
 باشد،ي ما می لسان ملني آه مهد ا )٣( افغانستانی درلي در لسان اصراني ای فارسموردي مورد ورود لغات بدر

 ني دریافغان ۀ اسف بار جامعی هاتيدور از واقع فرسنگ ها  احمد دادجو، ري جناب منليچون قضاوت و تحل
 . نمودهم خواارائهيی بر آن،  و روشنی نظرندهي همانطور آه وعده نمودم، در آباشد،ي منهيزم

 .قي من اهللا توفو                                                                                                              
  

************** 
 

  : نوت
ـ  افغانستان آزاد"را در پورتال »  مداخلهاي پولند، احساسات ۀ خارجريوز«  جانب تحت عنوان ني اـ مضمون ١

 و دور از منطق و كجانبهي داد جو تا آدام حد ی آه انتقادات آقاديگردي مطالعه نموده و متوجه م"آزاد افغانستان
زی از پرنسيپ حاکميت دول نشنيده  اگر جناب داد جو چي.باشدي مشروع دول متي و حق حاآمیاستدالل حقوق

  . اند، شايد در استدالل و تهمت فاشيست بودن و ناسيوناليست بودن بر ديگران، هردو مالمت نباشند
 
افغانستان "، پورتال » احمد دادجوريبجواب مضمون محترم من«   داد جو  تحت عنوان ی آقايۀـ مضمون جواب ٢

 تعرضات و  را به دقت مطالعه نموده و بر تهمت هاهيلطفا جواب.  سپتمبرـ تاريخ نشر پنجمآزاد ـ آزاد افغانستان
  .دي نمائقضاوت ستند،ي معتقد نی استداللچي احمد داد جو آه به هري منی آقاۀ عاقالنه و مغرضانريغ
  
 افغانستان، لي اصی در لسان درراني ای مورد فارسی مورد بی دادجو در موضوع ورود لغات بی ـ اگر آقا٣

 روني در مطبوعات بی معروفلي خلري و مطالعات محترم انجنقاتي از آثار ارزشمند و تحقتوانندي دارند، معجله
درد دل " ۀ، مجل"  آنالينافغان جرمن" پورتال ،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال لي از قب،یسرحد
  .ندي مراجعه نماگري دی و ده ها تا"نستان افغاۀنيآئ"مجلۀ ، " افغان

 
 

 


