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مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
٢٠١٨ /٨/١٠

قاسم باز

توضيحاتی به عارف عباسی
پيش از انکه به نوشته خود شروع نمايم من از يک عده بزرګان و سرورانی که در سايت اريانا
مينويسند بکمال احترام خدمت شان عرض مينمايم که بين من و شما ديوال بزرګ سنګی ،من به
شخصيت تان فوق العاده احترام دارم اميد وارم شمايان نوشته بنده را در حصه خود سو تعبير نکند .
اصل موضوع:

امروز در سايت فاميلی استراحت طلبان شخص بنام جناب اقای عارف عباسی نيمچه محمد زيی
در مورد بنده حقير و فقير من قاسم باز و يک عده نويسندګان محترم ديګر سايت افغان ـ جرمن انالين
ُدر فشانی نموده ،نمی دانم که در مغز اين بيچاره مدير جريده ويترنری حيوانات و حشرات چی نوع
حشره ،جا گرفته که سر خود را به اين و آن ديوار ميزند  ،اين شخص مريض و ناتوان از شخص من
و سردار محمد داوودخان و طرفداران آن شھيد و يک عده نويسندګ ان ديګر اين سايت دست بردار
نمی شود.
اين نويسنده شھير مجله ويترنری حيوانات و حشرات وزارت زراعت و آبياری مثل آدم ھای
جټ از ھر کس که خوشش نيايد شکوه ميکند ،ګاھی از من و ګاھی از جناب قيس کبير بخاطر مقاالت
و مضامين لھو لعب خود که چرا جناب انجينير اقای قيس کبير از ارشيف افغان – جرمن انالين
برداشته اند،اين شخص بی مغز و ھفته فھم ھر مشکلی که داشته ھمرای سايت افغان – جرمن انالين
داشت نمی دانم چرا وی پای بنده را در اين موضوع کشانده ،وی از ګريز و يا چار يار ګفتن از
سيايت افغان ـ جرمن انالين موجوديت بنده قاسم باز را وانمود ساخته در حاليکه من به اين جناب تا
حاالھيچ ګونه بی حرمتی نکرده ام ولی ھر چی که ګفته ام واقعيت بود وحقيقت بود ،اګر وی به اين
خاطر که من چرا دروغھای اين فرد را افشا نموده ام ،حق دارم وجدان دارم و بالخره رسالت دارم
در مقابل دوستان و ھموطنان .اګر وی ادعای اين را دارد که چرا قاسم باز در مقابل دروغھای ما
جبھه ګرفته من به اين ياوه سرا ميګويم که اين وظيفه وجدانی و ايمانی من بود و است تا دروغھای
يک عده دروغګويان را افشا سازم  .من در اين کار کدام کدام بدی نمی بينم ،صرف کاری کردم که
دروغھای يک عده ياوه سراھا را درست جواب ګفته ام و خيانت ھای يک عده را بر مال ساخته ام،
اګر من دروغھای يک عده را رسوا کردم آيا اين رسوا کردن ګناه است؟ اګر من ګفتم که فالنی
شخص از حبيب  Hکلکانی يکنيم لک افغانی انوقت را بخاطر ترور يک زعيم ملی افغانستان از
دشمن آن زعيم ګرفت آيا اين افشاگری ګناه است؟ اګر من کست اعترافات يک عده افراد متھم به
کودتا را نشر کردم آيا اين کار من ګناه است ،بنظرم ابدآ نی ،بلکه اين کار من يک کار نيک و ثواب
بود و است .
در ننګرھار يک شخص از يک سرباز يعنی از يک عسکر پرسان کرده بود ،که ای برادر
عسکر وظيفه تو چست؟ عسکر بجواب ګفته بود که سپاھی  ،باز آن شخص از عسکر پرسان کرد که
کاری تو چي ست؟ عسکر ګفت :لړايی ) مقابله ( .من ھم ديګر ګناه ندارم صرف کار من افشا کردن
دروغھای شاخدار يک عده عقده ئيھا مانند عباسی ھا و مقابله است در برابر درغګويان و بس.
د پاڼو شميره :له  1تر3
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

خوانندګان ګرامی سايت افغان – جرمن انالين توجه نمائيد به نوشته جديد جناب عاليقدر؟ اقای
عارف عباسی تحت عنوان ) توضيحات الزم پيرامون مباحث جاری ( در سايت خودشان چنين
مينګارد :
» با کمال تأثر و تأسف حالتی پديدار شد که حيثيت ،عزت ،وقار و اعتبار نويسندگان و
وابستگان و خانواده ھای شان دستخوش تھاجم تعرضات ،اتھامات تحقير و توھين مشتی عقده مند
بي گانه با اصول و موازين و پائين بودن سطح فھم و دانش در فقذان يک مديريت سالم و مؤثر قرار
گرفت و تداوم اين وضع غير قابل تحمل شده راھی جز جدايی نميتوانست سراغ گردد«.
ھمچنان وی در جای ديګر مضمون بی محتوا و شکوه يی خود مينويسد:
»مثالً چندی قبل ھمکار محترم ما جناب داوود ملکيار مضمونی در مورد کودتای  26سرطان
در ھردو سايت نشر کرد .متأسفانه شخصی بر حسب عادت و روش کوچه و بازار با کمبود فھم و
دانش و عدم مراعات اصول قبول شدۀ نويسندگی به محتويات مضمون توجه نکرده بدون اين که بطور
منطقی ،عالمانه و مستدل ومستند در تقابل قرار گيرد ،که البته ھرگز توان آن را نداشت ولی ،به دشنام
دادن و تحقير نمودن ،مثل ھميشه با مدد ديگران و مھارت خاص خود ،شخصيت دانشمند و عالی
مقام ،فرزند برومند افغان ،مرد وطن پرست ،شريف و نجيب افغانستان شھيد ميوند وال را زير تازيانۀ
اتھامات و الفاظ رکيک قرار داد .در مورد شخصيتی که بيرحمانه قربانی توطئه و دسيسۀ نوکران
کرملن ) رفقای خون گرم رھبر( ،گرديده و اين که رھبر کودتا از شھادت او بی اطالع بوده باشد من
يک سؤاليۀ کالن به رنگ سرخ می گذارم (؟ اگر کسی اعتماد به خود و بر ادعای خود داشته باشد،
مستند و مستدل بگويد و بنويسد ھراسی از کس نمی داشته باشد و ھرگزمعذرت نمی خواھد ،و اين
ياوه سرا از ترس اين که مبادا مورد مؤاخذۀ منطقی و مستند محترمان ولی آريا و احسان لمر قرار
نګير ميقرمايد » ھر وقتی باالی ميوند وال می نويسم شما محترمان به يادم می آييد!!! جزاک «.H
خوانندګ ان ګرامی
اين بيچاره پوچ مغز اقای ؟ عارف عباسی و اين محمدزيی نيمچه که چند سال قبل در تلويزيون
ضد ظاھرشاھی بنام تلويزي ون پيام افغان اقای عمر خطاب کسيکه از روز تاسيس ان تلويزيون تا
امروز بر ضد المتوکل الی امريکا تبليغ سو مينمود چطور اين فرد حاضر به ھمکاری به ان قسم فرد
ميشود؟
امروز اين جناب عالی؟ اقای عارف عباسی اين نويسنده شھير مجله حيوانات و حشرات وزارت
زراعت با ديده درايی و چشم سفيدی از جناب م داود سالم ملکيار دفاع مينمايد ،خوب ميدانم که دفاع
وی از مخالفين شھيد واالمقام شھيد محمد داوودخان صرف بخاطر اينکه سردار محمد داوودخان به
خاندان وی مقام و منزلت نبخشيد.
اينکه نه بخشيد را چی ميکنيد ،اصآل در زمان جمھوريت وقتيکه جناب عارف عباسی مدير
مجله دروزارت زراعت بود ،براثر اختالسی که از دست او سر زده بود وی از وظيفه مديريت مجله
حيوانات و حشرات وزارت زراعت سبکدوش ،منفک و دست شان از کار ګرفته شد .جناب عارف
عباسی ھم مانند يک پروفيسور ديګر به عين مشکالت دست و ګريبان شد .درد عارف جان عباسی
درد پورتال افغان ـ جرمن انالين نيست بلکه درد وی درد شکم است نه درد ملی.
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من از اقای ؟ عارف عباسی دو سوال بسيار ساده و بسيط دارم اميد وارم جواب قناعت بخش
برايم بدھد ان اينکه.
 - ١جناب عارف عباسی ! برای ما ګفته ميتوانيد که جناب مرحوم ميوندوال برای بار اول از
طرف کی سيلی بروی خود خورد ،از طرف مرحوم محمد داوودخان يا جناب ولی نعمت شما ) مقام
سلطنت( .ايا فراموش کردی که جناب ميوندوال آن عقده را که ھمرای خاندان سلطنتی و مقام سلطنت
ګرفته بود ،وی در ھر مظاھره چی در پارک زرنګار و چی در پوھنتون کابل بر ضد خاندان شاه و
شما شعار ميداد و چی چيزھای نبود که نثار شما نميکرد و نمی ګفت .به کتاب ميرمحمدصديق
فرھنگ رجوع کنيد ،فرھنگ از زبان ميوندوال در ھنگام سفارت خود در بلغاريا نوشته ميکند که
»ميوند وال از من تقاضای مالقات خصوصی کرد ودر ضمن شکايت از اوضاع کشور گفت
که:مشناء تمام نابسامانيھا شخص ظاھرشاه است که ھيچکس را بکار نميگذارد.اما خوشبختانه شاه
شخص کم جرأت است ومی توان او را با تھديد از صحنه خارج ساخت .سپس مرا بھمکاری در
تطبيق اين نقشه]کودتا[ دعوت کرد)«.افغانستان در پنج قرن اخير،جلد دوم ،صفحه(٨٠۶
ايا ميتوانيد بګوئيد که فرھنګ اين جمالت را درمورد ميوندوال از دل خود دروغ ګفته است؟
ميوندوال ميخواست اول پايه ھای خاندان سلطنتی ظاھر شاه شما را از بيخ و بنياد قطع کند بعدآ از
سردار محمد داوودخان را .اګر کمکی عقل وغيرت افغانی و محمدزيی ميداشت ی امروز نبايد به دفاع
کسی که فاميل ترا از بين می برد بر ميخاست!
 ٢ـ ايا جناب عبدالرحيم عبدالرحيمزی واقعآ فدايی و دوست صميمی مقام سلطنت و خاندان
محمدزی شما بود؟ ايا در محبوس بودن وی شخص شاه افغانستان ھيچ دخالت نداشت؟ اګر نداشت واه
بحال ملت ،که بدون استيزان امر پاچا و يا مقام سلطنت يک صدراعظم وزير مقتدر و نزديک به شاه
را بدون اجازه شاه برطرف چی که زندانی بسازد .اګر به واقعيت ملت افغان اين ګونه شاه داشته باشد
وای بحال ما ملت ،بايد در سالھای چھل يک کس پيدا ميشد که اين ګونه شاه بی خبر و سلطنت بی
صالحيت را از بين ميبرد.
اقای مدير مجله حشرات و حيوانات ،جناب عارف عباسی نيمچه محمدزيی.
عبدالرحيم عبدالرحيمزی فاميل من را از بين نمی برد بلکه وی فامي ل عياش و استراحت طلب
شما را از بين ميبرد ،افسوس به اين ميکنم که شما امروز از ان کسی که ترا و فاميل محمدزيی ترا به
ګودال تاريخ می سپرد ،دفاع مينمايی! اين دفاع تو نمايندګی از زبونی تو ميکند .نمی دانم در قاموس
افغانيت اين ګونه عمل را چی ميګويند؟ اګر خودت واقعآ محمدزيی اصيل ميبودی اين کار را ابدآ
نميکردی  ،چون محمد زيی اصيل نيستی بھمين خاطر فرق و تفکيک دوست و دشمن را کرده نمی
توانی .وسالم
مونږ پښتانه يو خپله مينه باندی سر ورکو
ګولی خو ګورو خو بيا ھم ورته ټټر ور کو.
پای
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