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  ی  به عارف عباسیحاتيتوض
 

 اناي ارتي که در سای و سرورانانګ عده بزرکي من از مي از انکه به نوشته خود شروع نماشيپ
 من به ،ګی سنګ بزروالي من و شما  دني که بمينمايم خدمت شان عرض م بکمال احترادنسينويم

 . نکندري نوشته بنده را در حصه خود سو تعباني وارم شمادي تان فوق العاده احترام دارم امتيشخص

 : موضوعاصل

 يیمحمد زنيمچه  ی عارف عباسی استراحت طلبان شخص بنام جناب اقایلي فامتي در ساامروز
 ني افغان ـ جرمن ان,تي ساريګ محترم دانګسندي عده نوکي من قاسم باز و ري و فقري حقدر مورد بنده

 نوع ی چت و حشراواناتي حیترنري ودهي جرري مدچارهي بني دانم که در مغز ای نموده، نمیر فشانُد
 و ناتوان از شخص من ضي شخص مرني ، ازندي مرواين دآ و ني سر خود را به اکه رفتهگحشره، جا 

 دست بردار تي ساني اريګ دانګسندي عده نوکي و دين شھآ سردار محمد داوودخان و طرفداران و
   . شودینم

 یھاآدم  مثل  یاريبآ و حشرات وزارت زراعت و واناتي حیترنري مجله وري شھسندهي نونيا
ت  بخاطر مقا<ري کبسي از جناب قیاھګ از من و یاھګ کند،ي شکوه مدياي از ھر کس که خوشش نټج

 ني جرمن ان,– افغان في از ارشري کبسي قی اقاريني لھو لعب خود که چرا جناب انجنيو مضام
 ني جرمن ان,– افغان تي سای که داشته ھمرای مغز و ھفته فھم ھر مشکلی شخص بنيبرداشته اند،ا

 از فتنګ اري چار اي و زيرګ از ی، وه موضوع کشاندني بنده را در ای پای دانم چرا ویداشت نم
تا  جناب ني من به اکهي بنده قاسم باز را وانمود ساخته در حالتي موجودني افغان ـ جرمن ان,تيايس

 ني به ای ورګ بود، اقتيحقو بود تي واقعمه افتګ که یھر چولی م ه ا نکردی حرمتی بونهګ چيھحا<
 رسالت دارم رهب,خ حق دارم وجدان دارم و ،مه ا  فرد را افشا نمودني ایخاطر که من چرا دروغھا

 ما ی را دارد که چرا قاسم باز در مقابل دروغھاني ای ادعای ورګا. در مقابل دوستان و ھموطنان
 ی من بود و است تا دروغھایماني و ای وجدانفهي وظني که اميويګ سرا ماوهي ني من به ارفتهګجبھه 

 کردم که یصرف کارنمی بينم ،کدام بدی  کار کدام ني من در ا. را افشا سازم انيوګ عده دروغکي
 م،ه ا عده را بر م, ساختکي ی ھاانتي و خمه افتجواب ګ سراھا را درست اوهي عده کي یدروغھا

 ی ف,نکه فتمګ من رګ است؟ اناهګ رسوا کردن ني ااآي م عده را رسوا کردکي ی من دروغھارګا
 افغانستان از ی ملميعز کي  انوقت را بخاطر تروری لک افغانميکني ی H کلکانبيشخص از حب

 عده افراد متھم به کي من کست اعترافات رګ ا؟ استناهګ گری افشاني ااآي رفتګ مين زعآدشمن 
و ثواب نيک  کار کي من ار کني بلکه ای، است، بنظرم ابدآ نناهګ کار من ني ااآيکودتا را نشر کردم 

                                                     . تبود و اس

 برادر ی که ا، عسکر پرسان کرده بودکي از یعني سرباز کي شخص از کي رھارګ نندر
ن شخص از عسکر پرسان کرد که آ ، باز ی بود که سپاھفتهګ تو چست؟ عسکر بجواب فهيعسکر وظ

 ندارم صرف کار من افشا کردن ناهګ ريګمن ھم د). مقابله  ( يیاړ ل:فتګ عسکر ست؟ي تو چیکار
 . و بسانيوګ ھا و  مقابله است در برابر درغی مانند عباسھاه ئي عده عقدکي ار شاخدیھادروغ
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 ی اقاقدر؟ي جناب عالدي به نوشته جددئي نماه توجني جرمن ان,– افغان تي سایرامګ انګخوانند  
 ني خودشان  چنتيدر سا ) ی مباحث جارراموني <زم پحاتيتوض(   تحت عنوان یعارف عباس

  : اردګنيم

 و سندگاني عزت، وقار و اعتبار نوت،يثي شد که حداري پدیبا کمال تأثر و تأسف حالت« 
 عقده مند ی مشتني و توھري شان دستخوش تھاجم تعرضات، اتھامات تحقی و خانواده ھابستگانوا
 سالم و مؤثر قرار تيري مدکيان ذ بودن سطح فھم و دانش در فقني و پائني با اصول و موازگانهيب

 ». سراغ گرددتوانستي نميی جز جدای قابل تحمل شده راھري وضع غنيت و تداوم اگرف

 :سدينوي خود ميی محتوا و شکوه ی مضمون بريګ دی در جایھمچنان و 

 سرطان 26 ی در مورد کودتای مضموناري قبل ھمکار محترم ما جناب داوود ملکیًمث, چند«
عادت و روش کوچه و بازار با کمبود فھم و  بر حسب یمتأسفانه شخص.  نشر کردتيدر ھردو سا

 که بطور ني مضمون توجه نکرده بدون ااتي به محتویسندگي نوۀدانش و عدم مراعات اصول قبول شد
 به دشنام ،ی که البته ھرگز توان آن را نداشت ولرد،ي و مستدل ومستند در تقابل قرار گعالمانه ،یمنطق

 ی دانشمند و عالتي و مھارت خاص خود، شخصگراني د با مددشهي نمودن، مثل ھمريدادن و تحق
 ۀانيز تاري وال را زوندي مدي افغانستان شھبي و نجفيمقام، فرزند برومند افغان، مرد وطن پرست، شر

 نوکران ۀسي توطئه و دسی قربانرحمانهي که بیتيدر مورد شخص.  قرار دادکياتھامات و الفاظ رک
 اط,ع بوده باشد من ی که رھبر کودتا از شھادت او بني و ادهي، گرد) خون گرم رھبریرفقا( کرملن 

 خود داشته باشد، ی اعتماد به خود و بر ادعای؟ اگر کس) گذارم ی ک,ن به رنگ سرخ ميۀ سؤالکي
 ني خواھد، و ای داشته باشد و ھرگزمعذرت نمی از کس نمی ھراسسدي و بنوديمستند و مستدل بگو

 و احسان لمر قرار اي آری و مستند محترمان ولی منطقۀدا مورد مؤاخذ که مباني سرا از ترس ااوهي
 ».جزاک H!!! ديي آیم ادمي شما محترمان به سمي نوی وال موندي می با<یھر وقت « ديقرماي مرګين

 یرامګ انګخوانند

 ونيزي که چند سال قبل در تلومچهي نيی محمدزني و ای ؟ عارف عباسی پوچ مغز اقاچارهي بنيا
 تا ونيزي ان تلوسي از روز تاسکهي عمر خطاب کسی افغان اقاامي پونيزي بنام تلویضد ظاھرشاھ

 به ان قسم فرد ی فرد حاضر به ھمکارني چطور انمودي سو مغي تبلکاي امریامروز بر ضد المتوکل ال
 ؟شوديم

 وزارت  و حشراتواناتي مجله حري شھسندهي نوني ای عارف عباسی اقا؟ی جناب عالني اامروز
 که دفاع دانمي خوب مد،ينماي دفاع ماري از جناب م داود س,م ملکیدي و چشم سفيی درادهي دازراعت ب

 به داوودخان سردار محمد نکهي محمد داوودخان صرف بخاطر ادي وا<مقام شھدي شھني از مخالفیو
 .دي مقام و منزلت نبخشیخاندان و

 ري مدی جناب عارف عباسکهي وقتتيان جمھور اص_ در زم،ديکني می را چدي نه بخشنکهيا 
 مجله تيري مدفهي از وظی سر زده بود وو که از دست ایاخت,سبراثر  ،وزارت زراعت بوددرمجله 

جناب عارف .  شدرفتهګ و حشرات وزارت زراعت سبکدوش،  منفک و دست شان از کار واناتيح
 یدرد عارف جان عباس.   شدبانيرګ مشک,ت دست و ني به عريګ دسوري پروفکي ھم مانند یباسع

 .ی درد شکم است نه درد ملی بلکه درد وستي ننيدرد پورتال افغان ـ جرمن ان,
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 وارم جواب قناعت بخش دي دارم امطي ساده و بساري دو سوال بسی ؟ عارف عباسی از اقامن
 .نکهي بدھد ان اميبرا

 بار اول از ی براوندواليب مرحوم م که جناديتواني مفتهګ ما ی برا! یجناب عارف عباس  - ١ 
مقام (  نعمت شما ی جناب ولاي خود خورد، از طرف مرحوم محمد داوودخان ی برویلي سیطرف ک
 و مقام سلطنت ی خاندان سلطنتین عقده را که ھمراآ وندوالي که جناب می فراموش کردايا). سلطنت

 پوھنتون کابل بر ضد خاندان شاه و  دری و چارګ در پارک زرنی در ھر مظاھره چیرفته بود،  وګ
به کتاب ميرمحمدصديق . فتګ ی و نمکردي نبود که نثار شما نمیزھاي چی و چداديشما شعار م

فرھنگ رجوع کنيد، فرھنگ از زبان ميوندوال در ھنگام سفارت خود در بلغاريا نوشته ميکند که 
ز اوضاع کشور گفت ميوند وال از من تقاضای م,قات خصوصی کرد ودر ضمن شکايت ا«
اما خوشبختانه شاه  .مشناء تمام نابسامانيھا شخص ظاھرشاه است که ھيچکس را بکار نميگذارد:که

سپس مرا بھمکاری در . شخص کم جرأت است ومی توان او را با تھديد از صحنه خارج ساخت
  )٨٠۶افغانستان در پنج قرن اخير،جلد دوم، صفحه(». دعوت کرد]کودتا[تطبيق اين نقشه

فته است؟ ګيد که فرھنګ اين جم,ت را درمورد ميوندوال از دل خود دروغ ئايا ميتوانيد بګو
 قطع کند بعدآ از ادي و بنخي ظاھر شاه شما را از بی خاندان سلطنتی ھاهي اول پاخواستيمميوندوال 

 به دفاع دي امروز نبایداشتي ميی و محمدزی افغانرتيغعقل و ی کمکرګا.  راسردار محمد داوودخان
 !خاستي بر مبردی  مني ترا از بلي فامکه یکس

 مقام سلطنت و خاندان یمي و دوست صميی واقعآ فدایمزي عبدالرحمي جناب عبدالرحايـ ا ٢ 
 نداشت واه رګ ا؟ دخالت نداشتچي شخص شاه افغانستان ھی در محبوس بودن واي شما بود؟ ایمحمدز

 به شاه  کي مقتدر و نزدري صدراعظم وزکي مقام سلطنت ايزان امر پاچا و ي استدونبحال  ملت، که ب
 شاه داشته باشد ونهګ ني ملت افغان اتي به واقعرګا.  بسازدی که زندانی اجازه شاه برطرف چدونرا ب
 ی خبر و سلطنت بی شاه بونهګ ني که اشدي مداي کس پکي چھل ی در سالھادي بحال ما ملت، بایوا

 .بردي مني  را از بتيص,ح

 .يی محمدزمچهي نی جناب عارف عباس،واناتي مجله حشرات و حري مدیقاا

 و استراحت طلب اشي علي فامی برد بلکه وی نمني من را از بلي فامیمزي عبدالرحميعبدالرح
 ترا به يی محمدزلي که ترا و فامی که شما امروز از ان کسکنمي مني افسوس به ابرد،ي منيشما را از ب

 در قاموس نم داینم. کندي متو ی از زبونګیندي دفاع تو نماني ا!يینماي، دفاع م سپردی مخي تارودالګ
 کار را ابدآ ني ایبودي ملي اصيی خودت واقعآ محمدزرګ  اد؟ينويګ می عمل را چونهګ ني اتيافغان
 ی دوست و دشمن را کرده نمکي خاطر فرق و تفکني بھمیستي نلي اصيی ، چون محمد زیکردينم
  وس,م. یتوان

  سر ورکوی باندنهي خپله موي تانهښ پږمون

 . ور کورټټ ھم ورته اي خو بوروګ خو یولګ

  پای


