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  ئ له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ٥/ ١٧                                                     کانديد اکادميسين سيستانی                                 

  

  افشای جعليات و رد اتھامات دروغين عارف عباسی 

  :مقدمه

جرای اعمال بد و در ضميرنا خود آگاه انسان،  ندای نامرئی کنترول کننده ای وجود دارد که انسان را از ا
  .اين نيروی نامرئی را دانشمندان علوم انسانی ، وجدان ناميده اند.زشت مانع ميشود

 را  وجدان ندای درونی است که زنگ خطر « :مينويسدضمن مقالتی دانشمند افغان  دکتورعلی احمد کريمی، 
 بيدارگران دوران ،ان ژاک روسووژ، ولتر. دراست وانسانيت منحرف نگرد  آورد تا انسان ازمسير به صدا درمی

  تباھکاران بی وجدان عمر،را انجام ندھند ديت خو اگر باوجدان آگاه، مسئول:دادند به مردم فرانسه ھوشدار نوگرايی 
 روسو مردم فرانسه را. رفاه را نه خواھد ديد فرانسه روی خوشبختی و را طو=نی تر ميگرداند و فقرآنھا بدبختی و

انسان  ای وجدان، توعامل بزرگ وجود« نمايند را درجامعه به ندای وجدان ادا مسئوليت  خودکه  قانع گردانيد
ازحيوان  درجھانی بدتر بدون توچيزی دروجود خود احساس نمی کنم که مرا واخ@قی بودن کارھای اوھستی و

  )١٨/٤/٢٠١٦سايت آريائی، ( » ايميل .قراربدھد

  

  !تگرمتھوھم  ھم جعلکار است عارف عباسی

عارف عباسی که خود را از طايفۀ  محمدزائی وسردار ميشمارد، گاھی چون استاد اخ@ق جامعه، ازکرامت 
و از ديگران . انسان واخ@ق نويسندگی وعفت قلم و صداقت وانسانيت وشرافت و وجدان واس@ميت داد سخن ميدھد

ان باور نمايند، اما چون به خلوت ميرود،او انتظار دارد که به سخنرانيش با دقت گوش دھند وھرچه او ميفرمايد،بد
چند سال قبل خانم مبارز ودليرسجيه کامرانی کست جنگ تليفونی عارف عباسی راکه  با دشنام ھای . کار ديگر ميکند

قسم ميخورم که در . رکيک وخ@ف کرامت وشرافت انسانی واز نوع دشنامھای افراد سرچوک بود  برای من شنوانيد
خانم سجيه ميخواست آن کست . ان دشنامھای رکيک را از زبان اوباش ترين افراد ھم نشنيده بودم عمرخود، من چن

از .را به جواب توھين ھای که از طرف عباسی به آن خانم شده بود، از طريق برنامه تلويزيونی خود به نشر بسپارد
نه که آن خانم مبارزافغان خواھش خانم سجيه خواھش نمودم تا از نشر آن درتلويزيون صرف نظرکند، وخوشبختا

  .مرا پذيرفت و در برنامه مورد نظر آن بخش صدای عباسی را به نشر نسپرد

عباسی وقتی که درتلويزيون پيام افغان کارميکرد، من متوجه بودم که ھرگاه از سوی اقای مسکين يار،يا 
خطاب صورت ميگرفت، بدون آنکه عمر خطاب از يکی از شنوندگان تلويزيون آريانا افغانستان، کدام انتقاد با=ی عمر

آن انتقاد دفاع کند ويا خودش درآن باره توضيحی بدھد، عباسی  بجای عمرخطاب، در برنامه خود، تبصره غرايی در 
مذمت مسکين يار ايراد ميکرد بدون آنکه عمرخطاب يادی ازاين خوش خدمتی جناب عباسی بنمايد ونتيجه اين ھمه 

از ھمان وقت من به اين نتيجه رسيدم، که . شد که او را با بی عزتی از تلويزونش برون پرت کردخوشخدمتی ھا آن 
عارف عباسی متاسفانه حتی در امريکا ھم ،دست از خوشخدمتی وچاپلوسی به آمرين خود نگرفته ويک اردلی ارزان 

  .  بھائی برای افراد با= دست خود می باشد

دارند و به ھمين خاطر بزرگان اين » خاص«لی به طبقۀ زن احترام وعشق خبره گان طايفۀ محمدزائی بطورک
طايفه مثل، شاه امان U، محمودطرزی وملکه ثريا و داودخان و ظاھرشاه، وديگر سرداران محمدزائی تحصيل کرده 

د از حقوق زن و بی تحصيل، از آزادی زن طرفداری نموده  و آنرا در افغانستان در عمل پياده کردند و تا توانستن
حمايت نمودند، اما من عارف عباسی را يگانه محمدزائی متعصبی يافتم که با وجود ادعای تحصيل درپوھنتون کابل 

وم@مت وغيره  » س@مت«در عھد ظاھرشاه، ھنوز ھم برضد زن افغان آنھم در کشوری چون امريکا، با نام مستعار 
نوشت و زنان آزادی خواه و پيشرو افغان مقيم امريکا، منجمله خانم در افغان جرمن آن@ين تا چندی پيش مقاله می 

م@لی نظام وخانم سجيه کامرانی را تخريب ميکرد و با الفاظ رکيک از آنھا در مقا=ت خود نام می برد تا جلو کار و 
امه ای در تلويزيون فعاليت آنھا را بگيرد ، مگر خوشبختانه  آنھا با زيرکی چھرۀ اصلی  او را کشف کردند و در برن
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را بکف دستش گذاشتند وکسی را که نوشتۀ خانم سجيه را در جواب عارف عباسی در وی  حق آريانا افغانستان
پورتال افغان جرمن به نشر نرسانده بود، نيز شماتت نمودند  تا با=خره عباسی خود اعتراف کرد که بلی س@مت 

اينست ! نکه از آن زنان شرافتمند و مدافع حقوق زن معذرت بخواھدوم@مت من بودم که چنين وچنان کردم، بدون آ
ظرفيت وتوان وبرداشت عباسی از دموکراسی و آزادی بيان  وعفت قلم که آنرا در جھت منع ازادی وحقوق زن افغان 

  .و نمونۀ عفت ک@م او درمورد ديگران مقالۀ اخير او درسايت ولی احمدنوری است.بکار می اندازد

 که  اقای عباسی ديگر بطورسالم فکر وقضاوت کرده نميتواند،وبرای برحق نشان دادن سخنان خود، به نظرم
به چند مورد ازاين جعلکاری واتھام زنی ودروغ گوئی وی  .دست  به جعلکاری وتحريف نوشته ھای ديگران می برد

  :اشاره ميشود نصورایبا رنگ 

 سايت سلطنت طلبان به نشر رسيده، به اقای داکتر کاظم  عباسی در مقاله اخيرخود که درھفته جاری در-١
 اعظم سيستانی به استشارۀ محترم کاظم شامل بحث گرديد، که البته ممانعتی وجود ندارد، ولی «اتھام زده است که 

  ».نوشتۀ سيستانی سراسر پائين زدن من و با= بينی خود توأم با اھانت، تحقير و توھين بود

اين نکته را واضح کنم که داکتر کاظم ، دانشمند سبک وزنی نيست که برای جواب دادن به قبل از ھرچيز بايد 
 بنابر مصروفيت ھای ٢٠١٦/ ١٧/٥ تا امروز ٢٠١٦من ازماه فبروری. عباسی وامثال او، ازمن کمک بخواھد

رين ميتوان گفت که  بناب. شخصی وفرھنگی، ھيچگونه تماس تليفونی وکتبی ويا برقی با آقای داکترکاظم  نداشته ام
  .اين اتھام عباسی عليه داکترصاحب کاظم ،زادۀ وھم وخيال او است

عباسی درھمين مقاله اش، جمله ای از يکی از نوشته ھای مرا انتخاب وبعد از دست کاری آنرابه داخل -٢
عل کاری عباسی در به اين ج. قوس ناخنک گذاشته تا نشان داده باشد که آن  نوشته از قلم سيستانی است نه ازاو

  :زيرتوجه کنيد تا ميزان شرافت ونجابت اين سردار را بھتر درک کنيد

تاحال فکر می کردم قوم محمد زائی ھمه عياش، خوش گذران، «در تبصره بر کتابی سيستانی نوشت که... «
  » اند، ولی حا= فھميدم که در اين قوم اشخاص دانا وجود داردجاھل و نادان

 است ازمن سيستانی نيست، من در تبصره خود برکتاب دست نويس برنگ نصواریعبارت با= که 
  : چنين نوشته ام٢٠١٦/ ٢/ ١١سردارحکيم وھاب، در دريچۀ نظرسنجی پورتال افغان جرمن ،درتاريخ 

ً تا قبل از ديدن و خواندن اين دست نويسھا، شخصا فکر ميکردم، طايفۀ محمدزائی، عمدتا مردمان ....« ً
ً و اکثرا عياشی بوده اند که چانس با ايشان ياری نموده واز برکت سلطنت، ھمگی معاش ھای بلند خوشگذران

اما نشرسرگذشت خاندان سردار . مستمری ميگرفته اند وميخورده ومينوشيدند  ودر فکر چيزديگری نبوده اند
سردار پردلخان، يکی از پنج فرزند ] خسراميرشيرعليخان[عبدالوھاب خان امين المکاتيب پسرسردار ميرافضل خان

به ما )سردار کھندلخان، سردارمھردلخان، سردار رحمدلخان، سردار شيردلخان، از مادر غلجائی(برادر قندھاری
تمام اين برادران ھم در ميدان . نشان داد که اس@ف واخ@ف اين خاندان مردمان بيکاره ومفت خواره ای نبوده اند

 فرھنگ وھنر وشعر وشاعری وادبيات، وتصوف وخطاطی و پخش افکار ضد سياست وکشور داری وھم درميدان
سردار مھردلخان مشرقی شاعری . استعمارانگليسی وتقويت شعوراستق@ل طلبی از اقران خود خيلی جلو بوده اند

بودھم پايۀ مولوی، سردار رحمدلخان پدرسردار غ@م محمدخان طرزی وپدربزرگ محمودطرزی،ھمگی در شعر 
  ». ... دستی قوی داشتندوشاعری

من  را در حق طايفۀ محمدزائی بکار برده ام؟ »نادان« و»جاھل« :درکجای عبارت فوق ، من کلمات 
ھيچگاھی يک قوم يا يک طايفه، يا پيروان يک ايدئولوژی را چه چپ باشد، چه راست، وچه سلطنت طلب باشد وچه 

 ودرھر طايفه وھر حزب وھرگروه اجتماعی، آدم ھای خوب وبد امارت طلب، دشنام نميدھم، زيرا ميدانم که در ھرقوم
  .ھردو وجود دارند، نبايد بدون تفکيک ھمه را يک سان سرزنش کرد و تفاوتی ميان آنان قايل نشد

  

در يک جمله کوتاه از قول من ، يک تھمت پوچ ) جاھل ونادان(بدون ترديد جعل کاری وافزودن اين دو کلمۀ 
و دور از شرافت انسانی است و ھرکه آن کلمات را جعل کرده، درحقيقت وجدان خود را زير ويک عمل غير اخ@قی 

    پا کرده است؟
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آيا در اين تعرض نابخردانه که نشانۀ عمق تعصب و نفرت  « عباسی درجملۀ بعدی خود ياد آور شده ااست که-٣
 از امير عبدالرحمن خان بحيث امير و اما) احصائيۀ نفوس شان در دست نيست(سيستانی بر يک قوم افغانستان 

آھنين و از امان U خان بحيث پيشتاز نھضت ھای  مترقی و اص@حات اجتماعی و از محمود طرزی بحيث مشعل 
فروزان بيداری مردم و صاحب معرفت و شيون کابلی مرد آزاده و عاشق ميھن و محمد داوود خان بحيث ناجی 

  »بودند يا خير؟ نادان و  جاھليا اين ذوات شامل اين قوم می نگارد، آ استبدادافغانستان از

 ،از قول من داودخان اول اينکه. از سوی عارف عباسی صورت گرفته است در جملۀ فوق دو جعل يا دو تھمت
 نوشته، درحالی که من او را ناجی کشور از انارشی وھرج مرج نظام سلطنتی »ناجی از استبداد«کنايه آميزیرا بگونۀ 

 عباسی دو کلمۀ توھين آميز را از زبان من جعل و تکرار کرده است تا نشان داده باشد که من از  دوم اينکه،.امگفته 
خدمتی را که من در برجسته . طايفۀ محمدزائی نفرت دارم، درحالی حقيقت برخAف جعل وتھمت نابخردانۀ عباسی است

وان عباسی وامثال او  پوره نيست، بلکه طاقت وحوصلۀ کردن خدمات رجال خوشنام اين طايفه کرده ام ، ھرگز از ت
مقاله ويا من در بارۀ کارنامه ھای ھريکی از رجال فوق الذيکر يک . طرزی وار و عبدالحکيم وھاب وار ميخواھد

 نوشته ام، وباری شما از خواندن کارنامه ھای يکی ازاين رجال محمدزائی، بوجد آمده بوديد ودر يک ايميل یکتاب
  : برای من نوشته بوديدمفصل 

  !برادر دانشمند سيستانی صاحب «

واقعيت ھای شما را  با عAقه مندی خاص و دلچسپی ھميشگی من ھمه بخش ھای نوشتۀ دانشمندانه و سرا پاه
گراء و احساسات  سيستانی صاحب برايم تا حال افتخار زيارت شما ميسر نگرديده ولی انديشه ھای ملی  خواندم

می گويم که نه تنھا از اعماق قلبم به  صادقانه. مرا به شخصيت واWی شما آشنا ساخته پرستانه شماشريفانه وطن 
نمايم ، شما در دوران غربت و جAی ميھن خدمات بس بزرگ و  شما احترام دارم بلکه به وجود شما افتخار می

  تأريخ گواه است که رسالتگران اين.ھموطنان چيز فھم و تشنۀ درک واقعيت ھا نموده ايد  فراموش نا شدنی برای

زير ضربات شديد شکنجه ھای  يا به چوبۀ دار رفته اند ويا. سبيل برای بيان حقايق قربانی ھای بيشمار داده اند 
  .وحشيان و يا در حجره ھای زندان ھا جان سپرده اند

. را بی ھراس بيان نموده ايد ا درين نوشته بلکه در کليه آثار گرانبھای تان واقعيت ھاشما نه تنھ! جناب محترم 
  . به شما ھيچگونه نفعی رسانده نمی تواند شما از دورانی صحبت می نمائيد که نه زر دارد و نه زور و

ارم و اين موقف گيری نايت را با محبت می فشا بحيث برادر ھم رزمت دستان تو :ودر پايان آن پيغام افزوده ايد
داشته جزئی ناوباش باکی  از دو و دشنام جمعی اراذل و. مبارک گفته به شما و ھم انديشان تان افتخار می نمايم شما را

متأسفانه مصروفيت ھای عديده و تکليف بينايی اجازه نميدھد ورنه  .ترين ھراسی را در دل نيرومند تان راه ندھيد
  »٢٠١١/ ١٢/ ٤عباسی ... با عرض احترامات فائقه . ما در پورتال به نشر می سپردمنوشتۀ ش برداشت خود را از

آيا اين سخنان را درحالت نشه نوشته ايد يا درحالت عادی ونورمال؟ مگر تا آن زمان نمی دانستيد که من در 
ی علوم افغانستان دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق درافغانستان بوده ام و رئيس مرکز علوم اجتماعی دراکادم

وعضو شورای انقAبی وھيئت رئيسۀ آن بوده ام، يقين دارم که اين را ميدانستی، ولی چرا آنروز چنان مينوشتی 
  وامروز چنين؟ آيا بخاطر ترس از ولی احمدنوری،نيست که چنين تغيير موضع داده ای؟

  

حزب دموکراتيک خلق در عھد داکتر مسئول تبليغ وترويج کميتۀ مرکزی (فقير ودان عارف عباسی از قول -٤
در زير ھردو شکل نقل قولھای عباسی را به قضاوت . ،نيز عليه من دروغ گفته ومرتکب جعل کاری شده است)نجيب

  :خوانندگان ميگذارم

مقدمه يی برکودتای ثور «از کتاب من تحت عنوان )  دشنه ھای سرخ(آقای فقير ودان  درکتاب خود
بار باراقتباس مشروع نموده وبرای جلب باور خوانندگان کتاب »  سويدن ١٩٩٦ان،چاپ وپيامدھای آن درافغانست

قابل تذکار است که محترم سيستانی گرچه عضو حزب دموکراتيک خلق «: خود در مورد من چنين نوشته است
وبنابرآن با تمام . افغانستان نبود،ولی عضويت ھيئت رئيسۀ شورای انق@بی جمھوری افغانستان را تا آنح@ل آن داشت
  دشنه : رک(».افراد سطح رھبری حزبی ودولتی شناخت داشته در عين حال شخص مطلع از جريانات کشور است
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  )٢١٩ھای سرخ چاپ اول، صفحه 

حال به  جعل کاری عارف عباسی در متن زير توجه کنيد که از زبان فقيرودان  در مورد من ، با جعلکاری 
  :داده است  ندهنقل قول کرده وبه خورد خوان

چنين » دشنه ھای سرخ« در اعتراف نامۀ زير عنوان آقای فقير وداندر مورد وظايف رسمی سيستانی «  
در زمان شورای انق@بی ببرک کارمل عضو » تعارف بين پرچمی ھا«دانشمند افغانی کانديد اکادمسين : می نويسد

 موقع از ھمکاران کارمل بشمار ميرفت، اما با احساس ھيئت رئيسۀ شورای انق@بی جمھوری افغانستان بود و درين
خطر چون کاغذ پاره يی در سمت وزش باد تغير جھت داد و به شادمانی پرداخت و مقالۀ بر ضد دوست ديرينه اش 

اين بود که از طرف ھم حزبی ھای سابق خود لقب پرچمی خط بينی کشيده  بدست آورد، حتی . يعنی کارمل نوشت
يوسف «ت ھای آلوده بخون خود را از مردم مخفی نموده آنرا سفيد جلوه دھد ، تخلص خود را به برای اينکه دس

  »ًتغير داد و بعد از رفع خطر مجددا سيستانی تخلص کرد» زی

  

عبارت فوق که من  زيرھر سطرش خط کشيده ام يک کلمه ھم در نوشتۀ فقيرودان وجود ندارد ،وعباسی آنرا 
يا چنين عملی به معنای  پاگذاشتن بروجدان وشرف وعزت خود انسان نيست؟ بدون ترديد آ. از خود جعل کرده است

 و لعنت خدا باد بر کسی که با دروغ گويی و تھمت  وافترا و جعلکاری بخواھد اذھان مردم را نسبت !که چنين است
 امانت داری در نقل  واين خودنشان ميدھد که عارف عباسی با کار تحقيق که!به اشخاص وطن پرست مغشوش کند

قول شرط عمده واصلی آن است ، بلد نيست  و فکر ميکند،ھمينکه جمله يا پرگرافی در داخل قوس ناخنک 
  .گردند د ودنبال صحت وسقم آن نمینقرارگرفت، مردم آنرا می پذير

، تا بزعم عباسی با نام ھای مستعارھمواره سعی کرده تا  بگويد که من عضوحزب دموکراتيک خلق بوده ام -٥
از وزن واعتبار نوشته ھای من کاسته باشد، درحالی که نميداند که،  آزادی عقيده وآزادی بيان وازادی انتخاب  خود

واگر کسی عضو حزب مخالف عقيدۀ تان باشد، شما ھيچ غلطی در حق مخالفين . حق طبيعی وفطری ھر انسان است
  .عقيدتی خود کرده نميتوانيد

ع@مه «ونيزدرکتاب» ١٩٩٦چاپ/قدمه يی برکودتای ثور وپيامدھای آن درافغانستانم«:من درکتابھای خود
برخی شخصيت ھای فرھنگی «ودرکتاب )  پشاور٢٠٠٤چاپ /محمودطرزی وشاه امان U وروحانيت متنفذ

 نشر پورتال افغان جرمن - پوھاند داکتر زيار-پاسخی به يک دوست فرھنگی«ودرمقاله ) ٢٠١١چاپ /واجتماعی
لم را نوشته ام، به آن کتابھايم مراجعه کنيد و د=يدر بارۀ وظايف اداری وموقف سياسی خود ) ٢٠٠٧ين درآن@

، منتظر تشکيل دادگاه بررسی جرايم عليه بشريت باشيد تا نوبت دادگاه مجرمين ضد بخوانيد واگر قناعت نکرديد
 دادگاھی، نه تو خواھی بود ونه من ونی فخر بدون شک تا تشکيل چنين. بشری افغانستان  در چھاردھه اخير برسد

  !رسد تا دور ما ديوار اين خانه می ريزد: يا بقول شاعر!رازی

 برمن تھمت زده ايد که من در توصيف حزب برسراقتدار و يا رھبران آن ھزاران صفحه را سياه کرده ام؟ -٦
می علوم افغانستان بيش از ده کتاب و رساله  صادقانه به عرض ميرسانم که من در طول دورۀ حاکميت آن رژيم در اکاد

نوشته و چاپ کرده ام،اگر شما بجای ھزاران صفحه ،در ھريکی از آثار چاپ شده ام، يک سطر پيدا کرديد، که در 
وصف حزب و يا رھبران آن نوشته باشم، به خواننده خردمند وآگاه حق ميدھم تا با سياھی آن سطر، روی مرا سياه 

  . طر آن چنانکه شما مدعی استيد، نيافتند آنگاه بايستی روی  جعلکار ومفتری را سياه کنندکند واگر يک س

واقعيت اينست که رھبران برسراقتدار احتياجی به توصيف وتعريف من نداشتند، ھر يکی از رھبران ھزاران 
ه چنين يا چنان بنويس، عضو سرسپرده داشتند که محتاج تعريف امثال من نبودند واگر به من ھدايت داده ميشد ک

ز نوشتن نداشتم، ولی واقعيت اينست که نه آنھا از من چنين تقاضای حفظ حيات خود و اوWدھايم چاره ای جر خاطب
  .کرده اند ونه من بخود حق داده ام تا پروانۀ محفل رھبران باشم

ستان وجود داشتند که امکان  تا آنجا که من ميدانم، دانشمندان وطنخواه وبا صAحيت علمی فراوانی درافغان
خروج از کشور و پرواز به امريکا را مثل عارف عباسی  نداشتند، ومجبور بودند با شرايط پرخطر بسازند وکار نمايند 
ولقمه نانی از مزد کار خود برای زن وفرزند واوWد خود بدست آرند، اما عضويت حزب دموکراتيک حزب خلق را 
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اص ذيل را از جمله شخصيت ھای وطن خواھی می شمارم که تا آخرين روز موجوديت بگونۀ مثال من اشخ. نداشتند
اکادميسين داکتر جاويد، :خويش در وطن، ھيچگونه پيوندائولوژيک و تعلق سياسی با حزب برسراقتدار نداشتند،مانند
 اکادميسين عبدالشکور اکادميسين داکترفاروق اعتمادی، اکادميسين داکتر سرابی، اکادميسين داکتر عبدهللا شارق،

رشاد، کانديد اکادميسين پوھاندميرحسين شاه، کانديد اکادميسين بلبل شاه جAل، کانديد اکادميسين عبدالرحمن بلوچ، 
کانديد اکادميسين داکتر اکرم عثمان، کانديد اکادميسين داکتر خالد، کانديد اکادميسين محمدابراھيم عطائی، کانديد 

ھی، کانديد اکادميسين انجنير صمد سليم، کانديد اکادميسين محمداعظم سيستانی، محترم اکادميسين محمدصديق رو
محترم سرمحقق زلمی ھيوادمل،  وال ارغتديوال، محترم پويا فاريابی، محترم واصف باختری، محترم زرين انخور،نپوھ

ر بورگی، محترم انجنير پرديس، محترم لطيف ناظمی، محترم فريد شايان، محترم داکترظاھر يوسفزی، محترم داکترطاھ
محترم انجنير شکيب، محترم عبدالحميد مبارز، محترمه معصومه عصمتی، محترمه صالحه فاروق  اعتمادی،محترم 

،محترم )وزير پAن(محمدآصف آھنگ،محترم محمدآصف ظاھر، محترم عبداللطيف جAلی، محترم محی الدين شھباز
) صدراعظم(ومحترم فضل الحق خالق يار) معاون صدراعظم(امان الدين امين،محترم مير )وزيرماليه(حميدهللا طرزی

ميتوان گفت که اين شخصيت . وده ھا روشنفکر ودانشمند ديگری که اکنون نام ھای شان از خاطرم فراموش شده است
 به ھا ھمگی ھمديگر خود را به عوان عناصر غير وابسته به حزب بر سراقتدار می شناختند واز ھمين زاويه

  .ھمديگراحترام ميگذاشتند

 باری آقای عباسی  از خود وخانواده خود شرحی بيان کرده بود که من دو نکته را در آن بيوگرافی قابل -٧
دوم .  مکث يافتم، اول  اينکه دانستم که پدربزرگ شان سردارعباس خان شاعربوده است، روحش  را شاد ميخواھم

با .  کار بودمی سال بکي از عزل از وزارت زراعت بعد« :ا بپذيرم که ميگويداينکه نميتوانم در مورد خودش اين ر
 یتحت نظارت رفقا]که[ ی در حالدي و رقابت شددي ھا کاندده ني پست در دفتر ملل متحد کابل در بکياع@ن 
 مرا به خاطر  ملل متحدني مأمورالبته. پست شدمني قرار داشتم مؤفق به گرفتن ا]سيستانی.منظورداودخان است[رھبر

  ».سردار بودنم مورد لطف قرار ندادند

وزير زراعت وآبياری بود،تا برکسی ظن ] پسرخالۀ کارمل[در زمان جمھوريت داودخان که جيAنی باختری
در آن زمان در حلقات روشنفکری کابل گفته ميشد که تا . وگمان جاسوسی به غرب نميرفت، ازکار سبکدوش نميشد

شايد اين شايعات در مورد .پذيرفته شود) USID(را نداشته باشد،ممکن نيست در اداره » اسي«کسی کارت جاسوسی 
ھمه افغانھای پذيرفته شده در شعب ملل متحد صدق نکند، اما در مورد شخص ضعيف وابن الوقتی مثل عارف عباسی 

کين يارمينمود تا عمر که برای جلب رضايت عمرخطاب ھر ھفته در برنامه خود چند دقيقه را وقف بدگوئی از مس
خطاب را از خود راضی ساخته باشد،صدق ميکند و خدا ميداند که شما بعد از رفتن به آن اداره دلخواه و پر در آمد، 
چقدر اطAعات راست و دروغ را در مورد نظام جمھوريت به اوليای امور آن اداره داده باشيد؛ تا به اصطAح انتقام 

باWخره از برکت ھمان راپورھای يک راست !  که ترا سبکدوش ساخته بودند، بگيريدخود را  از داودخان وکسانی
  .وصد دروغ،شما  به حيث پناھنده درامريکا پذيرفته شديد

  !فقط ميگويم که لعنت خدا و نفرين عالم باد بر روی جاسوس به ھر اسم و رسمی که باشد

  ٢٠١٦/ ٥/ ١٦پايان 

  

  

  

  

  

  


