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ً احترامات و تمنیات نیک مرا قبول فرمائید. گرچه افتخار دیدار میسر نگردیده ولی سبک برازندۀ نوشته های  لطفا
 شما زمینۀ آشنایی و یک تصویر تخیلی از شخصیت شما را از طریق این سایت برایم فراهم آورده.

ای کاش که به تصمیم اولی تان که دیگر با من مکاتبه نمی فرمائید پابند می ماندید، طوری که من چنین کردم، این 
فیصله هم به خیر شما بود و هم به سود سایت افغان جرمن آنالین و هم برای راحت فکری هموطنان، ولی من در 

ار نموده و در تبصره های شما و امثال تان ارزش مورد ده ها نوشتۀ تحقیر آمیز و متعرضانۀ شما خموشی اختی
 جواب دادن را نیافتم.

بگویم که داوود « شرافت مندانه»بسیار مضحک، طفالنه و جاهالنه نیست که شما از من می پرسید که   -1
خان به بچۀ سقاء ارادت داشت یا به کاکا های خود! عجیب پرسشی!، فقط ذات پروردگار عالمیان است که اسرار 

نۀ بنده را دانسته، نا گفته را می شنود و عمل مخفیانه را می بیند، چیزی از بینش و شنوایی و حکمت ربانی اش سی
مکتوم نمی ماند، من چه کاره ام در حالی که نه من و نه پدر و نه پدر کالنم با داوود خان نه مجاورت، نه مجالست 

ر های کردگی او چه بوده. باید این سؤال را از قبله گاه و نه معاشرت داشتیم ونه مشاورت تا بدانم که دلیل کا
مرحوم تان می کردید. و تا حال اسناد مؤثق در دست نیست که مسائل مورد بحث به ارادۀ داوود خان صورت گرفته 

 و یا تصمیم شرکاء خون گرم قدرت. 
کند و بر قضاوت من بحیث اگر محمد زائی بودنم برای من درراست گفتن و واقعیت پالیدن مالحظاتی ایجاد  -2

اوالد صدیق افغانستان سایه بیفگند این خیانتی است که به حق قلم و این مسلک وهموطنانم مرتکب می شوم، ولی در 
هر ابراز نظر وطن مطرح است و مبری از هرگونه عقده، خصومت و بدبینی است، در حالی که دشمنی شخصی 

بر بنیاد دالئل خاص مشهود است. آیا داوود خان عبدالولی را بخاطر  بعضی ها در برابر یک پادشاه و یک خانواده
پسر عمو بودن به ایتالیه روان کرد؟ ویا در برابرش جرمی نیافت؟. اگر گنهکار بود باید مطابق روش انقالبی 

 محاکمه می شد و جزا می دید.
تداول پای مسائل نا مرتبط آقای باز شما بحیث یک عادت همیشگی بی نهایت زشت، ناپسند و خالف اصول م -3

شخصی و خانوادگی را به پیروی از روش پیر و پیشوای تان  در میان می آورید که به حیثیت و شخصیت طرف 
مقابل صدمه نرسانده بلکه چلو صاف سویه و دانش خود را از آب بیرون می سازید، با عرض معذرت از 

ذیل را ارائه نمایم. مرحوم محمد ابراهیم عباسی کاکای من خوانندگان محترم با کمال بی میلی ناگزیرم توضیحات 
نی بلکه پسر کاکای پدرم بود و در دور کوتاه صدارت داکتر عبدالظاهر بحیث وزیر اطالعات ایفای وظیفه کرد ، 
ودر زمان صدارت شهید محمد موسی شفیق بیکار بوده و برای امرار معیشت تکسی می راند، و من بحیث یک 

ه اش به مأموریت و خدمات صادقانه و وطن پرستانۀ مرحومی در هر مقامی که بوده افتخار می کنم و عضو خانواد
 الحمد هلل کاری نکرده که باعث سر افگندگی من و خانواده ام باشد.

برای تدریس و تکمیل معلومات شما باید گفت که آخرین مأموریت من در وزارت زراعت مدیریت عمومی   -4
سال از نشر  5بودم . این نشریۀ ماهانۀ مسلکی برای « کرنه»در عین حال مدیر مسؤول مجلۀ اطالعات بوده که 

باز مانده بود و به اثر پیشنهاد من امر نشر دوبارۀ آن از مقام صدارت گرفته شد. مدیریت عمومی اطالعات شعبات 
نفر مأمورفنی و اداری  35نشرات، تبلیغات رادیویی، طباعتی، عکاسی و فلم برداری داشت و در تشکیل آن 

مصروف وظیفه بودند و برای تحصیالت عالی به پوهنتون اندیانای امریکا و کالج لفبروی  انگلستان اعزام گردیدم 
 و به ایران، هندوستان و مالیزیا سفر رسمی نمودم .

نمی دانم »اکتبر تان در بخش نظر سنجی )هذیان گویی( به شرح ذیل نوشتید که  26شما در تبصرۀ  مؤرخ  -5
خود پافشاری میکند و میګوید که در زمان ریاست جمهوری محمد  ګفچرا جناب عباسی صاحب باز هم به 

داوودخان به خانم حبیب هللا کلکانی زمین داده شده، فکر نکنم این سخن اقای محترم عباسی صاحب درست باشد. 
ار ان جانی بیسواد هم داده شده باشد. من صد فرض مثال اګر این زمین به ان خانم بی ګناه و نواسه های شیر خو
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افرین به محمد داوودخان میګویم که دست یک خانم بی ګناه و اطفال بی ګناه را ګرفته و برای انها زمینه امرار 
  «حیات برابر ساخته،

رد من آن چه نوشته ام انکار نمی کنم و صرف گفته ام که چنین شده و نه کسی را مالمت کرده ام و نه مو  -6
قضاوتی قرار داده ام. اول می گوئید که آفرین به داوود خان که چنین عمل خیر را انجام داده وباز خالف گفتۀ خود 

 می نویسید که عباسی دروغ می گوید به ورثۀ کلکانی زمین داده نشده
خطاب « عقده مند»و « دروغ گو»شما خالف تمام اصول و اخالق نویسندگی وحفظ کرامت انسانی مرا  -7

نموده اید که متأسفانه نوشته های شما نا خوانده نشر می شود یا جواز نامۀ تحقیر و توهین عارف عباسی  به بعضی 
 صادر شده. و حاال به خواننده ای با قضاوت سالم و بیطرفانه ثابت می سازم که دروغ گو کیست:

تخریب مینار نجات ، پرسش در اولین نوشته ام که قید حافظۀ سایت افغان جرمن آنالین است در مورد  -8
رئیس جمهور از آقای داکتر حسن شرق در مورد قبر حبیب هللا کلکانی و امکانات ترمیم آن، جواب داکتر شرق و 

و اعطای زمین در والیت بلخ به ورثۀ کلکانی به صراحت « بهر حال او یک پادشاه بود» تبصرۀ رئیس جمهور 
خص آقای داکتر حسن شرق است ، از دوست پنجاه ساله ام که از فارغان نوشتم که، این معلومات را  که نقل قول ش

فاکولتۀ حقوق است و از همکاران دیرینۀ قابل اعتماد داکتر حسن شرق است می نویسم ، نمرۀ تلفون شان نزدم 
 محفوظ است و باشندۀ ایالت پنسلوانیا امریکا اند. 

ای یک شخصیت محترم محاسن سپید صاحب اعتبار آقای باز به روی کدام سند شما قصه پردازی نموده پ -9
اجتماعی را در موضوع می کشانید. داکتر هاشمیان که به صراحت لهجه شهرت دارد و افکار خود را ُرک و 

 راست می گوید و می نویسد چرا از عارف عباسی بخواهد که برایش بنویسد؟
فرهنگی از هم تلفونی احوال می گیریم. داکتر صاحب هاشمیان و من بر اساس روابط خانوادگی و همکاری  -11

بعد از نوشتن موضوع مینار با داکتر صاحب هاشمیان غرض احوال پرسی تلفون کردم و در ضمن پرسیدم که آیا 
نی وهلل چند روزی در بستر مریضی بود و دیگر موقع مناسب » به دیدار داکتر حسن شرق موفق شده اند، فرمودند 

 « اما مصمم استم که غرض چگونگی این موضوعات با او صحبت کنم پیدا نشد که او را ببینم،
 این بود حقیقت و واقعیت مکالمۀ تلفونی من با جناب استاد محترم داکتر صاحب هاشمیان. 

و هم دروغگو و هم تهمت گر. که با این همه ارادتمندی ها  آقای باز شما ثابت کردید که هم مفتری استید -11
 دارتان طشت رسوایی خود را بدست خود از لب بام فرو می ریزید.اخالص و نمک شناسی به با
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