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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

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

 ٢٠١٦/ ٩/ ٢٠                                                                                                          باز قاسم

 !صاحب بارزمي  نعیقاآ محترم قدري جناب عالخدمت

 . ارمګنيبعد از عرض س�م، احترامآ م. دارمي ممي س�م به شما تقدونيلي م

 در ستون یريګ و دی نظر سنجني در کلکیکين دو نوشته من که آ  در خورميه شرفم قسم ممن ب.  محترمجناب
شما باز ھم . ه است ننمودین نوشته ھمکارآ من در ی کس ھمراچي تبادله شده ھوارګ من و شما بزرني ھا  که بليتحل
 کنميفکر م.  ؟ستي چجاي بیمت ھا و تھی پافشارونهګني دانم که ھدف شما از ای من نمد،ي مرتکب اشتباه شدذشتهګمثل 

 فرد روشن کي ثيشما بح. دي پالیخود راه فرار را مرای  مورد  بی سوا?ت بونهګنيکه شما بخاطر مطرح کردن ا
 سوال ی شخص کسکياز . ( ديويګ مقوله است که مکي د،يردګ و ان بني ای ھاپګ پشت دي کرده نباليفکر و تحص
 بخود واني ان حی خود را لمس کند که راستوشګ اول نکهي ادونيبرد، انشخص ب واني حکي ات را وشګکرده بود که 

 یبد بخت.)  نه ؟اي است واني در دھن ان حی راستی ووشګ که ندي روان شد تا ببواني نه ، ان شخص پشت ان حايبرده 
 .رتبھر صو. چي به سخن من ھی ولديکني مه توجرانيګ دی ھاپګ است که شما به نجايدر ا

 به  یعني د،ي و باور داردهي عقکارتي نامور دلسوفي شما به فلسفه فکنميفکر م.  بارز صاحب ميمحترم م نع یاقا
 ھموطن کوچک شما ، کي ثيمن  بح.  وابسته است زمي تان به شکاکګی فلسفه زنديد،رګني بنظر شک  میزيھر چ

 بھتر است  بخاطر د،ي خود را رھا سازجاي بت و تصوراتي شکاکونهګ ني که لطفآ  از اکنمي مخلصانه مهيبشما توص
 . استرانيګ دري شما و نه ھم بخري کار ھم نه بخنيکه ا. ديزي بپرھشي رونيعصاب تان از ای اارام

 ارګنھګ که کندي می فاصله است، توبه کساري و توبه کردن بسی طرفدارنيب.  بارز صاحب ی من اقاوارګبزر
 محترم و تي شخصکي اظھار نظر از ذھن ونهګني دانم که چرا ای من نم دارد،ريګ دی معنی عدم ھمکاریباشد، ول

 ی در مورد تھمت ھای احساس کنم و لارګنھګ که خود را کشمي توبه میمن وقت. کنديباسواد انھم مثل خودت تراوش م
 . مانمی شما خاموش نمجايب

 ی معنني به انيا . دئينماي مجاي بی پافشارندګ موضوع حلف و سویشما باز ھم با?.  محترم بارز صاحب یاقا
 ساله ٣۵ بود که فتهګ شي ، شخص جواب دھنده برادي پرسان کرده بود که چند ساله ھستی شخص کسکياز ( است 

 ٣۵ بود که فتهګ شي جواب دھنده برادي بود که چند ساله ھستدهي پرسیاستم بعد از ده سال شخص سوال کننده  از و
 که دئيويګ ساله ھستم و حا? ھم م٣۵ که یفتګ که برادر ده سال قبل ھم فتګاب دھنده  ساله، سوال کننده به شخص  جو

 کنمي است، فکر مپګ کي بود که برادر مردھا را فتهګ شي قسم جواب است، جواب دھنده برای چني ا، ساله ھستم٣۵
 و تا ديکني و انرا قبول نمديار خوش ندرانيګ و برھان دلي خاطر دلني که از ھمد،ي شما ھم مثل ان جواب دھنده ھستکه
 که خواھمي پورتال مني و دانشمندان اانګ از بزریفويمن در  مورد حلف وظ. دينماي می وسخن خود پافشارپګ به رياخ

 . تا کدام وقت مدار اعتبار استی دولتفهي که حلف در وظاندازد،ي کامل بیدر مورد حلف روشن

 نکه،ي نداشت، اري که مرحوم محمد داوودخان داشت نظیاجتماع و یاسي س،ی بارز صاحب ، اخ�ق مذھبیاقا
  ی و مذھبی مربوط به فھم دانش و اخ�ق اجتماعدي که داری شخصري و تفسري تعبونهګ شما ھر ی ویاز اخ�ق مذھب

 . استاني به بحاجت ی است چاني عکهيزي چنديوګ م،يوګ ی نمچي مورد ھنيمن در ا.شما است

 یلک ان نبود که شما با?و غاي شما و ه ئی ساچماي ی بادګ تفنريمطلبم از ف. حب  بارز صاوارګ بزریاقا
ن آ بود که در ني افتهګ مطلبم از ان د،يکردي مري فرهي و غرهي و غقي فاني ، عوث الدلګ پاچا،ی P زرمتبيتانک حب

 ګ به اصط�ح شما به تفنايک لو توسط غاي شتيګ س�ح مدون بادهي پی سرطان که پا٢۶ ی کدام کودتاچیروزھا با?
 !؟؟ استی و وطن دوستی شاه دوستونهګ ی چني اد،ي که نکردني اد،يکردي کاش می اد،ي نه کردري فه ئیساچم

  تمام شان به مردم ان کشورھا وستهي در جھان پھناور بوقوع پکهی  تمام کودتاھاايا.  محترم بارز صاحب یاقا

 چھل سال انقدر ،ی در طول سیمعمر القذاف. دي شدګمورد مرتکب اشتبھاه بزر نيورده ؟  شما باز ھم در اآ یبدبخت
، جمال عبدالناصر توسط کودتا به قدرت   ننمودهود کشور به مملکت خچي شاه، ھچي نمود که ھیبيخدمت به مملکت ل

 مردم حسن البکر در عراق کودتا نمود امروز. زديري امروز زن و مرد کشور مصر پشت ان شخص اشک م،ديرس



  
 

 

  ٢تر ٢  له:شميرهد پاڼو 

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه د: يادونه

 

 فتهګ ، پس کنمي چند مثال اکتفا مني به ای ولمي داریتګي در ريګصدھا مثال زنده د. دھدي جان منيعراق پشت صدام حس
 . کرده خوبتر و به کشور خود مصدر خدمت شده اندی شاھی از نظام ھای کودتامي که ده ھا رژميتوانيم

 کند،ي مسهي افغانستان مقای ھالند را به نظام شاھ ، دنمارک ،ی نارولستان،ګ انی شاھی شما امروز کشورھارګا
 طي به شراسهيقابل مقالحاظ  چي اروپا  از ھی شاھی اول کشورھاکهي بخاطرد،ه اي به خطا رفتادي زاري  که بسکنميفکر م

 ھاونيلي  میاسي و سی اجتماع،ی اروپا سطح اقتصادیکشورھادر . ستندي افغانستان نی نظام شاھايچھل سال قبل سلطنت 
 لي اروپا سواد، دانش، و مسای شاھیمرتبه از سطح ان وقت افغانستان کرده بلند تربودند و استند، در کشورھا

 ، ده خود کار نموی به کشورھای اروپاین کشورھاآ به ھزارھا مرتبه از افغانستان کرده بلند تر بوده، شاھان یاقتصاد
 ی روشي کابل که پیايدر. ندکرديتان مردم در سرکھا رفع حاجت م افغانسی شاھګ اری مترلوي ک٣/١ بدبختانه در یول
 ده افغانان در تابستان اي ی بود، در پل باغ عمومشتهګ لي الح� عوام الناس  تبدتي بکي داشت به تي موقعی شاھګار

دخان   ده سال دوره صدارت مرحوم محمد داوود،يرسي مګ اریھارواي دتا داخل  هيطمواد غابوی از دست حرارت 
 کدام کار رګ محمد داوودخان اديبعد از دوره ده سال صدارت مرحوم شھ.  دادی را به نظام شاھیري خمیني بیکمک
 و دئي نمااري را اختی ان لطفآ خاموشريدر غ. دئيوګ بمي خبر باشم لطفآ براین ما بآ در افغانستان شده باشد و از یمثمر
 .ديو دوره سلطنت نشی باعث بد نامادتري زني ااز

 طي که مرحوم داوودخان از شراديسينويشما باز ھم چقدر ظالمانه م.  بارز صاحب مي جناب محترم محمد نعیاقا
به .  تانی استد?ل بازارني دانست، احسنت؟ به ای منطقه و جھان نمطي جامعه افعانستان و شرای و ذھنینيو اوضاع ع

 رانيګ کردن وقت خود و دعي از ضاري بغی و ملیاسي سلي مساشما بحث در موردا که بکنمي مادي ندګ سو]اوP ب
 یاسي ، که مرحوم محمد داوودخان از وضع سدي استد?ل مکنونهګ ني شما بکدام فھم و دانش است،ي نشي بیزيچ
 مردم تي مسولی و بني دروغی تھمت ھاونهګ ني از ايا  نداشت، توبه توبه  خدایاھګ منطقه و جھان او کشوریاجتماعو

  .ديا نجات دھر

 ی و اقتصادی اجتماعیاسي محمد داوودخان از وضع سديدر انوقت و زمان که مرحوم شھ.  بارز صاحبیاقا
مرحوم محمد داوودخان در وقت . دي دانستی را نمیاسي سی شما در انوقت الفبا، داشتیاھګکشور خود و جھان ا

 دو رکعت نماز کفاره را کي و ديلطفآ وضو کن. بود اورده جاني شان جھان را به شور و ھی جمھوراستيصدارت و ر
 .دي کرداهيدل ما را از جواب دادن سخود  سوا?ت ونهګ نيبه ا. دئي نماراتي تقصود و از خداوند عفيبخوان

 ی اقای جمھوراستي که من در دوران اول رديسينوي مفانهيشما چقدر ظر.  بارز صاحب مي محمد نعی اقامحترم
 که ی دوم وه چرا در دورکردم،ي مدي تمجی وی در دوره دوم از کارھای ولنمودمي انتقاد میز و ایمحترم حامد کرز

 . دي سفري است و شاهي سقھوه که دانندي مردم م،يدنمودي مديبدتر تر از دوره اول بود تمج

 دينمودي می صاحب  پشتبانی جناب کرزی در دوره اول از کارھادينظر به فرموده شما، شما با.  محترمجناب
 دي به درد افغانستان و شاه فقادي زی از دوره دوم کرده بھتر تر بود، چرا که در دوره اول ، وی دوره اول وکهيبخاطر

 را کرد ی کارھایدر دوره دوم  و . شد بوددي تجری خارجی از طرف مردم و قوتھایافغانستان خورد، در دوره دوم و
 که شما چرا در دوره دوم ميداني من و امثال من خوب مد،ي اع�ن نمودیان پشتبی شما از دور دوم و. کردی نمديکه با
نکه ي خارجه مقرر شد، شما بخاطر اري وزثي داکتر سپنتا بحی در دوره دوم اقاکهي بخاطرد،ي نمودی پشتبانیاز و

 کهينھم بخاطرآ ،دي نمودی طرفداری خاطر از وني بھمدي شوی دولتی کدام پست عالاي کيپلوماتيصاحب کدام پوست د
 .  شما بود ورفيق داکتر سپنتا دوستیاقا

  و از دي جاه خاتمه بخشني را  در ھمھودهي بحث بني تمنا دارم تا اقدريمن از شما عال.  و محترم وارګ بزرجناب

  .ديزي بپرھادي زفتنګسفسطه 

  وس�م ر،ي و فقري حقني شما و ای خوشبختدي امبه

 

 

 


