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قاسم باز

خدمت جناب عاليقدر محترم آقای نعيم بارزصاحب!
ميليون سالم به شما تقديم ميدارم .بعد از عرض سالم ،احترامآ مينګارم.
جناب محترم .من به شرفم قسم ميخورم در آن دو نوشته من که يکی در کلکين نظر سنجی و ديګری در ستون
تحليل ھا که بين من و شما بزرګوار تبادله شده ھيچ کس ھمرای من در آن نوشته ھمکاری ننموده است .شما باز ھم
مثل ګذشته مرتکب اشتباه شديد ،من نمی دانم که ھدف شما از اينګونه پافشاری و تھمت ھای بيجا چيست ؟ .فکر ميکنم
که شما بخاطر مطرح کردن اينګونه سواالت بی مورد برای خود راه فرار را می پاليد .شما بحيث يک فرد روشن
فکر و تحصيل کرده نبايد پشت ګپ ھای اين و ان بګرديد ،يک مقوله است که ميګويد ) .از يک شخص کسی سوال
کرده بود که ګوش ات را يک حيوان برد ،انشخص بيدون اينکه اول ګوش خود را لمس کند که راستی ان حيوان بخود
برده يا نه  ،ان شخص پشت ان حيوان روان شد تا ببيند که ګوش وی راستی در دھن ان حيوان است يا نه ؟ (.بد بختی
در اينجا است که شما به ګ پ ھای ديګران توجه ميکنيد ولی به سخن من ھيچ .بھر صورت.
اقای محترم م نعيم بارز صاحب  .فکر ميکنم شما به فلسفه فيلسوف نامور ديکارت عقيده و باور داريد ،يعنی به
ھر چيزی بنظر شک مينګريد ،فلسفه زندګی تان به شکاکيزم وابسته است  .من بحيث يک ھموطن کوچک شما ،
بشما توصيه مخلصانه ميکنم که لطفآ از اين ګونه شکاکيت و تصورات بيجا خود را رھا سازيد ،بھتر است بخاطر
ارامی اعصاب تان از اين رويش بپرھ يزيد .که اين کار ھم نه بخير شما و نه ھم بخير ديګران است.
بزرګوار من اقای بارز صاحب  .بين طرفداری و توبه کردن بسيار فاصله است ،توبه کسی ميکند که ګنھګار
باشد ،ولی عدم ھمکاری معنی ديګر دارد ،من نمی دانم که چرا اينګونه اظھار نظر از ذھن يک شخصيت محترم و
باسواد انھم مثل خودت تراوش ميکند .من وقتی توبه ميکشم که خود را ګنھګار احساس کنم و لی در مورد تھمت ھای
بيجا شما خاموش نمی مانم.
اقای محترم بارز صاحب  .شما باز ھم باالی موضوع حلف و سوګند پافشاری بيجا مينمائيد  .اين به اين معنی
است ) از يک شخص کسی پرسان کرده بود که چند ساله ھستيد  ،شخص جواب دھنده برايش ګفته بود که  ٣۵ساله
استم بعد از ده سال شخص سوال کننده از وی پرسيده بود که چند ساله ھستيد جواب دھنده برايش ګفته بود که ٣۵
ساله ،سوال کننده به شخص جواب دھنده ګفت که برادر ده سال قبل ھم ګفتی که  ٣۵ساله ھستم و حاال ھم ميګوئيد که
 ٣۵ساله ھستم ،اين چی قسم جواب است ،جواب دھنده برايش ګفته بود که برادر مردھا را يک ګپ است ،فکر ميکنم
که شما ھم مثل ان جواب دھنده ھستيد ،که از ھمين خاطر دليل و برھان ديګران خوش نداريد و انرا قبول نميکنيد و تا
اخير به ګپ وسخن خود پافشاری مينمايد .من در مورد حلف وظيفوی از بزرګان و دانشمندان اين پورتال ميخواھم که
در مورد حلف روشنی کامل بياندازد ،که حلف در وظيفه دولتی تا کدام وقت مدار اعتبار است.
اقای بارز صاحب  ،اخالق مذھبی ،سياسی و اجتماعی که مرحوم محمد داوودخان داشت نظير نداشت ،اينکه،
از اخالق مذھبی وی شما ھر ګونه تعبير و تفسير شخصی که داريد مربوط به فھم دانش و اخالق اجتماعی و مذھبی
شما است.من در اين مورد ھيچ نمی ګويم ،ګويند چيزيکه عيان است چی حاجت به بيان است.
اقای بزرګوار بارز صاحب  .مطلبم از فير تفنګ بادی يا ساچمه ئی شما و يا غولک ان نبود که شما باالی
تانک حبيب  Pزرمتی ،پاچاګل  ،عوث الدين فايق و غيره و غيره فير ميکرديد ،مطلبم از ان ګفته اين بود که در آن
روزھا باالی کدام کودتاچی  ٢۶سرطان که پای پياده بدون سالح ميګشت يا توسط غولک يا به اصطالح شما به تفنګ
ساچمه ئی فير نه کرديد ،ای کاش ميکرديد ،اين که نکرديد ،اين چی ګونه شاه دوستی و وطن دوستی است؟؟!
اقای محترم بارز صاحب  .ايا تمام کودتاھای که در جھان پھناور بوقوع پيوسته تمام شان به مردم ان کشورھا
بدبختی آورده ؟ شما باز ھم در اين مورد مرتکب اشتبھاه بزرګ شديد .معمر القذافی در طول سی ،چھل سال انقدر
خدمت به مملکت ليبی نمود که ھيچ شاه ،ھيچ کشور به مملکت خود ننموده  ،جمال عبدالناصر توسط کودتا به قدرت
رسيد ،امروز زن و مرد کشور مصر پشت ان شخص اشک ميريزد .حسن البکر در عراق کودتا نمود امروز مردم
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عراق پشت صدام حسين جان ميدھد .صدھا مثال زنده ديګر در ګيتی داريم ولی به اين چند مثال اکتفا ميکنم  ،پس ګفته
ميتوانيم که ده ھا رژيم کودتای از نظام ھای شاھی کرده خوبتر و به کشور خود مصدر خدمت شده اند.
اګر شما امروز کشورھای شاھی انګلستان ،ناروی  ،دنمارک  ،ھالند را به نظام شاھی افغانستان مقايسه ميکند،
فکر ميکنم که بسيار زياد به خطا رفته ايد ،بخاطريکه اول کشورھای شاھی اروپا از ھيچ لحاظ قابل مقايسه به شرايط
چھل سال قبل سلطنت يا نظام شاھی افغانستان نيستند .در کشورھای اروپا سطح اقتصادی ،اجتماعی و سياسی ميليونھا
مرتبه از سطح ان وقت افغانستان کرده بلند تربودند و استند ،در کشورھای شاھی اروپا سواد ،دانش ،و مسايل
اقتصادی به ھزارھا مرتبه از افغانستان کرده بلند تر بوده ،شاھان آن کشورھای اروپای به کشورھای خود کار نموده ،
ولی بدبختانه در  ٣/١کيلو متری ارګ شاھی افغانستان مردم در سرکھا رفع حاجت ميکردند .دريای کابل که پيش روی
ارګ شاھی موقعيت داشت به يک بيت الحال عوام الناس تبديل ګشته بود ،در پل باغ عمومی يا ده افغانان در تابستان
از دست حرارت بوی مواد غايطه تا داخل ديوارھای ارګ ميرسيد ،ده سال دوره صدارت مرحوم محمد داوودخان
کمکی بينی خميری را به نظام شاھی داد .بعد از دوره ده سال صدارت مرحوم شھيد محمد داوودخان اګر کدام کار
مثمری در افغانستان شده باشد و از آن ما بی خبر باشم لطفآ برايم بګوئيد .در غير ان لطفآ خاموشی را اختيار نمائيد و
از اين زيادتر باعث بد نامی دوره سلطنت نشويد.
اقای جناب محترم محمد نعيم بارز صاحب  .شما باز ھم چقدر ظالمانه مينويسيد که مرحوم داوودخان از شرايط
و اوضاع عينی و ذھنی جامعه افعانستان و شرايط منطقه و جھان نمی دانست ،احسنت؟ به اين استدالل بازاری تان .به
و Pبا[ سوګند ياد ميکنم که باشما بحث در مورد مسايل سياسی و ملی بغير از ضايع کردن وقت خود و ديګران
چيزی بيش نيست ،شما بکدام فھم و دانش اين ګونه استدالل مکنيد  ،که مرحوم محمد داوودخان از وضع سياسی
واجتماعی کشورو منطقه و جھان اګاھی نداشت ،توبه توبه خدايا از اين ګونه تھمت ھای دروغين و بی مسولي ت مردم
را نجات دھيد.
اقای بارز صاحب .در انوقت و زمان که مرحوم شھيد محمد داوودخان از وضع سياسی اجتماعی و اقتصادی
کشور خود و جھان اګاھی داشت ،شما در انوقت الفبای سياسی را نمی دانستيد .مرحوم محمد داوودخان در وقت
صدارت و رياست جمھوری شان جھان را به شور و ھيجان اورده بود .لطفآ وضو کنيد و يک دو رکعت نماز کفاره را
بخوانيد و از خداوند عفو تقصيرات نما ئيد .به اين ګونه سواالت خود دل ما را از جواب دادن سياه کرديد.
محترم اقای محمد نعيم بارز صاحب  .شما چقدر ظريفانه مينويسيد که من در دوران اول رياست جمھوری اقای
محترم حامد کرزی از وی انتقاد مينمودم ولی در دوره دوم از کارھای وی تمجيد ميکردم ،چرا در دوره دوم وی که
بدتر تر از دوره اول بود تمجيد مينموديد ،مردم ميدانند که قھوه سياه است و شير سفيد.
جناب محترم .نظر به فرموده شما ،شما بايد در دوره اول از کارھای جناب کرزی صاحب پشتبانی مينموديد
بخاطريکه دوره اول وی از دوره دوم کرده بھتر تر بود ،چرا که در دوره اول  ،وی زياد به درد افغانستان و شاه فق يد
افغانستان خورد ،در دوره دوم وی از طرف مردم و قوتھای خارجی تجريد شد بود .در دوره دوم وی کارھای را کرد
که بايد نمی کرد .شما از دور دوم وی پشتبانی اعالن نموديد ،من و امثال من خوب ميدانيم که شما چرا در دوره دوم
از وی پشتبانی نموديد ،بخاطري که در دوره دوم اقای داکتر سپنتا بحيث وزير خارجه مقرر شد ،شما بخاطر اينکه
صاحب کدام پوست ديپلوماتيک يا کدام پست عالی دولتی شويد بھمين خاطر از وی طرفداری نموديد ،آنھم بخاطريکه
اقای داکتر سپنتا دوست ورفيق شما بود.
جناب بزرګوار و محترم  .من از شما عاليقدر تمنا دارم تا اين بحث بيھوده را در ھمين جاه خاتمه بخشيد و از
سفسطه ګفتن زياد بپرھيزيد.
به اميد خوشبخت ی شما و اين حقير و فق ير ،وسالم
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