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بجواب محترم اقای محمد نعيم بارز !
جناب محترم اقای محمد نعيم بارز !
تشکر از جواب محترمانه تان  .چنانچه ھيچ فرد و ھيچ شخص يا کس در اين جھان بدون اشتباه ،سھو و خطا
نيست که از اين جمله افراد جامعه من و شما ھم مستثناه نيستيم ،اينکه شما مينويسيد که ان نوشته من يکدست نيست
فکر ميکنم بازھم شما در اين مورد مرتکب توھين و اشتباه بزرګ شده ايد.
اقای محترم بارزصاحب ،من ھيچ توقع از شما محترم و بزرګوار نداشتم که شما اينقدر يک شخص با تفکر
سطحی بوده باشيد؛ باور نماييد من ديګر نمی خواستم  ،چی در سايت افغان جرمن انالين و يا سايتھای ديګر از اين و
ان طرفداری و يا عدم طرفداری نمايم ،بنده از اين تصميم خود ھيت اداری افغان جرمن انالين را نيز واقف ساختم،
که من ديګر نمی خواھم از کسی دفاع و غير دفاع نمايم ،به اين معنی نه بکس اينطوريا انطور يا دغسی او يا ھغسی،
يا دارنګه يا ھغه رنګه ،او يا دغسی پغسی نوشته کنم ،محترما افغانستان کشور کثير القومی است شايد يک اصطالح
در يک واليت افغانستان برای باشندګان ان واليت کدام اصطالح عادی باشد ولی عينی ان اصطالح شايد در يک
واليت ديګر مورد قبول نباشد .من کليمه دغسی پغسی را چند بار در نوشتھای خود برای خود نوشته کرديم اين به اين
معنی نيست که خدای ناخواسته من بخود و يا شخص ديګر بی حرمتی نمايم .باور نمائيد که در نوشته قبلی من ھيچ بی
حرمتی به مقام ھيچ فرد نبوده و نيست  ،اينکه از ان اصطالحی وطنی من يک دوست من برداشت درست نه نموده
ګناه من نيست.
بھرصورت  .اقای محترم بارز صاحب  ،فکر کردم اګر نوشته شما را بی جواب بګذارم فکر ميکردم که بشما
تصور دست خواھد داد که عدم جوابم بمقام شما بی احترامی تلقی نشود.
اقای محترم بارز صاحب  .شما بار ديګر بګفته ھای خود پافشاری داريد که چرا مرحوم داودخان به حلف
وفاداری به نظام شاھی وفادار نبود ،محترما  ،سوګند خوردن تا چی وقت و در چی نوع حالت  ،حلف وفاداری حالت
اصلی خود را حفظ ميکند ،بنظرم تا زمانيکه فرد در ان وقت و زمان در آن وظيفه باشد .وقتيکه شخص يا استعفا و يا
تقاعد مينمايد ديګر ان قسم و حلف که در دوران وظيفوی انجام داده مفھوم خود را از دست ميدھد چراکه ان فرد ديګر
در ان وظيفه نيست ،بلی داودخان سوګند خورده بود که در راه عمران و ابادی وطن ،در سطح بلند بردن زندګی مردم
افغانستان ،در مورد بھتر شدن وضع اقتصادی مملکت ،در مورد بلند بردن حيثيت و وقار ملی افغانستان بنام خدا و
قران پاک سوګند خورده بود و به ان سوګند خود تا اخيرين رمق حيات خود وفادار ماند و مردانه وار استاده شد ،اقای
محترم بارز صاحب  .شما ھم وقتيکه وظيفه رسمی در افغانستان داشتيد نظر به اساس مواد قانون اساسی انوقت شما
ھم موظف بوديد تا از ان رژيم و حکومت در مقابل رژيم ديګر حفاظت نمايد ،اګر من از شما سوال کنم وقتيکه مرحوم
محمد داوودخان نظام سلطنتی را از بين برد ،ايا شما بطرفداری نظام شاھی يک فير تفنګ بادی يا توسط کدام غولک
باالی يک کودتاچی  ٢۶سرطان فير نموديد ،اګر نموديد نزد من يک مسلمان صادق وطن دوست و شاه دوست محسوب
ميشويد ،و اګر نه کرده ايد ،پس خود را در چی ګونه حالت قرار ميدھيد و ميګيريد.؟
جناب اقای بارز صاحب.
جناب مرحوم داوودخان در دوران صدارت خود به يک تفاھم که به شاه رسيده بود او ) محمد داوودخان (از
تصميم خود شاه ان وقت را واقف ساخته بود و ھر دو شان به يکنظر رسيده بودند ،اينکه بعد از چندی شاه فقيد نظر به
ھر ملحوظی که بود به ګپ خود ايستاده ګی نتوانست ګناه مرحوم محمد داوودخان نه بوده بلکه ګناه ديګران است ؟
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مرحوم داودخان اصآل بخاطر ھمين تعھد از وظيفه صدارت استعفا نمود .حاال خود قضاوت نمائيد که کی به خلف
وفاداری يا سوګند در مقابل ملت و مردم وفاداری نکرد .شاه يا مرحوم داودخان؟
بلی اقای محترم بارز صاحب  .مرحوم شھيد محمد داوودخان در يکی از بيانيه ھای خود که به مناسبت يکی
از روزھا مھم در سال  ١٣۵۴ايراد نموده بود چنين فرموده بود.
» اګر برای ازادی افغانستان به جانم ،مالم و اوالدم ضرورت بيفتد به يقين بدانيد که حاضر ھستم «
جناب محترم م نعيم بارز صاحب .من صد در صد ھمنظر شما ھستم دراين موردکه  ،ھر ګونه تھمت بستن به
افراد بی ادبی است ،پس در نوشته باالی تان يک تھمت کالن بمن و ديګران بستيه ايد » ) :نوشته تان يکدست نيست«.
( ايا اين تھمت در قاموس نويسندګی تھمت نيست؟ بلی جناب محترم اين ھم از جمله تھمت ھا يک تھمت است ،بھر
صورت بارز صاحب محترم ،بسيار زياد خوش شدم که شما در مورد اقای حامد کرزی باز لب را ګشوديد و حقيقت
را ګفتيد ،اينکه ګاھی از اقای حامد کرزی صفت و ګاھی غيبت مينمايد کار شما است  ،شما خود خوب ميدانيد که چی
ګونه سياست را پيش بګبريد من در ان مورد ھيچ اعتراض ندارم  .ګويند ) کر بکار خود بھتر می داند(.
نويسنده محترم اقای نعيم بارز صاحب  .اين نوشته تان خيلی خوشم امد شما مينويسيد  ».من درزمانيکه آقای
کرزی به قدرت بود ،در ھمين سايت افغان جرمن شديد ترين انتقادھا را نسبت به بعضی کار ھای او در نوشته ھای
خود نموده ام  ،البته در دور اول رياست جمھوری وی.
اما بعد از آن ،واقع بينانه و با درک ھمه جانبه و قاطعانه تا اين لحظه در دفاع از وی نوشته ام که ھمه در
آرشيف نويسندگان سايت افغان جرمن موجود است .من به اين باور ھستم که آقای حامد کرزی يک شخصيت مھم ملی
بوده ھمواره لبه ای تيز مبارزه آن عليه دولت ھای خارجی بوده«.
بزرګوار محترم .شما در اخير نوشته تان چقدر ماھرانه تجاھل عارفانه و يا اګر واضح بګويم از واقعيت ھا
عينی فرار نموده ايد .شما مينويسيد ،که من از ھيچ فرد خلقی و پرچمی واقف نيستم که خالف تعھد خود عمل کرده
باشد ،افرين و صد افرين به اين ګونه قضاوت و استدالل ،شما چی زيبا نوشتيد .لطفآ به نوشته تان توجه فرمايد ،اين
جمله شما است نی از ما ».در مورد صاحب منصبان ديگری که عليه رژيم کودتای خلقی و پرچمی اگر قسم و تعھد
شکسته اند ،من از تک تک افراد شناخت مستقيم ندارم و از جانب ديگر صاحب صالحيت قضاوت ھم نيستم .بايد
دوسيه اعمال ھر فرد از سوی مرجع با صالحيت بررسی و به قضاوت گرفته شود«.
جناب محترم .وقتيکه شما صالحيت قضاوت در مورد افراد خلقی و پرچمی نداريد که در باره انھا قضاوت
نمايد در مورد مرحوم داودخان کدام محکمه ،کدام ديوان حقوقی بشما اين صالحيت را داده که تنھا در باره مرحوم
داودخان .غير منصفانه ،عقده ئی ،دروغين و عوام فريبانه قضاوت نمائيد .اميد وارم حل مطلب شده باشد ،من ھم به
نوبه خود نمی خواھم که در اين مورد بشما زياد جنجال داشته باشيم.
به اميد طول عمر شما بزرګوار
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