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 فرھنګ امين محمد محترم جناب با باز، قاسم نوابی، عبد� جناب اقای فيسبوکی مشاجره و هظرمنا
) اخير قرن پنج در افغانستان ( کتاب مولف فرھنګ صديق محمد مير  مرحوم پسر تجارت، وزير سابق

  .مطرح شده است کتاب تاريخ مرحوم فرھنگمحتوای دراين مشاجره مسايلی دلچسپی درمورد 

 

 !کوتاه مقدمه.  ان5ين جرمن – افغان  وزين و لیم سايت ګرامی خوانندګان  

 داده حق مساوی بطور ھموطنان ھمه به ملی و وزين سايت اين که است اين در ان5ين جرمن – افغان سايت فوقيت
 موقف توانسته ديګر ھای سايت جمع در سايت ويب اين  که است خاطر بھمين. نمايد نظر اظھار ملی مسايل در تا

 ديګربه روز از روزه ھمه را خود بودن ملی سايت اين مينمايد، و نموده  ثابت خود ھموطنان به و  فظح را خود ملی
 .ميسازد اشکار بيشتر خود ھموطنان

 و مناقشه اين تا خواستيم خود وطنی مبھم و مھم قضايای از بعضی نمودن روشن بخاطر ما ګرامی، دوستان 
 را اخير دھه چند مھم موضوعات بعضی روشنايی رضغ ګرفته صورت ما ھموطنان يکعده بين که فيسبوکی مشاجره

 داوريھای  ما ايم، نموده نظر صرف خود داوريھا از ما خاطر بھمين. سازيم شريک ملی سايت اين خوانندګان به
 ھستيم متيقين ما. نمايد داوری و قضاوت مورد اين در محترم خوانندګان تا. ايم سپاريده خود خوانندګان به را حقيقی

 و شما اين. نمايد ارايه بخش قناعت جوابات خوانندګان سواDت سلسله يک به ميتواند مشاجره و مناقشه اين که
 .تجارت وزير سابق فرھنګ امين محمد جناب با ما فيسبوکی مشاجره اينک

 را مصاحبه اول لطفآ بخوانيد را ما مشاجره و مناقشه انکه از پيش ان5ين، جرمن – افغان پورتال محترم خوانندګان
 .بخوانيد را ما فيسبوکی مشاجره و مناقشه ان از بعد شنيده

https://www.facebook.com/wais.nassery/videos/1352183431467275/ 

December 2 at 1:06pm   .      

      ابقس ، فرھنگ امين محمد داکتر محترم جناب با ناصری ويس صحبت ؛ حوادث محراق در افغانستان برنامه
  .  تجارت سابق وزير و کابل پوھنتون اقتصاد دانشگاه استاد

 بخش دوم

 Amin Farhang)فرھنګ امين  ( 

  ! صاحب نوابی محترم آقاای

 و گذشته اوضاع باره در خودرا نظر من آن در که ناصری آقای با من مصاحبه يک برابر در شما چرا که نميدانم من
 بزرگان بر موجب بدون و داديد نشان حساسيت اينقدر داشم ابراز ببان و عقيده آزادی زا استفاده با افغانستان امروز
 بعد و بسازيد قاضی خودرا ک5ه يکبار شما. کرديد بيجای تعرضات اند نموده فوت قبل ساال ھا ده که من فاميلی
 .باشيد صحتمند و کامگار.تاريخ قضاوت به آنرا ميگذاريم شخصی منافع دادن دست از مورد در اما. بدھيد نظريه

 ) � Abdul Nawabi )نوابی عبد

 ؟؟؟؟ بود کارمل استاد و کمونيست تان پدر ، که کردم نوشته درکجا ! فرھنگ آقای محترم

 

 Qasim Baz )باز قاسم ( 

  ! محترم صاحب وزير بزرګوار استاد



  
 

 

  9تر 2  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 

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

 

 اين ) نکردم توشيح را احزاب قانون من بود قوی احزاب چون ( که باشد ګفته جا ھيچ در شاه ظاھر اګر قسم بخدا
 .بوديد استين مار و دروغګو شخص يک واقعآ شما. يدمينما مرحوم ان باDی شما که است تھمت يک

 نفر چند از بغير احزاب تمام وقت ان در افتيد، زبانھا سر احزاب قانون توشيح موضوع که زمان و وقت ان در
 که است شاخدار و محض دروغ يک تان ګپ اين بود، دوانده نه پنجه و شاخ انقدر زيادتر خود مرکزی کميته اعضای
 الکذبين � لعنت. ميکنيد دروغين قول نقل مرحوم ان ګفتار زا شما امروز

 . صاحب وزير محترم

 کابينه در که ديګر تا دو يکی و شما که ميکردم فکر من.  است خوش دور از ډول صدا ميګويد که است متل يک
 از تر زياد درجه دو يک شما که بدانيم چی ولی است، غنيمت يک بما شما موجوديت  داريد وجود کرزی حامد اقای

 ولی داريد، دانش و فھم شما که ميکرديم فکر ما.  ھستيد خارجی استخبارات محصول و روان غلط براه ديګران
 مرتکب خود تصور در ديګران مثل ھم من که ميکنم فکر و شدم متوجه ميخوانم را شما نوشتھای وقتيکه  بدبختانه

 زمين به را وزارت و مشاوريت ، بودن استاد ، بودن داکتر منزلت و موقيف تان نوشتھای اين به شما. شدم اشتباه
 تان مفکوره و عقيده مخالف اشخاص به را بازار و کوچه ګپھای اندازه اين به شما که نميکردم تصور ھيچ من زديد،

 عالی عراجبم جاسوس و خبر بی دانش بی دوستان؟ ګونه اين دست از عبدالولی سردار که فھميدم حاD. کنيد استعمال
 .داشت کار را اشخاص شما مثل که راستی وی بود، رسيده

 را موضوع اصل شما کنيد، صخبت موضوع اصل باDی اينکه بجای بزرګوار شما که است اين در بشما من تاسف
 Dتسوا پرسيم می شما از نوابی جان عبد� محترم و من که را چيزھا اين. بريد می پناه حاشيه و فراعات به مانده
 افتخار که غازی، محمود سلطان محترم. چيست؟ موضوع حقيقت که بدانيم ميخواھيم ما مينمايد، مطرح مردم که است

 معتقد وی. بود ګفته درست روم دفتر و دربار در مشاوران و ھمکاران عده يک مورد در وی داشتم،  شانرا دوستی
 به را روزمره راپورھای شان تا دو يک ، ميکند کار مرو در مشاور بنام که جاسوسھای دست از ظاھرشاه  که بود

 بی و بيچاره ان که است مشاوران ھمين اين که ميګفت وی ميرساند، کرزی اقای جناب و استحبارتی ھای سرويس
 .ساخته دوچار روزګار اين به را خبر

 عبدالولی جنرال کابل رد ٢٠٠٧ سال در که است من عينی شاھدان ، نعيم نادر ظاھر،  مصطفی! صاحب وزير جناب
 انھا که دوستان به مشوره از بعد من ولی نمايم، ھمکاری صاحب کرزی دولت ھمرای من تا نمود خواھش  من از

 دادند درست مشوره بمن دوستان ان که دارم افتحار امروز نکردم، کار کرزی حکومت به من شدند پيشنھاد اين مانع
 من پيشانی در شما مثل امروز ميکردم کار اګر. نکردم کار دولت ھمرای و نګرفته را دولت ماموريت وظيفه من که
 و تر زياد مرتبه چند کرده ما از شما ميکرديم رقص داودخان جمھوريت به ما اګر.ميداشت وجود بدرنګ لکه يک ھم

 بحث  کنممي فکر ، مينموديد و ميکرديد پايکوبی و رقص کرزی اقای و کارمل ببرک اقای حکومت به خستګی بدون
 که جوابات ان کنيد کوشش ھستيد، يی عقده شخص يک شما. است وقت ضايع باعث علم بی عالم بزرګوار بشما
 نزديک از ھم ما تا  سازيد شريک نيز بما را مطبوعات ان مرجع . داده  شما طرف از مطبوعات در پيش سال ھژده
 داريد وقت اګر صاحب وزير جناب بشما، تلويزيونی بحث يک در شرکت و ديدار اميد به. نمايم قضاوت خواند انرا
 تاريخی و مھم مقاله دو اين در مھم مسايل بسيار به انشا� . نمايد مرور مندی حوصله به را ذيل لينک دو اين لطفآ

 .شده انداخته Dزم روشنی ،

http://www.afghan-german.net/.../a_sistani_elate_khsomat... 

http://www.afghan-german.net/.../a_sistani_elate_khsomat... 

  

 Amin Farhang )فرھنګ امين ( 

 يا و منبع يک داشتن بدون که است کرده خانه چه امريکا و اروپا مقيم افغانان شما مغز در نميدانم! باز آقای محترم
 و عجيب اتھامات مورد قسيدنر شما ساز به و خواستيد که را کسی ھر ھا زدن گمان و حدثيات روی فقط معتبر موخذ
 آقای ونه سيستانی آقای نه و دارد سندی کدام خود مدعيات برای کاظم عبد� سد داکتر نه. ميدھيد قرار غريب
 زا مطالب اش انفسی سليقه و ذوق به مطابق و خود شخصی بغض و حب به نظر ھرکدام. ديگران ھم نه و مھرين
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 محتويات و بودم خوانده قب5 را آنھا من. ايد فرستاده برايم را پورتال جرمن انافغ ھای لينک بيجا شما. مينمايد قطار
 و رشتيا کنيد؟ فکر خود شما. ندادم بخود را آنھا بر تبصره زحمت حتی من که بود افتاده پا پيش و مبتذل آنقدر آنھا

 قتل به خان داوود کودتائی ژيمر در کمونستان توسط روزيکه تا و برآمد زنده او و دادند زھر ميوندوال به فرھنگ
 که واقعا. شما استدDل و تفکر سويه شد ھم اين. کرد مصاحبه کدام نه و نوشت نه باره اين در ھم کلمه يک زسيد

 ش 1331 سال در. ميدانم من ميوندوال با را پدرم مخالفت علت. است بزرگ کوميک تراژيدی يک بسيار حالت اين
 به را خلق ندای و وطن و زلميان ويش ھای جمعيت به وابسته خوھان مشروطه مصدراعظ خان محمود شاه وقتيکه

 سال چھارويم برای وطن جريده مسوول مدير بحيث نيز پدرم (نمود حبس " خارجی کشورھای برای فعاليت " اتھام
 بقلم کابينه در را اع5ميه و بود کابينه عضو و مطبوعات مستقل رئيس ميوندوال مرحوم) شد محاکمه بدون زندانی

 نوشت ميونوال تبرئه برای آريا نجيم آقای ھا بعد. نمود نشر ھا روزنامه و راديو در صدراعظم امر به و تسويد خود
 دامان در که ضعيفی شخصيت چنين که ميتوانست چطور پس. کند اجرا را صدراعظم امر که بود مجبور وی که

 ميگذريم رامپارتس اخبار ماجرای از. شود خواھی مشروطه تنھض وارد ديموکراسی دھه در بود شده تربيه سلطنت
 را ميوندوال وقتيکه که کرد قصه روم در ھموطنان يکتعلداد برای باری خودش اعليحضرت که است مھم اينھم ولی

 بوسيدن به شروع و انداخت پاھايم پيش خودرا محابا بی بسازد را جديد کابينه که کردم اب5غ برايش و نمودم احضار
 معمول کار اين افغانستان دربار در ! صاحب صدراعظم : که گفتم کرده بلند اورا ) پادشاه ( من ولی. کرد بوتھايم
 . نيست

 اين که است رسيده بچاپ وقت جرايد در نيز پادشاه به اش خط استعفا پای در "شما خادم " جمله نوشتن ع5وتا
 رياست در کتابت از را عمرش تمام که ميوندوال که بود ببعد تاريخ ھمين از. نکرد فايده کدام بحالش نيز بدعت

 پذير نا آشتی دشمن به مبدل بود کرده سپری سلطنت دامان در کابينه چندين در عضويت و سفارت چند تا مطبوعات
 . رسيد قتل به مرموزی شکل به داوودی جمھوريت عصر در اينکه تا شد سلطنتی نظام و پادشاه

 مرض به بار چند و داشت شھرت آن به که بود او پرخوری و احتياطی بی اثر در مرحوم لميوندوا ردوه بندش
 مستند و دارند کامل وضاحت ھمه مسايل اين. شتافت امريکائيان نزد مداوا برای و گرديد مصاب روده انسداد

 .ميباشند

 امروز من که آنست مھم. ندارد ارزش مھ توت دو برابر برايم خير يا داريد اعتبار من دانش به سما اينکه ! باز آقای
 و عزت از افغانستان جوان نسل مخصوصا و افغانستان ھای رسانه و ھموطنانم اکثريت نزد در و وطنم داخل در

 اعطا اخير سال چھل عرصه در خدماتم بدل در برايم زيادی مکافات شناس حق مردم اين و برخوردارم کافی اعتبار
 و من باره در خارج در خور طفيلی افغانھای از بعضی که آنچه به نه و ميکنم افتخار موضوع بھمين من و نمودند
.. نکنيد فراموش افغانستان داخل در رو در رو و آزاد بحث يک مورد در را خود وعده که اميدوارم.ميگويند بزرگانم

 .احترام با

 )� Abdul Nawabi )نوابی عبد

 با باشيد موفق... اند نموده شما برابر در خودرا قضاوت آلمان مطبوعات و کشور داخل ھا تلويزيون ، فزھنگ آقای
 !!! ميکنيد شرافتمندانه زندگی و داي برده يغما به مردم المال بيت از که ھای پول

 Qasim Baz )باز قاسم(  

 .محترم صاحب وزير

. بود نادرخان محمد  خاندان به اخ5ص جنبه صرف روم به من امدن بار دو که. مينمايم عرض شما برای جرات با
  مصطفی شاه، حمدا شھزاده بود، نادرخان محمد پسر اعليحضرت و  نادرشاه محمد غازی دختر داودخان مرحوم خانم
 کدام ھر انھا ميشناخت نزديک از را بنده نعيم عزيز غازی، محمود سلطان سردار ، عبدالولی جنرال شخص و ظاھر
 سلطان بار دو عبدالولی، جنرال يکبار ميامدند، کابل در چی و پيشاور در ما منزل به عليحده و جداګانه بطور شان

 در مايان منزل به جداګانه بطور پاکستان پيشاور شھر در جھاد زمان در نعيم عزيز سردار بار دو و غازی محمود
 موقيف، و چوکی کدام بخاطر نه خود اح5ص بخاطر صرف رفتيم روم اګر من. اوردند تشريف پاکستان پيشاور شھر
 فوت از بعد خان نعيم محمد سردار خانم زمانيکه. نمودم م5قات را اعليحضرت حضور کابل در بار چند من
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 مرحومه ان جنازه و فاتحه مصارف تمام رسيد حق به لندن در عبدالولی سردار جنرال و شاه ظاھر محمد اعليحضرت
 دولتی موقيف کدام ګرفتن و عبدالولی سردار يا و ظاھرشاه خوشی بخاطر را کار اين ما بود من فاميل دوش به

 رسيده بحق عبدالولی جنرال و ظاھرشاه قبل سال سه دو، بود، رسيده حق به مرحومه ان که وقت ان در نکرديم
 بود، شما بخاطر صرف معلومات اين نوشتن. خوب روز دوستان ، شما مثل نه ھستيم بد روز دوستان ما. بودند

 داکتر استاد، نام ديګر، زيادتر اين از لطفآ. کن پرسان ھستند کابل در نعيم نادر و ظاھر مصطفی اصفی، شاه ھمايون
 .صورت بھر ، رمانش نه را وزير و

 .صاحب وزير جناب

 ضد بر سيدال بنام وقت ان دولتی ھای اخبار در شما محترم پدر نمود تصاحب را قدرت ديموکراتيک حزب زمانيکه
 شما بزرګوار پدر که اين است، موجود جرايد و ھا اخبار نويشت می خلق حزب طرفداری به و يحيی ال خاندان
. نياندازيد ديګران بام باDی را خود بام برف لطفآ است، ھويدا بمردم الناس نم و الشمس بود پرچم حزب ھمکار
 خاطر به شما بزرګوار پدر شدن زندانی بار سه ھمين.نمود می خطاب محترم استاد شما بزرګوار پدر به کارمل ببرک

 ميکرد کار پرچم حزب به پرده زير که بود وی چپی نظريات

 .شما يابی صحت ارزوی هب. باشد شده مطلب حل وارم اميد

 Amin Farhang )فرھنګ امين(  

 عصبانيت و غضب منشا و منبع که رسيدم نتيجه اين به باDخره من و شما بين مناقشه اين تمام از! صاحب باز جناب
 مرا او شما، اصط5ح به و گرفتم سھم ناصری آقای برنامه در من چرا که دارد ريشه مساله اين در فقط و فقط شما

 و شما بين که نميدانم کند استفاده سو خود اھداف برای من از که نميتواند ھيچکسی اينکه از نظر قطع. کرد ستعمالا
 فاميلی بزرگان و من وخانواده برمن حمله نادرست شيوه اين خواستيد که است داده رخ چه گذشته در ناصری آقای

 و سند بدون و نواجوانمردانه حم5ت ولی. ميباشم متحمل نامکا حد تا و حوصله با انسان من. يگيريد پيش در را ام
 زاد خانه غ5م که شما پدر مورد در که ميتوانم من. دارم خود نزد در ھم آنرا اسناد و.ميگويم جواب شديدا را مدرک
 تصميم خبر حتی و کرد سردار خانه داخل از جايوسی به شروع خلق ديموکراتيک حزب برای بعد و بود سردار

 بدين و داد راپور کی تره و امين حفيظا^ به خبر شدن کشته از بعد حزب اعضای حبس مورد در را مرحوم ارسرد
 ھا داستان شد خان داوود محمد خانواده عام قتل منجمله و نفر ھزاران قتل به منجر و افتاد براه ثور 7 کودتای ترتيب

 جاسوسی وظيفه حقيقت در و بودند رسانده سردار به دراخو دوست بنام آنانيکه شوم اعمال از ما مردم تا بنويسم
 صفحات درج روزی مسايل اين که باشيد مطمئن ولی.. شوند خبر با ميدادند انجام را شوروی و کمونست حزب برای
 اين آرشيف شعبه سابق رئيس متروخين واسيلی اثر " افغانستان در ب ج ک " کتاب شما آيا. ميشوند کشور تاريخ

 خلق احزاب اعضای اصلی ھای چھره و جواسيس تمام آن در ود است شده ترجمه ھم دری به که را خوفم دستگاه
 مانند بزرگی شخصيت اگر ايد؟ خوانده است نموده افشا شان معاشات مقدار و شان مستعار نامھای با را پرچم و

 در که وسيعی مطالعات با او زيرا آمد می لست اين صدر در اسمش حتما ميداشت سروکار مذکور حزب با فرھنگ
 در حزب اين زعمای مانند ھم او از حتما و داشت لنينيزم مارکسيزم ايديولوژی در منجمله علمی ھای رشته تمام

 را وطن جمعيت مرامنامه وطن خواه مشروطه جريده مسئول مدير يحيث ش1331 سال در پدرم. ميکرد يادی کتابش
 و بيان آزادی بشمول مردم اساسی يھایدآزا و ديموکرلسی مبنای بر را مذکور جمعيت اصلی اھداف آن در که

 جريده در بود شده تسجيل ديموکراسی ديگر ھای ارزش بسا و دولت ث5ثه قوای تفکيک و انتخابات و مطبوعات
 که مينويسد خود خاطرات در فرھنگ. ماند باقی معتقد و پابند ھا ارزش ھمين به عمر اخير تا و کرد نشر مذکور

 مانند ای ورزيده استادان خاصتا و بزرگی دانشمندان با بھمکاری 1343 سال اساسی قانون تسويد در او سھمگيری
 ھای دوره بھترين از يکی وطن جمعيت در فعاليت پھلوی در شفيق موسی محمد و حامد صمد داکتر مرحومين

 اش گی ھميشه آرزوی که کشور در ديموکراسی تعميم در خود که گرديد موفق زيرا ميرفت بشمار او زندءگی
 . بگيرد بودسھم

 اش اصلی استاد که ( کارمل استاد گاھی و کمونست را مرحومی آن گاھی تان امثال و شما که ميکنم تعجب بسيار من
 شعله ھا بعضی و خان عبدالولی سردار مرحوم گماشته باری و شاه مشاور زمانی و ) بود خيبر اکبر مير کمونيزم در
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 ئی وعفده ستمی و]پشتون[ پستون ضد فرد يک اورا متعصبينی و اخوانی حتی ھم برخی و ) اس5می زبح ( ئی
 معلم داستان اين از بجز آنھا مقابل در من و نيستند ديگر چيز چرنديات از بجز ھا تضادگوئی ھمه اين که اند خوانده
 .  پرسيد عربی به شاگردان از يکی از فصن در ما معلم. نيستم قايل اھميتی کدام استق5ل مکتب در ما عربی

 : داد جواب شاگرد و اخی؟ يا حالکه کيفه

 !  خرابکه حالکه

 را حالم و ندارد اھميت ھم پشيزی اندازه به من برای تان ھمقطاران و شما اتھامات ھمصنفی آن خ5ف بر آن بر بنا
 بين شھرت که مرحومم پدر سياسی ھای عاليتف و افکار به راجع که ميخواھيد شما اگر.. نميکند خراب ھم ذره يک

� عزيز سيد آقای محترم دانشمند با يکبار لطفا کنيد پيدا بيشتر معلومات کارمل ببرک با او روابط و دارد المللی 
 افکار تنوير را شما تا شويد تماس در ميکند زندگی لندن در ھم او که افغان معروف نويسنده و ژورناليست مرموز

 داده انجام ھم سکايپ طريق از آنرا که افغانی ھای تلويزيون با مرا دعدت و گفتيد قر اصط5ح به شما چون.کند
 با بوديد شما خود آن آغازگر که را نافرجام ديالوگ اين من کنيم بحث روبرو را مسايل تا نگرفتيد جدی ميتوانستيد

 و اسناد از عاری و محتوا بی ھای نوشته و شما به که شد نخواھم حاظر ديگر نموده اع5ن يافته خاتمه نوشته ھمين
 !عزيز ھموطن تان ناصر و حافظ خدا.دھم جواب تان مدارک

 )� Abdul Nawabi )نوابی عبد

 جاسوسی به آلمان خبری منبع ترين معتبر طرف از سيکهک ..کنيد نظر صرف نوشتن تاريخ ازھمين فرھنگ آقای
 کجا در صاحب مورخ نداديد جواب. ؟؟ دارد ارزش چه وی نوشتن تاريخ دارد کابل به دوسيه چندين و است متھم

 خان داود کابينه در که زديت کمونيست تاپه را ھرکس ھستيد ھا شما ؟؟؟ بود کمونيست شما پدر که کردم نوشته
 .ميکنيد ھا کمونيست برای تان دوستان و شما که است خدمتی ھم اين بود کمونست وزرا اکثری

 Qasim Baz )باز قاسم(  

 . تجارت وزير سابق فرھنګ صاحب داکتر محترم جناب

 کند، خمی سر سفارت و وزارت بخاطر و باشد، داشته عضويت کابينه چندين در که ميشود ګفته کسی به غ5م بنظرم
 را مشکل اين پدرم که ميکنم خدا شکر کند، خدمتی پيش دسته دو و رقص دربار سرود و ساز کوبی پای محافل در و

 بی چرنديات و جفنګيات اين به ميکنم افسوس. ميکرديد که شما و شما بزرګان مثل. کند را کسی غ5می که. نداشت
 پدر« . مينويسيد يی کوچه و ازاریب چی شما کند، استعمال کسی بشما که داکتر کليمه حيف شما، مفھوم بی و سويه
 چی اين . اوDابصار يا تبروعفا  ميکرد، داودخان محمد جاسوسی امين � حفيظ به بخصوص خلق حزب به من شھيد

 عصبی و عقلی داکتر يک  نزد زودتر چی ھر کرديد، پيدا روانی تکليف راستی به شما محترم استاد ميخوانم، را
 خانه ديوانه به کرديد، ايکه ګرفتنه رشوت ھا خيانت بخاطر را شما احمدزی غنی اشرف ایاق که شود نه کنيد مراجعه

 مشاور که شما پدر مثل  ھم وی ميبود جاسوس شما پدر مثل پدرم اګر.کند معرفی اباد علی شفاخانه عصبی و عقلی
 ھفته در بلکه  شد نه امين � حفيظ مشاور تنھا نه پدرم که اين ميشد، ، شده خلق ديموکراتيک حزب و کارمل ببرک

 شما دوستان و پرچم و خلق ديموکراتيک  متحد حزب و امين � حفيظ طرف از برادرم سه به پدرم ثور ٧ کودتا اول
 می درباری و کارملی فرھنګی ، فرھنګيان بی شما که تاريخ ان به لعنت ،.نوشيدند شھادت جام و شدند شھيد

 قرن پنج در افغانستان ( بنام تان پدر مزخرف تاريخ مثل ٪١٠٠ شايد نويسيد می ماش که مزحرف تاريخ اين نويسيد،
 ان در وی  بود خواھان مشروطه روزنامه مديرمسول تان پدر وقتيکه  مينويسيد و ميفرمايد شما. بود خواھد ) اخير
 و بزرګوار پدر وقتيکه اينست، شما از من سوال مينويشت، مضامين ديموکراسی بطرفداری نامه ھفته يا نامه روز

 طرفدار روزنامه مديريت وقت در] ؟... ھم ان مورد يک در المللی بين شھرت [ شما؟ المللی بين يافته شھرت
 ان پادشاه باDی چرا وی بود وزير ديموکراسی  دوره اصط5ح به کابينه چار سه در وقتيکه چرا؟. بود ديمکراسی

 انرا اسبق شاه وقتيکه نتوانست، يا و نکرده توشيخ است يموکراسید اساسی و اول رکن که احزاب قانون وقت
 خود مابانه جاسوس ذھن در که ديموکراسی ) خيالی ( اصول اصل کردن پياده بخاطر تان پدر ای نکرد، توشيخ
 در يعنی. نھاد پا بود نموده خود وجدان به که خود تعھد به شما پدر چرا ؟ . نکرده استغفا وزارت چوکی از داشت،

 را ملی منافع ھميشه که ھستيد کسانی شما کاکا و پدر ، شما نکرد، پيروی ديموکراسی اصول از خود وزارت وقت
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 کس ھر فعلی دوران و دوران ان در بود، مدير شما پدر که دوران در. ساختيد قربان فاميلی و شخصی منافع بخاطر
 بمثل ھم ان. است اسان ګفتن دروغ. بودم ديموکراسی دارطرف من که بګويد و.سازد سياه را کاغذ سفيد روی ميتواند

 .استين مار و رشوتخور و جاسوس فرد يک شما

 ريشتيا قاسم سيد و فرھنګ صديق محمد مير ھريک ، شما بشمول شما کاکا و پدر ، من. فرھنګ اقای محترم جناب
 ھمچنان ولی ميشناسم، ارملک ببرک اقای بخصوص خلق ديموکراتيک حزب نزديک و صادق ھمکاران دوستان را

 ګرفت قرار تکتيکی انھا برضد امروز و بودند عقيده ھم پرچم حزب به وقت يک انھايکه از ميسازم نشان خاطر بشما
. ميکند ياد ھا الوقت ابن بنام افغانيت قاموس در را اشخاص ګونه اين ريستم،فمي لعنت انھا به و ھستم متنفر سخت

 خدمت در را خود ظاھرشاه محمد دوست جامه در ظاھرآ چی ګر شما، خود شخص و کاکا ، پدر ، ميدانم خوب را اين
 شما پدر که ګويد نمی افغانستان در کس ھيچ. بودند ظاھرشاه استين ماران شما حقيقت در ولی بودند ساخته دربار

 اقای وی عقيده ھمنظران ا،شم عالی جناب بشول شما کاکا و پدر که ميدانند نخبه افراد تمام بود، يی شعله اخوانی،
 .نزنيد چپ حسن کوچه در خود لطفآ. بودند  ليننيزم مارکسيزم و کارمل ببرک

 عبدالولی سردار جنرال بچه غ5م را شما انھا ميشناسد من مثل نزديک از را شما انانيکه تمام فرھنګ، اقای جناب 
 وقتيکه  من عمده مثال ميګيريد، زود را پياله و مجا ھر شکل اب مثل وقت ھر در  کهداريد کمال شما. ميشمارد کودن
 از دوبار وقتيکه تا داديد، دور ظاھرشاه خاندان به تانرا پشت باز ګرفتيد کرزی اقای کابينه در خوب موقف شما

 .تان نعمت ولی فاميل درمقابل شما جوانمردی اينست شديد، دوش سبک وظيفه

 .ميشناسم رامتخ زطر از من + ميپوشی جامه خواھی که رنګی بھر

 و درونی راپورھای ھميشه شما شديد کرزی اقای کابينه در وزير بعد و روم در مشاور بحيث وقتيکه بوديد کسی شما
 .ميداديد. و و و المان استخبارات و کرزی اقای به را شاه ظاھر خاندانی غير و خاندانی  و فاميلی مجالس

 بلی داشت، المللی بين شھرت شما پدر که ميکنيد افتخار اين به شما .فرھنګ اقای تجارت صاحب وزير عاليقدر جناب
 فرق شھرت تا شھرت ، دارند المللی بين شھرت نيز ووو.  چشمه يک م5 ، ربانی کارمل، ببرک اقای مثل عده يک
 جاسوس و  منيشانه نوکر و کاذب شھرت يک تان محترم پدر شھرت ولی بد، ديګری و دارد خوب شھرت يکی دارد

 .بود وووو استخباراتی مناشانه

 به ميکنم افسوس. نمودم خنده زياد امد خوش بسيار شما ګفتن ) قر ( کليمه از مرا تجارت، محترم صاحب وزير
 تغذيه و تربيه پايين بسيار محيط يک در که ميکند استعمال کسانی را جم5ت اين ، شما) قر ( کليمه اين و شما دانش
 مردم وی زبان از نمايد خطاب داکتر را خود که شخص يک وقتيکه ميکنم تاسف داکتر سمقد کليمه به باشد، شده

. نيست ايند خوش بګويد داکتر را خود شخصيکه به ادبيات ګونه اين استعمال. بشنود را چرنديات و جفنګيات اينګونه
 .است سوال قابل شما وجود در کمال و استعداد ګونه اين

 کانديد جناب و کاظم عبد� سيد صاحب داکتر جناب پای خاک به اګر شما که دسوګن بخدا. صاحب وزير اقای
 اينده نسل افتخار انھا ، ھستند دانشمندان واقعآ انھا ھستند محقيقن انھا برسيد، صاحب سيستانی اعظم اکادميسين

 اذھان انھا نويسد، نمی را چيزی واقعيت خ5ف کليمه يک حقيقت بدون خود نوشتھای در وقت ھيچ انھا. ھستند افغان
 .نيستند شما بزرګان و شما مثل انھا ميسازد، روشن عينی ھای واقعيت به را اينده نسل

 در بمن که نمايد ګرنتی ھم را اين و کنيد روان برايم را من طياره تکت لطفآ ، تجارت وزير سابق فرھنګ اقای جناب 
 در نزديک از و بيايم بکابل وانمتمي فردا  ميکنيد تضمين را ايلمس دو اين اګر  نميرسد ترور قبيل از مشکل کدام کابل

 ترياک، مافيا به را خود دست سال چند اين در شما که . ميګويم یبخاطر را تضمين. بيګيرم حصه تلويزيون مشاجره
 صاحبهم بھانه به ميترسم ايد ګرديده فروان سرمايه صاحب طريق ان از نموديد يکجا رشوتخواران و کاران جنايت
 .باشيد داشته خوش وقت.شوم نه ترورم

 Qasim Baz )باز قاسم ( 

          ( ؟ خيل ابراھيم ګويند، کيست، ات شاھد ميګويد که است متل يک پشتو در. صاحب نوابی اقای ارجمند برادر
 .وDابصارا يا فاعتبرو. نباشد مرموز وی چيزی کدام باشد مرموز کسی تخلص وقتيکه بخدا تر ھهھھھھ ) مرموز

 Amin Farhang )فرھنګ امين ( 
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 تکرار فقط را ھمه و ميکنم نظر صرف خود خانواده افراد باره در شما چرنديات روی تبصره از من ! باز آقای محترم
 يعنی کار ھمين از بجز نداشتيد دليلی کدام ديگر چون ايد شده متوصل آنھا به بارھا که ميدانم تان قبلی چتيات ھمان
 برآن بنا. کرديد آغاز را اول حمله که بوديد شما. آنھا نه ميباشم تان طرف من حاليکه در من فاميل افراد بر حمله

 DيطاDت در نيز را ثالث اشخاص پای ھميشه اينکه آن و داريد بد عادت يک شما اما. است وقت ضياع دوباره تبصره
 نوشتار در نو نکته دو ولی. بدھيد علمی صبغه خود اتمزخرف به و کنيد پيدا بيشتر پشتوانه تا ميسازيد داخل خود
 محترم من -١: اينکه آن و بنويسم برايتان بار آخرين برای و ديگر يکبار تا ساخت وادار مرا که دارد وجود شما

 در ما. ميشناسم کابل پوھنتون اقتصاد فاکولته در ما مشترک کار دوره از خويشاوندی ع5وه بر را کاظم صاجب داکتر
 سطح ترين بلند به را فاکولته علمی سويه که بوديم علمی قوی بسيار تيم يک استادان ديگر زياد يکتعداد با زمان آن
 از و آمد کابل به 1356 سال در تھران دانشگاه رئيس3 نھاوندی ھوشنگ آقای وقتيکه چنانچه داديم، ارتقا منطقه در

 اقتصاد فاکولته از تر بلند بمراتب ما علمی سويه که ردک اعتراف شد مطمئن فاکولته علمی سطح و تدريس طرز
 يک در ھمه و بود فاکولته رئيس کاظم آقای آنوقت در. نمود ھمکاری و کمک تقاضای ما از شديدا و است تھران
 پوھنحی استادان يکتعداد با يکجا نيز ثور کودتای از بعد. بوديم خود کشور جوانان خدمت در صميمی بسيار فضای
 بنا پرچم/خلق رژيم عليه بر پوھنتون نفس در را " ملی وحدت " زمينی زير مبارزه سازمان طب و قتصادا ھای

 اعضا از يکی خيانت اثر در متاسفانه ولی. بود کمونستی نظام مقابل در روشنفکران مقاومت نھاد اولين که نموديم
 . شديم محبوس پلچرخی زندان در ھمه و افشا

 ايشان.. ام نموده مطالعه را شان آثار بعضی ولی ام نديده نزديک از را سيستانی اعظم محمد اکادميسين کانديد جناب
 پدر از منجمله و افغان دانشمندان يکتعداد از مبسوط مقاله دو طی" اخير قرن پنج در افغانستان " کتاب نشر از بعد

 تاريخ مسير در افغانستان کتاب ومد جلد در جمله از و متعصبين بعضی اھانت مورد که کتابش و فرھنگ مرحوم
 و بوده موجود نزدم شان مقاDت که بودند نموده علمی استدDل و اسناد بر مبنی دفاع بودند گرفته قرار غبار مرحوم

 ارائه با و داده تغيير کتابش و پدرم باره در خودرا نظر حاD ايشان اگر. ام نموده استفاده زياد خود اثار در آنھا از
 را روش ھمان درست و اند کرده العاده فوق کار باشند کرده تر بينانه واقع تحليل را مطالب بعضی عتبرترم اسناد
 به اورا نظرات ميتوانند که است نموده دعوت کشور مورخين از کتابش موخره و مقدمه در پدرم که اند نموده اختيار
 سطح چنان در شما مانند را خودھا افغان دانشمند دو ناي که نميکنم فکر من. کنند اص5ح تر معتبر منابع ارائه شرط
  .کنند بلند ديگران شخصيت بر حمله و تحقير و بھتان و تھمت و اتھام به قلم که قراردھند اخ5قی پائين

 خاک به علمی نگاه از که استم قادر نه و ام کرده ادعا نه من که کنم تائيد شرافتمندانه را شما نظر اين بايد اينجا در 
 بر مبنی و آفاقی دارد امکان جائيکه تا ام نوشته که را مطالبی تا ام کرده سعی ولی. برسم شايسته مرد دو اين پای

 در افغانستان کتاب دوم و اول جلد بر نقدی کوته " عنوان تحت کتابم مخصوصا. بنويسم علمی معتبر منابع و مآخذ
 .شد خواھد بيرون چاپ از کابل به رسيدنم بمجرد که غبار محمد غ5م مير مرحوم تاليف " تاريخ مسير

 طياره تکت تان برای که ميکنيد تقاضا من از حيائی بی با شما. ميباشيد لوح ساده بسيار شخص يک واقعا شما
 سيستم با شما آيا.بکنم را کار اين که دارم مجبوريت چه من. بياوريد تشريف کابل به من با بحث برای تا بفرستم
 آن بر بنا. ميتوانيد داده انجام ھم لندن ھمان از را کار اين نيستيد؟ بلد انترنتی تصويری ھای روش هغير و سکايپ

 اينقدر که نميکردم فکر شما مصئونيت تضمين مورد در اما. ميکنم تکرار ديگر يکبار را " گفتن قر " عاميانه کلمه
 " کابل خدمتگزاران نھاد " رئيس بحيث من آنھم با. باشيد داشته ترس وطن به موقتی ولو مراجعت از باشيدکه بزدل

 از ميل بکمال ھم آنھا و.ميکنم نواز مھمان و شھامت با کابليان تمام توسط را شما تضمين دارد عضو ھزاران که
 ولی ؟؟؟ است موفقيت اول شرط تصميم: که ايد کرده فراموش مگر. بگيريد تصميم فقط. نمود خواھند حفاظت شما

 !والس5م ! غلط ھا گذشته مانند نه و باشد صحيح بايد تصميم

 Qasim Baz )باز قاسم(  

 . صاحب وزير محترم إستاد

 اکادميک نوشتھاي و. شتافتيد مسوليتانه بی علمي محترم و بزرګ شخصيت دو اين باDي اول بار كه بوديد شما اين
 .خوانديد الود عرض را انھا علمی و
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 عقديي و مورد بي تان مصاحبه در شما چون. داشتم احترام العاده فوق شما شخص به من. بزرگوار صاحب وزير
 اين در شما اينكه. سأختم شريك شما ھمراي را خود ديد چشم ھم من. نموديد بيجا تاز و تاخت داودخان شھيد باDي
 به و ميكنيد فرار موضوع اصل از شما ګرفت صورت صاحب نوابي اقاي و شما و من بين که روشنگرانه بحث

 باDي ًلطفا کنيد کوشش. ميکند خطاب عارفانه تجاھل  بنام البيان بديع علم در تان عمل اين.  چسپيد مي فرعيات
 پا موضوعات به نه. ھستيم وضاحت خواھان شما از نوابي عبد� محترم اقاي و من كه بيگيريد، تماس موضوعات

 يك ھم کابل شھر کاران کسبه اتحاديه رياست كه ميدانم. انت چرنديات ديګر و كاران كسبه اتحاديه رياست افتاده
 حيف در شما که چرا. نشود ميل و حيف شما توسط ميشود پرداخته مختلف مراجع بعضی طرف از كه بوديجه اندازه

 .  اينکه انھم داريد ديګر ناشايسته عادتھای ھمچنان شما. داريد المللی بين شھرت ملی سرمايه ميل و

 استعمال. ،و،و،و) پر ( و ) قر ( قبيل از. برد مي پناه ناشايسته كليمات به  فورآ شما شود ضعيف تان Dلاستد وقتيكه
 جاسوس شما، سويه بی سويه دانش، نمايندګی ادبی غير الفاظ اينګونه تکرار نيست، شما شايسته الفاظ ګونه اين

 . ميکند شما خوری رشوت و شما باری و بند بی ، شما بودن ادب بی شما، بودن

 افسر و دلير رھبر خان َُداوَد محمد سردار شھيد  راستی. نشوم خونكار بيايم بكابل و بيگيرم تصميم اگر ميترسم
 ». نيست نياز قاضي به ان در كه است محكمه وجدان«  . است فرموده مقبول و زيبا چي افغان پرغرور

 Amin Farhang )فرھنګ امين( 

 ھيچ ايد فرستاده شما که عکسی از. بود خراب انترنتی سيستم اخير روز دو اين در هک ببخشيد ! صاحب باز جناب
 راست به چپ از عکس اين روی اشخاص. استيد عجيبی آدم واقعا شما. دارد ارتباط چه من به که. نياوردم در سر

 : از عبارتند

 بروتھای با جناب يک ظاھر، مصطفی شھزاده صمد، عمر سيرت، عبدالستار واصفی، عزيز� يعقوب، داوود آقايان
 . شيرزوی عبدالرحيم داکتر و پوبل آقای نشناختم، که خانم يک باشيد، شما شايد که درشت

 ھيچگونه من به ولی است يادگاری خوب عکس يک. نيست بيادم ھم شما چھره و نميشوم ديده عکس اين در من
 : ايد شده بزرگ اشتااه دو مرتکب تان پيام آخرين در ديگر طرف ندارداز ارتباطی

 در من چون. ايد نموده مرگ به تھديد مرا واقعيت در نشويد " خونکار " بائيد کابل به ميترسيد که تھديد اين با اشم
 شمول به خودرا مناقشات سلسله تمام منھم دارد را نوشيدن آب حکم کشتن آدم شھر اين در و ميکنم زندگی کابل

 خبر با شما تھديد اين از ھم را کشور امنيتی مقامات و باشد خبر با تا فرستادم کابل به ام حقوقی وکيل به شما تھديد
 و را ما طويل ھای بحث پروتوکول ولی. نيست مھم برايم ميبريد بسر حيات امريکا يا لندن در شما اينکه. بسازد

 شما مراقب نيز آنھا تا داد ھمخوا خبر ھم داريد اقامت آن در کشوريکه امنيتی مقامات يه را شما تھديد مخصوصا
 من. ميکند تعقيب جدی بصورت آنرا دانسته افگنی دھشت جز را سياسی تھديدات چنين دنيا که ميدانيد شما. باشند

 آنرا من که را کابل خدمتگزاران نھاد و کابليان شما. ندارم ترسی تھديدات چنين از و ام آورده پناه بزرگ بخداوند
 که است اھانتی بزرگترين اين ايد خوانده خارجی وابستگان و کاران کسبه نھاد بودم کرده معرفی شما امنيت ضامن

 اقوام تمام بزرگان و موسپيدان نخبگان، از کثيری جمع شامل که ايد نموده نھاد اين اعضای کابلی ھزاران به شما
 احساسات از عاری بحث عوض شما که ميبينيد پس. کرد خواھند سوال شما از روزی نيز آنھا. ميباشند افغانستان

 با اص5 من ديگر پيام اين با. فرمايد ھدايت را شما بزرگ خداوند. ميدھيد دشنام نيز مانرا داغديده ھموطن ھزاران
 .باشيد الھی امان در. شد نخواھم ھمک5م شما

 Qasim Baz )باز قاسم(  

 ! فرھنګ امين اقای.تجارت اسبق صاحب وزير محترم اقاي

 . ديدم ھم را ھا بزدل و ترسوكھا خود از خدا شكر ولي ھستم ترسوك زياد من كه ميكردم فكر من

  نه يا توانيد مي كرده پيدا را خود فرمايد توجو عكس اين بهً لطفا

 .كردم فيست محترم خوانندګان و شما برای خود ادعائ صحت بخاطر صرف را ديگر عكس و عكس اين صاحب وزير

 Image may contain: 3 people , people sitting and table  
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 :باز قاسم  تبصره

 !کرزی اقای زمان تجارت وزير فرھنګ امين محترم جناب

 خانم ان از تحصيل ختم از بعد وی ، داشت روسی خانم شوروی روسيه در خود تحصيل دوره در وفادار ګل پاچا -١
 وزير وفادار ګل پاچا انکه از بعد. بود نيامده کابلب وقت ھيچ سرطان ٢۶ تحول روز تا وی خانم ان. بود شده جدا

 .بود امده ګل پاچا ديدن عرض بکابل خانم ان شد سرحدات

 طفره ان از ذيرکانه بسيار بطور شما پرسيديم شما از نوابی عبد� اقای و من که مھم موضوعات اکثره از شما -٢
 .مينمايد عارفانه تجاھل و ميرويد

 .داشتند ارتباطات وی حزب و کارمل ببرک شخص با خود مرګ وقت ات شما بزرګوار پدر -٣

 وطن حزب بنام بعدآ که پرچم حزب و وی ھمرای � نجيب داکتر حکومت سقوط روز تا فرھنګ امين محترم شما -۴
 .داشتيد تماس بود شده پيشنھاد انھا به شما کاکا و پدر طرف از ھم اسم اين که شد، مسما

 به را شاه ظاھر جاسوسی ھم و ميکرديد جاسوسی پرچم حزب به ھم که ھستيد اجينت ډبل شخص يک شما -۵
 .نموديد می کرزی اقای و جھان مھم استخباراتی سازمانھای

 در ولی . ميساختيد وانمود کرزی و شاه ظاھر ، ديموکراسی طرفدار ظاھر در تان تمام شما شخص و کاکا پدر، -۶
 سيستم حقيقی مخالفان ) ريشتيا قاسم سيد و فرھنګ صديق محمد مير(  يک ھر شما کاکا و پدر شما، عمل

 شھيد مرحوم دروره از بغير دوره ھر در که بوديد اجينت ډبل شما شخص.  بوديد کرزی و ظاھرشاه ديموکراسی
 .نموديد بازی تانرا خاينانه رول داوودخان محمد

 سلطنت ناپذير اشتی دوشمن را ان و. ساخت مواجه 5تمشک به را ميوندوال مرحوم که بود شما کاکا و پدر اين -٧
 . ديګر ھای خيانت صدھا و. ساخت

 مايان ھمرای کمونيستی حکومت دوره يلااو در موقت وقت چند برای  جاسوسی بخاطر را شما کمونستی دولت -٨
 دوره ان زندانيان تمام بود، اورده جاسوسی بحيث را شما حقيقت در اما زندانی بنام ظاھرآ  پلچرخی محبس داخل در
 و . نموده  ساخته زندانی بنام بنديھا ديګر جاسوسی بخاطر را شما که ميګفتند  نبوديم نفر صد از بيش ايام ان در که

 تکتيکی زندانی پلچرخی زندان در کم وقت يک برای ما ھمرای شما. جستند می دوری شما از ديګر زندانيان اکثره
 . شديد رھا زود چرا نبوديد اګر. بوديد

 پايان                                                                                  

  


