
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٣تر 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 

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

  ٢٠١٦/ ٩/ ٢٧                                                                                                            باز قاسم

 

  بارز نعيم م قایآ به من سوم جواب

 

 شاه ھای سياست مدافعان ھمه به پاسخ « عنوان تحت بارز، نعيم م جناب  ١٨/٩/٢٠١٦مورخ نوشته به راجع
   »خان داوود و $ امان

 . صاحب بارز نعيم م اقای بزرګوار و محترم جناب

 پشتو شاعر اين ببخشيد، تان بزرګواری به را بنده  مه اکرد فراموش مينويسم ذيل در که راشعر اين شاعر اسم

 :ميګويد مقبول چقدر زبان

 نکړی ګومنځ فضل خپل په يی $ چی

 .درب لکه سپکی شی به ګيری ښی ښی

 اګر. بکشيد فرد يک یرو به وتايپی ام?يی جزوی غلطی يک که باشيد ګير خورده اينقدر نبايد شما ؛ محترما

 تيپی ام?يی ھاتااشتب ګونه اين مرتکب ھم شما بياندازيد نظر شده نشر سنجی نظر دريچه در که تان نوشتھای در شما

 خدای ، باشد خير. کرد خواھد دDلت من ادبی بی منتھا به بکشم تان یرو به تانرا تايپی غلطی کدام من اګر  ايد، شده

 .نميکنم خطاب ادب بی بشما من ناخواسته

 .صاحب بارز محترم و عاليقدر جناب

 تمجيد و دفاع به خان داوود و خان E امان شاه ھای عملکرد و ھا سياست از که محترمانی « که مينويسد شما

 نادر محمد خان، داوود ھای کاکا از صفت و صنا و دعا به بايد نخست لطفا ستندھ نگری واقع مدعی اگر اند، آمده بر

 جا بر ميراث ف?کتبار شرايط و اوضاع چه در که بپردازند کن صاف راه بولدوزر دو اين خان، ھاشم محمد و خان

 تا را) خان داوود محمد (و پادشاھی به را خان ظاھر محمد رسيدن زمينه سقوی، اغتشاش يعنی خان E امان از مانده

 ».کردند فراھم صدارت مقام به

 کرامت و اخ?ق انصاف، از دور خان محمدھاشم و نادرشاه محمد اعليحضرت به بلدوزر کليمه نمودن خطاب

 بزرګان به وقتيکه ) روزه دو فموق و چوکی برای انھم ( کرزی اقای ګوی ثنا عالی، جناب شما وقتيکه است، انسانی

 و دانشمند يک زمانيکه ؟کند ګي?يه چی سوادھا، کم ما از مردم يد،ئنما خطاب و توھين اينطور کشور نخدمتګذارا و

  ؟بناليم کی به ګان بيچاره ما نھد، فراتر ادب چوکات از را پا فھم چيز

 و مشق را کرزی حامد اقای ثنا و حمد امروز، که بود بلدزر دو اين برکت از شما ، صاحب بارز اقای جناب 

 .شما پوسيده و خام تفکر اينګونه به..... افسوس ميليون افسوس صد افسوس. يدئمينما مرينت

 شاه پادشاھی زمان که يد،ئبګو پورتال اين خوانندګان و ما برای شرافتمندانه شما صاحب، بارز اقای عالی جناب

 ګذاشته سال چھارده اين يا و ودب بھتر داوودخان محمد شھيد مرحوم جمھوری رياست و خان E امان غازی بديل بی

 ميکنيد، ارزيابی را دوره دو اين قسم چی شما شما، ثنا و مدح زمان يعنی کرزی حامد اقای جناب دوم دور بخصوص

 وقار، عزت،  خان داوود محمد شھيد و خان E امان غازی زعامت زمان در ما که بګويم بشما ميتوانم جرات به من

 در بخصوص ګذاشته سال دوازده در،آيا شما گفته ميتوانی که  داشتيم ملی غرور و ، نيک نام ،افتخار ، سربلندی ابرو،

  ؟،  ان عزت وآبرو مردم ما برجای بودکرزی اقای جناب دوم دور

 غ?م ، داوودخان محمد مرحوم زمان و بديل بی شاه خان E امان غازی زعامت زمان در ما بارز، اقای 

 و ازار پدر حيا، بی اينقدر خورنبوديم، شوتر و دزد اينقدر نبوديم، جاسوس و فروش وطن اينقدر ،نبوديم نوکر نبوديم،

  !وشما ما بين فاحش فرق اينست . بوديم ګذاشته سال چند اين در مثليکه نبوديم ازار مادر
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 افراديکه از عالی جناب شما و ميکنيم پشتبانی خود مردم و بخود متکی ساز، دوران ازشخصيتھا ما محترما، 

 تر واضح و واضح پورتال اين خوانندګان به تان اصلی چھره که شد خوب بارز، اقای. بسازد را خود ميخواست تنھا

 .)برايد می کاسه در است ديګ در چيزيکه ( :ميګويد که است المثل ضرب. شد

 عقيده اين به شعوربا افغانان فيصد ٩۵ اکثريت خوار، مفت و محدود نفر چند بيدون . صاحب بارز محترم

 پرستان سلطنت تعداد يک و شاھی  فرسوده نظام العمل عکس سرطان ٢۶ کودتا يا تحول که دارد کامل باور و ھستند

 . پيوست وقوع به انھا ھای خوشګذارانی و ھا، مسوليتی بی ھا، عدالتی بی از ناشی که بود، بيکاره

 روسيه از داوودخان مرحوم صدارت زمان در که يد،مينويس و ايد ګرديده مدعی بزرګوار شما انجايکه از

 بزرګان ديګر و من مفص[ مورد اين در قب[ چنانچه عالی جناب بلی شده، خريداری نظامی مھمات و س?ح شوروی

 از افغانستان وقت ان دولت را اجازه اين که ميګردد، اذعان شما خدمت ديګر بار انداخته، Dزم روشنی مورد اين در

 تھی ميان ادعاھای اينګونه به شما ميدانم. ګرفت بود ګرديده داير کابل شھر در خاطربھمين  که افغانستان ګهجر لويه

 مھمات خريداری موضوع در شما ميدھيد، ترجيخ فرار به را قرار يد،ئنما فرار روزھا ان ھای واقعيت از ميخواھيد

 و امر به س?ح اين که ګويد نمی را اين ولی. ميکنيد عارفانه لعتجا ماھرانه بسيار شوروی روسيه کشور از نظامی

 يا و وقت شاه امضا و توشيح به مملکت قوانين نګاه از دادھا قرار اينګونه اصو_. شد داد قرار شخص کدام فرمان

 خريداری را نظامی مھمات روسيه از  شاه اجازه بيدون ميتوانست داوودخان محمد ايا. ميرسد کشور ان جمھور ريس

  . ان برعکس يا ؟. يدنما

 اول بار برای مدت کوتاه سفر يک در برژنيف ليوند زمانيکه داد قرار اين ، صاحب بارز اقای عالی جناب بلی

 سفر ان ويديو  رسيد امضا به دولتين بين  س?ح خريداری بخاطر  دالری ميليون صدھا کمک بود با دهآم افغانستان به

 محمد اعليحضرت طرف از که کابل به شوروی روسيه کشور زعيم سفر نآ . است موجود يوتوب در برژنيف ليونيد

 دو ھر زعمای بين شده پذيرای شاندار بطور افغانستان شاھی دولت انوقت صدراعظم خان يوسف داکتر و  شاه ظاھر

  ؟.نشين خانه يا بود، صدراعظم داوودخان محمد مرحوم وقت ان در ياآ. رسيد امضا به کشور

 را شما ګپ اګرما خوب. رسيد امضا به برژينف ليونيد و شاه بين وقت ان در نظامی تسليخات لیاص قرارداد

 توانست نمی ديګر صدراعظمان داوودخان محمد مرحوم صدارت از بعد ايا ندارد، حقيقت شما ګپ که بانھم يمئنما قبول

 ميتوانست بلی سازد، ملغی بود ګرديده عقد روسھا با  داوودخان زمان در که ديګر دادھای قرار تمام و داد قرار اين که

 ؟؟.نشد لغو دادھا قرار ان چرا که بپرسيد خود از شما اول. است برانګيز سوال خود موضوع اين ؟ نکرد چرا که اين

 ولی نداشت، اګاھی المللی بين و ملی اوضاع از داوودخان محمد که مينويسيد شما. صاحب بارز محترم اقای

 دور و ټولواک اګر ؟داشت ګاھیآ درانوقت المللی بين و ملی وضع از چقدر فقيد شاه شاه، ظاھر که يدئوګ نمی را اين

 نمی وقوع به سرطان ٢۶ کودتا يا تحول ھرګز که توانم می ګفته کامل باور به ميداشت اګاھی ملی وضع از وی پيش

 نثار داوودخان مرحوم شھيد و خان E امان غازی اعليحضرت به شما چيزيکه بګويم ميدانم Dزم اينجا در. پيوست

 .ميګويد زبان پشتو شاعر يک. ميکنم حواله واپس شما بروی دسته دو را شما الود رضغ ماتکل ان من نموديد

 نشته سره ور درمل خو راښايی رنج

 طبيبانو ناپوھه د شی وران دی کور

  پورتال اين خوانندګان به را خود رزبا اقای شما که است خوشی جای چقدر . صاحب بارز محترم جناب 

 نکرديد پشتبانی وی از بخاطر کرزی اول مرحله در ، اينکه نوآ نموديد اعتراف خود که شد خوب. نموديد بارز خوبتر

 وقتيکه ولی کند، افر دولتی خوب وظيفه کدام بشما که نبود مقام نآ در ، دادفرسپنتا صاحب داکتر اقای وقت ان در که

 سرای مدح به و نموديد تغير درجه ١٨٠ دفعتآ بګيريد را یمقام ميتوانيد سپنتا صاحب داکتر اقای توسط حاD که دانستيد

 رندی و ، چاDکی افغانيت قاموس در را پرنسيپ و اصول شرو ګونه اين نموديد، شروع کرزی حامد محترم اقای
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 شروع وقت در را رندی و چاDکی اين که ميکنم سافسو ولی. ھستم تسليم تان پرنسيپ و شرو اينګونه به من د،نميګوي

  . ) است ثمر اميد است دراب ريشه که تا ( ګويند، است خير بود، شتهګذ کار از کار که کرديد

 اګر. است و بود استوار شکاکيزم به وی فلسفه و بود شکاک فيلسوف يک ديکارت . صاحب بارز محترم بلی

 من ای ھدرنوشته مثليکه باشيد داشته شک ھم مورد اين در شايد شما ميکنم فکر ميشود ۴ = ٢ +٢که بګويد بشما کسی

 .داريد شک کشورعزيز اجتماعی و سياسی مسايل و

 را کبيره ګناهجدام  کردم اشتباه مهکل اين در  وما نوشته ) دونيب ( را دونب مهکل من اګر . صاحب بارز جناب 

شما لطف کنيد يک مقاله به . ن است،و زبان اولی من پشتو استمرتکب نگرديده ام چرا که زبان دری زبان دوم م

زبان ملی پشتو بنويسيد تا ما ببينيم که چند جمله درست وبدون اشتباه نوشته کرده ميتوانيد؟ اما شما در زبان مادری خود 

 در نوشته ھای تان چرا مرتکب اشتباه ميشويد؟

 نوشته کاظم عبدE سيد صاحب داکتر اقای دانشمند و ګواربزر استاد جناب و من عنوانی که تان نوشته در شما

 که تان انشايی و ام?يی اغ?ط به يدکن هتوج لطفآ ايد شده نه اګر ايد؟ شده متوجه تان ام?يی و انشايی اغ?ط به ايا ايد،

 .ميخورد بچشم بوضاحت تان نوشته صفحهسه  در

 .غلط ، زرلت ينغ و Dم.  کرديد نوشته ) صنا ( به را ثنا شما -١

 غلط ، زرلت غين و Dم. ايد نوشته ) قضافی معمر (شما را القذافی معمر -٢

 .ايد نوشته ) طبعی ( را طبيعی -٣

 .ايد نوشته ) برخواسته ( را برخاسته -۴

 .غلط زرلت غين و Dم ايد، نوشته ) عزلی ( انرا شما ميشود استعمال ابدی مقابل در که ازلی -۵

 .مردم بينا خود کور ،که نده اګفت راست

 شاه سکه خواھر که خان داوود محمد شھيد مرحوم خانم بخاطر من که کن باور. صاحب بارز عاليقدر جناب

 خاطر ھمين به خورديم نمک زياد فقيد شاه خواھر دست از ما ، دارم احترام فقيد شاه شخص به بود افغانستان فقيد

  ٢٠٠١ سپتمبرسال يازدھم حادثه از بعد که وی منفی نقش از ولی م،دار احترام العاده فوق شخصيت نآ به شخصآ

 ھم را اين ھمچنان نمايم، پوشی چشم ان از توانم نمی که دارد قرار افغانھا زياد عده يک و من انتقاد مورد نمود بازی

 يک بيش و کم دتم اين در توانست نه وی .بود دخيل بيرونی و درونی دستھای وی منفی نقش اين در که ميدانم خوب

 .است بيان به حاجت چی است عيان چيزيکه ګويند،. نمايد جمع خود بدور را فداکار و قوی حلقه

( را بحث اين که نوشتيد مسوليتانه بی چقدر شما ک?م اخير در ، صاحب بارز اقای محترم سرای مداح حضور

 ضمتعر پورتال ھمين در خود شما. دارد یحدود و حد ھم دروغ و تھمت. قدر عالی جناب کرده، شروع) باز قاسم

 نوشته برضد بود رسيده طبع و نشر به نوری محترم اقای سايت در که من نوشته از) باز قاسم( بنام شخص که شديد،

 ھم من ګفته اين در شايد شما ؟بزرګوار شما يا و من نموده شروع را بحث اين کی که کن، فکر خود حاD نوشت، من

 .ندارد حافظه دروغګو که، ګفتند راست باشيد، داشته شبھه و شک

 عالی پست يک بشما و شود کشور زعيم سوم بار برای صاحب کرزی محترم اقای که روز ان اميد به ! محترما

  . شما س?متی و تندرستی اميد به. نرود عبث شما یسراي مدح اقل حد تا. فرمايد عطاا دولتی

 وس?م

 

 


