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اطالعیۀ مورخۀ  ۶۳۰۲/۰۳/۰۳افغان جرمن آنالین!
چون قبل ازین ،نوشتۀ جناب عباسی نشر شده بود بخاطر مراعات عدالت ،این نوشتۀ جناب قاسم باز را نیز منحیث آخرین نوشته در
زمینه نشر کردیم .موضوع هر نوشتۀ که بین دو مخاطب منحیث نامه های شخصی تبدیل شده باشند مدیریت افغان جرمن آنالین از
نشر چنین نوشته ها معذرت می خواهد.

۶۳۰۲/۰۳/۰۳

قاسم باز

جناب اقای عارف عباسی!
جناب اقای عارف عباسی ،هیچ عالقه ندارم که بشما بنویسم ،خوشبخت ام که تاحال بدون تلویزیون عمر خطاب بصورت الیف
یا زنده چهره مقبول شما را ندیدم و خدا ان روز را نیاورد که من چهره شما را از نزدیک ببینم ،این دو سه باریکه بشما نویشتم
انهم از دست مجبوریت است که میخواهم گزافه گویی های شاخدار شما را افشا سازم ،مطمین باشید هیچ عالقه به صحبت و
نوشتن بشما ندارم .ولی یک چیز برای شما خاطر نشان میسازم ان اینکه.
تا ان لحظه که نام راوی و نمره تلیفون ان شخص که برای شما از ګفتار داکتر صاحب شرق نقل قول کاذبانه نموده ندهید شما
را نمی مانم ،بهتر است یا به اضافه گویی خود اعتراف نماید ،ویا مردانه وار نام ان راوی که شما ادعای آنرا دارید که ان
شخص دوست داکتر صاحب شرق است و بشما از تخریب منار نجات از ګفتار داکتر صاحب شرق بشما نقل قول نموده بدهید،
در صورت که شما این کار را نکید و نام ان راوی را افشاه نکنید ،تا دانسته شود که اول ایا واقعآ ان شخص داکتر صاحب
شرق را میشناسد یا نه ؟ در غیر ان ما و خوانندګان این پورتال چطور بدانیم که ادعای شما صحت دارد ،چرا که شما در این
چند سال ګذاشته بسیار اضافه گویی های بیجا و شاخدار را تحویل این پورتال نموده اید.و تا حال ادامه میدهید .ضعف شما در
این است هر انچه که شما مینوسید فکر میکنید که مردم انرا قبول میکند .نخیر جناب عباسی ،مردم امروز مردم شصت هفتاد
سال ګذاشته نیستند ،که هر چی دیګران بنویسد و یا بګوید انها باور کنند .امروز هر انکه باالی یک موضوع پافشاری میکند باید
در قدم اول اسناد و شواهد عینی برای اثبات ادعا خود در دست داشته باشد ،نه اینکه ان چنان و این چنین ګفت  ،خوانندګان این
پورتال همه همرای خالی بندی های شاخدار شما بلدیت فوق العاده دارد .لطفآ از این زیاد خوانندګان این پورتال را زحمت ندهید
اسناد و شواهد خود را پیش کنید تا این موضوع منار نجات که چی وقت؟ توسط کی؟ به پشنهاد کی؟ به امر کی؟ تخریب ګردیده
ختم شود .در عدم نه دادن نمره تلیفون راوی و افشا نام راوی این به این معنی است که شما واقعآ یک مفتری و افتراکار حرفوی
هستید.
خوانندګان ګرامی پورتال توجه نماید به ګفتار ضد و نقیض جناب عارف عباسی.
اقای هاشمیان در نوشته مورخ  ۰۳/۶۲/۶۳۰۲که دیروز در پورتان افغان جرمن انالین تحت عنوان ( بحثی بر تفاوت و کمبود
یک سطر در کتیبه منار نجات ) نشر ګردید ،وی در اخیر مقاله خود چنین متذکر ګردید « .در حالیکه من از مریضی اقای
عباسی از طریق پورتال خبر شدم و میبایست اقآل تلیفونی از او عیادت میکردم که تا حال صورت نګرفته».
حاال به نوشته اقای عباسی که بتاریخ  ۹/۶۰/۶۳۰۲در دریچه نظر سنجی نشر ګردیده چنین مینګارد.
« محترم هاشمیان در صحبت تلیفونی با من فرمود که کار خوب کردی که ګفته های داکتر حسن شرق را نقل قول کردی».
حاال شما خوانندګان قضاوت نماید که ما باالی ګپ و سخن اقای عباسی باور کنیم یا نکنیم؟.
جناب عباسی شما در این جا بازهم باالی اقای محترم داکتر صاحب هاشمیان تهمت بستید و مرتکب ګناه عظیم و اضافه گویی
شاخدارشدید.
 -۰محترم عارف عباسی .این واقعیت است که هیچ وقت یک مفتری نمی تواند به سواالت یک راست ګوی جواب قانع کننده
ارایه کند ،در این مورد من شما را مالمت نمیسازم بخاطریکه شما یک ادعای کاذب نمودید و من طلب اسناد و شواهد از شما
شدم وهستم.
جناب عارف عباسی  .ایا این بسیار مضحک  ،طفالنه و جاهالنه نیست؟ یک کاریکه هژده سال قبل یعنی در زمان صدارت
مرحوم داوودخان اتفاق افتاده باشد شما انرا به زمان ریاست جمهوری محمد داوودخان ارجاع نماید  ،در حالیکه ان در خواست
خانم حبیب هللا کلکانی در زمان صدارت محمد داوودخان اتفاق افتاده بود نه در زمان ریاست جمهوری محمد داوودخان ،در
زمان صدارت مرحوم داوود خان ،خانم حبیب هللا کلکانی به دفتر عرایض صدارت عارض ګردیده بود و طلب کمک از دولت
ان وقت شده بود .فکر میکنم در انوقت که شما بجواب من روی کاغذ سفید را سیاه میکردید و به من مینوشتید بخیالم مصروف
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ساختن اضافه گویی بودید چرا که حواس پنجګانه شما متمرکز با اصل موضوع نبود و در حالت فنتازی و خیالپردازی جعلی
بودید.از این اضافه گوئیی هایتان معلوم میشود که شما راستی یک فرزند؟ صدیق؟ افغانستان؟ هستید ؟ شما تا حال نمیدانید که
مفتری و فرزند صدیق وطن چقدر از هم فاصله دارند.
 -۶جناب عارف عباسی شما چقدر یک قضاوت دور از انصاف وظالمانه نمودید  ،شما میفرماید  «.ایا داودخان عبدالولی را
بخاطر پسر عموی بودن به ایتالیا روان کرد؟ و یا در برابرش جرمی نیافت.؟ اگرگنهکار بود باید مطابق روش انقالبی محکمه
می شد و جزا می دید».
اقای عباسی .ایا امر کشتن محصلین مظاهره چیان که به دستور مستقیم جنرال عبدالولی صورت ګرفت  ،ایا این امر کشتن
محصلین یک جرم مشهود نبود که باید وی تحت محاکمه ګرفته میشد و مجازات میګردید ،این که نشد جای تاسف است بنظرم
باید میشد ،بانهم که تمام اعضای کمیته مرکزی تحول  ۶۲سرطان خواهان محکمه جنرال عبدالولی بودند .لطفآ چیزیکه مینویسید
با مسولیت بنویسید اینطرف و انطرف خود را لول ندهید.
 -۰اقای عباسی اعتراف میکنم اول سن و سال من به اندازه شما نیست ،دوم از من کرده چند پیراهن زیاد کهنه کردید ،خوب
میدانم که در نو شته های شما تسلسل جمالت که شما مینویسید از من کرده به مراتب بهتر تر است ،چون من نو اموزم و شما
کهنه کار ،ولی یک چیز را با جرات برایتان میګویم که نسبت به من شما واقعبین و وطن دوست ،نیستید ،حسن کار من اینست
که من همیشه اکاذیب شما را برمال میسازم ،و چهره واقعی شما را بنابع مسئولیت بمردم معرفی میکنم که شما چی کاره بودید
وچی ها کردید ،اګر در افشا کردن چهره اصلی تان بمردم تالش میکنم کمال صداقت من در راه مردم است.
 -۴برادر ناراضی من اقای عارف عباسی.
باور کنید که هیچ سمپتی به فامیل حبیب هللا کلکانی ندارم ولی بحیث یک افغان ،مسلمان و باز پشتون ،اګر در زمان صدارات
مرحوم محمد داوودخان به خانم حبیب هللا کلکانی زمین دولتی داده شده باشد من این عمل هر شخصیکه چی وی سردار محمد
داوودخان باشد و یا داکترصاحب حسن شرق من برایشان افرین و شادباش میګویم .بخاطریکه زن و نواسه حبیب هللا کلکانی در
اعتشاش هیچ ګونه دخالتی نداشت .انها بی ګناه و مظلومان بودند.
ولی به اضافه گویی های شما متاسف هستم که شما این موضوع را به دوران جمهوریت از ګفتار راوی خود نقل قول بیجا
نمودید ،این کار شما به ان ضرب المثل صدق میکند که میګوید .اب نا دیده موزه را از پا کشیده اید.
 -۵شما در پراګراف ششم تان بلکلی خالف واقعیت سخن میګوید ،من برایت نویشتم که شما ورقه عرض خانم حبیب هللا کلکانی
را به زمان جمهوریت مرحوم محمد داوودخان مربوط ساختید ،من به این گزافه گویی های شاخدار شما افسوس ګفتم.
 -۲من بخاطر بشما دروغګو ګفتم و میګویم که شما در نوشته های تان که در دریچه نظر سنجی انتشار یافته باالی داوودخان
چی که باالی تلیفون اقای داکتر صاحب هاشمیان هم تهمت نمودید ،و متذکر ګردید که وی برایم تلیفون کرد  ،در حالیکه داکتر
صاحب در همین نوشته نو خود از تلیفون کردن خود بشما نوشته است که من از ان وقت تا به همین حال همرای عباسی تلیفونی
تماس نګرفته ام .اینست گزافه گویی شاخدار و دم دار دیګر شما.
 -۵اقای عباسی صاحب .تشکر از معلومات جای بدوباش راوی تان ،شما کار من را بسیار اسان ساختید ،شما در
پراګراف نمره هشت (  ) ۸متذکر ګردید که.
« این معلومات را که نقل قول شخص آقای داکتر حسن شرق است  ،از دوست پنجاه ساله ام که از فارعان فاکولتۀ حقوق است
و از همکاران دیرینۀ قابل اعتماد داکتر حسن شرق است می نویسم  ،نمرۀ تلفون شان نزدم محفوظ است و باشنده ایالت پنسلوانیا
امریکا می باشند».
این چقدر خوب شد که شخص راوی در نزدیکی من یعنی در پنسلوانیا امریکا زندګی میکند میترسم که فردا وی مسکن ګزین
استرالیا نشود ،برای من بسیار اسان سهل و ساده است که من شخصآ به پنسلوانیا بروم همرای ان شخص عکس بیګیرم و ان
عکس ان دوست داکتر صاحب محمد حسن شرق به داکتر صاحب شرق ارسال کنم که واقعآ این شخص را شما میشناسید و یا
در سابق دوست و یا همکار شما بود یا نه .بنده از این لطف شما زیاد ممنون شدم ،من منتظر نمره تلیفون ،ادرس و نام ان شخص
هستم ان شاء هللا در فرصت زود هر وقتیکه ان دوست و هم صنفی شما و دوست داکتر صاحب را ببینم و عکسش را بیګیرم
اګر داکتر صاحب تصدیق کرد که بلی این شخص دوست و همکار من بود و وی بګوید که بلی من این موضوع را به اقای
عارف عباسی ګفته بودم ،در انصورت یک توبه نامه رسمی را برایت نوشته میکنم و در ان متذکر میشوم که من دیګر در هیچ
مسله سیاسی بخصوص درباره مرحوم محمد داوودخان مداخله نمیکنم .بیا که هر دو ما مردانه وار عهد ببندیم و شما بعد از
خواندن این مقاله من وشما عزم راسخ افغانی کنیم و این موضوع را خاتمه بدهیم منتظر جواب معقول شما میباشم نه چرندیات.
 -۲راستی وقتیکه من از مریضی داکتر صاحب حسن شرق از طریق دریچه نظر سنجی که چندی قبل توسط داکتر صاحب
هاشمیان در این دریچه نشر شد مطلع شدم ،فردا ان روز بجناب داکتر صاحب شرق تلیفون کردم و پرسان جویا احوال وی شدم
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،من برایش ګفتم که دیشب ناوقت که خانه امدم در سایت افغان جرمن انالین از مریضی شما مطلع شدم چطور است صحت تان
 ،ایا در شفاخانه هستید یا در خانه ،وی یک خنده معنی داری کرد ،برایم ګفت که نی قاسم جان من شکر خوب هستم در خانه
هستم صحتم خوب است و شفاخانه هم نه رفتیم .
 -۲اقای عارف عباسی ،در کابل یک متل بود که میګفت .بیګیریش که نګیرید .شما در پراګراف یازدهم تان بنده را به دورغګو
ملزم ساختید ،عجب است  ،دزد هم میګوید خدا و صاحب خانه هم میګوید خدا ،من در این مورد چیزی نمی نویسم خوانندګان
واقعبین و حقیقت جو قضاوت خود را میکند ،که کی جعلکار است و کی راستکار.
 -۸راستی یک چیزی را میخواستم بشما اقای عارف عباسی بګویم ان اینکه اګر اقای داکتر صاحب هاشمیان هر چی که
برایم بنویسد میتواند و من برداشت هر ګونه عکس العمل وی را دارم ،وی برایم مقام و حیثیت کاکایم را دارد .پیر خانه من
است ،میدانم که ګاهی اوقات از من ناراضی میشود ګالیه شانرا به دو چشم برده میتوانم  ،اینکه ګاهی وی برایم سخت مینویسد
و یا ګاهی من برایش سخت مینویسم این موضوع بین ما  ،کاکا و برادر زاده است من به سخت نوشتن وی خفه نمی شوم ولی
سوګند بنام خدای پاک خود یاد میکنم که شما را تا حضیره که جسد مرده من و یا از شما برده نشود شما را ماندنی بخاطر نیستم
تا که پزافه گویی های تانرا به خوانندګان این پورتال نمره وار به اثبات نه راسانم  ،مطمین باشید هر چی که بنویسید برایت
سختر مینویسم .این شما بودید که برای بار اول باعث این تضادها شدید.
نوت :داکتر صاحب هاشمیان.
به مقدسات قسم و قتیکه پدر و سه برادرم شهید شدند من و برادر دیګر وقتیکه یکسال بعد از محبس پلچرخی رها شدیم تمام سرمایه
نقدی که از پدر و برادران بما مانده بود ده هزار دالر امریکای که در انوقت پدرم ان پول را در منطقه کوته سنګی در دواخانه
اقای فاضل بنام فاضل درملتون سرمایه ګذاری کرده بود ،وقتیکه من و برادرم بخانه امدیم چون دست ما کمکی تنګ بود ما ان
پول را از دواخانه فاضل ګرفته دو موتر تکسی خریداری نمودیم به دریوران دادیم ،از ان دو موتر تکسی ګذاره شبانه روزی
میکردیم کارهای خدای بود یک دوست پدری ما بنام رئیس پاینده ګل شینواری همرای برادرانم یک مقدار پول را دربزنس سرمایه
ګذاری کردند ،شکر الحمدهللا امروز به صدها هزار مرتبه زیادتر سرمایه از برکت بازو برادران و برادرزاده های خود پیدا
کردیم ،این سرمایه را نه از کوف و پف و نه از برکت تنظیم های مجاهدین و نه از برکت حکومت کمونستی بدست نیاوریدیم ،و
نی ولی نعمت ما که شما مدعی ګردیده اید برای ما داده شده ،و نه از کدام مرجع خیراتی ،هر چی که پیدا کردیم شکر میکشم به
زور بازو خو پیدا کردیم ،نظر به فرموده شما یک دروازه وان چطور میتواند که انقدر سرمایه را انهم کسیکه به ان قسم شخصیت
از نزدیک کار کند ،پیدا کند ،و صاحب انقدرسرمایه شود (،اقای محترم انجینیر احسان هللا مایار ) یکی از شاهدان عینی من است،
امروز تمام دوستان نزدیک مرحوم شهید محمد داوودخان این افتخار را دارد که در دوران موقف های بلند دولتی که داشتند مثل
دیګران سابق و نو مرتکب این ګونه اعمال نشده .امروز اوالدهای دوستان شهید محمد داوودخان سربلند و با افتخار با غرور سر
شار میګردند.
داکتر صاحب محترم .پدر و کاکا شما پدرم را خوب از نزدیک میشناخت و شما از شناخت اعضای فاملیت به پدر من در همین
پورتال در یک ایمیل افغان جرمن انالین که در دریچه نظر سنجی سال ګذاشته نشر شد و همچنان در ایمیل شخصیکه برایم نوشته
بودید و در هر دو ایمیل تان تشکری نامه تان از کمک پدرم در رهایی اعضای فامیلت که در موضوع ،افضل خان و اعظم خان
شینواری در زمان سلطنت محبوس ګردیده بودند ،و انها از محبس صدارت به ضمانت پدرم رهایی یافتند شما تذکر داده بودید ،و
از من به پاس ان کمک پدری ام تشکر نموده بودید ،اینکه امروز وی را به چی الفاظ رکیک یاد میکنید مربوط بشما است من هیچ
اعتراض ندارم ،این صرف بخاطر معلومات شما و خوانندګان این پورتال عرض نمودم.
پایان
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