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 قاسم باز                                                                                                     

  ٢٠١۶ جنوری ١٠
  

  .دن خانم مالل موسی نظام مطالعه فرمايد مومند ووتنھا محمد داو
  : اند زيبا فرمودهچ) پژواک(ن اقای عبدالرحمآديپلومات ورزيده و وطن دوست 

  »کند او را مسخره می سازم  با ھر کس که حقيقت را درميان می گذارم، خيال می« 

  ! گليهد مومندوداو

بريد،  ی نمیئد که از حقوق، و کرامت انسانی بويئدانم که فارغ التحصيل پوھنځی حقوق استيد، ولی باور نما می

ه شکل تمسخر به ار وطن را بگيس جمھور خدمتئدانستيد ھيچ وقت يک ر ر میگدانيد که حقوق چيست؟  ای ھمچنان نم

نام ه ب،  ھستندئی از قندھار و محمدزاًکه اصالرا وقت سرادرھا  ھمچنان ھيچکرديد،   ياد نمی"ليونی" و يا "هپادشا"نام 

ران گکه خود شخص بی مسلک و بی کلتور نباشد ھيچ وقت به دي تا وقتیکرديد،  ی مسلک و بی کلتور خطاب نمیب

نمايد، افسوس  ی از بی مسلکی بی کلتوری و از بی دانشی تان میگونه القاب نمايندگ اين .کند اينطورھتک حرمت نمی

ن پيلوت طياره که شما را به امريکا رسانده ، شما آ هوس ب کاميابی داده، و افسۀ پوھنتون که شما را نمرانن استادآبه 

  .می بوديد) فيتابی(الاه پدری تان است بايد يک چړی يا يک مگرھار که زادگردی غوث ننگ ۀبايد در مدرس

سمان و زمين فرق دارد، شما در يک ماحول آن پرورش يافتيم، آ که من و خودت در یمحيط و ماحولو جای پرورش 

 ۀ مثل پروانی ، سفير دوران نورمحمد تره کی در عربستان سعودی، که شوھر خالیر ھم نشينی با اشخاصاختالسی، د

من وطن دوستی، مردم ه  پرورش يافتم  که ھر روز فاميلم بیشما بود پرورش يافته ايد، ولی بنده الحمدهللا در فاميل

 مثل خودت نبود، ماحول "لوفر"ت من به افراد برخاس داد، ھيچ وقت نشست و فدا کاری را درس می و دوستی، صداقت

فتاب روشن است، من آ مثل ] پ-منظور افغان جرمن انالين است [ش من به چند تن دوستان اين پورتالرو محيط پرو

رھار مثل ماستر گران و ھنرمندان مشھور ننگکه سر و کارم به بازين،  مثل خودت نبودم"کوچه ډب"دم آھيچ وقت يک 

  .غيره بوده باشد و "فضل غنی"

ن آران در گ بازينًاکه اکثر) سرای سيال و سرای مالته(باد در ل آ شما بعد از رانده شدن از وظيفه ھميشه در شھر جال

لخصوص بعد از رانده ا بوديد که خود را در زمان جمھوريت بیکرديد، شما شخصيت سرای ھا اقامت داشتند سپری می

زديد، شما چرا از برطرفی  ن در سر میآاھی به گ و  دراھی به اينگ ،ھنتون کابل مديريت خدمات پوۀشدن تان از وظيف

 يک هرئی و باالخه دم ناسالم ، مريض روانی، عقدآرويد، شما چقدر يک  تان از محيط و ماحول پوھنتون کابل طفره می

  .انسان غير نورمال ھستيد
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 وزير تحصيالت عالی که يک وقت "الم صديق  محبیغ"قای مرحوم آ شما به يک پروفيسور علم فزيک که عبارت از 

 ۀ اين فرمودايا شما بآيد، ئنما در علمی پوھنتون کابل بود شما  وی را به حيث يک شخص بيسواد خطاب میکوی عضو 

نھم به يک آ بيسواد ۀمکليا خطاب کردن آکنيد،   تمام استادان پوھنتون کابل را  توھين، تحقير و ھتک حرمت نمی،خود

 وادی از نظر شما چيست و چی را مینيست، نمی دانم سواد و بی سفيسور فزيک ھتک حرمت به دانشمندان  پرو

  ؟ .ويدگ

  .کنم که فرموده است  میءن شعر رحمن بابا در اينجا اکتفاآدر حصه خودت من باز به 

  ...................................!ولی .      ی کی ھيڅ شک نشتهگد مکی په بزر

ن آشما که قدر دوستی ه ولی افسوس ب. شناسم  را از شما کرده خوبتر و زيادتر می"حفيظ  کرزی"قای آ من !مند جانهمو

يا در آکنيد،  ای تان فاميل وی را تحقير و توھين می ھشما به چی الفاظ رکيک در اکثر نوشته/ شخص را ھم ندانستيد

. شناسد  را نمیءونه شرم و حياگ انم چی قسم چشم داريد که ھيچد؟ نمی دنويگ ش را دوستی میگونه روپشتونوالی اين 

رفته، ولی از طرف گ شوری ۀ سند تخصص خود را از روسي"قای محبیآ"کنيد که  از يک طرف شما اعتراف می

يک شخص بيسواد بود، ) قای غالم صديق محبیآ(شويد که وی  دھيد و متذکر می ر باز به چرنديات تان ادامه میگدي

کنم که  ليسی معيار سواد يک فرد باشد، در اين صورت فکر میگزبان انه نھا نزد شما دانستن و يا صحبت کردن بر تگا

  .د شدنوری شما خواھگيک تعداد زياد دانشمندان ما شامل اين کت

  !قای جامع االکماالت محترم مومندآ

ن آ در "محبی"که   اين، اھميت قايل نبودليسیگ شوروی به زبان انۀن وقت کشور روسيآ بايد متوجه باشيد، چون در 

ليسی از کدام گ انۀکه وی غرض ترجم شده، اين را مرتکب نیناه و جرمگليسی را در روسيه نياموخته کدام گوقت ان

 ۀ کمک خواستن  در ترجم.کند  نمی"محبی"قای آ بيسوادی رھمکار يا مادون خود طلب کمک شده اين موضوع داللت ب

به يک زير دست يا ھمکار معنی بيسوادی ندارد، بيسواد کسی است که به پروفيسورھای پوھنتون يک زبان يا مشوره 

سجل  رانده شديد، وی در "غالم صديق محبی"که شما از مديريت خدمات پوھنتون توسط  کند، وقتی خطاب بيسواد می

در  زديد لهال سيد عبداۀوازردکدام اساس باز سر به ه  شما، شما را يک شخص نامطلوب سجل کرد، شما  بحو سوان

  .)خدا نیه نی، نی، ب(ی يک شخص است گيا اين کار مردانآ. مخالف درجه يک نظام جمھوری بوديدحالی که 

بی ارتباط نيست که خاطر نشان سازم سيد عبداالاله که بعدأ بمقام «  تان ۀيد به نوشتئ نماهشما چی مقبول نوشتيد توج

ش صورت قاضای خودضمن مالقات دو ساعته در مقر وزارت ماليه که نظر به تمعاونيت ريس جمھوری رسيد در 

پذيرفت از من خواھش نمود که دوستان خود را به او ، و او ، مرا به دوستان خود که ھمانا وزرای کابينه ، طور مثال 

اعطأ يک مقام دولتی بمن قدير نورستانی وغيره بود معرفی خواھند نمود ، قبول ھمچو پيشنھاد منطقأ متضمن اعتماد و 

 - ».بود ، ولی من اآزو نداشتم خالف ميل باطنی و صرف بمنظور اخذ مقام دولتی شامل حلقه حزب بر سر اقدار گردم 

رديديد گراف باال مدعی گو و مفتری مسلکی ھستيد، شما در پراگ شما چقدر يک فرد  دروغًا واقع] پ-ويراستاری نشده[

که توانيد،  فته میگمن ه ر من اين دروغ شاخدار شما را قبول کنم پس شما بگکرد، خوب اکه وی از من خواھش مالقات 

 شموليت در حزب انقالب نموده باشد؟ آيا شما در آن وقت کدام ی کاره بوديد، که وی  از شما تقاضاهنوقت چآشما در 

کدام مشر قوم ويا کدام روحانی متنفذ يا کدام دانشمند بی بديل و يا  و شخصيت معروف سياسی، کدام ديپلومات ورزيده

  .؟.وسرشناس بوديد ؟

  . بوديد"گئیډان" و "لوفر"دم آن وقت يک آشما در نه اين که  

  . روغ وايهئیدروغ وايه په شرعه .. ئیرانه متل دی چی واگ
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ھمان کاری را  تان ۀشد وی ھم در حص  از اختالس تان خبر می"محمد حيدر لويناب"قای داکتر آر گنوقت اآم در نئمطم

  . در حق تان کرد"محبی"کرد که جناب  می

خاطر يک دو ه نھم بآ "خان عبدالغفارخان"اردی گر باډی گر بچه رقصاندن تقوا باشد، اگفتن تقوا باشد، اگر حورا گا

 ان ملتی بودن، و بعد مساواتی شدن و فرداغار بودن، افگنام خدای خدمته روز مفت خوری نان در خانه ھای مردم ب

ن در پيشاور در وقت جھاد؟ و ا کميشنر مھاجر"رستم شاه مومند" ا  و ھم صدا شدن ب"یآس ی اآ"جاسوسی کردن به 

حال ه تقوا باشد ، افسوس به اين تقوا و افسوس ب...... ره اختالس در مديريت خدمات پوھنتون کابل و غيره و غيره الخاب

  .اين متقی

شود باز در عين وقت   دولتی رانده میمقامک کسی که به اثر اختالس از يک  ي،يدئان محترم قضاوت نماگشما خوانند

  .درغ ھم از خود حد و حدود دارد. فااعتبرو يا اوالابصار.  کالن دولتی تفويض شودمقامشود که به وی يک  چطور می

ه وريت شھيد داوودخان باينقدر که پدرم و برادرم در وقت زعامت دوران جمھ.  کردیگباز ھم اشتباه بزر! ليه گمومند 

  د،ن خورده باش"عبدالولی"صد شاه پرستان بزدل به درد پادشاه و جنرال در ٪٩٨درد خاندان سلطنتی خورده فکر نکنم 

تن گ استاد علوم سياسی  پوھنتون جورج واشن"قدير اميريار" من و پروفيسور ٢٠٠۵ در سال گ يکی از روزھا در ار

ی افغانھا در گانجمن تساند و ھمبست" يسئ که چند سال قبل ر"صحرا جان اميريار"م ناه امريکا، وخانم محترم شان ب

عزيز جان "نوقت  خانم آ يکجا رفتيم ، در گ به ارسابق، بوده  غرض تسليت به فاميل شاه "تن ډی سیگحومه واشن

رفتم   میگکه من به ار ھر وقتی.  رفتيمگ به ار"حميرا"خاطر فاتحه  دادن ملکه ه مده بود ما بآ از لندن به کابل "نعيم

 سابقای پادشاه  ھ نواسه"ظاھر ظاھر" و يا به "ميرويس جان" يا به "مصطفی ظاھر"، يا به "نادر نعيم"يا به سردار 

رفتم در  دون تالشی يا کدام پرسش به حرامسرای می من ھم ب.ندکرد  را برايم روان میگنھا موتر ارآکردم  فون میليت

ی ئيس دفتر رھنمائ  ر"سيد احمد" توسط " ملتیبابا"اق مالقات تبه  ا. که ما سه نفر به حرامسرای رفتيم قتین روز وآ

مريم "، دو دختر اعليحضرت ھريک "احمدشاه" شھزاده "عبدالولی"اق شديم ديدم که جنرال تکه داخل ا وقتی. شديم

 ی ھم نشسته بودند بعد از ادا"ميرويس" شھزاده ها ھمر"عبدالولی"جنرال  خانم "بلقيس" و "عزيز نعيم" خانم "جان

 من پھلوی شھزاده ،رگطرف ديه تن بگ استاد پوھنتون جورج واشن"قديرجان اميريار"احترام خانمھا به يکطرف و ما و 

 ی وکيل مردم واليت کابل در شوراً که فعال"کړوخيل"قای پروفيسور پھلوی من نشست در اين وقت خانم آ و "احمدشاه"

 " ملتیبابا"يس دفتر ئ ر"سيد احمد"در اين وقت .يکه خانمھا نشسته بود نشست ئ وی در جا.وردآ ھم تشريف ،ی استمل

  .نيز حضور داشت

ورده شد در حال نوشيدن آ ديدم که يک يک پياله چای سياه ،ديم خالص ش"حميرا" ملکه ۀعا و فاتحکه از د  بعد وقتی

 سه ًافتم که من تقريبگ من برايش ؟ وظيفه داريدهال کرد که شما در کابل چؤ س از من"عبدالولی"چای بوديم که جنرال 

 نآمدم، آ ادويه سازی است به کابل ۀباشم کارھای شخصی که عبارت از ساختن يک فابريک شود که کابل می سال می

فت که گمن ه  بهکرد مداخله "عبدالولی" تصميم دارم که پس به امريکا بروم، در اين وقت جنرال ،را تکميل نمودم

فتم که سردار گ "عبدالولی"ی به جنرال گ صاحب ھمکاری و کار کنی، من ھم از روی ساد"کرزی" هخودت بايد ھمرا

مجرد ه کنم که يک شھزاده يا يک سردار در سر ھرم قدرت باشد، ب ان ھای دولتی کار میگر من وقتی در ا،صاحب

ر گکه دي«  :فتگ بااليم قھر شد و به شکل بسيار قھر و تمسخر به من "لولیعبدا"مه از زبانم جنرال سردار اين کل اظھار

 جنرال »ذاشتهگر وقت سردار و شھزاده گيد ديئ صاحب را تقويه نما"کرزی"رديد ھمين گپشت سردار و شھزاده ن

 "کرزی"به را  نآ بدھيد تا من "سيداحمد"را به ) درخواست کار(دا ريزميت  که فر"فتگ برايم "عبدالولی"سردار 

  .صاحب بدھم
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 ۀ تمام ما از جاھای خود بلند شديم و اجاز.اق شدت داخل ا"حامد کرزی" در اين اثنا ديدم که شخص .فتمگ من ھم بلی 

فتم و گ بدھيد ، خوب "سيد احمد"را به   باز برايم تکرار کرد که کاغذ تان"عبدالولی"مدن جنرال آ برحينرفتن خواستيم 

 جريان را ،مدمآکه به خانه   بوده باشد ، وقتی"عبدالولی"ين شايد مالقات ھفتم يا ھشتم من به جنرال  ا.اق بيرون شدمتاز ا

 بھتر است ،دانم خودت شوق پول پيدا کردن نداری که من می یئفت، که برادر تا جاگ برادرم برايم .فتمگبرای برادرم 

رار قرار را به ف برادر ۀ من ھم نظر به مشور.است تان خوب ۀی فقيرانگ ھمين زند.که از اين موضوع صرف نظر کنی

  .مدمآدوباره به امريکا ) باز( ادويه سازی ۀ  فابريکۀرد و ريز بعد از ختم کارھای خ.ترجيح دادم

  !د مومندووی کالن محمد داوگقای دروغآ

 از نام و موقف توانستم  می،رفتم ران میگرفتن نزد پادشاه مثل ديگخاطر موقف ه ر من بگحاال خودت فکر کن ا

.  به آنجا نمی رفتيمزدی  سيد عبداالله سر میۀ که خودت به دروازین خاطرآ استفاده کنم ولی ما به ء سو"ظاھرشاه"

  .اينست فرق فاحش بين محيط و ماحول پرورش من و خودت

 در لندن ٢٠١٢ درسال "محمد نعيم خان" خانم مرحوم شھيد سردار "محمد ظاھرشاه"که خواھر اعليحضرت  زمانی

که در لندن  دوش فاميل من بود، به صدھا و يا ھزارھا افغانیه ن مرحومه  بآ ۀفوت نمود تمام مصارف جنازه و فاتح

  و نه جنرال عبدالولی زنده بود که سابق ، نه شاه "ظاھرشاه"، در وقت فوت خواھر ندبودوباش دارد شاھد ادعای من ا

ظاھر " ما از محبت ھای ۀ شاھد زند"احسان هللا مايار"قای انجينر آده باشيم،  نھا کرآشنودی وخاطر خه ما اين کار را ب

  . به خاندان من است"شاه

ه ن ھم بآ شاه دوستی گاھی سنگشود و   ايستاده می"ظاھر شاه"شمنان اھی در صف دگبی پرنسيپ کسی است که 

 بعد از رانده "ھاشم ميوندوال" .ن می دھد، خود را نشا نيست معرفی نمايدً که اصالیکه خود را يک چيزک خاطر اين

ر دوست گکه به زندان انداخته شد وی دي  وقتی"عبدالملک عبدالرحيم زی"شدن از صدارت دوست پادشاه سابق نبود، 

بودی ھيچ وقت از اين   شاه پرست میًار خودت واقعگشمنان سرسخت شاه بودند، اافراد فوق د نبود بلکه "ظاھر شاه"

 ابن الوقت، چاپلوس، بيکاره و بی ،دانم که خودت يک انسان بی باک کردی، ولی می   طرفداری نمیشمنان پادشاهد

 ءذب، دروغ بی منطق و بيش از افتراايت ک ھتمام نوشته. ئی آکه در ھيچ چوکات درست نمی. پرنسيپ ھستی

  .ری نيستگچيزدي

يس جمھور وقت امريکا ئ را ر"نريچارد نکس" اھیگکنی،   را سفير زمان جمھوريت قلمداد می"روان فرھادی"اھی گ 

اشاره به  [- تان در اين پورتالرگسازی، شما و يکی دو تا دوست دي  وانمود می"دخانوداو"در زمان رياست جمھوری 

من چندی قبل به خواھش يک . رددگ ان میگ خوانندۀنويسيد که باعث خند ی را میئ چيزھا]پ-افغان جرمن آنالين

  .شکستانديدھم را باز ن وشی را اختيار نمودم ولی اين شما بوديد که مھر خاموشی موار خود خامگبزر

زد مشھور ک و نيم لک روپيه که از طرف يک د و جود دارد، که پدرشان در مقابل يیدر جمع شما شاه پرستان افراد

زاد منش افغانستان آم پرور و رفته تا شاه بی بديل و علگ، " سقوۀبچ"وجانی خاين به دين و وطن حبيب هللا مشھور به 

يا اين است پرنسيپ اخالص و آ. يده اونه افراد ھمدست شدگ اين ا را ترور کند، شما امروز ب"امان هللا غازی"شاه 

 را به "ظاھر شاه" و "امان هللا خان" دوستی گشما که امروز سن. "غازی امان هللا خان"دوستی شما به شاه بی بديل 

  داده ايد و خالف ادعای "ظاھر شاه" و "غازی امان هللا خان"شمنان روز دست دوستی به  دزنيد چرا ام سينه می

  .يد ه انھا ھمکار شدآ دشمنان ا تان بۀدروغين و فريب دھند

ه که به دستور مستقيم و ب شخصی) موسی خان قندھاری(نام ه ن تاجر قندھاری بآيا خودت نمی دانی آ! ليه گمحمد داود 

ر نمی دانی گست ؟، ااپدر خانم مالل موسی نظام  را ترور کند "غازی امان هللا خان"خواست  ول میل روی پگخاطر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ن تاجر محترم و آ. ن تاجر پول پرست را من برايت معرفی کنمآذار که گب. بی سواد ھستیو دم بيکاره آراستی که يک 

پورتال افغان جرمن  که در " موسی نظاممالل"خانم  است، "مالل موسی نظام" پدر خانم ؟شخصيت ملی افغانستان؟

 و ء، دروغ ، افتراگغير از جفنه ن و زيادتر از ھزار نوشته در کلکين نظر سنجی، که تمام شان بو مضم٢٧۴نالين آ

نام ه زد جانی بو طالب العلم که پدر شان از يک دخاک انداختن در چشمان مردم چيزی بيش نيست، اين خانم مبارز؟ 

 يک ونيم لک روپيه را اخذ نموده بود "غازی امان هللا خان"خاطر کشتن ه  ب"بچه سقو" مشھور به "انیحبيب هللا کلک"

 "غازی امان هللا خان" ئی ھا خود را فداگ نيرنهاين خانم مکار به چ. را ترور کند "غازی امان هللا خان"تا شاه بی بديل 

 و "غازی امان هللا خان"، پدرش قاتل "سقو"خترش ضد  و د"سقو" پدرش دوست ئی است، نياکند، عجيب د قلمداد می

  ".امان هللا خان"دخترش طرفدار 

شمنان ميوندوال، ولی خودش د "گميرمحمد صديق فرھن" و "شتياسيد قاسم ر" باز ھر يک گماماھای اين خانم نيرن

 روی زمانه مخالف خاطره  ولی خودش ب"ببرک کارمل" مشاور "گمير محمد صديق فرھن"فدای ميوندوال؟ مامايش 

 سابق وزير "گمحمد امين فرھن" ۀ سفير در بلجيم خواھر زادًالعف "عمر صمد"نام ه  پسر مامايش ب،"ببرک کارمل"

 ، ولی خودش از روی زمانه مخالف "عبدهللا عبدهللا" شورا نظار و ۀتشآ طرفدار دو "حامد کرزی"تجارت در زمان 

  ". عبدهللاعبدهللا" و " نظاریشورا"،  "حامد کرزی"

  ويند يک بام و دو ھواگاين را 

  .ويان، جاسوسان و چرنديات نويسان و دو رويانگلعنت خدا به  کاذبين، دروغ

٢٠١۶/٧/١ 

 

  :يادداشت

، ضمن بيان گوشه ھائی از تاريخ معاصر با اسم و ھويت اصلی شان" قاسم باز"ئی که ھمکار عزيز ما آقای از آنجا
واضح . يز زير سؤال برده اند، ما به خود حق نداديم تا از نشر مطلب شان خودداری بورزيمافغانستان، افراد معينی را ن

برای افرادی که در بحث به آنھا اشاره شده است، با ذکر ھويت اصلی " باز"است که حق نشر پاسخ به سؤاالت آقای 
  .ًشان کامال محفوظ می باشد
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