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  دگروال متقاعد خان آقا سعيد

  ٢٠١٧ مارچ ٠۶

 " آزاد افغانستان-  آزاد افغانستان"محترمبه پورتال 
 جرمن افغان" محترم پورتال به اتمعلوم ازدياد خاطره ب را ذيل مضمون ٢٠١٧ مارچ ٤ تاريخه ب محترما

 مضمون "کاظم "صاحب دوکتور محترم جواباز  بعد و نشر را آن مذکور محترم سايت نمودم تقديم نشر غرض"انالين

ه ب بنده بعدی جوابيه و مضمون نشر در تا دارم استدعا شما از ندانسته را دليلشکه  اند فرموده حذف دوباره را بنده

   تشکر انت لطف از سازيد ممنون فرموده ھمکاری بنده با" کاظم هللا عبد يدس "صاحب دوکتور جواب

****** 

 ۀفشرد اينک". کاظم عبدهللا سيد" صاحب دوکتور محترم قلمه ب پشتونستان موضوع و خان داوود مضمون به رابطه در

  : بنده ضيعرا و صاحب دوکتور مضمون

 تاريخه ب افغانستان جمھور رسمی بيرق برافراشتن از قبل که خود ۀبياني در دوودا محمد صدراعظم و دولت رئيس -((

 و نمود اشاره مھم نکته يک به کرد، ايراد جمھوری رياست ارگ مدخل در غفيری جم درحضور ١٣٥٣ ثور ٢١ شنبه

  ... جمھورت عمرنظام از ماه ده قريب اکنون« :گفت

 در کودتا در شامل پرچمی و خلقی وابستگان خصوصه ب یافراط چپ جناح .شد نظرگذشتانده از و نظامی قيامھای -((

 شورای"در خود نقش نگھداشتن فعال با تا داشتند تالش و کردند می وانمود نظام حامی را خود آنھا و بود نامحسوس اول

 و دولت رئيس حيث به محصور خود ۀپنج در را دولت رئيس و باشند داشته دست در را امور ۀادار کليد "انقالبی

 چند و گرفت قرار کشور امور سأر در ًرسما کودتا سوم يا دوم روز ھمان در دوودا محمد وقتی  .سازند دراعظمص

 در کرد، اعالم پرچم و خلق وابستگان نفر پنج شمول به را جمھوری ۀکابين اعضای ١٣٥٢ اسد ١٣ تاريخه ب بعد روز

 خطر زنگ اولين اين و برد حاشيه در را انقالبی طالحاص به شورای در شامل کودتائی نظاميان نقش اينکار با حقيقت

 کودتای تلفؤم چپ جناح و دوودا محمد بين نامحسوس طوره ب "نرم کشتی "نوع يک بعد به آن از .درآورد صدا به را

 است وقايع ازھمچو يکی ميوندوال شھادت جمله از گرديد، امور در ھا خودسری موجبً بعضا اوايل در که شد ايجاد او

  ... ))دادند قرار شده نجاما عمل يک مقابل در را دوودا محمد و گرفت صورت ھا ھمين ٔوسيلهه ب هک

 مدارک ھمه با شان جناب وبايد آوردم مثال کالم طوالت خاطره ب را صاحب دوکتور توسط شده اشاره مطلب ۀفشردً افوق

 که یئجا تا ؟ ھا کی و کی طرف از ؟ سريھا خود کدام که گذاشتند می جريان در را ھمه واضح صورته ب داشته دست

 جمھور رئيسه ب وفادار دوستان حيث من قلب صميم از سرطان ٢٦ کودتای اعضای ۀھم دارم و داشتم اطالع بنده

 آن اوامر برابر در مخفی چه و علنی چه فرمانی بی و سری خود احدی ھيچ جمھوری دولت در و داشته ھمکاری
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 موضوعات در صرف داشتند نظر زير را خود ديگر کودتا اعضای از نفر ھر ؟ انستندتو نمی و کردند نمی مرحوم

 را مداخله قدرت احدی ھيچ ادارات آن در و داشتند صالحيت که بود اداراتی کار کودتا متھمين از تحقيقات ھم آن خاص

 نظاره و ماند منتظر تماشاچی حيث من ھا سری خود در دولت چرا ؟ باشد بوده ،ايد شده متذکر شما که چنان ، نداشت

  . ؟ ندارم اطالع آن از بنده که داشت وجود ديگری مشکل کدام ويا نداشت یئاجرا صالحيت آيا ؟ بود گر

 دولت در ھستم و بودم جريان در که یئجا تا ؟ اند برده نام انقالبی شورای از صاحب دوکتور خود ۀمقال در چنان ھم

 را انقالبی شورای اعضای اسم ًالطف باشيد متيقن شما ھرگاه نداشت وجود تشکيلی امکد انقالبی شورای نامه ب جمھوری

 با شما محترم جناب چه نشوم مشکل چارد ، شود ضرورت که موارد بعضی در آينده در تا بنويسيد فرموده لطف بنده به

 ۀدور اقتدار با وزرای از یيک ايشان که ، عامه فوائد اسبق صاحب وزير فائق الدين غوث محترم با ارتباط داشتن

 بنده عنوان خود قبل مقاله در چنانچه باشند ومی بودند کشور در جمھوريت آمدن وجوده ب در شما قھرمان و جمھوريت

 شايد داشتند دوشه ب دولت آن در را عمده بس ھای فعاليت شان ومرحوم داشتيد اشاراتی ايشان خدمات و ايشان مورد در

  . بوديد داشته ھمکاری ايشان با ماش ھا قسمت بعضی در ھم

 که شوم مطلع تا دارم نياز و ندارم وقوف آنه ب بنده که باشد می کافی ارزش دارای و اول دست شما معلوماتًاء بن

  . ؟ بود قرار چه از حرف

  . يدئبفرما جواب فرموده توجه عطف نيز بنده ذيل عرائضه اين بً الطف چنان ھم

 داشته اطالع ويا داشته سھم سرطان ٢٦ کودتای در که را اين ادعای شوروی معتبر و رسمی نبعم ھيچ امروز به تا  -١

  . اند نکرده منتشر را باشند بوده

 ھيچ در هللا نجيب دوکتور و کارمل ببرک ، امين هللا حفيظ ، ترکی محمد نور : خلق ديموکراتيک حزب رھبران - ٢

 که حالی در اند نکرده ادعا ١٣٥٢ سال سرطان ٢٦ کودتای در اشتراک از خود ھای صحبت از يک ھيچ در و بيانيه

 ھيچ و نداشتند خود اقتدار ۀدور در ھم چه و جمھوريتۀ دور در چه کس ھيچ از خوف و ترس کدام خود نظر اظھار در

  . اند نشده مدعی خود منتشره ھای کتاب در حزب آن بزرگان از يک

 شھامتی و شرافت به نظر : ملی ستم ، جاويد شعله ، پرچم ، خلق نامه ب که انستانافغ ھای ستيکمون ، اصطالح به  -  ٣

 کرده نا کاره ب که دانستند می زيرا بوديم سھيم ١٣٥٢ سرطان ٢٦ کودتای در ما که اند نشده مدعی گاه ھيچ داشتند که

  . يستئآبرو بی ساختن سھيم را خود

 ٢٦ از قبل که اند نشده مدعی ، يک ھيچ بوديم نفر ١٠٢ بوديم سھيم سرطان ٢٦ کودتای در که ما رفقای و ما  - ٤

  . باشيم بوده راست ويا چپ سياسی ھای جريان در شامل  ٥٢ سرطان

ه ب که ايد آورده دسته ب را معلومات چنين اين مرجع کدام از "کاظم" صاحب دوکتور محترم شما که است الؤس پس

 آن خود که حالی در ؟ شويد می متذکر ١٣٥٢ سرطان ٢٦ کودتای در مپرچ و خلق حزب اعضای اشتراک از صراحت

 منابع يا ؟ ايد نموده حاصل اطالع منبع کدام از شما ؟ نمايند می رد را سرطان ٢٦ کودتاچيان با خود وابستگی احزاب

 ءافترا ٥٢ سرطان ٢٦ يانچکودتا با خود ضديت خاطره ب شما خواسته نا خدای ويا باشند گفته شماه ب وقت شوروی

 يک که را شما یمھم موضوع يک چنين در شوروی جماھير اتحاد که نمايد نمی باور سليم عقل اما ؟ باشيد نموده

 و ممنون يدئفرما می مورد در که معلوماتی از قبل از قبل ؟ باشند ساخته مطلع باشيد بوده کودتا در اشتراک فاقد شخص

 . متشکرم

  سعيد آقا خان  - بااحترام

 


