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خان آقا سعيد  دگروال متقاعد   

٢٠١٧ می ٢۵  

  

 "آنالينافغان جرمن "بسايت محترم به و
  و خوانندگان گرانقدر "سيد عبدهللا کاظم"قابل توجه محترم دوکتور 

  مطالبی مبنی بر اين"٥٧در رابطه به کودتای ثور "نام ه  ب"مسيد عبدهللا کاظ" محترم دوکتور ۀدر قسمت ششم مقال

ندانی قوای مرکز قطعات قوای مرکز را  مدير اوپراسيون قوم"جمال الدين عمر"که گويا مرحوم دگرمن ارکانحرب 

 در کتابش به فعاليت محاربوی "عبدالقادر"چيان حزب ديموکراتيک خلق به استناد نوشته ھای جنرال  ضد کودتاهب

لفعل با ا قلم کش نموده اند که گويا ب"کاظم"خواست خود دوکتور صاحب ه سوق نموده باشد را تحرير و طوری ب

لخاصه اوبيدن شخصيت ھای جمھوری خواه بجا و ھم سنگر بوده باشند وبا موصوف مشارکت در کجنرال مذکور يک

دوکتور صاحب ، .  داشته باشند  را"غالم حيدر رسولی" جمھوری خواھان مرحوم دگرجنرال ۀشخصيت برازند

حيث شخص بی طرف و نويسنده با داشتن قلم قضايا را برسی می فرمايند ؟ از  که توجه داشته باشند که من بدون اين

 ضد عده ای از رھبری جمھوری خواھان تالش کرده اند تا فعاليت ھای خستگی نا پذير دگرجنرال هبغض شديد ب

 نا ديده گرفته و ،س نظام جمھوريت که بيشتر از ھمه و اولتر از ھمه نقش داشتندسيأ را در ت"غالم حيدر رسولی"

عوض يک پوھاند در ی اقتصاد ھنځصفت رئيس پوه  ب"سيد عبدا الله"ارش فاساس فرمايش و سه خود را که ب

 . فراموش فرمايند ، داده بودندی جمھوريت جاۀصاحب صالحيت خالف نورم پوھنتون کابل در دور

توسط دولت جديد انقالبی تحت حمايت شوروی ھا ه که دولت جمھوری سقوط می نمايد ب  ببرند که در موقعیاز ياد

 . می خواھند می نويسند  رادر بانک لندن گماشته می شوند خود را فراموش نموده و آنچه

 شان مجبورم کرد که ۀ ھمين قسمت نوشتۀسف مطالعأبنده متوجه بودم تا مقاالتش ختم شده و نقد خود را بنويسم با ت

 مبادرت می تواند فعاليت محاربویه که کدام قطعه به امر مدير اوپراسيون ب. ايشان را متوجه ساخته برايش بگويم 

يد کار شماست ولی ئ ھرکی استناد نماۀيد و به نوشتئندان جزوتام بزرگ نباشد ؟ شما ھرچه بگوتاکه ھدايت قوم

 بودند که امر محاربوی را داده و در تطبيق آن شايد مدير "رسولی"انند که اين دگر جنرال جمھوری خواھان می د

 .اوپراسيون را وظيفه داده باشند 

 مکتب حربيه متعلمکه موصوف   در زمانی"عبدالقادر" ضابط اداری "جمال الدين عمر"بايد عالوه نمايم که مرحوم 

ندانش  بر جسته تر از قوم، شخص دانشور نظامی بودنداً که واقعبود ، بودند و به آن مناسبت نقش موصوف را 
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ه ساخته و نقش شھيد وزير دفاع کشور را که تا آخرين لحظات حيات خود در دفاع از کشور و نظام جان خود را ب

 .سف به چنان مخالف زبون أ نا ديده گرفته اند ت،جان آفرين تسليم نموده

 قندھار سال ھا قبل برايم قصه نموده بود که بعد مرگ اسبق والی "توريالی ويسا"که ديده شده بود و محترم  ر حالید

 شان گرفتند و ۀکه فاميل شان را از منزل دولتی اخراج نمودند منزل مکروريان شان را نيز از نزد ورث شان وقتی

 . اموال شان ھمکاری نموده بودم ۀعالوه نمود که بنده با پسرانش در تخلي

صد محدودی در آن در که شايد "عبدالقادر" ھمه را نا ديده گرفته و به حرف ھا و نوشته ھای جنرال "کاظم"دوکتور 

ز نتواند و يچنان ھم وطن که راست را از دروغ تميه چنان نويسنده و به واقعيت باشد استناد نموده اند ؟ واه واه ب

فرمان روس ھا ه  با نوکران گوش بیرويا ، رودر دفاع از کشور خودرا که متوجه شده نتواند که وزير دفاع کشور 

طوری نوشته که گويا ھيچ نبوده باشد ؟ و اين ايشان بودند که اکنون ھمه کاره و ، شھادت رسيدهه جنگيده و ب

 صالحيت دار جمھوريت ھستند بااحترام 

 


