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  دگروال متقاعد خان آقل سعيد

 ٢٠١٧ نومبر ١٢
 

 !هللا قدرت محترم و باز قاسم صاحب خان توجه قابل
 دولت از دفاع شھيد ايشان ، گيرم نمی و نگرفته رارق" اللهعبدا سيد "محترم با ضديت در موردی ھيچ در و گاه ھيچ بنده

 ھستيد و بوديد شما اين نکرده فراموش را شما با دوستی چنان ھم! شاد شان روح ھستند و بودند خود کشور و جمھوری

 دانم می را اين بلی فرموديد فراموش را دوستی و گرفته قرار کاظم صاحب دوکتور از دفاع در طرفی بی عوضه ب که

 . بودند آشنا ھم با شرق صاحب دوکتور با بنده شناخت از قبل ھا سال شما صاحب گاه قبله که

 وجود هن کودتا رھبر و شرق دوکتور بين اختالف که اينست آن و دارم اطالع آن به که واقعيتيست بيان بنده عرض

 و دولت رھبری بين اختالف مھوریج دولت در نمودن رخنه و خود نفوذ با که بودند مردمانی ولی دارد ھم هن و داشت

 کشور از بيرون شرق دوکتور موقع آن در که شدند دولت آن سقوط سبب و ايجاد مختلف ھای بھانه به را آن صفوف

 . داشتند قرار

 جمھوريت سيسأت از قبل دوسال ١٣٥٠ سال در داوود محمد مرحوم منزل در اول بار ام ديده دوبار را شما گاه قبله بنده

 !شاد شان روح ، نعيم محمد سردار منزل در آباد جالل در ١٣٥٣ سال در دوم بار و

 شرق صاحب دوکتور وکيل ھم هن و ام شده مورأم هن بنده که نگارم می عزيز خوانندگان ۀھم و شما خدمت صراحته ب

 را سرطان ٢٦ ودتایک اعضای که کسانی و نمايم بيان را آن است معلوم برايم حقائق که یئجا تا دارم وظيفه بل ھستم

 بايد آنھا، از دفاعه ب خوانند می بی جی کی را آن مرکزی کميته اعضای از ای عده يا و دانند می شوروی گماشتگان

 موجود شرائط در گذشته سال پنج و چھل اکنون الی تاريخ آن از که رسانم عرضه ب و نموده شريک را خود معلومات

 نمی وطن درده بً فعال که یئھا گذشتهه ب زدن دامن عوضه ب دانشمندان بايد هک است گوناگون مشکالت دچار ما کشور

 . کشور تعالیه ب گردد خدمتی شود اگر تا شده ھم با تفاھم داخل کشور موجود وضعه ب خورند

 جانب از ممات و حيات که بداند، ، خان هللا قدرت : شان مستعار اسم ويا است شان خود اسم که هللا قدرت جنابه ب حال

 ايد نشده قانع ھم اکنون تا شما سفأت با ولی نيست، پذير امکان خيرأت آن در که است معين آن روز و بوده متعال خداوند

 و ديده را آن کشور مردم ۀھم که فريب و پذير نا جبران بود اشتباھی بود کرده ھرکس و کی ھر که پاکستان به فرار که

 ١٣٥٧ سال در که توانست می قبول سالم عقل کدام چشند؟ می را آن تلخ ۀثمر ما طنانھمو اکنون و ديد خواھند

 می بنده عوضه ب اگر شما شايد برود؟ پاکستانه ب جھادی ھای تنظيم نزد و فرار کشور از سرطان ٢٦ عضوکودتای

 النوع مختلف ھای سالح و طياره با که کسانی نکردم چنان که فرمود حفظ خداوند را بنده ولی کرديد می چنان بوديد
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 تقرر از که است آور تعجب شما ۀنوشت اين ؟ کردم می فرار بنده که دارند جواب چه کشور تاريخه ب بودند کرده فرار

 الؤس اين چرا ؟ يدئنما می الؤس بنده از و انکار را بود شده داده صالحيت ايشان به که مبالغی و کاظم صاحب دوکتور

  . بودند داده الزم تشريح کننده انتقاد جواب در موصوف که کنيد نمی ايشان خود از را خود

 نوشتن ام نوشته را خود نظر بک فيس صفحات در ای عده مضامين ذيل در که نويسيد می که اين ديگر آور تعجب

 ھر بوده مستقل و آزاد شخص بنده باشم داشته شموليت باشند شامل ھا آن که احزابی در بنده که نيست آن دليل نظريات

 در گيرم می قرار آن با ضديت در باشد ملی منافع خالف اگر و يدأئت را آن بيايد خوشم محتوايش کهي مضامين از کي

 را آن ھمه تا کنيد کاپی برايم را تعھدم و يدئبفرما شما ؟ نمايم ترديد را کی و يدأئت را کی که ام سپاريده تعھد شماه ب کجا

 . ؟ ببينند

 !هللا قدرت محترم

 حق بنده داشتند را ١٣٥٢ سرطان ٢٦ کودتای عضويت که داشتند قرار یاشخاص از عده آن سأر در داوود دمحم شھيد

 شماه ب اين است؟ نيامده شما خوش انالين جرمن افغان سايت در بنده دفاعيه که کنم دفاع خود سياسی رھبر از که ندارم

 چونه ن کنيد ارائه بايد که شکلیه ب را آن و شماست حق يدئنما می دفاع کاظم صاحب دوکتور از اگر ؟ دارد ربطی چه

  ؟ فوق در شما ۀنام

  

 

 


