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  دگروال متقاعد خان آقا سعيد

  ٢٠١٧ مارچ ٠٧
  

 الرحيم لرحمن ا هللا بسم

 انالين جرمن افغان محترم به پورتال

 کاظم هللا عبد سيد دوکتور محترم مختصر توضيح به مختصر جواب
  .نمايم می معطوف شان مارچ ماه ۵رخؤم مضمونبه  را کاظم صاحب دوکتور محترم جناب توجه

  . که ايد شده متذکر انقالبی شورای مورد در : محترما

 کميته ,, حالت اين در لذا شده ياد انقالب از ھا بار داوود محمد شھيد ھای بيانيه در وقتی تحليلی نگاه يک در اما((

 اند نخواسته که ! کودتا مرکزی کميته : شود گفته که ميشود مسمی با اسم اين وقتی . است مسمی بی اسم يک ،، مرکزی

 زيرا ، کرد می ادا بھتر را مفھوم " انقالب " : گفته اگر اما و ببرند نام مرکزی کميته پسوند بحيث کودتا از داليلی بنابر

 و دولت رئيس " بحيث اورا نيز و داد را" انقالب " رھبر لقب شھيد ووددا محمد به بود " انقالب " مرکزی کميته ھمين

 کميته " نه ، است دارا" انقالبی شورای " فقط را صالحيت ھمچو. " کرد تعين " افغانستان جمھوری صدراعظم

 اين ورتص بھر . بخشد می مفھوم شورا يا کميته چنان به که است " انقالب " کلمه وجود .مسمی بی اسم – " مرکزی

نقل قول ويراستاری  اشتباھات امالئی -)) ... باشد شده حال تا آن باريکی متوجه کسی کمتر شايد که است عميق بحث

  پورتال-نشده

 کشور اعتالی و ترقی خاطره ب پردهسسر افسران از ای عده اشتراک به که جمھوری دولت : صاحب دوکتور جناب

 وجود مرکزی کميته ، صرف نداشت جود و انقالبيی شورای ، آن در بود شده سيسأت داوود محمد شھيد رھبری تحت

 نيتعي مرکزی کميته عضويته ب راکه یئآنھا ، بودند گزيده يانچکودتا بين از را ھا آن داوود محمد شخص که داشت

 ,, آورم می لمثا ، شان نظر مورد قھرمان کتاب از عالی حضور قناعت جھت ، بودند ھا گروپ آمرين ھمه بودند نموده

  . ٧٩ ۀصفح فائق الدين غوث مرحوم اثر ،گردد افشاء خواستم نمی راکه رازی

 از داده خاتمه را جلسه گرفته پس را لست من مطالعه از بعد داد بمن را آن بود پيشرويش لستيکه يک مرحوم سردار"

 و مرکزی کميته اعضای لست ناي . داد من به پرسان موقع نه گفت چيزی جلسه موضوع از خودش نه ، جابرخاست

  . بود آتی اشخاص از متشکل

  مرکزی کميته رئيس داوود محمد ١

  شرق حسن محمد ٢
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  گرفتاری ھای گروپ قوماندان الدين غوث٣

  عبداالله۴

  رسولی حيدر غالم ۵

  محمد فيض ۶

  سرور محمد٧

  يوسف محمد ٨

  ضياء احمد٩

  عبدالحميد ١٠

  عبدالقدير ١١

  موالداد ١٢

  پورتال-اشتباھات امالئی نقل قول ويراستاری نشده"  عبدالخليل١٣

 گل پادشاه اسم نوشتن از دليل چه روی دانم نمی صرف اند نوشته شما دوست که است مرکزی ۀکميت تفصيل و لست اين

  . دارند نزدم را حيثيت وآن بودند مرکزی کميته عضو ھم ايشان داشتم اطالع بنده که یئجا تا ؟ است ورزيده ابا وفادار

  . رسانم عرضه ب شما حضور ،است نموده گلھ که را دولت تعريف است بھتر حاال

 که يکديگر با يميائیک دوجسم اختالط مانند  است يکديگر در جامعه و فرد انفعال و فعل محصول دولت (( گلھ عقيدهه ب

  . باشد می اول جسم ھردو خاصيت واجد که آورد می وجوده ب ثالثی جسم

 نتيجه و جامعه الھی عالی مظھر دولت : گويد ( داشت توجه  کيمياعلم اصطالح در ترکيب با اختالط بين فرق به بايد (

  . » است جامعه با فرد رابطه

 است واحدی خودً اصوال دولت ، افراد مافوق است کليتی و ، است مادی حيات مجموعه ھم و اخالقی حيات مظھر دولت

 يک نه واحد فرد حکومت تحت در سياسی جسد يک از باشد عبارت که است ميسر صورتی در آن الیتاع  و نمو لذا و

  .)) است ) مطلق آيده ( مطلق تصور يک متضمن دولت .) جامعه حکومت يعنی ( ديموکراسی

  .  باشد نظامی قائد يکنفر بايد دولت رئيس که دارد عقيده و است نظامی ۀمطلق قدرته ب معتقد ھگل

 ايشان و داشته وجود جمھوری دولت رھبر و سسؤم تصاميم و گلھ نظر در تشابھاتی رسيد عرضه ب ًقبال نچهچنا

 دولت ًاءبن ، بودند گزيده مرکزی کميته عضو صفته ب را يانچکودتا جمله از نفر ١۴ تعدا انقالبی شورای بدون

 ديگر و صاحب فائق جناب و ايشان با يکهئاھ مالقات در شما جناب کاش کرد نمی اداره انقالبی شورای را جمھوری

 مدتی که نموديد می سفارش و برده نام انقالبی شورای ايجاد موضوع از داشتيد خود کاری ۀرابط در ، نظام آن بزرگان

  . کردم می کيف شده انقالبی شورای عضوه ھم بنده

 چنين شان دولت طرز و بودند افغان الستناسيون يک جمھوريت سسؤم ؟ داريد تصور شما ويا باشد بوده که ھرچه ولی

  . است شده تعريف ناسيوناليزم از که بود

 خبر آن از داوود محمد که بود کاری ميوندوال مرحوم رسانيدن شھادت به (( ايد داده اختصاص که را دوم موضوع

 و سرانه خود آن به وابسته صاشخا و خلقی و پرچمی عناصر که بود کاری اين . بود شده انجام او ھدايت به نه و نداشت

 دوم اعالميه متن به شما وقتی حتی . اند داده انجام شوروی مراجع نظر و ھدايت ھم شايد ويا حزبی مالحظات طبق بر

  . ))... ام کرده خود مقاله درج مستند طوره ب را ان متن که ١٣۵٢ ۀسنبل ٣١ رخؤم جمھوريتۀ نام روز منتشره
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 و بود کردهز آغا سلطنت ۀدور ضعيف بسيار و ناقص تشکيالت در را خود فعاليت جمھوری دولت صاحب دوکتور

 می که چيزی آن روی بتواند کرده اجراآت زمان خواست مطابق کشور قضايای ۀھم بر تا نداشت توان آن از بيشتر

 اسبق صدراعظم وال ميوند فقدان در ولی ، بود داده انجام را آن که بود تحقيقات و نظامی خاص ۀمحکم تشکيل توانست

 کسان ويا باشد کرده کشی خود خودش که اين ، نداشت را انتظار چنان که ، شد گير غافل جمھوری دولت افغانستان

 ، چی خاطره ب که ؟ گيرد صورت طرفانه بی يابی رد بايد و است مشکل قضاوتش باشند رسانيده قتله ب اورا ديگری

 خاطریه ب ؟ تواند نمی داده قناعت را بنده معذرت با شما ۀنوشت ؟ باشند کرده نچني چرا ؟ اند شده مرتکب را یقتل يننچ

 اسبق صدراعظم با که بگويد داخله امور وزارت موظفين به تا بود داده وظيفه ءوزرا از يکی به دولت رئيس که

 نشره ب موصوف مرگ پيرامون مترقبه غير ۀحادث روز آن فردای ولی باشند داشته قانون مطابق خورد بر افغانستان

  . است نشده بعدی آتااجر کدام زمينه در که است رسيده

 و شده متذکر " ارتجاع " حاميان و " ارتجاعيون " ۀکلم با ميوندوال به مسمی کودتای با ارتباط در که اين هب رابطه در

 محترم مديريت تحت مھوريتج ۀنام روز که خاطریه ب ؟ نيست پذيرش قابل ايد فرموده وانمود ھا چپی به ھم را آن

 نبوده قبول قابل چپی ۀکلم استعمال ، او ۀادار تحت تشکيالت و سھيل به نمود می اجراآت سھيل آصف محمد دوکتور

 سال در سلطنت عھد در و زمانی که خاطریه ب داشت را آن گنجايش گفتيد می را ايشان طلب سلطنت ھرگاه ونيست

 انسان خيلی ، بودم نموده صحبت و ديده ايشان با کابل ھوتل در ھنگام آن در بنده ؟ بودند چين در افغانستان سفير١٣۴۴

 به نزديک دوستان از ايشان ولی ساخت می خود متوجه را مقابل جانب خود شيرين ھای صحبت با ، خو نرم شريف

  . شاد شان روح بودند داوود محمد شھيد جمھور رئيس

  . ايد نوشته که شما ۀفرمود اين در

 صاحب ھر نظر به آن جواب ؟ کند ارائه سند خود جرم ثبوت برای ميخواھد مجرم يک پرسم می تر اولتر ھمه از ((

 از اثری کوچکترين که برد می بکار را خود ھای تالش ھمه مجرم بلکه ، بود خواھد " ھيچگاه" تنھا نه سليم عقل

   پورتال-ويراستاری نشده نقل قول -))... يردگ قرار جرم ثبوت وسيله بعدآ تا نگذارد بجا خود جرم ارتکاب

 شما که خاطریه ب ؟ است شده شناخته جرم کشور در جمھوريت آوردن شما نظر از باشم نکرده برداشت غلط اگر

 مجرم را بزند تکيه جمھوری رياست مقامه ب جمھور رئيس تا شدند سبب ايشان که را جمھور رئيسه ب نزديک دوستان

 و شده منکر است خون ريختاندن و سر قمار بدل در سياسی شراکت يک که کودتا اصل اين از حقيقت در و پنداريد می

 شما يا که رسيد خواھد روزی يقين به شما ديد طرز و شما به آفرين ايد کوبيد تازيانهه ب الفاظ قمچين با را خود مخالفين

  . آورد کشوره ب را جمھوريت و کرد کودتا چرا که نمايند جمھوريت سسؤم به را حکم عين شما نظران ھم ويا

 ھم شما ، ندارند انتظار اين از بيشتر شما قلم از خواھانيجمھورً اواضح ، يدئنما می دوستانش به که راي زنش سر چنين

 جمھوريت نظام از اتباعش ۀھم که ملتی ، ملت طرف از بلکه جمھوريخواھان طرف از نی ؟ باشيد جواب منتظر

 و جمھوريت نظام مخالفين که يستئھا جرگه لويه ھم مثالش دارند قرار نظيرش بی پشتيبانی در و نمودند شايان استقبال

  . بودند اکثريت درآن آن سسينؤم

  . اند متذکرشده چنين خود ۀمقال از قسمتی در کاظم صاحب دوکتور ھکذا

 ادعا تاريخ استاد و دانشمند يک امانی دوره سقوط در ھا انگليس نقش موضوع روی مباحثات از يکی در قبل سالھا((

 -نقل قول ويراستاری نشده -  . )) ... نيز دست در کار اين در انگليسھا داشتن دست بر مبنی سندی ھيچ که کرد می

 پورتال
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 اتحاد ستیيکمون ۀدور خوار ميراث که روسيه ھم و امريکا ھم و انگليسھا ھم شود می ديده که قراری امروز ولی

 که اين مورد در اسناد آن از يک ھيچ در دھند می و داده قرار عامه اختيار در را خود اسناد است قهساب شوروی

 سرطان ٢۶ کودتای و ندارد و نداشته وجود باشد زده کودتاه ب دست ١٣۵٢ سرطان ٢۶ در شوروی حمايته ب افغانستان

 کشوره ب کشور فرزندان ترين سپرده سر سطتو داوود محمد شھيد رياست تحت افغانستان مردم ۀواراد امر به ١٣۵٢

 و کشور سياست در ھا آن که کردند نزديک کسانی با را خود لغزيده و خزيده که بودند ديگران اين ، است شده ارمغان

 را دشمن و دوست که شدند مشوق طوری مختلف توضيحات و لطايف با را آنھا و بودند نلغه جھانی سياست درک   در

 خانواده و خود ملی زعيم و رھبر خون و شده دست ھم شان دشمنان با شان ھمسنگران که شودند سبب و نتواسته فرق

  . داشتند اشتراک کودتا در که کسانی ھمه نی ھستند و بودند وطنه ب خائن و شمار انگشتای  عده آنھا ، بريزند را اش

 الؤس شايد ، ھستند و داربودند وفا آن ھيدش سسؤم و جمھوريت با اکنون ھمين الی سرطان ٢۶ کودتای اعضای ۀھم

 آن در سياسی جريان ھيچ و شخص ھيچ ستا هللا جانب از ممات و حيات که گفت بايد جواب ؟ نشدند کشته چرا پس کنيد

  . بکشد ويا بخشد حيات را کسی که ندارد و نداشته رول

 راديو طريق از که حينی ١٣۵٧ ثور ٨ روز در نامبرده آورد "عظيمی نبی محمد "جنرال ستر از توان می مثال ۀنمون

 در بود جاری ھايش اشک ھا ساعت و داده سر نوحه نامبرده ، بود شنيده را دولت رئيس شھادت ھا خلقی زبان از کابل

 بست در فعال غيرۀ شعب يک به قطعه يک ندانیقوم از خود مخالف حيث من را موصوف جمھوری دولت که حالی

  . بودند نموده تبديل مرکز قوای ندانیقوم

 ترميم در که بودم نموده استماع بيک تاج تپه در مارش يک در را "عظيمی" جنرال ستر محترم عميق ثرأت جريان بنده

 دولت از که ام شنيده خلقی جريان گويندگان زبان از ًاشخص و نمودم می وظيفه ايفای تولی ندانقوم حيث من قصر آن

 چرا و ايد داده وظيفه پوھنتون حربی پياده یځپوھن ندانقوم صفته ب را "عظيمی نبی حمدم" چرا که داشتند تقاضا خلقی

 ام بابه کشتند را ام بابه که بود گفته و اند ديده را ۀ ویگري رفقا ۀھم" داوود محمد "کشتن در که نگرفته قرار حبس تحت

  . گرفت قرار حبس تحت موصوف ھا بعد ؟ کشتند را

 اکثريت باقيمانده ولی نوشيدند شھادت جام بودند جمھوريت نظام بزرگ ھای شخصيت ھا آن که ما یرفقا از نفر چند بلی

 است اين شما الؤس دادند ادامه خود وظائفه ب باشند نشده شايد و نبودند ھم خلق ديموکراتيک حزب عضو که حالی در

  . نمايم عرض چه دانم نمی ؟ نشدند کشته چرا که

  . ايد فرموده که شما نوشته اين در

 چھره ھم و شده آشنا زرنگار پارک در راست و چپ فعاالن ھای چھره با روز ھر مشروطيت دھه در کابل مردم ((

 داکتر اطراف در که پرده زير سياسی فعاالن باند از مردم وقت ھمان در ، داشتند نمی دور نظر از را آنھا پنھان ھای

 وزارتھا به شان بعضی جمھوری دوره در که بودند کسانی نيز اشخاص نھمي گفتند می سخن ، بودند زده حلقه شرق

 و گرفتند قرار باالتر مقام در و کردند بيرون پرچمی – خلقی لحاف زير از سر آنھا ای عده که نگذشت ديری و رسيدند

 شاه پاد تا گرفته حمدم فيض از و باختری جيالنی و پژواک هللا نعمت تا گرفته شرق داکتر از شد اشکار پرده زير حقايق

 چی کودتا پايان بسيار قشر در ترتيب ھمين به ؟ نيست ثبوت وسيله اين آيا . ديگران و محتاط الحميد عبد و وفادار گل

 بسيار آن مثال البته رسيدند نظامی و ملکی حساس ھای مقام به ھا کمونست دوره که بودند اشخاصی نيز سرطان ٢۶

  .  پورتال-نقل قول ويراستاری نشده -)) ... کنم ياد آن از ديگر بار نميخواھم است واضح

 اجير صفته ب را"  شرق "داکتر داشت جريان زرنگار پارک در مظاھرات که زمانی : "کاظم "صاحب دوکتور محترم

 ھا مارش باشند توانسته زرنگار پارک در ايشان بگويد که کيست شما از غيره ب ، داد نمی کار کسی دولتی ادارات در
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 وکالت ويا دفاع "شرق" دوکتور از خواھم نمی بنده ؟ باشد داده حلقه خود اطراف در را ای عده و نموده رھبری را

 والی ديموکراسی ۀدھۀ دور در"  پژواک "دوکتور که دارند اطالع ھمه کنم انکار توانم نمی ھم را حقيقت ولی نمايم

 آن و ھستيد شما اين ندارد اطالع آن از که کسی يگانه بودند داخله رامو وزير بعدش و کابل والی والی و باميان واليت

 از ای عده و شما ھای فعاليت از جمھوريت ۀدور در معارف وزارت تصدی حين موصوف که خاطريسته ب ھم

 رئيس "شرف الدين شرف سيد" پوھاند ، کابل ھنتونوپ رئيس"  جاويد "پوھاند عليه هئتوط در که شما باند ھمکاران

 از ارشزگ"  شرق "دوکتور به را داشتند دست اقتصاد یځپوھن معاون" اشرفی" پوھاند و کابل پوھنتون اقتصاد یځپوھن

 وزير"  االله عبد سيد "خواھی معذرت و ميانی در پا با که بود نموده را شما گروپ کشانيدن محاکمهه ب تقاضای ايشان

  . بود دهش داده قرار معطل مناسب موقع يک به عوموض ماليه

 ھوشيار الحمدهللا خود قضاوت در مردم ولی گيريد می کار آنھا عليه را داريد قلمی توان در چه آن،  قضيه خاطره ب شما

  . توانند می قضاوت را بد و خوب و اند شده

 که بود ديموکراسی ۀدھ در زراعت وزارت تعليمی سساتؤم رئيس "باختری جيالنی" که باشيد متوجه بايد چنان ھم

 در و بود گرفته موقف خود استعداد به مطابق و آورده دسته ب امريکاۀ متحد ايالت از را خود ماستری سند موصوف

 گرفته کابينه در جمھوری دولت زراعت ويزز حث منی زراعت وزارت در  ویکاری سوابق اساسه ب جمھوريت رۀدو

 وضاحت ھا سال آن در زراعت وضع بھبود در ايشھ تالش و ھا فارم سيسأت در شان قدر قابل خدمات که بود شده

   .دارد

 جمھوری دولت در صدراعظم معاون و جمھوريت سسينؤم ۀجمل از و جمھور رئيسه ب نزديک دوست "شرق" دوکتور

 نظربه ھستند جمھوريت سسينؤم ۀجمل از" محتاط الحميد عبد" و "وفادار گل شاهدپا "و"محمد فيض" آغايان بودند

 ایقآ البته اند ننموده دريغ ھمکاری نوع ھيچ از نزديک ھمکار حيث من جمھور رئيس مقابل در داشتند هک عالی تربيت

 آن ارتباط وبه شد زده کنار جمھوری دولت ۀکابين تشکيل از بعد ماه چند ، نيافت وضاحت که داليلی بنابر" محتاط"

 وظايف از کابل تخنيک پولی معاون"  نيازی حمنالر حبيب" انجنير محترم و رئيس "ناظری الرب عبد" دوکتور محترم

 محترم و اند شده متذکر سلطنت سقوط نامه ب خود کتاب در "محتاط" ایقآ و داشته طوالنی داستان که شدند عزل خود

 باشيد نموده مطالعه شما که اند نوشته را موضوع جريان جمھوريت تخريب و سيسأت کتاب در "شرق "صاحب دوکتور

  . شوم می منصرف آن نشر از کالم طوالت نسبت

 بلی ؟ کنيد ياد ايد نخواسته ديگر بار که ھستم بنده شما منظور ،، ... ٢۶ کودتا پايان درقشر ,, شما ۀفرمود اين در

 در صادقانه ولی داشتم مصروفيت عادی ھای بست در و بودم يانچکودتا پايان بسيار قشر از بنده صاحب دوکتور

 پايان ھای بست در را بنده چون جمھوريت نظام در خدماتم وصف با ايد نموده قضاوت خوب شما بودم خود نظام خدمت

 تشکيالت در بنده از عادی شکله ب خلق ديموکراتيک حزبۀ دور در شايد لحاظ بدان بودند نکرده دانی قدر و گماشته

 شوروی اتحاد قطعات مواصلت حين که بودم می کسانی مثل بنده کاش است شده گرفته کار ومسلکم رتبه مطابق دولت

 کشوره ب زمان آن توانستم می و ؟ شدم می گماشته خارجی ھای کشور از يکیه ب الحال معلوم اشخاص سعايت و سابقه

 دست ھمه کشور در فاميل سرپرست عدم و قوی اقتصاد ھم نی و داشتم پول نی بنده عکسه ب ، شوم متوطن غربی ھای

 با شدند تسليم را قدرت مجاھدين که ووقتی ماندم کار مشغول خود مسلک در و خود رکشو در و دادند ھم دسته ب

  . شدم متقاعد و نموده تقديم را خود تقاعد درخواست و شد تکميل مموريتأمۀ دور که اين تا ام کرده کار نيز مجاھدين

  :ايد فرموده که شدم شما مشکور که داد خنده مرا چنان گيرايش ومضمون مطالعه را شما اخير ۀنوشت
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 پرچم و خلق به ارتباطی ھيچ آنھا گويا که ميکنند ارائه را بسطی و شرحی خود برای اشخاص اين از بعضی امروز((

 در را خود شيوه داوود محمد که ميگويند ديگر کسانی و محتاط الحميد عبد ويا وفادار گل شاه پاد جمله از ، اند نداشته

 محمد به را خود ھم باز ھا ھمين حتی و گرفتند فاصله داوود محمد از لذا ، نماند ابندپ اولی تعھدات به و گرفت پيش

 می ناشی ، شدند داوود محمد با فاصله ايجاد موجب که خود رقبای به را مشکالت اما ، کنند می معرفی دوست داوود

 واقعيت در فائق الدين غوث ويا رسولی اوي االله عبد سيد از ويا دارد شکايت هللا عبد وحيد از شرق دوکتور مثآل دانند

 به مربوط موضوع اگر . بودند می سرطان کودتای اھداف پابند واقعآ آنھا اگر که آنست از کوچک بسيار حرفھا اين

  . کردند می حل تفاھم با آنرا بايد پس ، بود شخصی اختالفات

 زير خانه در او گويند می ، بازگشت کابل به توکيو سفارت از ثور کودتای اول ھای روز در ھنگاميکه شرق داکتر

 ... اند ديده شھر در آمد و رفت در ھا بار محافظ گارد و رسمی سياه موتر با اورا عينی شاھدان حاليکه در ، بود نظارت

  پورتال- نقل قول ويراستاری نشده  - . ))

 ديموکراتيک حزب دولت در که وصفی با" محتاط الحميد عبد" و "وفادا گل پادشاه" : "کاظم" صاحب دوکتور محترم

 انکار باشند رفته که سياسی راه از تا ندارند ھم مجبوريت و نبودند احزاب آن عضو گاه ھيچ ولی دارند کاری سابقه خلق

 بالک در "شرق "صاحب دوکتور رسيد عرضه ب  ًقبال که داشت جمھوری دولت با علنی اختالف محتاط ایقآ ؟ نمايند

 حزب خلق شاخه حاکميت ۀدور در گاه ھيچ بود ٣٧ بالک در بنده منزل و داشتند باشو  بود مکروريان  ٣۶

 کابل ھای بازار در گذار و گشت در گارد بادی داشتن با سياه ھای موتر در که ام نديده را نامبرده خلق ديموکراتيک

 شورليت خارجه امور وزارت ھای وترمً اطبع ، شدند مقرر ھندوستان کشور به سفير حيث من که وقتی ولی باشد بوده

 خاطریه ب متيقن بنده ايشان با گارد بادی داشتن از مگر باشد نموده گردش شايد ، بود روز مودل و سياه رنگ ھای

 بادی بدون والگاه موتر يک با شدند ھم صدراعظم که وقتی و نداشتند گارد بادی ھم جمھوريت زمان در ايشان که نيستم

  بااحترام . آينده ھای بحث به گذارم می را اين از اضافه نمودند می آمد و رفت خود منزل و دفتره ب گارد

  سعيد آقا خان

 

 


