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  دگروال متقاعد خان آقا سعيد

  ٢٠١۵ جوالی ٢٢

  

 "افغانستان آزاد  -آزاد افغانستان "اعتبار با و گرانقدر پورتاله ب

 ! محترما

 فرمايند می نشر را ارسالی مطالب آن و اين با داشتن رابطه ويا سياسی موقعيت گرفتن نظر در بدون که یسايت يگانه

  . است "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" محترم پورتال

 ھنری آقا سيد محترم دانشمند قلمه ب خاوران محترم سايت در ٢٠١٥ جوالی ٢٠ رخؤم امروز را مطلبی بنده آن روی

 آن اردوی منسوبين چون ، نمودم مطالعه جمھوريتۀ دور لويدرستيز اولين مستغنی دگرجنرال مرحوم ۀنام به رابطه در

 متن و مقبول خط که ، دانند می را اين و دارند معلومات مستغنی جنرال نوت محتوای و خط ۀنمون از حدودی تا زمان

 در باشد بوده موجود دليلی چه که ناي ، باشد داشته می داليلی سال چندين از بعد ھم آن ای نامھ چنين نشر ، داشتند زيبا

 رئيس عنوان گويا که اند کرده نشر متن اين به را شان ۀنام که اينست ساخته متعجب را بنده که چيزی ، ندارم غرض آن

 را آن شما ، کنم می حس که قراری نمايم می } استدعا {استدھاء شما از روزانه يراکهئھا کار ,, باشند نوشته نامه دولت

  . کنيد می کنکاش و مشوره پرده پشت در

  ؟ است موجود اداره طرز اين به ضرورتی چه دانم نمی

 صحنه ویربر نمايند می کار شما با خفا در و پرده پشت در راکه یئھا آن ساخته سبکدوش وظيفه از مرا نيست بھتر آيا

  ... يدئنما عمل اجرای اوشان با آشکار و آوريد

 محمد دوکتور محترم ,, شان منظور که ، شرق حسن : اند سپاريده نشر به نيز را ذيل نويس نام و داده ادامه چنان ھم

 ، وفادار چاگل پاد ، موالداد ، سرورنورستانی ، خيل بابکر هللا خليل ، ،، است جمھوريت صدراعظم معاون شرق حسن

  ... محمد فيض ، محتاط عبدالحميد

  . ،، ... کشت خواھند تان کار ميز باالی را شما روزی که هشد شناخته ھای پرچمی امثالھم اند ونگاشته

 نويس نام ؟ نتوانند را خود مادونان و آمرين تشخيص که نبودند انسانی حد اين تا شناختم می را مستغنی جنرال که بنده

 عمده نقش لويدرستيز صفت به تقررش در زمان آن در که بودند مرکزی ۀکميت اعضای ھمه،  اند نوشته که را ذواتی

 نداشته سھم کودتا در که اين نسبت شان تقرر درً اعلن که بودم بنده اين يانچکودتا عادی ھای قدمه ۀجمل از صرف داشتند

  . نمودم مخالفت ،وقت راديوی در نشر به اعالن بردن حين داشتند نظامی خشک دسپلين و

 اعضای بودند فرموده پيشنھاد مرکزی ۀکميت به ستيزلويدر صفته ب را نامبرده دولت رئيس دارم که یاطالع قرار ولی

 از لويدرستيز صفته ب تقررش از مرکزی کميته اکثريت عمل در ولی منظور دولت رئيس احترام به مرکزیۀ کميت
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 تقرر بعد ايشان ولی بودند شده ناراض ، نامبرده منظوری خاطره ب مرکزی ۀکميت از کودتاچيان و ناراض دولت رئيس

 اعتماد که بود یقدم اولين اين و زدودند دولت رئيس ذھنيت در را شان اکثريت و گرفته قرار کودتاچيان اب ضديت در

 آن در و داشتند رول موصوف تقرر در مرکزی کميته اعضای ساير ولی شد دار خدشه دولت رھبری از کودتاچيان

ه ب واداشت را بنده ، دارد وجود که تناقضاتی نوشته اين در نمود می وظيفه ايفای مرکزی کميته ۀادار تحت دولت زمان

 تشکيل روی "جمھوری گارد" گارد قومندان مجيد ضيا احمد محترم با مستغنی جنرال شديد اختالف که رسانم عرض

 يک ولی رسانيده عرضه ب را خود نظر تا واداشت مرا ھا گمان و حدس تمام ، دارد وضاحت ھمه به که ، داشتند گارد

 از که پی در پی روز دو فلم در که بود اخوانی اصطالح به رھبری با مستغنی جنرال ارتباط است درک قابل که یچيز

 وضاحت را بود شده سپاريده نشر به ١٣٧١ سال در کابل تلويزيون طريق از اسالمی جميعت و نظار شورای طرف

 شان رھبر پھلوی از جمھوريت ستاندو تا ، گرفت می چشمه سر آن از چياناکودت با مستغنی مرحوم واختالف بخشيد

  . شود عملی آسانی به بودند بين پيش که طور آن دولت سقوط ۀعملي که شوند دور

 البته .ايمنم ارشزگ مستغنی جنرال دگر مرحوممنسوب به  ۀنام به رابطه در را خود نظر خواستم فوق مراتب ارشزگ با

  ادب عرض با. دارند نظر چه هک است امور آگھان و عزيز وطنان ھم به متعلق قضاوت

 سعيد آقا خان

 


