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  دگروال متقاعد خان آقا سعيد

  ٢٠١۵ اگست ٠١
 

 "افغانستان آزاد  -آزاد افغانستان" اعتبار با  ومحترم پورتال به
 !محترما

 مضمون چون . نمودممالحظه شما محترم سايت در را باز قاسم محمد محترم مضمون ٢٠١٥ جوالی ٣٠ رخؤم امروز

  سرطان ٢٦ ازکودتای قبل دولت رئيس شخصی ناظر شان گاه قبله مرحوم جناب داشت ياد کتاب از بخمنت موصوف

 یشنيدگ باز قاسم محمد آغای شان پسر و بودند داوود محمد شھيد منزل در مراجعين پذيرش امور در آن بعد و ١٣٥٢

 درخورًا واقع کاغذ و صحافت نظر از که رسانيده چاپه ب مجموعه يک داخله ب را خود پدر مرحوم زبان از خود ھای

 و مذکور کتاب به رابطه در بعد روز بنده فرمودند، ارمغان و آورده منزلم در بنده به را آن از جلد يک و است ساتيش

 ۀمالحظه ب ًامجدد را خود ۀنام نقل دانستم الزم ، نموده نشر دخو ۀصفح در ای نامه مرحوم صاحب خان از ديدم چشم

  .رسانمب ،دانند الزم محترم سايت که صورتی در عزيز خوانندگان

ء  اھدا برايم را کتابی ،کشور نويس صريح و مبارز نويسندگان از يکی باز قاسم محمد محترم دوستانه مالقات يک در

 محترم جناب کشور ۀشد شناخته ۀنويسند قلم به که کتاب اين "شتونهداياد ، یليدل دسترگو "دارد عنوان که فرمودند

 به که "منگل خان محمد باز "صاحب خان مرحوم از که است یئھا اشتدياد است شده نوشته نيازی سنگروال شھسوار

 سيسأت از قبل دوسال ١٣٥٠ سال در اول بار دوبار بنده، که دارد ارزش خاطریه ب بنده برای است، مانده ميراث

 با زمان آن ودر نموده مختصر مالقات را ايشان،  شد عامه فوايد وزير ھا بعد که خود گروپ سر هھمرا به جمھوريت

 ندانقوم بنده زمان آن در که ھده فارم دار پھره سربازان که حالی در دوم وبار بودند فرموده استقبال بنده از بزرگواری

 وزير خان نعيم محمد سردار ورود مانع ندانسته ، ھده فارم دروازه دار پھره عساکر ، بودم ننگرھار کانال اول يونت

 سردار ؟ ھستيد که شما که بودند پرسيده ھا آن که وقتی ، بودند شده ھده فارمه ب دولت رئيس برادر و اسبق ۀخارج

 يدئنگو را خود نام تا بودند گفته ھا سرباز ؟ بروم فارم در که ؟ گذاريد نمی مرا که بودند فرموده و نداده جواب صاحب

 فوايد صاحب وزير روز آن در سفأت با بودند شده آباد جالل شھره ب خود منزل عازم دوباره ، صاحب سردار و ؟ نی

 بنده چاشت نان صرف بعد تا بودند آمده بنده منزل به ، کامه ولسوالی مرکز سرای سنگر و کامه پل ديدن خاطره ب عامه

 می دريوری بنده که را صاحب وزير موتر سربازان کامه، ولسوالی از ما برگشت وقت ببرند، ولسوالی آن به خود با را

 رفتن مانع ما، نگفت را خود نام برود فارم به خواست می نفر يک که ،دادند ارشزگ را موضوع متوقف ساخته، نمودم

 سردار گفتند ؟ بود کی شخص اين که پرسيديم هوقتيک .گرفتند می سالمی موصوف برای مورينأم و شديم فارم به شان

  .نی گفتند سربازان بودند؟ نفرموده معرفی را خود پرسيدم، عساکر از خان، نعيم محمد
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 ، يمئنما نوش چای و رفته خانهه ب تا دادم حرکت را موتر و است قانون امر اين کرديد، خوب گفتم سربازان برای

 دست از سعيد محمد بچه گفت و گفتند بنده به پسند نا ھای حرف و شده عصبی بنده باالی عامه فوايد وقت وزيرصاحب

 می شما برباد ؟ نمايند پيروی قانون از که ام داده خود عساکر به بنده را امر شوی؟ برباد چرا گفتم ؟ شوم می برباد تو

   ؟ اند نداده فارمه ب ورودۀ اجاز ات اداره تحت افراد را خارجه صاحب وزير که ھستی چکاره تو گفت ؟ شويد

 اين کار ، ام امرنداده من که يمئبگو صاحب سردار به و برويم که بيا گفت ، خود سربازان ندانقوم که رسانيدم عرضه ب

 کالن ۀقلع يک که خان نعيم محمد سرادر ۀخان عازم کرد قطع بنده با را زدن حرف که ترشی پيشانی با ، است شخص

 دريور و نمودم می دريوری بنده که را موتر و رفته بود تشعموقي کوکب باغ نزديک و داشت چوبی کالنۀ درواز که

 جمله از زمان عين در صاحب وزير فاميلی دوستان از يکی و پروان واليت خيل سيد مسکونه و داشت نام نورمحمد

 الحمدهللا که داشت را احترام عين وزير و بنده به قبلی رفاقت خاطره ب بود ما یئکودتا رفيق و کوماندو ۀقطع سربازان

  !باد دراز شان عمر ، است زنده

 قبل نموديم دقلباب و رفته دروازه نزديک صاحب وزير و بنده داده توقف دروازه روی پيش قدمی چند در را موتر ما 

 بنده از کشور ۀخارج اسبق صاحب وزير پذيرش موقع شايد که بودم عقيده اين به خود فکر در "بيايد کسی که اين از

 آھسته و عالی شوکت يک با خان محمد باز صاحب خان که ديدم بعد دقيقه سی حدود در "فرمايد مھربانی و توصيف

 ايشان نمود خم را خود صاحب وزير و داد را خود دست نوک صاحب وزير با رسيد که وقتی آيد می ما طرفه ب آھسته

 که دانستم ،بودم آمده ننگرھار واليته ب که گفت جوابشه ب بصاح وزير راغلی؟ نگهڅ پرسيد صاحب وزير از متانت با

 ، فرمودند صاحب خان و ؟ نباشد برايم امر کدام که بشنوم را شان ھدايت خواستم ، دارند تشريف خارجه صاحب وزير

 و آوردند تشريف صاحب خان تا مانديم منتظر ديگر دقيقه سی حدود در ھم باز رفتند و گفته ؟ ووايم ورته به زه ده خه

 واقعيت در که ، کردم می بازی زبان ھم بنده و گفتند می بنده به رکيک کلمات صاحب وزير صاحب خان آمدن الی

  . صميمی ھای رفيق زمان يک که بوديم ضابطانی

 سردار" :گفت داشت که یمتانت ھمان با صاحب خان ، بشنود را ھدايت که کرد عجله صاحب وزير و رسيد صاحب خان

  به شدت صاحب وزير قھره ب ساعت آن بعد. رفتند و سپارلی مو ته خدای فرمودند اضافه و "تشکر وويل صاحب

 پيشروی در بود منزلم در موترم که حالی در را بنده ، بخشيده پايان آباد جالل به را خود سفر و رفت شده افزوده

   . نمودند حرکت کابل طرفه ب خود و رھا مخابرات

 تيلفون بنده به بود شان ۀادار تحت ننگرھار کانال و بودند زراعت وزير که باختری جيالنی غالم ممرحو بعد روز چند

 چرا که پرسيدند بنده از رسيدم شان حضوره ب روز آن فردای يد؟ئبيا کابله ب حاال ھمين که فرمودند وھدايت نموده

 بودند پرسيده را  شان نام عساکر ،صاحب زيرو رسانيدم، عرضه ب ؟ برود فارمه ب ايد نگذاشته را خان نعيم سردار

  .نگذاشته ھا آن و نگفته را خود نام خارجه صاحب وزير

 ، چشمه ب صاحب وزير رسانيدم عرضه ب ؟ است داده ھدايت جيالنی که يدئبگو پرسيد شما از کسی اگر ، تشکر شما از

  . است قانون ھدايت که دارم می معطوف را شان توجه ولی

 مطالعهآن را  دقته ب ه دانست ضرور را شده نشر کتاب مطالعۀ داشتم ھا شخصيت چنان از که مالحظاتیاس به اس بنده

 که بدانم و ؟ است رسيده نشر به شرايط اين در چطور و استقرار چه از شان ھای يادداشت و ديد چشم که بدانمتا  نمودم

 جمھوريت با خود ديد ۀزاوي از ھستند توانا دسته ب مقل و شده شناخته سياسی شخصيت خود که نيازی وال سنگر آغای

  ادب باعرض . اند نگاشته چه کتابۀ لفاف در و داشته قضاوت چه آن ورھبر

  سعيد آقا خان

 


