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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 "سعيد"دگروال متقاعد خان آقا 

  ٢٠١۶ اگست ٢٢
  

 "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان"محترم به پورتال
  

 اين،  اند فرموده ھمکاری بنده با ام نتوانسته شده آن نشر هب قادر که یمطالب از عده آن نشر درشما  محترم سايت پيوسته

 لطف از تشکر با بود خواھم و ھستم شان ممنون فرمايند نشر و دانسته الزم که صورتی در ارسال را ذيل مضمون بار

  !شان

 بودند نفرموده شرن سفانهأمت بودم نموده ارسال "نالينآ -جرمن افغان" محترم سايت در را موضوع اين عزيز خوانندگان

 .برسانم عامه اطالع به طرق اين از خواستم

 

  "نالينآ - جرمن افغان" محترم سايته ب

  .مومند ويس محترم اصطالح به توجه قابل

 وانمود ١٣٥٢ سرطان ٢٦ کودتای در شرق دوکتور جزبی و چپی منصبان صاحب از يکی را بنده شما مومند ایقآ

 کودتا آن در شخص دومين داوود محمد شھيد از بعد شرق دوکتور و داشته مذکور تایکوده ب افتخار بلی ، ايد نموده

 بنده شما که اين و ؟ دانند می ھمه ما رفقای و درج سوابقمه ب ؟ بود نموده بذج که را بنده که اين .ست اواضح که بودند

 ؟ کنم انکار آن از و بروم سنجيدهنا راه در که نيستم یمنصبان صاحب جمله آن از بنده ايد نموده قلمداد چپی را

 توانيد می کلکانی هللا ا حبيب صاحب امير مرحوم باره در "يارتحکم "انجنير نظر مورد در شما يقين خاطره ب چنان ھم

 ايشان که کرد خواھيد يقين خود و مطالعه را "حکمتيار" مورد در ھفتم قسمت و رفته افغانستان آريانا سايت صفحه به

  ؟ اند داده نظر چه کشور امير آن مورد در

 من آن يدأئت و هللا حبيب امير مورد در چنان ھم ( ايد نوشته چنين شما که است تاريخه ب اھانت نوشتن حقيقت مومند ایقآ

 در نيز اسالمی حزب رھبر "حکمتيار گلبدين "محترم داشتند، قرار دولت رأس در که اسالمی شخصيت يگانه حيث

 محمد مھر و تعھد ايشان، که بودم خوانده فيسبک ۀصفح در طرفدارانش از يکی گزارش رد که خود خاطرات کتاب

 به بنده حاال .دارد قرار شمشتو در اسالمی حزبۀ کتابخان در و ثبت نأالش عظيم قرآن در که بود آورده مثال را شاه نادر

 مھر و امضاء از اسالم دين به تعھدم و قوی مسلمان يک و عيار يک حيث من دوودا محمد شھيد که ھستم عقيده اين

 کشور بيسواد ولی مسلمان شخصيت چنان قبر تا بود نموده حکم شان برای شان ايمان و اسالميت بود، خبر خود کاکای
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 ».فرمايند را آن مقبره اعمار ھدايت و پيدا ھا وليتؤمس ۀھم با را بودند نموده سلطنت افغانستان در ماه نه که

 محمد شھيد صاحب مومند بلی ) ؟ نيست کشور تاريخه ب اھانت صاحب دگروال محترم ارشادات اين مگر خدايا بار يا

 و شود متوصل دروغه ب نبايد دارمزما اسالم دين نگاه از باشند دروغگو و کار ريا که نبودند یشخصيت چنان داوود

 باشم ننموده اشتباه اگر و است فخر ابلق شان زندگی تاريخ در که بودند نموده چنان موصوف سردار دھد فريب را مردم

 ھمين در که بوديد داده تذکر داوود محمد شھيد با ضديت در خود ۀمقال در مومند داوود محمد اسم به که بوديد شما ھمين

 موضع چنان داوود محمد مرحوم تاريخۀ برازند شخصيت آن برابر در شما چرا ؟ نبود چنان اگر ؟ بود شده نشر سايت

   ؟ نموديد را انهخصم گيری

 نبودند ايشان ، بنويسيد داريد جواب آيا ؟ شماست کار دانيد نمی اسالمی شخصيت را کلکانی  ا حبيب امير شما که اين

 راکه کشور علمای آن ۀھم شما يا و داشتند اشتراک روسھا چنگ از کشور آن آزادی جنگ در بخارا آزادی خاطره ب که

 امان که شما خود قبلیۀ  مقال در که تان افکار و شماه ب !الھی بار ؟ يدئنما می رد ،گذاشتند هللا رسول دين خادم را آن نام

   ؟ است سايت ھمين آرشيف در مقاله آن باشد شده شما فراموش اگر ؟ بوديد خوانده بر پيام را هللا

 و نمود الدينی به متھم را هللا امان زیغا دولت سقو بچه ( ... را خان هللا امان کشور گرايان ملی که شما ۀنوشت اين به و

 ملی نيز بعد سال ھزار که را شاھی آن و اسالمی ملی، دولت آن انگليس، جواسيس و ملی نواميس دشمنان مساعدت به

 از که سقو بچه مورد در صاحب دگروال الذکر فوق توصيف  .داد سقوط نمود خواھند افتخار وجودش به کشور گرايان

 صحه مستقيم غير صورته ب بود، عيار تمام باغی يک اسالمی، شريعت نگاه از و متکرر مجرم يک جزا حقوق نظر

  ؟ ميساخت الدينی به متھم را امانی دولت که نيست سقوی سوز مدنيت راناجنايتک ادعای به گذاشتن

 يحی آل سلطنت اب حبيبی عالمه ضديت « عنوان تحت سيستانی محترم نوشته پاراگراف يک به را شما توجه جا درين 

 و گوی راست و عالی شخصيت عبدالواسع، مولوی و اشغال سقويان طرف از قندھار که وقتی.... » : مينمايم جلب «

 فتوا من عليه چرا که پرسيد عبدالواسع مولوی از کلکانی هللا حبيب بردند، بکابل زندانيان جمله در را انگليسی ضد

  . )... ؟ نمودی منع من اطاعت از را مردم و کردی صادر

 روی از اگر ولی پذيرند می را آن مردم و تاريخ نباشد تعصب روی از اگر ھاست آن کار بنويسند چه ھر ھا نويسنده

 را خود که اشخاصی عده آن و شما از بنده ؟ پذيرند می را آن مردم ھم نی و خورد می تاريخ درده ب نی باشد تعصب

 و يکسره شما که سقو يا بود گذاشته هللا حبيب را خود پسر نام هللا حبيب پدر که ارمد الؤس شمارند می دانشمند و نويسنده

 حالل ۀنفق نمودن پيدا و کسب يک بودن سقو ؟ نيست خدمت يک به نويسندگان اھانت اين ؟ ناميد می سقو بچه اورا ھمه

 به بايد که است عار کردن کار ؟ داشت مشغوليت ديگر نيک کار يک ھر در يا سقو دارد فرق چه ؟ است خود فاميله ب

 خود بنياد بی ادعاھای ھمچو با شما ( که شما نوشته اين به ؟ کرد می کار چی و بود چه پدرت که داده طعنه آن اوالد

 ھم نيز کشور مليگرايان سمبل خواھانش ھوا تعداد يک نظر در که موصوف صاحب سردار اشتباه ساختن موجه برای

 ذمه تائبر را او تنھا نه کشور نجات مينار تخريب و تاريخ سوز مدنيت جنايتکار آن قبر بر ای دهآب تعمير مورد در است

 که ميوندال مرحوم مگر .سازيد می ھمسان پرست سقو خليلی، يعنی سقو بچه نوکر با را خان دوودا مقام بلکه نساخته

 کودتا اتھام به که نظامی و ملکی ھای صيتشخ کثير ۀعد يک شمول به بود راستين و بزرگ مسلمان و قرآن مفسر خود

 سردار نظر از مگر. گرديدند اعدام عبالواسع مولوی مانند ھا، سقوی ۀشيو به که نبودند مسلمان شدند نيست به سر

 ميوندوال بنده که نکند خدا )...؟ مسلمان نا ميوندوال شھيد و بود مسلمان کار جنايت و باغی سقو بچه خان دوودا صاحب

 ھا آن زبان از کفر ۀکلم و نمايم می را شان اسالميت شھادت و بودند مسلمان ايشان بدانم مسلمان نا را ارانشھمک و

 باالی محکمه حکم ھا العموم مدعی داشتن با صالحيت با ۀمحکم حضور در کشور قوانين به مطابق ولی نشده شنيده
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 اين در بودم می مرحومان آن ۀورث عوضه ب بنده اگر ندبود گرفته کار احتياط بسيار از آن در و است شده تطبيق شان

 مرحوم کودتای از ھا آن دليل چه وبه چرا دانم نمی ولی کردند می کودتا بلی که نمودم می ادعا افتخار بسيار به شرائط

  ؟ نمايند می انکار ميوندوال و خان محمد خان

 شجاعت را سقو بچه يعنی متکرر مجرم و ماران داره و رھزنان سردسته جنايتکارانه اعمال گرا( شما فرموده اين در

 پسر شھيد خان اکبر سيد و عبدلواسع مولوی ، خان اکبر غازی اسالمی و افغانی شجاعت و اعمال پس نمود، قلمداد

  ؟ نمود توصيف ميتوان چطور را خان ببرک غازی

 استخوان يا نعش که است داده اخطار نیغ اشرف به پرست سقو اوباشان گروپ که يافتم اطالع کابل از اکنون ھمين

 فاقد ھای ستمی و اجنبی اجيران اين از زيادی تعداد .گردد دفن مرنجان تپه در روز ده ظرف در بايد سقو بچه ھای

   ) ...ميباشند نيز خان نادر محمد افغانستان نجات قھرمان مقبره تخريب خواھان ملی وجدان

 ھم بنده بدھند ،دھند می که یعنوان ھر دارند دوست که را کسانی دارند حق رکشو اقوام ۀھم و کشور مردم از يک ھر

 شک شما باشم می قائل نيز ديگران و خان اکبر محمد وزير مرحوم به قايلم احترام کشورم بزرگان ۀھم به کهنچنا

 . دارم احترام باشند اشتهد احترام آن به و داشته قھرمان دھند می حق خوده ب که ھم ديگر قوم ھر از ولی باشيد نداشته

 آن اجساد که محلی از ولی ؟ بنويسم چه دانم نمی اند خوانده یئھوا سخن را بنده ۀنوشت کاظم عبدهللا سيد دوکتور که اين

 يا و واقعيست بنده حرف که شد خواھد معلوم گرديد دفن ديگر جای در و شد پيدا شان ھای استخوان و شده دفن ھا

   ؟ نمايد قضاوت تاريخ را حرف اين بگذار ؟ سنجيده نا و یئھوا

 مردم اکثريت بل شمالی مردم که تنھا نه خان هللا امان برابر در که اينست آن دانم می آوری ياد قابل که را نکته يک

 شوريده ھمه و ھمه و غزنی و قندھار بين ھای یئزالغ و پکتيا و شمال و ھرات و قندھار الی مشرق سمت از کشور

 خاطره ب که شنسب خان الدين امير مرحوم خاطرات کتاب چنانچه،  رفته تذکر آن از کشور تواريخ اکثريت در که بودند

 . است دقت قابل نيز بودند ورزيده صلتامو کندھاره ب جرمنی در افغان محصلين از ای عده با خان هللا امان از دفاع

 و رسيده واليت به واالن شمالی از نفر چند که اين و سی بی بی راديوی در حبيبی عالمه مرحوم صحبت آن بر مزيد

 ؟ است توجه قابل بودند گرفته دسته ب را بود ھا یئزا محمد سلطنت مھد و مھم واليات از که را واليت آن امور زمام

 کافی سواد عدم يا بود انگليس کار که اين بود نداشته چندان طرفداران ھم خود پدری واليت در حتی خان هللا امان که

 آن در حبيبی ایقآ و ؟ نظری تنگ و تعصب ۀزاوي از نی ؟ شود پرداخت آن به طرفانه بی بايد که اليستؤس مردم

 کردم می کار مطبوعات درکه  را بنده قندھار در کلکانی هللا حبيب حکومت داران وظيفه که بودند فرموده خود صحبت

 روس و انگليس دولت مورد در ( نمودم الؤس تعجب با ؟ کرديدن الؤس شما چرا پرسيدند و زده صدا چی اخبار نامه ب

 سياست که نمود اشاره خنده با صاحب عالمه ،، يدئنگو چيزی انگليس و روس دولت مورد در گفتند ) ؟ بنويسم چه

  ) بود که است ھمين انگليس و روس برابر در اکنون تا ما دولت

 يدئنما را بیيحب عالمه مرحوم مصاحبه ۀدوبار پخش تقاضای سی بی یب از توانيد می ھستيد رخؤم و دان حقوق که شما 

 پا خود حرف به که نيستم اگر بنياد و بودم نوشته را خود شنيدگی بنده که فرمايند توجه ھم صاحب گر نگار محترم

 به اند شده هکشت کشور شاه تعھد خالف که مرحومين آن اجساد سپاری خاکه ب با را حرفم زمان مرور ولی نمايم فشاری

  احترام باعرض ؟ رساند خواھد اثبات

 

  :يادداشت

  :مانع از آن نمی گردد، تا بنويسيم" سعيد"احترام عميق ما به دگروال صاحب 
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از آن جائی که می دانيم ، از يک سو تکان ھای بزرگ اجتماعی از نوعی که طی چھار دھۀ اخير کشور ما با آن دست 
 علت عصبيت ھا، کينه ھا و خصومت ھای جاری بين نيروھای درگير اجتماعی، زمان به گريبان است، نمی تواند به

مناسبی جھت طرح مسايل مبرم تاريخی باشد و از طرف ديگر از کنه اھداف سايت و ابسته به استخبارات المان يعنی 
جھت کسب منفعت ن دکان اطالع داريم که برای آنھا تشبث به فعاليت ھای نشراتی چيزی به جز باز کرد" افغان جرمن"

 خودشان و تطبيق برنامه ھای استعماری معنا و مفھوم ديگری ندارد و از ھمه باالتر اکثريت کسانی که ھای شخصی
می خواھند به ارتباط يک قضيۀ تاريخی چيزی بنويسند يا عاليق شوونيستی و سکترسيتی کور شان نموده، يا به مانند 

در آخور بيگانگان دارند و يا ھم چيزی راجع به اصول و اساسات تاريخ نگاری به تا ھنوز سر " سيستانی "قاتل ملت
گوش شان نخورده، با ھزار کمک قادر نيستند، تفاوت بين واقعه نگاری و تاريخ نگاری را درک نمايند؛ پورتال 

  .د نيز وارد نخواھد شدآگاھانه به بحث در مورد چنين مطالبی وارد نشده و من بع" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"
ۀ آنھا فضائی را به وجود بياورند تا طرد ايادی خودفروخت اشغالگران و  بيرون راندن بامردم مااميد روزی برسد که 

بحث ھای تاريخی، به تشديد استخوان شکنی نينجاميده، در کنار ديگر پژوھشگران ما ھم بتوانيم داشته ھايمان را در 
  .زمينه تقديم نمائيم

 AA-AAرۀ پورتال ادا

 


