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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 ۲۵/۱۰/۲۰۱۶          خان آقا سعید
 

 قابل توجه دانشمند محترم 
 

 دوکتور صاحب سید عبد هللا کاظم 
 

 قسمت اول
 :بدون مقدمه که مقدمه باعث ضیاع وقت است

در شرائط کنونی که کشور ما دچار بسا از مشکالت و بی امنیتی شده است بر همه ما الزم است اگر در داخل کشور 
شرائط دشوار کشور را مد نظر داشته نکوشیم تا با نوشتار سلیقه ای سبب شویم که بیشتر و  هستیم ویا بیرون از آن 

لی بد بختانه از همه بیشتر عده ای از شخصیت های علمی بیشتر مردم خود را رنجانیده و سبب افتراق شان شویم و
فرقه شد حد اقل تکشور دست و آستین برزده و می کوشند بشکلی از اشکال چنان زمینه را مساعد سازند که اگر هیچ ن

 .لسانی بمیان آید
با مهارت خاص می  همه ما با محترم دوکتور کاظم وبا مقاالت شان آشنایی داریم و می دانیم چه هدف دارند ؟ که

گپ خیسته ، تا زمینه سازی شود که  خواهند به یک طریق این زمینه را بوجود آورند که به اصطالح از گپ ، 
نویسندگان بنویسند که گویا ایشان هستند که در نوشته های خود از دیگران قوی و با دالئل مقنعه و شیرین کالمی ، 

 دم تحمیل نمایند .می توانند عقیده سیاسی خود را باالی مر
انگیزه های تخریب و اعمار مجدد منار »چنانچه بنده وقتیکه بار اول و چند روز پیشترک مقاله شان را تحت عنوان 

 .ت اختالف ایجاد منار نجات بکاهنداحسنت گفتم که با نقل از کتاب مرحوم وکیلی پوپلزایی می خواهند از شد را دیدم  «نجات

مطالعه آن شدم با خود گفتم که خداوند به عده ای چنان توان را داده که در گفتار و در نوشته  وقتیکه بدقت مصروف
احب توقع داشتم منحیث سیاست ساخته می توانند ولی از دوکتور ص های خود سفید را سیاه و سیاه را سفید ثابت 

انقالب ملی که سیاه را سیاه و سفید را ، عالم و اقتصاد دان ویکی از مدافعین جمهوریت و از پیش تازان حزب مدار
سفید گفته باشند تا مردم بدانند که در حزب انقالب ملی چه شخصیت های راست کار و راست گو دور هم جمع شده 

ادامه مقاله یافتم که اصل منظور شان از نوشتن مقاله اقامه دعویست بخاطر محکومیت  ولی درداکه با مطالعه  بودند 
ره از خاطرات قوماندان اسبقم مرحوم عبدالرزاق خان که دوست عزیز پدر مرحومم بود را در کتاب بنده که یک خاط

شمسی و در زماینکه دوست دوکتورکاظم  1379,, رازی راکه فائق افشاء نکرد ،، نوشته بودم آن هم در خزان سال 
هوری اشتراک صمیمانه داشتند در مرحوم فائق که زمانی و در دوره جمهوریت با هم در حزب انقالب ملی دولت جم

نام با دادن دش برابر نقد بنده با اضافه نمودن هفده صفحه در کتاب خود بچاپ مجدد آن اقدام و در آن صفحات اضافی 
بخودم فامیلم قوم و منطقه ام با حیات سیاسی خود منحیث دشنام نویس آن هم در نقد کتاب خودش ، خاتمه داده و دولت 

 ر. چون حیات ندارند دور از شهامت است که بیشت وجودیت خود منحیث وزیر زیر سوال برده بودند جمهوری را با م
 .از آن در مورد شان چیزی بنویسم

ولی جا دارد از دوکتور صاحب کاظم بپرسم که مقاله شان چه منظور داشت ؟ اگر بخاطر کسب معلومات بود شده 
در نظر  پرسیده و حل مطلب کنند ؟ برعکس متوجه شدم که اصآل  بنده توانست که ذریعه تیلفون موضوع را از  نمی 

دارند که بنده را بخاطر نوشتن یک خاطره عادی آن هم در زمانیکه هیچ تصور از وضیعت جاری در کشور وجود 
 .ویسنده و عامه مردم کشور بکشانندنداشت را به محاکمه دوستان ن

؟ ولی متوجه حاصل می توانند که کنند ؟ و چرا کاظم چه منفعتی رااز این چنین تصور محترم ! دوکتور صاحب 
بوقت شده طوری تصمیم گرفتند که بنده را معرفی نماید که گویا شخصیت ضد ملی و تفرقه افگن هستم؟ با دیدن 

داری اسراپای مضمون شان دریافتم که شاید استاد ورزیده بوده باشند ولی از سواالت شان معلوم می شود که تجربه 
شان در حدی نیست که باالی موضوعات قضاوت نموده و حرف خود را جامه عمل پوشانیده بتوانند ، اجبارآ بصورت 
فشرده از رابطه سیاسی شان با پسر کاکای پدر شان مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ متذکر شدم تا باشد از تصورات 

نه بجواب بنده مضمون دومی خود را تحریرومضمون دومی بی مورد و بد نام کردن دیگران پرهیز فرمایند ؟ بدبختا
انتشار   «محترم دگروال صاحب خان آقا سعید قابل توجه جناب»ماه اکتوبر سال روان تحت عنوان  24شان بتاریخ 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ابا آنکه می کوشم از بحث های شخصی دوری گزینم ، ولی گاه گاهی ایجاب می کند ت»یافت در آن چنین نوشته اند 
در حالیکه بر خالف عقیده شان این بنده هستم که به همه دانشمندان  «وضیح بعضی مسائل پرداخته شود ...بجواب و ت

کشور منجمله خود ایشان احترام داشته و همه را سرمایه بزرگ ملی پنداشته خدشه دار شدن شان را در شرائط کنونی 
  . نونی می دانم و ضیاع وقتشرائط ک ع ملی دربه نفع کشور ندانسته و چنین مباحث را خالف مناف

 .وصف آن در قسمتی چنین نوشته اند با
محترما ! الزم نمی دانم بگونه افتراء آمیز مثل شما به بحث بپردازم ، اما چون جناب شما دامن همچو بحث را باال »

 که مستند برویت تحریر خود شما میکرده اید ، نا گزیرم در مورد سوابق شما ، نکاتی را مورد پرسش قرار دهم 
 :باشد ، به زعم قدما که گفته اند
 «*** خود صفت خویش ادا می کند ...کاسه چینی که صدا می کند 

قبل از اینکه به بحث دوم محترم دوکتور صاحب کاظم که بعنوان بنده تحریر فرموده اند پرداخته باشم بهتر دانسته می 
   :»تذکر داده بودند جواب عرض نمایمشان که در مقاله منار خود  شود در قدم نخست بسواالت

 ؟عبدالرزاق خان کی بود: 1
م آن هم معلوورت بوده مسئول ساختمان یک کمپ )چگونه می توان قبول کرد که یک تورن که مسلک او ترانسپ :2

 .( در یک جشن بزرگ توظیف کردکمپ نیست کدام
از او در زمینه  می دانست که این تورن از موضوع قبر حبیب هللا آگاهی دارد که : داوود خان صدراعظم از چه3

 ؟طالب معلومات شد
ن آن وقت کار ( پیدا کردن قبر ک1341تا سال  1308 یعنی ازن نمی دانست که بعد از سی و شش ): آیا داوود خا4

 ؟«حب را نشانی و به او نشان دهدامیر صا» ساده نیست تا قبر
 : آیا این نوع نقل قول از زبان داوود خان مستند و قابل باور خواهد بود که گفته باشد .5
 : تورن عبدالرزاق خان از چه می دانست که منزل قبر کن در جوار تپه مرنجان است ؟6
 سال قبل که در کجا زندگی می کرد ، اطالع داشت ؟ 38: باز هم این قبر کن چگونه از اقامت قبر کن 7
حل مطور تورن عبد الرزاق خان موفق شد تا در همان روز قبر کن قدیمی را یافته و او را با خود آورده و او : چ8

 .قبر قدیمی را دقیقآ نشان دهد
 .روز بعد بار دیگر به آن محل برود: آیا صدراعظم در روز های آمادگی برای چنین جشن بزرگ آن قدر وقت داشت که 9

رای مراقبت امور در منطقه جشن رفته باشد ، آیا موضوع قبر کهنه برایش آن قدر مهم : فرضآ اگر صدراعظم ب10
بود که بار دیگر از تورن راجع بوظیفه محوله بپرسد و به همرایی او بر سر قبر ,, حبیب هللا خادم دین رسول هللا ،، 

م همراه بود و هدایت طرح یک برود و دعا کند ؟ عجب تصادفی که در همچو موقع شیر آقا مهندس نیز با صدراعظ
 ...شاه ،، صدراعظم به او داده باشد نقشه ,, مطابق شان یک پاد

 م از همین قبیل سواالت در ضمن آن با نوشته استاد نگار گر نیز مراجعه و نوشته اند .
و من متعجب شدم و  استاد محترم آقای نگار گر ، طی یک نوشته خود از همچو ادعای خان آقا سعید نقل قول کرد 

 «ضمن تبصره کوتاه نوشتم ...
: به این پرسش شان می پردازم که نوشته اند عبدالرزاق خان کی بود ؟ ایشان پسر عبداالحمد خان سناتور دوره 1

ر خان والیت پنجشیر و در آن زمانیکه پدر شان سناتور والیت کاپیسا شده بودند ، شاهی و از منطقه دشتک لنگ
از جمله ولسوالی های والیت کاپیسا در دوره سلطنت بود که به همین منظور مردم والیت کاپیسا پدر موصوف  پنجشیر 

عده ای از خانواده های بزرگ را به مجلس سنای کشور منحیث سناتور قبول و معرفی نموده بودند و خانواده شان مثل 
کشور در دوره امیر عبدالرحمان خان بسعایت مستوفی الممالک مرزا محمد حسین خان بدربار امیر عبدالرحمان خان 
راه یافته و لقب خان در ولسوالی پنجشیر را بفرمان امیر موصوف بدست آورده و الی سلطنت شاه اسبق کشور در 

ای عبد الرزاق خان را که موسفید نورانی و سکندر خان نام داشت و در تاشقرغان قدرت رابطه داشتند که بنده کاک
زندگی می نمودند را دیده ام که بدیدن مارشال شاولی خان رفتند و بدون معطلی پذیرفته شدند وقتیکه پرسیدم با مارشال 

 .صاحب یکجا وظیفه داشتند صاحب چه رابطه ای وجود دارد ؟ فرمودند که دربار امیر حبیب هللا خان با مارشال
اما خود عبدالرزاق خان ایشان بعد فراغت از رشته استحکام مکتب حربیه به غند استحکام که پدرم نیز صاحب منصب 

به قوای کار غند مذکور ارتقاء و شامل خدمت مثل سائر افسران در آن قوماندانی  1333آن غند بودند موظف در سال 
اق خان با محترم انجنیر غالم رضا کوهستانی برادر مرحوم غالم علی آهین وزیر عبدالرز 1344شده و در سال 

حکومت اعتمادی یک جا غرض تحصیالت عالی عازم امریکا شده بعد از اخذ دپلوم ماستری بکشور عودت و دوباره 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اندان ع و بعدش قومعبدالرزاق خان بوزارت دفاع تبدیل در رتبه لمری بریدمنی ابتدآ مدیر عمومی تعمیرات وزارت دفا
 یونت در آن وزارت بودند ...

چگونه می توان قبول کرد که یک تورن که مسلک او ترانسپورت بوده مسئول ساختمان » : در سوال خود نوشته اند 2 
 «کمپ ( در یک جشن بزرگ توظیف کرد یک کمپ ) آن هم معلوم نیست کدام

این شما هستید که خود را نا دانسته از موضوع معرفی می فرمایید در حالیکه همه مردم افغانستان می دانند که 
موضوع جشن و کمپ با هم رابطه داشته و کلمه کمپ به کمپ های چمن حضوری کابل که جشن در آن مناطق بر 

ورت خوانده اید تورن ترانسپورت نی بلکه پاه می شد نوشته می شود و مرحوم عبد الرزاق خان راکه تورن ترانسپ
 تورن استحکام و قوماندان یونت کار با موجودیت در حدود یک هزار نفر بودند .

ز او داوود خان صدراعظم از چه می دانست که این تورن از موضوع قبر حبیب هللا آگاهی دارد که ا»پرسیده اید  :3
 «؟در زمینه طالب معلومات شد

ی از معلومات منسوبین تحت اداره خود آگاهی نداشته و به آن ها وظیفه می سپارند ؟ موظف مسئولیت قائدین نظام
دارد موضوع را بپرسد و بعد آن در اجرای احکام اقدام نماید ، چنانکه عبدالرزاق خان پرسیده بودند که قبر امیر 

 صاحب شهید در جالل آباد است .
( پیدا کردن قبر کن آن وقت  1341تا سال  1308عد از سی و شش ) یعنی از آیا داوود خان نمی دانست که ب»: 4

 «؟ حب را نشانی و به او نشان دهد <<کار ساده نیست تا قبر >> امیر صا
پیدا نمودن قبر کن بشما کار مشکل و دور از تصور است ولی همه مردم کشور ما می دانند که قبر ها از خود قبر 

 قبر کن ها با شعب دولت در رابطه و صدراعظم وقت کشور دانسته حکم فرموده بودند . کن داشته و یک طوری
 «.ابل باور خواهد بود که گفته باشدآیا این نوع نقل قول از زبان داوود خان مستند و ق»: 5

 چرا نی و به چه دلیل قابل باور نباشد ؟
 «ر کن در جوار تپه مرنجان است ؟تورن عبدالرزاق خان از چه می دانست که منزل قب»: 6

قوماندانان افراد تحت اداره داشته در هر موضوع آنآ از آن ها می پرسند و قبر کن ها معموآل در نزدیک قبر ها منازل 
 شان می باشد .

 «کجا زندگی می کرد ، اطالع داشت ؟سال قبل که در  38باز هم این قبر کن چگونه از اقامت قبر کن »: 7
قبر کنی تا حدودی میراثی بوده و قبر کن ها همه با هم رابطه داشته و از ادرس یک دیگر خود با خبر بوده و بزرگان 

 خود را می شناسند .
چطور تورن عبد الرزاق خان موفق شد تا در همان روز قبر کن قدیمی را یافته و او را با خود آورده و او محل »: 8

 «دقبر قدیمی را دقیقآ نشان ده
در آن زمان دگر جنرال ارکان حرب سید حسن خان در راس ستردرستیز کشور قرار داشت که در تطبیق اوامر خود 
لحظه ای فرو گذاشت نمی کرد و صدراعظم داوود خان هم شخصیتی نبود که قدرتی در برابر امرش تعلل بتواند بشما 

ودید ویا هم چند سال محدود در دوره دیموکراسی قبولش مشکل است بخاطریکه یا در خارج به تحصیل مصروف ب
 استاد پوهنتون ولی منسوبین عسکری می دانند که امر یعنی چه و اجرای آن در چه زمان ؟

روز بعد بار دیگر به آن آیا صدراعظم در روز های آمادگی برای چنین جشن بزرگ آن قدر وقت داشت که »: 9
 «محل برود

 ایت فرموده بودند .بلی ، وقت داشتند که هد
فرضآ اگر صدراعظم برای مراقبت امور در منطقه جشن رفته باشد ، آیا موضوع قبر کهنه برایش آن قدر مهم »: 10

بود که بار دیگر از تورن راجع بوظیفه محوله بپرسد و به همرایی او بر سر قبر ,, حبیب هللا خادم دین رسول هللا ،، 
که در همچو موقع شیر آقا مهندس نیز با صدراعظم همراه بود و هدایت طرح یک برود و دعا کند ؟ عجب تصادفی 
 «،، صدراعظم به او داده باشد ... نقشه ,, مطابق شان یک پاد شاه

در عسکری معمول است وقتیکه امر و هدایت از طرف شخص صادر می شود ؟ تعقیب آن در اسرع زمان وظیفه 
نموده باشد را برطرف و جهت تحقیق به محکمه و یا اگر عدم تطبیق امر عادی  شخص قوماندان بوده و کسیکه تعلل

 .مدت و یا طویل المدت منجر می شودباشد بجزای انضباطی از قبیل حبس قصیر ال
وجود شیر آغای مهندس مدیر عمومی تعمیرات وزارت فوائد عامه چه که همه وزرا و یا معینان شان در آن ایام به 

و شنیدن هدایتش کار ضروری بود و یومیه هدایت صدراعظم از طریق قوماندان یونت کار به آن  تعقیب صدراعظم
ها محول و همه نقشه های ساختمانی همه وزارت خانه ها را مدیریت تعمیرات وزارت فوائد عامه که در آن زمان 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رگ کشور در موقع جشن از و مصروفیت کاری اشخاص بز تشکیالت شهر سازی ایجاد نشده بود را عهده دار بوده 
همه بیشتر در کمپ های وزارت خانه ها بود و بس ، نمی دانم شما در افغانستان دوره ثانوی و تحصیالت عالی خود 
را سپری کرده اید ویا در خارج اگر در افغانستان می بودید تمام این موضوعات را می دانستید به یقین می دانید چون 

م شدن بنده بهانه تراشی کنید به همه موضوعات توصل جسته اید با تقدیم عرائض فوق می قصد دارید تا بخاطر بد نا
 گذارم جواب مضمون شما عنوان خود را به بحث ثانی

 
 وسالم   ،یار زنده و صحبت باقی
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