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  ۳۰/۱۰/۲۰۱۶          خان آقا سعید

 قابل توجه دانشمند محترم
 

 کاظم هللادوکتور صاحب سید عبد 
 

 قسمت سوم
 

از موضوع رفع تقاعد و تقرر دگروال عبدالوهاب خان ,, بعد ها جنرال ،، بحضور شان عرض و اجرآت خود را  
گذارش نمودم و در این فکر بودم که از اجراءآتم خوش شده وتشکر نمایند ، بر عکس به عصبانیت شان رو شده ، 

تو چکاره هستی که موتر قوماندان قوای کار  برایم فرمودند که شما وزیر هستید یا من ؟ بعرض رسانیدم شما . گفت
را پشت عبدالوهاب روان کردی ؟ بنده از حد خود گذشته و گفتم ، وزارت شخصی شما نیست وزارت در تشکیالت 

 .دایت داده بود و بنده عملی نمودمدولت است رئیس دولت ه
بقه رض رسانیدم عبدالوهاب خان از جمله سالطیف را در این پست تعین کنم بع با یک تبسم برایم گفت در نظر داشتم 

ص کاری ندارد و شخ دار ترین آمرین قوای کار پاک نفس ترین شخصیت هستند ، لطیف خان به اندازه ایشان تجربه
 .از خود راضیست

بعد از شنیدن صحبت و توصیه شان متوجه شدم که همکاری ام در شعبه امر شان ممکن نیست ، بنآ عصر روز دهم  
موقع را مساعد دانسته از وزیر صاحب تقاضا نمودم تا بنده را بکدام وظیفه دیگر تبدیل فرمایند  1352سنبله سال ماه 

؟ فرمودند که یک بورس سرکسازی از فرانسه و یک بورس هم از امریکا در مدیریت روابط خارجه موجود است 
ان خاموش مانده و بخنده فرمودند یک جای در کدامش روانت کنم ؟ بعرض رسانیدم مسلک بنده نقلیه است ، ایش

 .رایت پیدا کرده تبدیلت می کنمب بمناس
دو روز بعد به سعدهللا خان اکبری معاون قوای کار هدایت دادند تا بنده را بصفت معاون ریاست میخانیکی پیشنهاد 

میده ، با تجربه و دارای کند ؟ در آن زمان معاون ریاست میخانیکی دگرمن محمد نسیم خان شتلی بود که شخص فه
 دسپلین عالی نظامی بودند و بنده نمی توانستم چون ایشان در کار های روز مره به حجم ریاست میخانیکی موفق باشم 

 

 :تبصره
 

,, نا گفته نباید گذاشت که همین نسیم خان را زمانیکه انجنیر عبدالرزاق خان از طرف دوکتور شرق بصفت رئیس 
وره صدارت شان گزیده شده و رفع تقاعد شده بودند عهده معاونیت موصوف را در ریاست عمومی ترانسپورت در د

 .،،اعد مثل عبدالرزاق خان شده بودندترانسپورت عمومی داشته و ایشان هم رفع تق
بنآ در یک مالقات دوستانه که در آن روز ها کودتاییان را مردم کشور بخاطر خدمت بزرگ شان قدر می نمودند و 

ه ممنون مهربانی های دوستان و هم وطنان خود بوده و هستم از سعدهللا خان خواهش نمودم که اگر ممکن باشد بنده بند
را عوض نسیم خان پیشنهاد نفرمایید ؟ ایشان با بزرگواری تشکر کرده و توصیف و تمجید از تربیت فامیلی و وطن 

 که بخاطر هدایت خود باالی بنده عصبی نشوند .دوستی بنده کرده و گفتند شما وزیر صاحب را قناعت دهید 
روز بعد موقع را مساعد دانسته با وزیر صاحب موضوع را در میان گذاشته خواهش نمودم تا از تبدیلی نسیم خان  

صرف نظر فرمایند ؟ وزیر صاحب از نسیم خوشش نمی آمد و گفت چرا نسیم را برطرف نکنم و ترا مقرر ننمایم ؟ 
نشود که کار ریاست میخانیکی بخاطر تقرر بنده خراب شود ، ذریعه تیلفون به سعدهللا خان گفت  بعرض رسانیدم ؟

 .را به یک بست مناسب پیشنهاد کنیدو او که با خان آقا سعید مشوره کرده 
وقتیکه سعدهللا خان کار روز مره خود را بوزارت آورد با هم بموافقه رسیدیم که بنده را بصفت مدیر عمومی 

پیشنهاد نمایند ؟ این بود ماجرای برطرفی ام از یاوریت که با تاسف شما بر غلط فکر  انسپورت ریاست میخانیکی تر
 نموده و نوشته اید .
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آقای شرق کوشید تا شما را به نحوی بخود جذب کند و از شما جهت اخذ اطالعات مبنی بر فعالیت های فائق استفاده »
  «.نماید ..

ر بیان یک مطلب چندین هدف را در نظر میداشته باشند ، چون شما سیاست مدار و رابطه سیاسی اشخاص سیاسی د
هدف شما منحیث ادامه دهنده سیاست مشخص وضاحت داشته این را خود می دانید که اتهام شما در مورد بنده  دارید 

سرطان محترم  26صیت دوم کودتای بی بنیاد و غیر مستند است ولی پالن سیاسی شما ایجاب می نماید تا بر ضد شخ
دوکتور شرق آنچه تبلیغ منفی می توانید مضائقه نفرمایید و از بزرگان دولت جمهوری شخصیت دوم آن جریان را که 

ر زیر پوشش تبلیغات قرا شخصیت آگاه ، سیاست مدار مدبر و همکار نزدیک و دوست صمیمی رئیس دولت بودند را 
خوش بختانه همه جمهوری خواهان ، بروید که مرز واقعیت و بهتان از هم تفکیک نشود داده و تا آن اندازه به پیش

منجمله بنده و بزرگان جریان به دانشمندان کشور خود احترام قائل بوده چنان الفاظی را به ادرس شان نمی نویسیم که 
 .اری از حقیقت بوده و بهتان باشدع

 

 مدار چرخ حافظ مدار امید فرح از
 فضلیـدارد تـب و نـزار عیـدارد ه

 

 :کار در ریاست میخانیکی بصفت مدیرعمومی ترانسپورت 
 

روزیکه از وزارت خداحافظی کرده و رونده کار جدید خود در ریاست میخانیکی شدم به استثنی محترم انجنیر غوث 
ت تراکم کار نمی توانند در مراسم معرفی ام الدین متین معین وزارت که شخصآ از بنده معذرت خواستند که نسب

شرکت کنند و دوکتور محمد اسماعیل کریم که در کابل تشریف نداشتند همه اراکین بزرگ وزارت فوائد عامه با بنده 
در یک قطار کالن الی ریاست میخانیکی رفته و مرا به منسوبین آن ریاست با ایراد بیانیه ها معرفی نمودنده منجمله 

انجنیر عبد الحی قاضی رئیس سرکسازی و حفظ و مراقبت سرک ها و محترم نورهللا تالقانی سرپرست ریاست محترم 
اداری با بیانیه های خود مرا افتخار بخشیده و طالب همکاری آمرین و همکارانم به بنده شده و آغای طالقانی از 

میخانیکی که موی سفید همه و آمر مستقیم بنده  کانفسیوس فیلسوف چین در جمله بیانات خود مثال ها آوردند و رئیس
بودند با تذکر دوستی با پدرم مرا بازوی خود خوانده و در رهنمایی هایم در امور روز مره تعهد سپرده و مرا به 

 .ی ام شاند و بکار خود آغاذ نمودمچوک
 با یک خانم روسی بسیار زیبا  فردای آن روز مشاور شوروی ریاست میخانیکی که انسان خیلی نرم و مهربان بودند

با مترجم خود انجنیر عبدالرحیم سعیدی که بعد ها معاون فنی تصدی دوم تانکری شده بودند آمده و مشاور برایم کاغذ  
به پیش ببرم ؟ از انجنیر صاحب سعیدی پرسیدم که منظور مشاور از این کاغذ  هایی را داد که مطابق آن کار خود را

 .پالن کاری شما را آماده کرده استها چیست ؟ او برایم گفت که 
به انجنیر سعیدی کتابچه یاداشت خود را داده و گفتم که برای مشاور صاحب ترجمه نمایید وقتیکه سعیدی چند ورق 

گفتم در هر مورد که ضرورت شد از شما طالب همکاری می شوم ولی فعآل مشغول  آن را ترجمه کرد به مشاور
 .بوده می کوشم بکار های خود برسم تنظیم کار های خود

شی و دست پرسی کردی ، با همه بغل ک در همین هنگام خانم روسی با یک مزاخ خود بنده را الجواب مانده و گفت 
 .هربانی و حرفش را فراموش نمی کنمزده شدم ولی هیچ گاه مباشنیدن حرفش خجالت  ؟ با من چرا نی

 

 ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی
 تـع بافسانه بسوخـکه نخفتیم شب و شم

 

به ادامه کار طبق پالن خود در روز معاینه پارک های وسائط ثقیله و خفیفه که همه کارگران با یک شوق بیش از 
بخاطر جمهوریت در کشور سعی داشتند تا در حمایت از پالن های بنده به نحوی در اجرای یک کار ولو  انتظار

صبان صاحب منرسانیدند از همکارانم اعم از ,, داشته باشند مرا یاری می بشکل کوچک به نفع دولت نقش 
ائط سرکسازی مطابق نوعیت شان ،، که روزانه بیکار می بودند در جابجا کردن وسمامورین ودریوران انجنیران 

پهلوی هم و در پاک کاری مناطق و پارک نمودن وسائط با نوعیت آن ها مشوره نموده و مشترکآ کار می کردیم ، 
وقتیکه بدیدن پارک وسائط ترانسپورتی در پارک شان رفتم متوجه شدم که یک تعداد وسائط مدرن و مقبول موجود 
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د ، از مدیر صاحب نقلیات پرسیدم ، این وسائط زیبا چرا این جا پارک شده اند ؟ است که از آن ها استفاده نمی شو
گفت این ها وسائطی هستند که به لیالم گذاشته شده و لست شان بوزارت مالیه رفته است ، گفتم ممکن است همه فعال 

ریوران بیکار تقاضا شوند ؟ گفت بلی چرا نی ، صرف سامان آالت جزئی ترمیماتی و بطری ضرورت دارند ، از د
نمودم امکان دارد به زود ترین فرصت وسائط را آماده کار نماییم ؟ آن ها گفتند از همین حاال در فعال شدن شان می 
کوشیم . این فعالیت و ابتکار بنده نبود که همه را وادار به کار نموده باشم بلکه این همه تالش ها عشق شان بعمران 

بین ریاست میخانیکی بلکه در همه عرصه ها بخاطر آمدن جمهوریت بکشور تحت رهبری وطن بود که نه تنها منسو
تعاون و همکاری همه مردم کشور م در همه عرصه های اجتماعی و کاری  و یک نوع  محمد داوود می کوشیدند 

و به همین  دم بوجود آمده بود و بنده در ساحه فعالیت خود از احساس نیک همکاران خود از صمیم قلب خوشنود بو
به پیش می رفت و بنده بمشوره آنها امورات روز مره  مناسبت بود که کار های روز مره ما بسرعت هرچه بیشتر 

خود را پالن گذاری نموده به پیش می بردم و آن چه الزم بود از تجربه های غنی آن ها می آموختم و نظریات خود 
 .ز آن ها کهمک می طلبیدمرا با آن ها شریک ساخته و در غنی سازی آن ا

روزی با کارگران مشورت کرده از آن ها پرسیدم اگر در انتقال مواد از حیرتان و یا سمنت پلخمری با شما تعهد کنم 
که از عوائد بگذریم و موعد در انتقال اموال را تعین نماییم به نفع کشور خواهد بود ؟ آن ها گفتند اگر در انتقال مواد 

بهتر است بخاطریکه ایستادن موتر ها در جوار سرکها کدام عواید چشم گیر بدولت نداشته برعکس موعد تعین شود 
 .د که از عوایدش مصارفش بیشتر استضیاع وقت شده و باعث ازدیاد سفر خرچ دریوران می گرد

بنده پیشنهاد نمودم که برای انتقال سمنت مدت سه روز همه گفتند که درست است و از آن تاریخ به بعد وضع انتقال 
مواد سیر سعودی بخود گرفته و یونت های کار تقاضای مواد مورد ضرورت را کمتر داشتند و روحیه همکاری و 

د بین میخانیکان که ترمیم کننده وسائط ما بوده و هستن متوجه شدم که باید رابطه دوستی بین ما بیشتر شده می رفت و 
باید ایجاد شود و چنان روحیه ایجاد شود که میخانیکان و دریوران صمیمیت  و رول مهم در پیش رفت کار دارند 

بیش از حد بین هم داشته به آن منظور رفت و آمد خود را با آن ها را شروع و مشکالت شان را با جلب توجه مدیر 
حب عمومی ورکشاپ جویا شده و در حل آن توجه رئیس صاحب میخانیکی را جلب نموده و در قدم نخست در صا

بهبود وضع اعاشه آن ها توجه رئیس صاحب را تقاضا نمودم و روز تا روز وضع اعاشه شان بهبود یافت و آن ها 
ا انجامیده و بنده را خدمت گار خود این خدمت نا چیز بنده را بدیده قدر نگریسته و به صمیمیت بین کار گران م

تشخیص دادند ، رئیس صاحب با شناختیکه از پدرم داشت بنده را نهایتآ دوست می داشت وگاهی برایم می گفت که 
بنده هم احترام صمیمانه برای شان داشتم و همین اکنون که کار نامه های شان  شما را مثل عبدهللا جان دوست دارم 

 ، کارکار شک از چشمانم جاری می شود که چقدر شخصیت پاک با دسپلین وطن دوست ، عاشقرا بخاطر می آورم ا
 .فهم وبی االیش داشتند

در آن ایام ضرورت بود تا از استفاده وسائط دولتی بمنظور کار هایی شخصی جلوگیری شود بنده کارت هایی را در 
نظر گرفتم و آن ها را چاپ کرده و به وسائط آن عده از ذوات محترم وزارت که اضافه از وقت رسمی مصروفیت 

ت به پارک ها نوشته شده بود که هیچ نوع مشکل داشتند کارت ها را توذیع در کارت ها ساعت فراغت از کار و عود
وارد مینمود اجرای چنین معمول باعث شده بود تا بین ما یک صمیمیت  را ، نی بر بزرگان و نی هم بر دریوران 

 .دیگر منحیث حمایت کننده هم باشیمعمیق بوجود آمده و همه ما با هم
سائط تیز رفتار داخل پارک را آماده توذیع نمودند بنده طی دریوران مدیریت ترانسپورت و همین صمیمیت ها بود که 

پیشنهادی بوزارت تقاضای توزیع وسائط را به مستحقین نموده و امر جابجا شدن وسائط والگاه های مودل جدید را به 
 .و سبب خرسندی شان را فراهم نمودمهنگروسائط از وزیر صاحب استحصال 

کزی و دولت جمهوری اطالع دادند که بنابر ابتکار مدیرعمومی ترانسپورت و ایشان از چنین فعالیت به کمیته مر
همکاری کارگران ممکن شده است این راپور مثبت وزیر صاحب ما سبب رضایت آن کمیته شده و از طریق کمیته 

توجه مذکور بصدارت تماس شده بود تا سائر وزارت خانه ها از چنین ابتکارات در صرفه جویی از اموال دولت م
 .باشند

 ادامه دارد
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