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 ۰۷/۱۱/۲۰۱۶          ان آقا سیدخ
 

 قابل توجه جناب محترم
 

 !دوکتور صاحب سید عبد هللا کاظم
 

 سمت چهارمق
 

  .همه مستحقین بشمول معین صاحب وزارت امریه وزیر صاحب را تعمیل و موتر های جدید را به هنگر اعزام نمودند
و بوزیر  بد بختانه یکی از رفقای ما تبدیلی موتر خود را قبول کرده نتوانست و آن را بخود کسر شان تلقی نموده 

صاحب کاغذ معروضه را داده بود تا موتر ایشان را تبدیل نکنم ، بنده ورقه عرض شان را که برایم رسیده بود بوزیر 
ممکن  امورین دولت برده و گفتم که در کار دولتی استثنیقانون م 9صاحب دوباره غرض هدایت ثانی مطابق ماده 

 .شده نمی تواند و باید نشود
پیشانی شان ترش شده چیزی نگفتند و بنده هم از دفتر شان خارج شده بکار های خود مصروف و اکیدآ امر استرداد 

برنگ سیاه بدریوری گل  569 موتر رفیق خود را داده و موترش را همکارانم آورده و یک عراده موتر والگای نمبر
آغا دریور شان را که قبآل از آن موتر معاون مالی قوای کار استفاده می نمود را برایش اعزام نموده از محترم گل 
آغا خواستم اگر مشکلی از نظر تخنیکی در موتر موجود باشد را رفع نماید موصوف گفت که از نظر تخنیکی موتر 

سابقه است که رئیس صاحب این مودل را خوش ندارند ، گفتم خوش داشتن رئیس مشکل نداشته و فعال و مودل 
صاحب مهم نیست مهم فعال بودن موتر است و موتر را دریور با خود بغرض استفاده شان برد ولی رئیس صاحب 

ده و را نکرو بنده پروای استر داد موترش  که دوست مهربانم بودند و هستند آن موتر را مسترد کرده و نپذیرفتند 
سبب رنجش آن دوست مهربان خود را بخاطر بهبود کار فراهم نموده و ایشان از جمله معتمد ترین و نزدیک ترین 
دوست در آن زمان بوزیر صاحب بودند در زمانیکه بریاست میخانیکی مقرر شدم ایشان بر عالوه ریاست اداری 

 .زیر صاحب را نیز به پیش می بردندبعوض بنده یاوریت و
جریان و قضیه موتر را وزیر صاحب در نقد کتاب بنده ,, بنام رازی را که فائق افشاء نکرد ! ،، تحت عنوان کتاب 

صفحه با دشنام دادن به بنده مجددآ در  17قبلی خود ,, رازی را که نمی خواستم افشاء نمایم ،، با اضافه نمودن 
وتر ها واستر داد موتر های جدید از طرف بنده از آن شخصیت کتابخانه دانش در پشاور بچاپ رسانیده و از موضوع م

محترم نیز یاد آوری نموده اند چون فعآل آن کتاب نزدم نیست تا نقآل نوشته وزیر صاحب را می نوشتم جای خوشیست 
سپورت رانکه محترم دوکتور کاظم آن را داشته با مطالعه آن حقیقت را دریافت خواهند نمود که تبدیلی ام از مدیریت ت

ریت وریاست میخانیکی به آن دلیل بود ، چون کارگران شاهد روز مره کار و فعالیت و تالش بنده در تحکیم نظام جمه
 .و تحقق اهداف آن نظام بودند

تبدیلی ام را آن هم درنظام جمهوریت و در بدل خدمت صادقانه بکشور را توهین بخدمت گاران صادق کشور دانسته 
شده و می خواستند بخاطر بنده دست به مظاهره بزنند مجبورآ بخاطر ترس از اینکه به بنده مدرک  ، سبب رنجش شان

ضد جمهوریت تراشیده نشود و بکدام جنجال گرفتار نشوم نزد دوکتور صاحب شرق بصدارت در ساعت بین عصر 
یاست میخانیکی بخاطر و شام رفته حین پذیرفتنم موضوع را گذارش داده و تشویش خود از مظاهره کارگران ر

برطرفی برای شان در میان گذاشتم ؟ خوب بخاطر دارم که برایم گفت ما و شما مردم غریب و بیچاره هستیم ، شاه 
کشورما که چهل سال در کشورسلطنت کرده بود و از خانواده امیر دوست محمد خان بود ، کسی بخاطر سقوط آن 

تو چکاره هستی که بخاطر تو  ابرو نیاوردند که کی بود و چه شد ؟ متوجه نشد که مظاهره نماید و اصآل خم به 
کارگران مظاهره نمایند ؟ شاید دست هایی باشد که بنام شما مظاهره را آغاذ نمایند وقتیکه از ساحه میخانیکی برآمدند 

 .کرده ودست پاک ترا سازند زمزمه  خواست های خود را شعار گونه
صدا بخانه خود رفته اگر دولت بشما کار داشت ، شما را بکاراستخدام می نماید اگر بهتر است بکوشید بدون سر و 

 .گیر و آرام در منزل خود زندگی کنکار نداشت معاش خود را ب
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با شنیدن فرموده شان که بار اول بود با ایشان از نزدیک روبرشده و تبادل نظر داشتم متوجه شدم که انسان شکسته 
ر خیلی با درک و خوب و مهربان است و فرموده شان از نهایت صمیمیت بود که برایم هدایت آرام و یک سیاست مدا

داده بودند افسوس که رئیس دولت با مطالعه و شنیدن راپور های مختلف از چینل های مختلف چنان شخصیت صمیمی 
اع کشور و جهان عاجز و دوست نزدیک خود را از دست داده و قدرت را به سیاست مداران نلغه که از درک اوض

 بودند را مساعد نمود 
بلی جناب دوکتور کاظم هیروی شما بنده را بنابر عدم رعایت هدایت شان بطور استثنی از ریاست میخانیکی بر طرف 

 .باشم هدایت دادند که در خانه خودو 
     :بنده چنین اتهام وارد نموده اید در حالیکه شما بی خبر از قضیه بخاطر بد نامی

ه به پروژآن گاه ,,رفیق !،، ) باختری ( وزیر زراعت وقت بنابر توصیه داکتر شرق شما را در آغوش گرفت و » 
 «...کانال ننگرهار مقرر کرد

بلی این است نوشته یک دوکتور که ادعای بلند باال داشته و در هرمورد قلم می زند ؟ مزید بر آن دوکتور صاحب 
واین واضح است که بر سر شما قبآل بنابر نزدیکی شما با داکتر صاحب شرق و گروپ » :ه اندکاظم در قسمتی نوشت

: >> دوکتور شرق با دوکتور نعمت هللا پژواک دو طوریکه خود شما تصریح کرده ایپرچمی شان دست کشیده شده بود 
 کتاب شما . 196و غالم جیالنی باختری بحساب روشن فکری ] !! [ وجه مشترک داشتند << صفحه 

می باشد و  164: همین حاال کتاب رازی را که فائق افشاء نکرد در دستم است و آخرین صفحه اش دوکتور صاحب
صفحه  209صفحه شان نوشته بودم نزدم موجود است که مجموعآ  17کتاب ,, از جاسوسی تا وزارت ،، که به نقد 

را می  196یاد آوری دارد نمی دانم شما کدام صفحه  ادی آن از خدمات زنان تنظیم های جه 196دارد و در صفحه 
 گویید ؟ .

 ؟ا شفاء عاجل و کامل عنایت فرمایددعا می کنم خداوند بشم
 حال تقررم در کانال ننگر هار

قبل از این که بموضوع پرداخته باشم الزم می دانم بعرض رسانم که آمریت عمومی قوای کار کانال ننگر هار در آن 
تشکیالت قوماندانی عمومی قوای کار وزارت فوائد عامه بود که تقرر و تبدل پرسونل آن از طریق  ل زمان شام

قوماندانی عمومی قوای کار صورت گرفته وبست هاییکه قابل منظوری مقام صالحیت دار می بودند را آن قوماندانی 
مومی کانال ننگرهار وزارت زراعت منظوری استحصال نموده و کار و فعالیت آمریت موصوف تحت اداره ریاست ع

 و مالداری بود .
در تقرر صاحب منصبان قوای کار وزارت زراعت و مالداری رول نداشت و وزارت فوائد عامه بود که نصب و 

 برطرفی شان را امر و نحیه می نمود نی وزارت زراعت و جناب باختری ؟
سرطان هم بدولت  26یک نفر از اعضای کودتای چون سر و صدای مظاهره کاگران ریاست میخانیکی بطرفداری 

خوب بود که فرزندانش را مردم پذیرفته بودند و هم برای دولت زنگ خطر بود که چنان موضوعات را در آن ایام 
 خوش نداشتند روی ملحوظ فوق اولیای امور متوجه بودند .

سر پرست ایفای خدمت می نمود را بمجلس  در چنان حالت پیشنهاد تقرر رئیس اداری وزارت فوائد عامه را که بصفت
وزراء رویت داده بودند طبعآ در مجلس مذکور سوال و جواب صورت می گرفت تصادفآ از موضوع این که چرا 
موتر خود را تحویل نداده بود و مدیر عمومی ترانسپورت فعآل چه وظیفه دارد حرف هایی بمیان آمده بود ؟ و آن عده 

لس حضور داشته و از موضوع اطالع داشتند و بنده را به نظر خوب می دیدند روی آن دالئل از کودتاییان که در مج
 چنان سواالتی را طرح نموده بودند که وزیر صاحب الجواب مانده بود .

بنآ شفاهی رئیس مجلس گفته بود که سرپرست ریاست اداری چون صاحب منصب است دوباره به اردو معرفی و خان 
 وظیف شود .آقا سعید بکار ت

بنده در منزل خود بودم که عسکر معاون اداری قوماندانی عمومی قوای کار آمده و گفت که معاون صاحب اداری 
قوای کار رسیدم با خوش رویی  شما را عاجل کار دارد ؟ وقتیکه نزد دگرمن غالم سخی خان معاون اداری ق . ع 

در  ی یونت ها را معرفی کنید که تقرر شما پیشنهاد شود ؟ گفتم از بنده پذیرایی و فرمودند که یکی از قوماندانی ها
 داده اند تا شما را همین امروز مقرر نمایند . خانه خود خوش می باشم ، گفت وزیر صاحب هدایت 

چون پیش بین نبودم و نمی دانستم که کجا را انتخاب نمایم ، از ایشان خواهش نمودم کدام جاییکه به بنده مناسب باشد 
ا خود شما پیشنهاد فرمایید ؟ گفت به عقیده بنده بهترین جای یونت اول آمریت عمومی قوای کار کانال ننگرهار است ر

، که فارم و باغ ها داشته و کارش آسان است ؟ چون نمی دانستم که برایم خوب است یا نی گفتم شما می دانید با بنده 
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هار مقرر شدم که در آن نی ، داکتر صاحب شرق رول داشت و نی خدا حافظی نموده و فردای آن روز به کانال ننگر
 هم باختری و دوستش دوکتور نعمت هللا پژواک .

 

 ت می خورد به پای لنگــگ اسـجاییکه سن
 یارب چه نسبت است بین سنگ و پای لنگ

 

صل به اتهام شوم خوش بختانه دیانت اسالمی بهتان اگر تربیت فامیلی به بنده اجازه می داد جاه داشت تا مثل شما متو
به اجازه شما از شما بپرسم که شما را در حالیکه خود را ضد  را به مسلمان اجازه نمی دهد . ولی این حق را دارم 

پرچمی ها و حزب دیموکراتیک خلق معرفی نموده و حبس خود را بنابر فعالیت های حزبی ضد دولت حزب 
قلم داد نموده اید ، بکدام اساس در وظیفه حساس چون نمایندگی بانک لندن در روز های اول  دیموکراتیک خلق ،

 تصدی ببرک کارمل مقرر نموده بودند ؟
اما هستند اشخاص محترمی که عادت به » :در قسمتی نوشته اید به این فرموده شما که عنوان محترم مایار صاحب 

در تصور و خیال شان می گذرد ، فکر میکنند که یک واقعیت است و آن را به مبالغه و گزافه گویی دارند و آنچه را 
حیث یک واقعیت به دیگران بیان میدارند . خداوند غریق رحمت کند استادی در مکتب داشتیم که در فرانسه در زمان 

العه نظریات محترم دوکتور صاحب با مط «میکرد و او عین مشکل را داشت ...جنگ عمومی دوم فزیک تحصیل 
 شما خود عین مشکل را دارید ؟ شما شاید محترم حبیب هللا مایار خندیده و گفته باشند که 

ثور تا سقوط رژیم  7جناب شما بعد از کودتای » :دوکتور صاحب کاظم متذکر شده اند در قسمت از مقاله خود محترم
پرچمی به بیشترین ترفیعات مهمه که در عسکری ارتقا از رتبه جکتورنی تا دگروالی میباشد و هم چنان کار  –خلقی 

یت کاپیسا که در آن وقت یک مقام حساس محسوب می شد کردن در های پست های مهم از جمله قوماندانی امنیه وال
 «طی همین دوره دست یافته اید ... ،

بلی دوکتور صاحب تنها این بنده نبودم که به چنان امتیازات نائل شده باشم بل اکثریت صاحب منصبان اردو و عده 
در اردو کار می نمودند مثل بنده شامل ای از رفقای کودتایی ما بودند که عضویت حزب دیموکراتیک را نداشتند و 

ع و تقاعد از ترفی کار و ترفیع و وظیفه بودند چنانچه شما خود که یکی از اساتیز فاکولته اقتصاد بودید می دانید که 
خود قانون داشته که در آن استثنی را هیچ دولت آورده نمی تواند بشمول حزب دیموکراتیک خلق در آن زمان هزاران 

بان مثل بنده بودند که در ضدیت با حزب موصوف قرار داشتند ولی در وظیفه خود بودند از آن جمله صاحب منص
روزی انجنیر جکرن عبدالمنان رئیس عمومی تعمیرات وزارت دفاع که از قلعه جنگی دیدن می نمود و وظیفه بنده 

بداخل آن ساحه یک راه رو بود و  قرار گاه داشت در آمریت ساختمانی ورکشاپ ها بود که آمریت ما در آن محل 
بنده طرف دفتر آمریت جهت اخذ امریه روان بودم که با رئیس تعمیرات رو برو شدم عقب خود را دید که کسی نیست 
استاده شده به بنده گفت خان آقا به صاحب منصبان بی طرف تا جاییکه می توانی بگو که از کسی نترسند ؟ هر مشکلی 

ود را به من برسانند . و صد ها هم چون ایشان در اردوبودند ، بزرگان حزب دیموکراتیک که برای شان پیش شد خ
خلق می دانند که فشار بیرونی آن حزب را متالشی نکرده است بلکه این فرزندان وطن دوست کشور بودند که از 

 فت .صمیم قلب با حزب موصوف همکاری نمی نمودند و سبب تضعیف آن حزب روز تا روز شده می ر
خوب بخاطر دارم که بزرگان حزب در اجتماعات و متنگ های خود می گفتند که او صاحب منصبان بی طرف با ما 
از صمیم قلب همکاری کنید که بعد ها پشیمان می شوید ؟ ولی در دفاع از وطن هر کی راه و روش خود را دارد و 

ارم به خالق توانای خود که بیننده همه امورات ما چه بنده چه کرده باشم می گذ تا جاییکه بتواند می کوشد اینکه 
 درظاهر و چه درباطن است .

و این که چطور قوماندان امنیه کاپیسا شدم : بنده در والیت بغالن بصفت معلم نظامی ایفای وظیفه می نمودم که 
ا را بصفت والی کاپیسمصالحه ملی را دوکتور نجیب هللا اعالن نموده در ضمن دوست عزیزم معتصم باهلل خلیلی 

گماشتند موصوف بنده را بحیث قوماندان امنیه خود به دوکتور نجیب هللا معرفی نموده بود ، چون عضو حزب نبودم 
تقررم چند مدت را در بر گرفت که وزارت امور داخله آن را نمی پذیرفتند و آغای خلیلی مشکالت فراوان از نظر 

تور نجیب شده و جدآ تقاضا تقررم را نموده بودند و سبب شد که از والیت امنیتی داشت متوصل به توجه خاص دوک
بغالن بنده را ذریعه شفر بمرکز بخواهند وقتیکه نزد مرحوم عبدالحق علومی رئیس شعبه عدل و دفاع در کمیته 

 .مرکزی رفتم ایشان فرمودند که فوری و همین حاال نزد گالب زوی برو تا شما را بوظیفه اعزام نماید
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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

 

روی تعامل به شعبه عدل و دفاع نزد مربیون آن شعبه رفته و خود را معرفی نموده موضوع تقرر خود را با همه 
عجالت آن بعرض رسانیدم مسئولین شعبه مذکور بسوال و جواب که در آوردن امنیت چه کرده می توانی ؟ عرض 

گفت که غالم فاروق کوهستانی وعده امنیت را بما  نمودم آوردن امنیت کار آسان نیست که وعده آن را بدهم آمر شعبه
داده تا اگر اورا مقرر نماییم امنیت را در آن والیت تامین می نماید ؟ عرض نمودم ایشان از زمین داران منطقه ما 
بوده و با رئیس صاحب جمهور برادرانش رابطه داشته و یکی از برادرانش که شما می شناسید و جنرال طارق نام 

 .ایشان بمراتب از بنده بهتر هستندرئیس خاد پروان است فرموده شان واقعیست داشته و  دارد 
 

 ادامه دارد
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