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 قا سعید!آخان صاحب بازهم قابل توجه جناب محترم دگروال 
 

اکتوبر شما منتشره  22اکتوبر خود به جواب ابراز نظر مورخ  24قبالً طی مقالۀ مورخ محترما! 

شما را )مندرج پشتی کتاب مختصرعرایضی، سوانح تقدیم ن نظر سنجی این پورتال وزین ضمن ستو
و به استناد آن از جناب شما سؤالی را مطرح  نمودهشما "رازی را که فایق افشاء نکرد..."( اقتباس 

این  چهار قسمت نوشته شما در کردم و آرزومند بودم که جواب آنرا ارائه فرمائید. از آنروز تاحال
ده و هنوزهم ادامه دارد، ولی همه مطالب آن حاشیه پردازی بوده و هیچ ربطی به یپورتال به نشر رس

جهت تداعی اینک را فراموش کرده اید که سؤال اصلی مسؤال اساسی من نداشته است. فکر میکنم 
به  امید میکنمخاطر بار دیگر همان قسمت را از مقاله خود کاپی کرده و بحضور شما تقدیم میدارم و 

 :ه بودممتن ذیل را نوشتخود مقاله قبلی  5و  4دریافت جواب قناعت بخش موفق شوم. درصفحه 

تا  1357ثور  7محترما! طوریکه از سوانح فوق الذکرشما برمی آید، جناب شما بعد از کودتای »

جگتورنی تا سقوط رژیم خلقی ـ پرچمی به بیشترین ترفیعات مهمه  که در عسکری ارتقا از رتبه 
دگروالی میباشد و همچنان کار کردن در پست های مهم از جمله قوماندانی امنیه والیت کاپیسا که در 

دراینجا سؤال پیدا آنوقت یک مقام بسیارحساس محسوب می شد، طی همین دوره دست یافته بودید. 
رتبه ترفیع نایل  سرطان به دو 26میشود که: چطور امکان دارد،  شخصیکه با اشتراک در کودتای 

آمده باشد و اما بعد از سقوط رژیم جمهوری، نه به حیث وفاداربه جمهوری مثل بعضی ها در همان 
روز و یا بعد از آن کشته و شهید شود و نه به زندان برود و نه از کار برطرف شود، بلکه برعکس 

اس در رژیم کمونیستی خلق و مورد تفقد کودتا چیان ثور قرار گیرد وبه ترفیعات مزید و مقامهای حس
پرچم تا سقوط آن نائل آید، برهمچو شخص چه گمان وارد خواهد شد، جز آنکه او قبالً از جمله کسانی  

 مورد اعتماد کمونیست ها بوده باشد؟؟

مقصد از سؤال فوق آن نیست که شما را در جمله کمونیستهای خلقی و پرچمی حساب کرد، بلکه ادلۀ 
حوی مورد حمایت و اعتماد یکی آنها قرار داشته اید و این واضح است که برسر آنست که شما به ن

شما قبالً بنابر نزدیکی شما با داکتر صاحب حسن شرق  و گروپ پرچمی شان دست کشیده شده بود و 
دکتور شرق با دکتور نعمت هللا پژواک و غالم جیالنی باختری »طوریکه خود شما تصریح کرده اید: 

کتاب شما( و همین دست ها شما  را  196)صفحه « شنفکری ]!![ وجه مشترک داشتندبه حساب رو

در ادامه ماموریت تا ختم آن دوره منحوس به مقام نگهداشت و ارتقای رتبوی داد و به همین دلیل 
است که جناب شما تاحال به خاطرخواه و حمایتگر داکتر شرق مبدل شده اید. محتویات کتاب شما این 

ا به وضاحت میرساند و نیزاین گمان و حدس را که شاید در نوشتن آن کتاب دست آقای شرق رابطه ر
 نیز شریک باشد، تقویه میکند.
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میدانم که جناب شما  در گریز از اصل بحث و به حاشیه بردن دست باال دارید و اما اگر خواستید 
نیست ها به مقام باقی ماندید، سؤال مرا جواب بگوئید، خوش میشوم که چگونه شما تا آخر دوره کمو

سرطان هنوزهم افتخار کرده و خود را جزء هواداران آن دوره  26درحالیکه  به اشتراک در کودتای 

حساب میکنید؟ این همان تاکتیکی است که آقای داکتر صاحب شرق همیشه با اظهار عالقمندی  به 
ثور پرده بیندازد و به نام  7کودتای  شهید داؤد خان میخواهد روی وابستگی های خود به سردمداران

 )ختم اقتباس از مقاله قبلی( «خود را بکوچۀ "حسن چپ" بزند.« جمهوریخواه»

کتاب  196 صفحه سهواً  متن فوقمن در  ،106با عرض پوزش از یک اشتباه تایپی که بجای صفحه 

را زده  9در وسط عدد  0، بجای در جوار هم قرار دارند 9و  0)چون عدد  ریفرنس داده بودمشما را 

را دال برمریضی فکری و  تایپیا این اشتباه ، ولی شم(نگردیدمخر آخود در متن و متوجه اشتباه 
« . دعا میکنم خداوند به شما شفاء عاجل و کامل عنایت فرماید؟»دماغی من دانسته و نوشته اید که: 

اگرچه الحمدهلل تاحال مشکل فکری ندارم، اما بازهم دعای شما را از خدای بزرگ درحق خود 
و به امید اینکه با تصحیح این اشتباه تایپی به اصل  ی شماابا تشکر ازاین دعمستجاب میخواهم. لذا 

دکتور شرق با دکتور نعمت هللا پژواک »: که را اعتراف خودکتاب خود رجوع فرمائید و این  106صفحه 

  .دریابید «و غالم جیالنی باختری به حساب روشنفکری ]!![ وجه مشترک داشتند

جلب کنم که خود شاهد  87میخواهم بار دیگر توجه شما را به متن دیگر کتاب شما در صفحه عالوتاً 

در زمان جمهوری که روابط نزدیک شما با گماشتگان خلقی و پرچمی حتی ثبوت  مبنی برواضح 
، محسوب میشوددانسته اید، سرطان و مستحق دورتبه ترفیع  26شما خود را جزء کودتا چیان 

من تا باختری صاحب واقعاً وزیر مدبری بودند. چنان ژست سیاسی از خود نشان دادند که »: که نوشته ایدطوری

و ضمن صحبت شان مرا متوجه ساختند که: ، نادیده بگیرم کرده بودمن قبول اکنون هم نمیتوانم احترامی را که برای شا
"از جنجال و کشمکش تیر شوید و عوض آن سعی کنید که ]با پرچمی هایی که از آنها در کتاب نام برده اید ـ کاظم[ 

ت را همکاری کرده و ماهوار یکصد نفر از عساکر خود را با اعاشه و یکنفر صاحب منصب و دیگر ضروریا
ازطرف ریاست کانال تهیه داشته و بدسترس ما قرار دهید و بدون آنکه بودجه علیحده ازطرف دولت در اختیار ما 

 ...«قرار گیرد ]یک عمل غیرقانونی از نظر اداری[، تا دشت بگواه را آباد کنیم]!![" 

عطف   هاز جمل)یکه بعضی ادعا های شما را ست تا کسانتأکید من بر این موضوع از برای آندلیل 
 بنا بر (ۀ جمهوریرتخریب منار نجات در دوحبیب هللا کلکانی و نیز یافتن قبر بهشهید داؤد خان توجه 

، میداده اندسرطان و حامی نظام جمهوری مورد استناد قرار  26تجلی شما به حیث یک کودتا چی 

حقیقت زمان تخریب منار نجات از که  . خوشحالمبدانند که این نوع استناد پایۀ چوبین دارداکنون 

سه سال قبل  که 1392فغانستان فردا" مورخ جوزای نوشته استاد شاه محمود محمود منتشره "اطریق 

 ه است.یافتبیشتر وضاحت  حاالاز داغ شدن این قضیه به نشر رسیده بود، 

جناب شما مت ضمن امیدواری به دریافت پاسخ شما به اصل سؤال، بیمورد نمیدانم که خدبهرحال 
خاطر نشان سازم که من شخصاً با محترم غوث الدین فایق هیچگاه قبل از زندان آشنا نبودم و فقط بار 

و از آن تاریخ تا  یآنهم به قسم تعارفی و معمولداشته واول در زندان یکی دوبار باهم صحبت مختصر
 دارند و یا خیر. و آیا هنوزهم حیات  هستندکه ایشان در کجا  آگاهی ندارمامروز هیچ 

دلچسپ بود  برایم بسیار شماضمناً یادآور میشوم که این پراگراف در صفحه سوم ـ قسمت چهارم مقاله 
بصفت این که چطور قوماندان امنیه کاپیسا شدم: بنده ]خان آقا سعید[ در والیت بغالن »که نوشته اید: 

در آن لیسه که غیرنظامی بود، تدریس مسائل نظامی برای چه ـ  ]در لیسۀ بغالن مرکزیمعلم نظامی 
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که در زمان قومی  ؟؟ نشود که خدای ناخواسته شما در امور ملیشه سازیهدف صورت میگرفت
 کهمی نمودم ایفای وظیفه  [توظیف شده باشید!به حیث معلم نظامی نجیب به اوج خود رسیده بود، 

مصالحه ملی را دکتور نجیب هللا اعالن نموده در ضمن دوست عزیزم معتصم باهلل خلیلی ]یکی از 
شتند. موصوف بنده را بحیث قوماندان والی کاپیسا گما ا[ را بصفتاقارب نزدیک محترمه خانم شم

ا دربر تقررم چند مدت ر عضو حزب نبودم،امنیه خود به دوکتور نجیب هللا معرفی نموده بود، چون 
امنیتی داشت فراوان از نظرو آغای خلیلی مشکالت گرفت که وزارت امور داخله آن را نمی پذیرفتند 

 شد که از والیت متوصل به توجه خاص دکتور نجیب شده و جداً تقاضا تقررم را نموده بودند و سبب
و یس شعبه عدل وقتیکه نزد مرحوم عبدالحق علومی رئ ،عه شفر بمرکز بخواهندذریرا ن بنده بغال

ایشان فرمودند که فوری همین حاال نزد گالبزوی برو تا شما را بوظیفه  ،مرکزی رفتم دفاع کمیته
 «[.ه شوددر اصل مقاله مطالع ادامه]....اعزام نماید

 

نوامبر  7منتشره ) محترم دگروال صاحب سعیددر ختم قسمت چهارم که را باال متن  !خواننده عزیز

از این  را خود حدیث مفصل ائید ومطالعه فرمآخر تا است، به نشر رسیده  (یعنی دیروز این پورتال
]آنچه  )پایان( !با حدس و گمان قریب به یقیین با من همنوا شوید از ورای آن نیزشما  تا بخوانیدل مجم

است، از این قلم نمایش یافته  سرخ رنگمقصد جلب دقت ببه  آنچهو در نقل قولها بین براکت آمده 
 [.میباشد
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