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  خان آقا سعيد

  

  ميان حق و باطل
  

حق و کسانی که در راه حق می روند، به خدا . حق نام خداوند است و يک راه وجود داردکه ، اين را همه می دانيم
  .اتکاء و بر اراده يی او تعالی تسليم و به اين معتقد می باشند که تنها خداوند مختار مطلق است

در وطن ما افغانستان بسا . حيِت اجرائی در جامعه بيشتر مسؤوليت دارند بزرگان و صاحبان صال–در اين مامول 
غم از محنت ديگران خود را بي کرده ءبزرگانی بودند و هستند که صرف به خود، خانواده و وابستگان خود اکتفا

 پول آشکار و يا که يک مشتساخته و به اين گفته که ما چه کرده می توانيم يا می توانستيم اکتفاء و بسا از اشخاصِ 
جامعه تحميل و زريعۀ گماشتگان برفشار و نا بسامانی ها را آن  به خاطر اخفای  ميکنند وپنهان از بيگانگان دريافت

زير تأثير قرار گرفته گفتار چند خدام صادق جامعه را به باد اتهام قرار داده و عده يی هم بصورت خدائی خدمتگار 
 خود را سهيم می ، ها تلفون در ضمن مصاحبهبان ها، ذريعۀ مصاحبه ها و يا هم غير واقعی را از طريق تلويزيو

غلی ام پيام افغان به گردانندگی محترم عمرخطاب است که ٢٠٠٧ جوالی ۵از جمله مصاحبه ای  شب جمعه . سازند
سی و واقعبينانه  برر همه جانبه قضايا را در آندکتور عبدالقيوم کوچی، يکی از مامورين اسبق وزارت امور خارجه،

طرز تفکر شهيد محمدداود قابل قدر بوده  غلی موصوف نزد جمهوری خواهانِ انظر نيک  .ابراز نظر فرمودند
صرف اينکه از مبلغ ششصد و پنجاه ميليون دالر تمويل پروژه های عادی و انکشافی در دوران فرخنده جمهوريت 

  .ينکه مطلع نبودنديادی نکردند، احتماًال يا زايد پنداشته اند و يا ا
، به يقين جناب دکتور تذکری داشتند» ... کمونيستان و بورس های تحصيلی «  که در مورد  بيان خودهم چنان در

، که کشور های متحابه بورس های را که به اساس همکاری و  داشته باشندکوچی نسبت به اين جانب معلومات بيشتر
 مديريت روابط فر هنگی وزارت خارجه از آن به وزارت پالن يا توافقات به اختيار دولت افغانستان می گذاشتند،

توزيع ) يعالقهوزارت های ذ( و رياست تعاون تخنيکی و اقتصادی آن وزارت بورس ها را به مراجع مربوط اطالع 
ت تعليم و وزارت های استفاده کننده ذريعه يی پوهنتون کابل و پولی تخنيک و وزارت دفاع ملی توسط رياس. می نمود
 مامول طوری بود که بعد از اخذ امتحان و يا هم محصلين . کردند محصلين و افسران واجد شرايط را تعيين می،تربيه

اگر به سوابق هريک از استفاده . ممتاز شامل کتيگوری های اول، دوم و سوم نمبر برای تحصيل اعزام می گرديدند
 به امر، ،هد شد که هيچ يک از ايشان بدون از طی مراتب امتحانکنندگان بورس ها نظر انداخته شود، ديده خوا

چه در زمان تصدی صدارت عظمی و چه در دورۀ کار شان به  ،استشاره و يا ُپرزه خط سفارشی شهيد محمد داود
  يقين دارم که فارغان اين گفتۀ بنده را تائيد خواهند کرد،.صفت رئيس جمهور، به خارج کشور اعزام نگرديده است

. لی دولت داری می پنداشتند وقانون و مقررات را پايه اساسی و اصحاکميت صرف نظر از اينکه مرحوم محمد داود 
يصورت اجباری به موسسات تحصيلی نظامی نمبر، ... بايد تذکر داد که فارغان ليسه ها به ترتيب از اول نمبر الی 

  . سوق می گرديدند
 برويد، «: ويا اين شهيد محمد داود بودند که به محصلين بايد فرموده باشند عده يی با شک و شبحه در تخيل اند که گ

رسانيده آن گاه وطن تان را تخريب و تسليم ارتجاع نموه و باز با کمونيست شويد، وقتيکه آمديد مرا بافاميلم به شهادت 
  ».آنها متحد شده جبهه بسازيد

صريح زهم اظهار امتنان نموده و می پردازم به اعتراض جناب دکتور کوچی با از اين حرف ها گذشته و از بخو
داود خان، « :  پرسيد می يکی از مامورين سابق وزارت امور خارجه که از دکتور کوچی باز هم دکتور زارع،

 پيلوت آريانا را ترور، کمونيستان را تربيه و در خانۀ ببرک کارمل و کمونيستان رفت و آمد داشت و از همچو ،گران
فردای آن روز با !  نثار می گرديد... که تلويزيون از نشر باز ماند و نشنيدم که ديگر چه چتيات » ...ت چرنديا

تعجبم درين بود که اگر . کوشش زياد با آقای خطاب تماس حاصل گرديد و من نظر خويش را باوی در ميان گذاشتم
باشد، مطالب کتاب اش با طرز تفکرش " سنگالماس در" دکتور زارع همان دکتوررحمت اهللا زارع نويسندۀ کتاِب 

و  سياست و چه کتاب اش واقعًا با ارزش ولی سؤاالتش به گفتار کسانی می ماند که گوئی از کوچه يی. سر نمی خورد
شور ما نا آگاه، از موقعيت جغرافيايی و محاط به کاز فقر و فالکت پنجاه سال پيش مردمان .  نگذشته باشدقايع جهان

 کيلومتر آن با ٢۵٠٠ بيش از ِ  بودندبی خبر، از موجوديت کشور بزرگ اتحاد شوروی و هم سرحافغانستان خشکۀ 
و از موجوديت پکت وارسا در مقابل ناتو مثليکه   در پکت سنتوپاکستان و ايرانعضويت  از ،افغانستان بی اطالع

 ، اياالت متحده امريکاۀخارج است که جان فاستردالس وزير امورين هم فراموش خاطرشان شدهندانسته و اهيچ 
امريکا آن زمان .  می پنداشت عزيز،داشتاختالف رند  روی مسئله خط ديو يگانه کشوری که با افغانستان را،پاکستان

 حايل و ۀ شان بود تا منحيث منطقاين به نفع  ضرورت نداشت و، رهبر پکت وارسا،به افغانستانِ  متصل به شوروی
  .فرونت آف باقی بماند
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د؟ اينکه از کشتار نحرف درين است که آگر ديگران می بودند، چه می کردند که شهيد محمد داود نتوانسته بودند، بکن

  آن اگر پيروان شهيد محمدداود با طرز تفکر جناب. گاه قلعۀ زمان خان و دارالمان صحبت داشتند بگذاريد بگويند
اما واقعيت امر اين است که نظر ! کتور، روان می بودند، می گفتند که اين کار زمان سلطنت بود و نه از جمهوريتد

  آوری  عده يی از مجانين تو سط وزارت دات خله از شهر کابل جمعبه امر مرحوم اعتمادی، صدر اعظم وقت
 شدگان را از راپور اعاشه نه انداخته و از آن  فوت، افسر موئظف،با تأسف. می شدندوتحت ادارۀ آن وزارت اعاشه 

. تا اينکه در دورۀ جمهوريت حين ترتيب بودجه، قلم مصارف قلعۀ زمان خان، جلب توجه کرد. سوء استفاده می کرد
  .به نشر رسيده و تکرار آن درين مقال مورد ندارد" گذشتۀ ننگين"اين قضيه بصورت مفصل در کتاِب 

، اگر مراد جناب از مالقات های باشد که مرحوم ... ارع که رفت و آمد با رهبران کمونيستان اما درين گفتار دکتور ز
ل خويش، بعضًا در حضور داشت دکتور محمدحسن شرق، با  در منز،محمدداود بعد از کناره گيری از مقام صدارت

معاون صدارت کتور شرق رهبران عدۀ از احزاب و شخصيت های سياسی بصورت علنی انجام می دادند، از طرف د
ام ديدار در داز ک واگر مقصد دکتور  زارع  .دولت جمهوری در نوشته های شان بصورت مفصل بيان گرديده اند

 وزير ببرک کارمل ذريعۀ غوث الدين فايق: زمان تصدی رياست جمهوری باشد به جواب اش چنين به عرض ميرسد
رئيس جمهور . رد جمهوريت، طالب مالقات شده بودند و نور محمد تره کی توسط ضيا مجيد قوماندان گافوايد عامه

  . با ايشان بحيث رهبران سياسی احزاب ديداری بعمل آمده نمی تواندصريحًا فرموده بودند که به هيچ صورت 
بنده که از رموز سياسی آگاهی نداشتم متعجب شده با حلقات نزديک به دکتور شرق در تماس شده طالب توضيحات 

  . بيشترگرديدم 
دولت شاهی نشرات احزاب اخوان المسلمين و پرچم را در مطبعۀ دولتی به مصارف  «: محترم دکتورشرق گفنتد

دولت جمهوری . پايه های دولت نفع می برددولت به چاپ می رسانيد و بدين وسيله از رويا رويی احزاب به تحکيم 
ضمۀ آن به احزاب سياسی اجازۀ فعاليت داده سياست صاف و شفاف داشته تا زمان تدوين قانون اساسی و قوانين من

درک اين موضوع نخواستند به صدارت مرا جعه نمايند تا به قناعت شان پرداخته می  تره کی و کارمل با. نمی شود
  .آنها می خواستند با کسب اجازۀ مالقات با رئيس دولت به خود و فعاليت های سياسی خود اطمينان حاصل نمايند. شد

اما بنام رهبران احزاب سياسی بدون موجوديت قانون . هوری در مالقات با اشخاص مشکلی نداشتندرئيس دولت جم
  . مالقاِت بعمل آيدنمی شد که قانونًا فعاليت کرده نمی توانستند،احزاب 

 کار حرف تحصيل کردگان و مامورين دولت که به سليقه های شخصی وسری به احزاب مختلف گرايده بودند،
   .دجداگانه است و دولت بدون اسناد جرمی کسی را به محکمه سپرده نمی توان

هر کس و بالخاصه تعليم . دولت از خود تا کنون حزب ندارد و ما کسی را به حدس و گمان متهم کرده نمی توانيم
  . حق مسلم شان است تا مطابق استعداد خود به وطن خدمت نمايند،يافتگان

  ».اين موضوع را تصريح فرموده اند که دفاع از وطن وظيفۀ مقدس اتباع آن استرئيس دولت جمهوری 
  

  .کار جريان دارد تا پايه گذاری اردوی ملی مدافع مطمئن کشور باشدسود مند ی ابه اساس رهنمايی ه
  . احترامًا نظر اين جانب به توجه آقای زارع و دگر دوستان رسانيده شد اميد طرف قناعت شان قرار گيرد

  
  خان آقا سعيد

  يک تن از طرفداران طرز تفکر شهيد محمدداود
  


