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 جعلی بودن نامۀ منسوب به مرحوم 

 یمستغنخان دگرجنرال عبدالکریم 

 ،جناب خان آقا سعیداعد، متقصاحب دگروال  همکار گرامی پورتال و 6112جوالی  66مؤرخ ۀ لمقا

جعلی بودن نامۀ منسوب به مرحوم دگرجنرال  مبنی برشتۀ ایشان را در حالی که محتوای نو. ندمارا خو

بدین منظور . ارزیابی نمایمسایت خاوران را  انتشاردادۀعبدالکریم مستغنی، تأئید میکنم، میخواهم متن 

 . قا هنری را از نظر گذشتاندمسید آ را باز کرده و مقالۀ آقایوبسایت خاوران 

ندان فرقۀ هفدهِ بودند و قوم "نرالتورنج"اختم، که زمانی جنرال صاحب مستغنی را شنشخصاً من 

در آن  ،خلیل هللا معروفی منِ  .یاد میگردید "ل اردوی هراتقو" اردوی آن زمان به نامهرات، که در 

ریاست عمومی " در "مدیریت عمومی خدمات تخنیکی"عاون بودم و به حیث م   "منبریدی ړلم"زمان 

ریاست . در واقع این مدیریت را کفالتاً پیش میبردم میکردم وکار  "زارت دفاع ملیخدمات تخنیکی و

خدمات تخنیکی یک ریاست جدیدالتشکیل در وزارت دفاع بود و وظیفه اش نظارت تخنیکی تمام 

 .ته تا والیاتقطعات اردو ــ از مرکز گرف

هر سال هیئتهائی را جهت معاینات تجهیزات و وسائل  دفاع خدمات تخنیکی وزارتعمومی ریاست 

این هیئت هفت نفری یک  1621سال تابستان در . تخنیکی قطعات اردو به والیات میفرستادحربی و 

هفت نفر متخصص رشته های موتردار . روانۀ فرقۀ هفده هرات گردید و رئیس هیئت من بودمریاست 

و به مجرد  گشتهعازم هرات و استحکام  و زرهدار و توپچی و سالح پیاده و مهمات و مخابره

 ،ندان صاحب فرقه، تورنجنرال عبدالکریم خان مستغنی، به حضور قومهراتمواصلت به فرقۀ 

ما با نام و نشان اردو میسر گردید و  این جنرال ضمن این سفر سه بار شرف دیدار. مشرف گردیدند

ورزیدگی این جنرال خوشنام شنیده تهذیب و و انضباط و اخالق از صالبت و  اعضای هیئت آنچه را

 .بودیم، عمالً تصدیق کردیم

را که باغی  "کوت لمیځ"احب کوتی مفشن ؛ و قومندان صرقهمدت یک هفته در آنجا بودیم و مهمان ف

را در اختیار ما  26ضمناً یک جیپ روسی گاز . داشت، در اختیار ما گذاشتو آراسته سیع و منزه و
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نه به مهمان فرقۀ هفده بودیم، روزا در مدتی که. دار ما مقرر گردیدو یک دگرمن فرقه مهمان قرار داد

گذشت و گذار ؛ و بعد از ختم کار فرقه میپرداختیمو مهمات  و تجهیزات ام دیپوهای وسائلمعاینات تم

هرات ــ از مصالها گرفته تا  ریخیتأباعظمت و آبدات . گشتمیمیسر  هرات باستانیزیبا و شهر 

دورۀ نقاری  که از عجائب "سنگ هفت قلم"مسجد جامع و گازرگاه شریف و زیارت پیر هرات و دیدن 

در آخر  .را از نظر گذشتاندیم و اوزنبارها و غیره و غیره ــ لدینلعۀ اختیاران است و قف یندرتیموری 

 .نصیب ما گشتدر سرحد ترکمنستان هم م قلعه و اسالهفته که رخصتی بود سفری به تورغندی 

خود را به  و روزی که باید راپور. ق گذشتخالصه که یک هفته کار و سیاحت و خوشگذرانی مثل بر

به حیث رئیس هیئت راپور . شدندان صاحب تقدیم میکردیم، باز شرف مالقات ایشان میسر محضور قو

ز مواصلت به کابل و عرض کرده و راپور مفصل را بعد ا معاینات را شفاهی به حضورشانمختصر 

 .به تفصیل یادداشتها وعده کردیم ارزیابی

 در قطعات یتخنیکچار سالی که به گشت و گذار  به حضورشان عرض کردم، که هیئت در تمام مدت

پاکیزگی و وضع اصولی نگهداشت و حفظ و  به ، هیچ قطعۀ اردو راودهمرکز و والیات مصروف ب

 !!!ه استدفرقۀ هفده ندی درو مهمات وسائل و تجهیزات حربی  مراقبت

و . با تبسم ملیحی ابراز خرسندی کردندین راپور یدن انبا شجنرال صاحب که انسان باتمکینی بودند، 

  .ترفیع کردند ، بالاستثناءصاحبمنصبان مسؤول قطعات هرات همان سالتمام شنیدیم، که  داً بع

صفت شاذ  اینبودند؛ که  ع افغانستانوزارت دفاخوشنام بسیار جنرال صاحب مستغنی از شخصیتهای 

 :زبانزد تمام اردو بودو ممتاز ایشان 

 و صالحیت مسلکی انضباط آهنیندسپلین و ــ 

 اخالق نکو و ادب کالمتهذیب و دامن پاک و ــ 

 ــ فهم و دانش و قلم

انسان پاکدامن و از آن که شخصاً  و خاطرۀ نیکی،تجربه  در اردو، و کودر نظر گرفتن این آوازۀ نبا 

 .آقا هنری را خواندم و نکوسیر داشتم، رفتم و نوشتۀ محترم سیدباصالبت 

های رویداد"از کتاب  "برگرفته"آقای سید آقا هنری  صاحب مستغنی را که ه جنرالمتن نامۀ منسوب ب

ده است، عیناً نقل و نقد رکقلمداد  "نذیر سراج"ثر تورنجنرال ، ا"افغانستان سدۀ بیست در نیمۀ اخیر

باید تذکر بدهم، که با وجودی که این کتاب در کتابخانۀ من موجود است، اما متأسفانه بدان . میکنم

ازین رو فقط به نقد متن منشور  .ممیدادآقای هنری را با آن سر  طه توسدسترس نیافتم، تا متن نقل شد

  :متن نقل شده ستو این. فاء میکنماکتدر خاوران 

که حس  قرار .می نمایماستهدأ که روزانه من از شما  یراکارهائرهبر محترم »

در پشت پرده مشوره و کنکاش می کنید، نمیدانم چه ضرورتی  انرامیکنم شما 

بهتر نیست مرا از وظیفه سبکدوش ساخته  ایابه این طرز اداره موجود است؟ 

ر اشکا و اوریدصحنه  برویکه در پشت پرده و در خفا با شما کار میکنند  انهائیرا

 .نمائید اجرای عملبا اوشان 

به نام رفقای انقالبی یاد میکنید، مردمانی هستند  شمامحترما کسانی را که 

 اغاز در. که در این ظرف مدت کوتاه شما و انقالب را بدنام ساخته اند بی عرضه

 خودت مردم افغانستان از% 09جمهوریت اگر رأی گیری صورت می گرفت 

شود دو فی صد رأی هم اجرا  همه پرسی اما امروز اگرطرفداری می کردند، 

در کشور از فساد، ندانم کاری، خویش خوری و بی غوری . کرد نه خواهیدحاصل 
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، نابسامانی و نارضایتی خلق گردیده اشفتگییک انچنان  شمارفقای انقالب 

 که رفقا آنانیرا .نتائج بس وخیمی را بدنبال خواهد داشت اناست که عاقبت 

بابکر خیل، سرور نورستانی، موالداد،  االهخطاب میکنید، حسن شرق، خلیل 

پاچاگل وفادار، عبدالحمید محتاط، فیض محمد باختری؛ و امثالهم پرچمی های 

و من هم . کشت خواهدرا باالی میز کارتان  شما هستند که روزی شدۀ شناخته

بر  خودتکه بعد  کن اما فکر. و من قیمتی ندارد شما حیات. کشته خواهم شد

و مثلی که در  امدهافغانستان چه خواهد گذشت؟ به لحاظ خدا کمی به خود 

کودتای دیگری را به ضد این رفقای  کردید،رهبری  مؤفقانهبرابر سلطنت کودتا را 

 من در کنار .سازید و مملکت را از لوث وجودشان پاک اندازیدکذائی نیز براه 

 یکروزتکان نخواهد خورد و در ظرف  از اب ابهستم تعهد می سپارم که  خودت

. همۀ این پرچمی های کمونست را از بین برداشته روانۀ زندان خواهم ساخت

مملکت در لب پرتگاهی قرار گرقته است که اگر به همین منوال دوام نماید 

دارد این پشتیبانی را نیز  هم نوائی خودت امروز اردو به. بزودی فرو خواهد ریخت

 (قول لختم نق) «.داد واهیخاز دست 

را به  یرنگینکات ن پریده هم باشد، م، در حالی که از بهت و حیرت شاید رنگبعد از خواندن این متن

خود هم در  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ارجمند، تا خوانندگان مرنگ سرخ نشانی کرد

  :به این نتیجه رسیدم، که، ن این متنخواند ازبعد . زمینه به قضاوت برخیزند

در سطح یک شاگرد صنف  امکان ندارد، کهکسی که در اردو به فهم و قلم و دانش شهرت داشت، ــ 

 !!!بنویسدنامه ششم 

در برابر مافوق خود که  ناممکن استــ کسی که به دسپلین منضبط و انصباط آهنین شهرت داشت، 

 !!!بنویسد انهبار و قوماندان اعالی اردو هم بود، چنین بیباکانه و بی بند

را ستعمال نمیکرد، چه طور میتواند در مقابل آمر مافوق " تو"ــ کسی که در برابر مادونان خود کلمۀ 

 ؟؟؟را استعمال کند ..."تو  و خودت  و  خواهی  و  کن  و "اردو، کلمات  اورگانمافوق ترین بلکه و 

هرگز امکان ندارد، که باز همان  خطاب میکند، "شما"داوود خان را  ،ــ کسی که در قسمتهائی از نامه

 !!!خطاب کند "تو"داوود خان را 

منطق سالم قبول کرده نمیتواند، که کسی از صاحبمنصبان ارشد اردو چنین ترکیبات عقل سلیم و هیچ 

 !!!در مقابل باالترین مافوق خود به کار ببردبی ادبانه و خالف نزاکت را 

شدن با داوود خان را نداشت؛ مگر ممکن است که کسی مشهور است، که هیچ کس قدرت چشم به چشم 

 وود خان نامه بفرستد؟؟؟ابا چنین لحن بازاری به د

 دگرجنرالمرحوم ت، این نامه از قلم ممکن اسناکه  م،نتیجه میگیردگونه نقبا همین بررسی مختصر 

 !!!!!باشد عبدالکریم خان مستغنی

 

 !!!ستا و ارجمند همیشه گرامی نزدم بزرگ یمستغنخاطرۀ 

 

 


