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 ۲۴/۰۸/۲۰۱۵  هامبورگ                                                                                     هنری آقا سید

 
 نامۀ جنرال مستغنی به داؤد خان

 رویداد های نیمۀ اخیرسدهۀ بیست درافغانستان 91ازکتاب جنرال محمد نظیرکبیرسراج ص 

برایش گوشزد  اعتماد داؤد خان بود چندین بارجنرال مستغنی که همکار، دوست، رفیق وطرف 
کرد، اما وی کم شنید، برای اینکه رفع مسئولیت کرده باشد برای آخرین مرتبت تحریری برایش 

 نوشت.
 
 نامۀ جنرال مستغنی به داؤد خان 

که حس میکنم شما آنرا  "رهبرمحترم کارهائیرا که روزانه من ازشما استهدأ می نمایم. قرار
شوره وکنکاش می کنید، نمیدانم چه ضرورتی به این طرزاداره موجود است؟  آیا درپشت پرده م

بهتر نیست مرا ازوظیفه سبکد وش ساخته آنهائیراکه درپشت پرده ودرخفا با شما کارمیکنند 
                     بروی صحنه آورید وآشکاربااوشاناجرای عمل نمائید.                                                         

 
محترما کسانی را که شما به نام رفقای انقالبی یاد میکنید، مردمانی هستند بی ُعرضه که دراین 
ظرف مدت کوتاه شماوانقالب را بدنام ساخته اند. درآغازجمهوریت اگررأی گیری صورت می 

اجرا شود  %مردم افغانستان ازخودت طرفداری می کردند، اما امروزاگرهمه پرسی90گرفت 

أی هم حاصل نه خواهید کرد. درکشورازفساد، ندانم کاری، خویش خوری وبی دوفی صدر
غوری رفقای انقالب شما آنچنان یک آشفتگی، نابسامانی ونارضایتی خلق گردیده است که عاقبت 
آن نتائج بس وخیمی را بدنبال خواهد داشت. آنانیرا که رفقا خطاب میکنید، حسن شرق، خلیل االه 
بابکرخیل، سرورنورستانی، موالداد، پاچاگل وفادار، عبدالحمیدمحتاط، فیض محمدباختری؛ 
وامثالهم پرچمی های شناخته شدۀ هستند که روزی شما راباالی میز کارتان خواهد کشت. ومن 
هم کشته خواهم شد. حیات شما ومن قیمتی ندارد. امافکرکن که بعد خودت برافغانستان چه 

 خواهدگذ شت؟
 
مؤفقانه رهبری کردید،  را برابرسلطنت کودتا مثلی که در آمده و لحاظ خداکمی به خود به 

لوث وجودشان پاک  از مملکت را براه اندازید و کودتای دیگری را به ضداین رفقای کذائی نیز
ظرف  در سازید. من درکنار خودت هستم تعهد می سپارم که آب ازآب تکان نخواهد خورد و

بین برداشته روانۀ زندان خواهم ساخت. مملکت  از نست رایکروزهمۀ این پرچمی های کمو
خواهد ریخت.  درلب پرتگاهی قرارگرقته است که اگربه همین منوال دوام نماید بزودی فرو

 دست خواهی داد." به خودت هم نوائی دارد این پشتیبانی را نیز از اردو امروز
 فقره داشت.                      25هم آمده که  106نامۀ این جنرال وطن دوست درخاطراتی فایق ص 

گردیدند الی کودتای  مقرر پولند به حیث سفیر نوشتن این نامه در جنرال صاحب مستغنی بعد 
باایشان دیدم هنگامیکه میزبانی  هامبورگ چند بار خونین روسپرتان. هنگام اقامت شان درشهر
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ن دعوت کردم، برایم شا او برهادالدین ربانی را مدت یک هفته درآلمان بدوش داشتم از استاد
 ها آشنا نکن.  گفت آغای گل مرا بامال

وفات کردند.  ن نزدیک شهراشتوت گارت بودند نزد آنها متوطن شدند، وهمان جاچون پسرشا
 رحمت هللا با ایشان. 
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