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 ۲۹/۰۹/۲۰۱۷       دگروال غالم دستگیر وردگ
 

 افتراءاترد 
 

در مقاله ای تحت عنوان "نگاه مختصری به زندگی، شخصیت و  ۱۸/۰۹/۲۰۱۷اغلی واحد حیدری به تأریخ ښ
شهادت برید جنرال ارکان حرب عبدالعلی خان در دفاع از نظام جمهوریت و کلمت هللا در روز سیاه هفت ثور" در 

 می نویسد:چنین نموده که در قسمت اخیر آن نشر سایت افغان جرمن آنالین 
 

"شهید عبدالعلی خان در آن شب سیاه بعد از اخذ خبر و مطالعۀ دقیق کودتا پالن خنثی نمودن کودتا را طرح می 
آماده می سازد و آن را به قوماندۀ ارکان  نماید و برای دفاع از خاک وطن آماده می شود. وی قوای منظمی را
دگروال دستگیر خان در قسمت دهمزنگ یا  حرب دگروال دستگیر خان وردگ برای دفاع از ارگ می فرستد، اما

 از عدم شناخت وطن فروشان و یا ترس از مرگ تسلیم می شود" 
عبدالعلی خان واقعاً شخص پاک نفس، وطن دوست، عالم و زحمت کش بودند و هر که شهید باید خاطر نشان نمود

 نوع فدا کاری اش قابل قدر است.
 

از ضروریات انسانیت و که کما حقه شتن به عفت قلم و نوشتن حقایق احترام داشاغلی حیدری  اما در این نوشتۀ
گناه عظیم بوده و بایست که ز تهمت بستن و حقایق را تحریف نمودن با تأسف او مد نظر گرفته نشده انصاف است 

 . بدون از تأمل و تعمق در موضوع َسر َسری گذشته است از اجرای چنین عملی اکیداً حذر نمود
 

، تورن جنرال ارکان حرب نظیم گل خان را داشت که یک 7شهید عبدالعلی خان در تحت امر خود قوماندان فرقۀ 
جنرال نظیم گل خان صادر و قرار معلوم هدایت منظم خنثی نمودن کودتا را به  وی بودهفرقۀ منظم تحت قوماندۀ 

 .نموده بود
 

که از آن نمی توان ظام عسکری سلسلۀ عسکری موجود بوده جهت معلومات خوانندگان باید یاد دهانی شود که در ن
دگروال غالم دستگیر نه کدام قطعه و یا جز و تامی رو  این از عدول نمود و رعایت آن از ضروریات نظام است.

ه وی امر و هدایت صادر کرده باشد و نه شخصی بود که تحت اداره و امر خود داشت که شهید عبدالعلی خان ب
 قوای مرکز سر وکاری داشته باشد.مستقیماً با 

 

قرار معلوم قوای کودتا با قوت تانک وعساکر پیاده تا داراالمان مواصلت کرده بودند و قوماندان فرقه، نظیم گل 
اندان فرقه و این متا باالی قوای مذکور حمله نماید. قو دگروال هاشم خان هدایت داده بود ۵۵خان، به قوماندان غند 

و تعرض باالی قوای مهاجم اجرا نموده که در نتیجه قوت های تانک و به داراالمان آمدیم  ورهم از ریشخجانب 
. قوماندان فرقه و قوماندان غند در سر قطار قوای دولت پیاده کودتاچیان بطرف دهمزنگ عقب نشینی نمودند

بر نگردند. در جریان این زد  حرکت نمودند و به من هدایت داده شد تا در اخیر قطار باشم تا عساکر پیاده به عقب
 تسلیم دادم. ۵۵و خورد و پیشرفت  بعضی اسیران کودتا را دستگیر و به قوای غند 

 

؟ به حصۀ مینار به فابریکۀ حجاری و نجاری مواصلت نمود قوت های دیگر تانک 7فرقۀ زمانیکه قوتهای 
محاربه شروع شد و مرمی های تانک باالی سرک محل عبدالوکیل خان در دهمزنگ مواصلت نمود و در این 

اصابت می کرد که یک پارچۀ از مرمی شیشۀ موتر باالی قوای ما نیز اصابت می نمود و بعضی انفالقات مرمی 
. زمانیکه در حصۀ مرا شکستاند. در اینجا جنگ بین طرفین توقف کرد و من از آخر قطار به پیش حرکت کردم

اندان مسؤال کردم که قوتوقف کرده بود. از آمر مؤظف  ۵۴نار رسیدم عساکر غند فروشی ها، نزدیک به م چوب
"قواندان صاحب فرقه و قوماندان غند به طرف  صاحب فرقه و قوماندان غند کجا هستند، وی در جوابم گفت که:

 قرار گاه قوای مرکز رفتند."
 

عه را اختیار نمایند و نگذارند که قوای من به قوماندانهای کندک هدایت دادم تا در دو طرف سرک موضع مداف
 کودتاچیان به طرف داراالمان پیشرفت نمایند.
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قطعات اردو نظر به تاکتیک عسکری در اطراف سرک مواضع تدافعی اتخاذ نموده بودند تا از پیشرفت دشمن به 
 طرف داراالمان جلوگیری کرده باشند.

 

اندان فرقه موای مرکز آمدم و از برید من نظام قراول در مورد قوبعد از جا به جا کردن قطعات فوراً به قرار گاه ق
و قوماندان غند معلومات خواستم. وی در جوابم اظهار داشت که هر دو به قصر تاج بیگ رفتند و نظیم گل خان 

و هوا تاریک شده بود  -را رساندم به قرار گاه ریشخور خود بعد از ده دقیقه بر گشتند و به طرف ریشخور رفتند.
در قطعه کوماندو نشسته و در روشنی اریکین در صدد ترتیب . قوماندان فرقه با پسر خود برق قطع گردیده بود

طعام بودند و در رادیو نشرات اخبار را می شنیدند. من با جدیت به قوماندان فرقه عرض نمودم که قوماندان غند 
ز برگشته و برای قطعه کدام امر و هدایت واضح داده نشده است که چه اجراات کنند. امر کنید که قطعه و نی

 مأدونان چی کنند.
 

مطلع قراریکه بعداً هویدا گردید پسر قوماندان فرقه، نظیم گل، یکی از مربوطین حزب خلق بوده و وی جهت 
 مستحضر گردانیده بود.گردانیدن پدرش به فرقه حاضر شده و وی را از جریان 

در اثنائیکه من انتظار امر و هدایت قوماندان ایستاده بودم دگروال جان گل خان آمر لوژستیک فرقه نیز در پهلویم 
آمر صاحب رادیو را  ایستاده بود و به نشرات رادیو گوش میداد. خان گل خان بمن نزدیکتر شده و آهسته گفت:"

اشغال شده ایم به آهنگهای اتن ملی و ابالغیه های انقالبی توجه کن وضع بحرانی می شنوی ما از طرف کودتاچیان 
 است احتیاط کن.

 

قوماندان فرقه بمن امر کرده گفت که من به قوماندان غند هدایت می دهم که پس به قطعۀ خود برود و شما فوراً به 
 وقعیت دارد تأمین نمائید.رفته امینت دیپوی اسلحۀ فرقه را که در تپه های جنوب قشله م ۳۸غند 

 رفته با معاون غند خیال گل خان امنیت دیپو ها را تنظیم نمودیم. ۳۸من حسب االمر به غند 
 

در این مرحله و گزارش رویداد سؤالی از جناب حیدری خلق می شود که آیا جناب شان گفته می تواند که ریشه و 
بود. جناب حیدری در نوشتۀ خود از یک کودتای بزعمش بنیاد خلق شدن این کودتا در کجا اساس گذاشته شده 

را در اردوی افغانستان که تحت یک نظام سالم اعمار گردیده بود به چنین چکه ننه ایمی کند  پذیرفته شده بحث
 وضعی روبرو گردید که باعث بربادی افغانستان و ملت آن گردید.

 

دو بهم خورد و یکی یک بار صدها بریدمن به دوسه رتبه سلسلۀ مراتب در ار کهجناب شان متوجه باشند بعد از آن
از بطن ها مستغنی ها و حسن خان  توسط کودتاچیان اشغال گردید وبلند تر ترفیع نمودند و چوکی های جنرال ها 

بدون شبهه می  اردو دور شدند و مقام شان به کسانی تفویض گردید که اصالً از الفبای تنظیم اردو اطالعی نداشتند
. بهتر است  در این ان اذعان نمود که چنین وضعی باالی ملت معصوم افغان و وطن عزیز ما نازل شدنی بودتو

 موضوع بیشتر نپیچیم زیرا به سرمنزل مقصود نمی رسیم.
 

 و باالی وظیفۀ خود حاضرم چطور امکان دارد که بگفتۀ بی بنیاد شما : رآقای محترم در صورتیکه بنده در ریشخو
 شود" یم میترس از مرگ تسل ایاز عدم شناخت وطن فروشان و  ایخان در قسمت دهمزنگ  ریدگروال دستگاما "

شده ام و همچنان  میها تسل ستیکند که من به کمون یبه استناد کدام سند ادعا م یدریح یکه آقا مینما یتعجب م
 شده است. میتسل یقطعات اردو به کس

 

ین دروغ کالن که شما در احقایق جهاد با تمام ابعاد آن روشن است. نطقۀ مهم و قابل غور مطمئن باشید که امروز 
ً مورد تسلیمی بنده به  واقعیت ندارد. این را بدانید که دگروال غالم دستگیرهیچ وقت در دهمزنگ به  کمونیستان قطعا

 کمونست ها تسلیم نشده و نه در تاریخ جهاد چنین عملی ثبت شده است.
 

گروال واحد حیدری در پراگراف بعدی خود می نویسد:"بنده در زمان مقاومت در اسالم آباد آنگاهیکه د شاغلی
لیمی ایشان گردید که چه باعث تسخان برای اجتماع قوماندانان جهاد از وردگ آمده بودند از ایشان پرسیدم دستگیر

 کمونیستان نداشتم وهللا اعلم"ه مرا کمونیستان بازی دادند و من شناخت درستی از وی ادعا نمود گ
 

باد آدر اینجا میخواهم از شاغلی حیدری سؤال نمایم که جناب شما به کدام صفت گویا در چنین اجالسی در اسالم 
انان جهادی در داخل افغانستان و یا پشاور مرکز فعالیت و اجماع قوماندجهاد ریخ أتشریف داشتید؟ در طول ت

دیگر به  نمی دانم جناب شان از کدام اجالس قوماندانان در اسالم آباد بحث می کند. شما بار صورت گرفته است،
 وصل شده اید که بنده آنرا در بنیاد رد می کنم و این را یک دروغ واضح می شمارم.یک  افتراء مت
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آورده ام تا آخر عمر  به جا یممن در طول خدمات نظامی ام همیشه به سوگند و تعهدیکه در روز اخذ شهادتنامه ها
وفادار بوده و هیچ زمان با هیچ جریان سیاسی یا کودتا ها شامل نشده ام و در هر زمان وظیفۀ خود را به کمال 

. این را بدانید که در هر زمان از منافع ملی وطن عزیزم، نظام و پاک نفسی انجام داده ام صداقت و ایمان داری و
 ده ام.استقالل آن مردانه وار دفاع نمو

 

در جهاد مردم آزادیخواه و مسلمان وردگ قوماندان عمومی مجاهدین بودم و حینیکه بعد از زخم برداشتن در جنگ 
و بحیث معاون نظامی آن تنظیم مؤظف گردیدم. پیر سید احمد  جهت مداوای آن به پشاور آمدم به محاذ ملی شامل

ه داشتند. در طول وظیفه مسئول توزیع سالح و مهمات گیالنی رئیس محاذ و در عین زمان ریاست نظامی را بعهد
 نمودم. می را اجراء  بودم و من به اساس همان تعهد و ایمان داری وظیفه خود

 

شاغلی حیدری! امروز از جهاد سوء استفاده، چور و چاول، غضب دارائی ها جهاد، امالک و جایداد ها از طرف 
و سخیفی ننموده ام  در طول جهاد چنین استفادۀالحمد هللا شمس است. من لبعضی صورت گرفته که اظهر من ا

زندگی میکنم و در برابر هیچ فردی سر خمی ندارم. الحمد هللا  یالحال به حال فقر لیک با مناعت و سر بلند
 را در برابر مادر و پدر موسفید خود می دانند که بدان افتخار می کنم. فرزندانم وظیفۀ اسالمی و اخالقی خود

صوصیت مبارزه و جهاد مردم بهمه روشن است و آن این است که در طول جهاد شش تنظیمی جهادی در یک خ
یک شورای نظامی در یک صف واحد قرار گرفته و هیچ زمان در بین صفوف مجاهدین زد و خورد صورت 

آن مناطق  نگرفته است. این خصوصیت در مناطق دیگر جهاد افغانستان عملی نشده است و زد و خورد های در
 گردیده است. رت گرفته به نفع کمونیستان اتمامبین مجاهدین صو

 

خوشبختانه در این روز ها کتاب خاطرات جهاد من در قبال کودتای ثور از چاپ بر آمده که جمله وقایع و رویداد 
امید است شاغلی حیدری نیز یک نسخۀ  های جهاد در ان واضح  و روشن در خدمت عالقمندان قرار گرفته است.

  آشنا سازد.نه به افسانه ها آنرا به دست آورده ذهن خویش را با حقایق 
 و من هللا التوفیق
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