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قاسم باز

یک سوال از اقای داود ملکیار و ویس ناصری با ارتباط کودتا و قتل محمد
هاشم میوندوال
از ارسطو پرسیدند که سقراط را چقدر دوست داری؟
ارسطو ګفت  ،بسیار زیاد  .ولی حقیقت را زیاد تر از او !
بروز پنجشنبه  1۹فبروری  2۰1۵از تلویزیون پیام افغان که ګرداننده ان مربوط به حزب اسالمی ګلبدین حکمتیار
است خالف اصول ژورنالیزم یک مصاحبه که تقریبآ پانزده بیست سال قبل با محترم پاچاګل وفادار سابق وزیر
سرحدات زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود خان بطور بسیار ماهرانه از طرف اقای داود ملکیار ترتیب و
ایدیت شده بود از طریق امواج تلویزیون عمر خطاب شنیدم ،اقای داود ملکیار به بسیار مهارت جوابهای که به میل
و ګړونج انها برابر بوده انرا نشر و جوابهایکه خالف میل و ارزو انها نبوده انها انرا قطع نموده که این رویش
خالف اصول و موازین ژورنالیستکی بوده و میباشد ،ثانیآ متصدی تلویزیون به بسیار چشم سفیدی چند بار به بسیار
عجله انانس میداد که سی دی این پروګرام را به قیمت مناسب از دفتر تلویزیون پیام افغان بدست بیاورید ،باور
دارم که این نو کیسه این پروګرام را بخاطر دلسوزی نی بلکه بخاطر چند دالر سبز رنګ که خانم پروین دختر خان
محمدخان مرستیال به جیب ان جوان شیک پوش انداحت و وی هم بلبل وار به چی شد و مد از بی ګناهی کودتا
چیان ناکام به سرکردګی هاشم میوندوال پشتبانی میکرد .راست ګفتند.
Money Talks,
بهر صورت،
بعد از آنکه تحول  2۶سرطان پیروز ګردید یک هفته بعد اعضای کمیته نظامی نظام جمهوری که عکسهای شان در
جراید افغانستان پحش و نشر ګردید و متعاقبا سه روز بعد اعضای کابینه نیز معرفی ګردیدند که در راس ان شهید
سردار محمد داودخان بحیث ریس دولت و صدراعظم و داکتر محمد حسن شرق بحیث معاون صدراعظم  ،نعمت
هللا پژواک بحیث وزیر معارف و جاللر بحیث وزیر تجارت مقرر شدند ،حاال سوال من در اینجاست که ایا
میوندوال و خان محمد خان مرستیال ،نعمت هللا پژواک ،جاللر و حسن شرق را نمی شناختند ؟ جواب مثبت است که
بلی میشناختند ولی میوندوال که تقریبآ یکماه بعد از پیروزی تحول  2۶سرطان بکابل امد انها را خوب میشناختند.
حاال در اینجا سوال پیدا میشود در صورتیکه میوندوال و خان محمد خان انها را خوب میشناختند چطور آنها حاضر
به همکاری به حکومت بزعم انها دست نشانده روس و کمونست سردار محمد داود خان میشدند؟
سوال من از اقایان هر یک داود ملکیار و ویس ناصری اینست که آقایان در انوقت نزد میوندوال و خان محمد خان
مرستیال هیچ موضوع چپ و راست مطرح نبوده بلکه عضویت شان در حکومت جمهوریت داودخان مطرح بود،
وقت که داودخان انها را از خود راندند بعد از ان داودخان شهید نزد انها چپی و حکومت داودخان دست نشانده
شوروی شد.
برعکس اګر مرحوم داودخان شهید در انوقت در دولت به محمدهاشم میوندوال و خان محمد خان مرستیال سهم
میداد باز خیر و خیریت بود ،باز در انصورت مرحوم داود خان فرزند صدیق میشد.
اقای خطاب متصدی تلویزیون پیام افغان این ډنډورچی حزب اسالمی ګلبدین حکمتیار به چی وقاحت ګفت که
اکثراشخاصیکه در کودتا میوندوال دستګیر شده بودند انها میوندوال را نمی شناختند  ،من از این پرګو و نو کیسه
سوال میکنم ،ایا تمام اشخاص و افسران که در تحول  2۶سرطان سهم ګرفته بودند انها داودخان شهید را مالقات
کرده بودند؟ نه ،پس معلوم میګردد که تا حال دل این اقایون باالی این ملت مظلوم نمی سوزد و یخ نګردیده.
اقایان داود ملکیار و ویس ناصری.
شما که کودتا محمدهاشم میوندوال را توطیه کی جی بی و کمونستان افغان میدانید پس باقی مانده اعضای محکوم
کودتا هاشم میوندوال که اعضای فامیلی شما بودند در روزهای اول هفت ثور که نورمحمد تره کی و ببرک کارمل
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باهم یکدست بودند رهایی یافتند و شما محترمان رهای اعضای فامیل تانرا به نعره های حورا تجلیل کردید چطور
(کی جی بی ) و کمونستان افغانی اعضای باقی مانده کودتاچیان محمدهاشم میوندوال را نمی شناختند؟ افسوس ،در
زبان پشتو متل داریم که میګوید.
ته چی نه شرمیږی تا به څوک و شرموی
شهید داودخان یک شخص بسیار با پرنسپ بود ،اشتباه داودخان در مجازات متهمین کودتا این بود اشخاصیکه
محرکین اصلی کودتا محمدهاشم میوندوال بودند باید اعدام میشدند که نشدند مرحوم داود خان هم در اینجا مناسبات
فامیلی را در نظر ګرفت که باید نمیګرفت وی باید در قدم اول جنرال عبدالسالم ملکیار و صاحبمنصب دیګر بنام
عبدالجار ملکیار را عوض خان محمد خان وډګروال سید امیر اعدام میکردند.
اقای داودجان ملکیار ،از یادت رفته که فامیل ات ( مادر و خواهرانت ) بسترخویش را در منزل ګاللی عمر داود
ملکیار انداخته بودند و همیشه فریاد میزدند که روی خدا را بیبینید بندی کنید نه اعدام.
خدا پاک ګردنم را بسته نسازد که خانم پروین دختر خانمحمدخان مرستیال بود و یا کدام دختر دیګر خان محمد
مرستیال که همرای خاشنه عبدالقدیر نورستانی به اسم نجیبه جان که در انوقت در مکتب امیر عبدالرحمن نزدیک
شفاخانه زایشګاه شهرارا معلم بودند باهم خواهر خواندها بودند بعد از ان زمان که مرستیال خان محمد خان که در
کودتا هاشم میوندوال دستګیر ګردید دختر مرستیال خان محمد خان از خاشنه عبدالقدیر نورستانی تقاضا رهای
شوهر خود را که در کودتا میوندوال دستګیر شده مینماید ولی خاشنه قدیر نورستانی برایش میګوید که من و
عبدالقدیر در این مورد چیزی کرده نمیتوانیم ولی یک کمک همرایت میکنم یک پسر به اسم عمرجان پسر
بازمحمدخان که متعلم صنف چارم است وی را برایت معرفی میکنم وی میتواند بشما در این مورد کمک نماید همان
بود که نجیبه جان اګر فراموش نکرده باشم خاشنه عبدالقدیر نورستانی از برادرم خواهش میکند تا به دختر اقای
مرستیال کمک نماید  .برادرم كه صنف چهار مكتب عبدالرحمن خان بود دختر خان محمد خان مرستیال یک ورقه
عرض رهایي شوهر خود را به برادرم میدهد ،وقتیكه برادر عریضه را به پدرم اورد پدرم برایش گفت كه بچیم
معلمه صاحبه تانرا بگوید كه فردا بیاید تا از تمام جریان بفهمم فردا انروز دختر اقای مرستیال بمنزل ما امد چون
مرستیال از زمانیكه والي و قومندان عسكري ننگرهار بود با پدرم زیاد دوست صمیمي بود انهم كه مرحوم داودخان
 ،خان محمد خان مرستیال را زیاد دوست داشت .پدرم بپاس همان دوستي چاي صبح را همراي ما و مادرم و ما
یكجا با دختر خان محمدخان مرستیال نوش جان كردیم در ضمن صحبت دختر مرستیال براي پدرم گفت كه مناسبات
شوهرم با پدرم یعني مرستیال خوب نبود وي هیچ در كودتا نبود همان لحظه كه پولس پدرم را همراي خود میبرد
شوهرم در خانه پدرم بود ما كدام كسي دیگه نداریم كه سرپرستي فامیل را كند و برادرم خورد است اگرشوهرم از
بند خالص شود تا سرپرستي فامیل را كند همان بود كه پدرم ورقه عرض را از وي گرفت و عین جریان كه دختر
مرستیال به پدرم گفته بود پدرم به شهید داودخان گفته بود همان بود كه شخص خود داودخان امر رهایي وي را
بخاطر بی سرپرستی فامیلش صادر كرد .و دو روز بعد داماد مرستیال خان محمد خان رها ګردید
ولي افسوس بحال ډنډورچی تلویزیون پیام افغان.
پایان
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