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 22/11/21102                  ملکیار داؤد

 قتل و شهادت محمد هاشم میوندوال
 و مکثی بر حرف ها و لفاظی بی مسؤولیتانۀ محمد قاسم باز

 
 هاین بار اول نیست که این آقای باز ک :نگارم اینکه مختصراً میقاسم باز محمد آقای  ۀبه ارتباط نوشته ای بی سرو ت

د شهی، بی مسؤلیتانه بر شخصیت های بزرگ و محترمی چون مرحوم از سواد و آگاهی ابتدایی هم برخوردار نیست
 کند.  میو بی حرمتی  میوندوال و مرحوم عبدهللا ملکیار هتاکی محمد هاشم 

محمد  بازمرحوم باز فرزند محمد قاسم دانیم که آقای  همه می
اگر به پاس آن وفاداری  خان بوده داؤدسردار محمد خان مالزم 

. و حق اوست اختیار دارد، نماید میخدمت نعمت خود  به ولی
 ۀریخی، برعالوأا برای تبصره بر موضوعات ملی و تام

محمد اخیر  ۀدر نوشت ، انصاف و ادب هم شرط است. آگاهی
روف ملکیار(  چرندیاتجواب ه که تحت عنوان )بقاسم باز 

کیار ف ملؤر ۀی ترین تماسی هم به نوشتئنوشته شده است و جز
، بازهم با نقل قولی از یک شخص مجهول شود در آن دیده نمی

شهید نام "دگرجنرال آریوب وال" برای محکومیت ه الهویه ب
در  "آریوب وال"نویسد که همین آقای  میوندوال میمحمد هاشم 

میوندوال سهم داشت و چند نفر مهم مانند محمد هاشم کودتای 
اعلیحضرت را نیز  پیلوت "پاچاگل جاجی"و  "پاچا سرباز"

و  جذب نموده بود شهید کودتای میوندوال برای اشتراک در
، مرحوم گروپ میوندوال ۀخود او قبل از گرفتاری در جمل

 کرده است. توسط قدیر نورستانی نجات پیدا
 محمد هاشم میوندوال با جی، اف، کنیدی رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا              

 

قاسم باز به  محمد نوشته ای آقای  میوندوال، خواهر عبدهللا ملکیار بود.مرحوم نویسد که خانم  در جای دیگر می
 از شش جا غلط است. " ر سه دختران معاویه استندخسن و خسین همصداق طنز "

   

قاسم باز باشد که خود محمد آقای خود شناسد و ممکن از قماش  جنرالی به اسم آریوب وال را کسی نمی اوالً : دگر
  درست نشناخته و ارزیابی نکرده است. را هنوز

  

 و خان سهم عمده داشت و در توقیف داؤدوالیت کابل بود که در کودتای  مقتدر ۀقوماندان امنی "پاچا سرباز"دوم : 
، جریان ملکیار( داؤدبا من ) دویدیویی خو ۀبحصالحیت و سهم داشت و در مصا  ،متهمانیق میوندوال و دیگر تحق

  را توضیح کرده است.
  

 "گل پاچا"نهاد میوندوال متهم نبود و یگانه  اعلیحضرت( در کودتای نام پیلوت) "پاچا گل جاجی": شخصی بنام سوم
ان خ داؤد مقربانخان مؤظف و به حیث عضو کمیته مرکزی از  داؤدکودتای  وزیر سرحدات پس از به حیثاز پکتیا 

 بود. 
 .ارم: خواهر عبدهللا ملکیار، خانم میوندوال نبودهچ

  

 ،و سبب جذب اشخاص مهم هم شده بود قاسم باز در کودتای میوندوال اشتراک داشت ۀپنجم: شخصی که مطابق نوشت
ن( مخفیانه اطالع می یابد که قبل از توقیف فرار نماید. آیا عقل سلیم باور میتواند خا داؤدتوسط قدیر نورستانی )وزیر 

  کرده است ؟؟ خان در ارتباط بوده و برای آنها جاسوسی می داؤدکه قدیر نورستانی با کودتاچیان ضد خود و ضد 
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 س بزرگانولی به پاچیزی بنویسم  قاسم باز ۀاز گون ییچه من قصد نداشتم به جواب نوشته های ناشیانه و بی محتوا گر
 بهاول به حیثیت خودش و باز گونه نوشته ها  ، یاد آور شوم که اینبه این دوست نادان، با معذرت مرحوم خواستم

 :زند. چنانچه گفته اند خان هم صدمه می داؤدحیثیت 
  

 بر زمینت میزند نادان دوست رد ــب یـدانا بلندت م  ِدشمن
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