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 !!بود؟ یمل تیشخص وندوالیجناب محمد هاشم م واقعآ ایا
 
 
جناب  تیقدرت و مقام که منتظر موفق نبرادر مجنو نیا ار،یمحترم جناب داود سالم جان ملک یاقا

 رویاما باطنآ پ رایګیمعلوم الحال ظاهرآ مل تیسا بیو کیبود امروز باز در  وندوالیشم ممحمد ها
که  ییه قداما ع یضخود رااز یاقا نینموده، ا یسرطان درفشان ۲۶خط امام مرشد ؟ در مورد تحول 

 نیه ا. ککندیم ییو انجا قلم فرسا نجایدر ا رفتهګقلم  یاهګ اهګشده  یسپر یبندبار یتمام عمرش در ب
 حق هم از خود حد و حدود دارد. یکار حق مسلم شان است، ول

نه، به عقل قاصر من فکر  ای کندیم بیکشور را تعق یاسیس لیمجنون قدرت، مسا یاقا نیدانم ا ینم 
وقت  چیه یو کردیم بیواقعآ بطور درست  تعق یکشور را و یاسیموضوعات س رګکه نه ، ا کنمیم

کودتا و تحول  ردر فک ریګد روپګ چیه یقالب یموکراسین دهه نام نهاد دکه در دورا دیردیګنم یمدع
که در برنامه کاکتوس  اریحکمت نیلبدګ یمصاحبه جناب اقا یوندوالیمجنون قدرت م نینبود. ا یاسیس

ما در زمان دهه  د،یفرمایم اریحکمت یدر ان مصاحبه اقا  ده،ینه شن چیبه نشر سپرده شده ه
 م،یجذب داشت وخاطر در اردو جلب  نیو به هم میبود یول و کودتا نظامدر فکر تح یموکراسید

ظاهر به  یکه شهزاده مصطفایاز مصاحبه  ار،یسالم جان ملک یاقا یوندوالیهمچنان جناب واالشان م
جان  یکه جناب شهزاده مصطف دینما هخبر توج یب نیندارد ا رګطلوع داشته خبر دارد ، ا ونیزیتلو

 ایتالیاز سفر ا کالنمپدر  کهیوقت  :دیفرمایم نیطلوع انجام داده چن ونیزیبه تلوکه ای در مصاحبه 
 .اوردیتحول بوجود ب کیدر افغانستان  خواستیدر نظر داشت و م یو امد،یبکابل م

 یدر راس قدرت ک شد،یاورده م یو توسط ک ونهګتحول چ نیکه ا دیوګ یجان نم یجناب مصطف 
 بهر صورت. ؟بودیم
مورد تان داللت به عدم  یب یادعاها ونهګ نیا !جان اریداود سالم ملک یالکماالت اقا جناب جامع 

 .کندیتان م یفکردانش و کسالت 
 .اریمعزز و پر معلومات ؟ داود سالم جان ملک یاقا 

 یمعن یمنصبان اردو در احزاب چپ و راست چ جلب و جذب صاحب یموکراسیدهه نام نهاد د در
و  ارګدر پارک زرن و امثالهم  یسمرقند سیپرد وندوالیم یپاره کردنها لوګزدنها و  غیچ داشت ؟

 وندوالیم ایبود؟ ا یبخاطر چ دیردګ یو اموزش یمیپوهنتون کابل که منجر به بسته شدن  مراکز تعل
را  نکاریبازهم ا یول دانستیاست. البته خوب م نیبه ضرر جامعه وطن و محصل نکاریکه ا دیفهم ینم
 .کردیم

شود  یاز ان خسته نم چیشاخدار خود که ه یباز هم مانند سابق به دروغها اریداود سالم ملک جناب
ضبط احواالت  سیئکه مرحوم محمد داوودخان توسط رسول جان ر دیفرماینموده م یدرفشان ریګبار د

قرار  یفشار روح ریخبر انقدر ز یب ه مندشخص عقد نی. ادادیسابق به رهبران حزب پرچم پول م
 ؟دهیردګ یذارګ انیوقت بن یخلق چ کیموکراتیداند حزب د یکه نم رددا

بنام  لیتشک چیدر انوقت ه و ضبط احواالت بود سیجان در وقت صدارت محمد داوودخان ر رسول
شد. بعد از ان  یصدارت مستعف فهیسردار محمد داوودخان از وظ کهیحزب پرچم وجود نداشت ، وقت

مرحوم محمد  ینیشده و در دوران ده سال خانه نش رهیجان ت داوودخان و رسول دیمناسبات شه
بعد از  یرا از منزل خود منع کرده بود. حت یمناسبات حسنه به رسول جان نداشت و و چیهداودخان 

  میپسر شان که بعدآ باهم دوست شد کیچند روز بعد  مرحوم رسول جان با  تیجمهور یروزیپ
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که شود  یمتیضبط احواالت از پدرم خواهش نمود به هر ق سیئامد و جناب رسول جان ر انیبمنزل ما
خواهش نموده بود از  یمرحوم داودخان بانهم که پدرم از و یول نمیداودخان را بب کباری خواهمیم من

 رسول جان معذرت خواست. دنید
 یککه کم دیبرد یرا م یریګکاش اسم کدام شخص د یا ار،یسالم جان ملک یجامع الکماالت اقا جناب

 یدوه برخ یږینه پوه یچ هاغه:دیویګد. در پشتو متل است که مکریم تان یته انیپوچ و م یبه ادعا
 .یاخل
کار  سدینویکه م یداودخان هرکس هر چ دیمرحوم شاه محمودخان و شه یلیمورد مناسبات فام در

محمودخان و  سردار هاشم خان، سردار شاه نیب  ،ام دهیخود شن انګاز بزر کهیخود شان است. تا جا
بنظرم  کندیمورد م نینزاکت وجود نداشت هر تبصره که هر کس در ا چیسردار محمد داوودخان ه

 است. دودمر
 دیبوده که در همان وقت و زمان با نیدوره با انضباط و بادسپل کیدوره صدارت هاشم خان  

هاشم خان در سردار  یشبانه روز یهای. در طول هژده سال صدارت و جانفشانبودیهمانطور م
صدرات  فهیانهم اجرا وظ یرسم تیمامور یدور طوالن کیبوجود امد ، بعد از  تیسراسر کشور امن

به اثر  یو ذاشتګشان رو به وحامت  یو وضع صح ضیهاشم خان  مر ردارشخص س یعظم
 یو خاندان سلطنت لیفام یاعضا ریګاز مقام صدارت با مشوره  د  دیردګ یحال و دیکه عا یضیمر
چون در دوران  د،یردګ فیصدراعظم توظ ثیسردار شاه محمودخان بح یتعفا نموده عوض واس

عام و تام در سراسر کشور حکم فرما بود، سردار شاه  تیصدارت سردار شاه محمود خان امن
در  کهینمود، انها در قدم اول ان عده افراد اریراه نرمش را اخت لیفام یمحمودخان با مشوره اعضا

 کیشده بودند از زندان رها و باخود نزد یمختلف زندان لیت هاشم خان نظر به دالدوران صدار
شود. مثال عمده  ګبزر یبا ادم یچ رګشود  ګرګزاده  ګرګکه،   کردندیانها فکر نم یساختند. ول

 .میتوانیووو را نام برده م انیهللا هاشم لیخل دیس لیشان فام
داده شد  ینسب یانوقت و زمان به مردم ازاد یسیبه پالدوران صدارت سردار شاه محمودخان نظر  در
مت سردار و حکو نمودیخود سو استفاده م یبه نفع شخص یازاد نیعده هموطنان ما از ا کی کهیوقت

 هایرخود س نیکه جلو ا دیتوافق رس نیبه ا یسلطنت لی.  فاممشکالت روبروکرد اشاه محمود خان را ب
سردار محمد  یشاه محمودخان از مقام صدارت استعفا داد و عوض وهمان بود سردار  رفته،ګ دیرا با

 .رفتګداوودخان زمام امور صدرات را به عهده 
در  یحالت متشنج دوران صدارت شاه محمودخان را سروسان داد ودوباره  سردار محمد داوودخان  

اقتصاد کشور توجو مبرم نموده و اقتصاد افغانستان  به شریب یهر چ تیعیدوران صدارت خود با قاط
دهد به  جیرا ترو یالحاد اتینظر خوستندیعده افراد که م کیدوران  نیدر ا د،یرونق بخش یرا نسب

ببرک کارمل ووو را نام برده  ،ګفرهن قیاشخاص مانند صد ونهګ نیمثال عمده ا .شدند ندهګزندانها اف
ببرک کارمل را پرورش  یو نکهیا ادیبن یمحمد داوودخان اتهام ب دیشه یباال کهیئ. امروز انهامیتوانیم

. فکر نکنم که داودخان در شودیم رونیشان ب ضیطفالنه است که از ذهن مر یادعا کی بنددیداده م
سلطنت،  مرحوم  رخادر او کبارین هم آباشد  دهیببرک کارمل را د ادیز کباریخود از  اتیطول ح

به  ریان مالقات که در اخ انیجر .داکتر محمد حسن شرق مالقات نموده بود را توسط یداودخان و
در کتاب کرباس پوشان برهنه پا ، جناب داکتر صاحب شرق  دیمرحوم داوودخان انجام تیعصبان

 .ندارد انیشده  که حاجت به ب اشتهګن
غالم  ،یسمرقند سیدپر وندوالیبار محمد هاشم م نیخود چند یینرحوم داوودخان در دوران خانه نشم 

بار  کیبسم هللا را و  یمولو ،یضانیف ل،یترخ یمولو ،یځهګ نیواکمن، منهاج الد نیمحمد فرهاد، ام
را انهم توسط داکتر صاحب حسن شرق در منزل خود مالقات نموده بود، هر رهبر  ینورمحمد تره ک

به   وندوالیهاشم م حمدم یسمرقند سیشخص مال بچه پرد کند،یرا م نکاریا افتهیو هر شخص شهرت 
انوقت احزاب  هیبلند پا یغبار، و اعضا ،یببرک کارمل، عثمان لند ،یها دفعه نور محمد تره که د
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طرفدار  رویو ان تاپه پ نیو ان، به ا نیمالقات ا کیما به  رګرا مالقات کرده بودند. امروز ا یاسالم
 است و بود. رفتارګ مرض نیبه ا ریګد یاز هر کس یسمرقند سیپس پرد میو ان بزن نیا

سردار  نیکه ب میوګب دیانوقت بصورت درست خبر ندارد با یایخبران که از قضا یبجواب ان ب من
 نیپا برجا بود، به هم ګیکاکا و برادرزاد یقیمحمد داوودخان و سردار شاه محمودخان روابط حق

خان  میدختر سردار نع کید، داوودخان عروسان سردار شاه محمود خان بودن دیخاطر دو دختران شه
اتشه  تیکه در وقت جمهور یغاز میسردار عبدالعظ روالډګخانم  یعنیعروس شاه محمود خان 

 افغانستان در مسکو بود ، بود. ینظام
 ۱۳۵۴سال  ردر اواخ تیمرحوم محمد داوودخان به روسها در زمان جمهور یاسیمناسبات س اصآل

مقرر و ارتقا  زیدرست یلو ثیقوا مرکز به ح یقوماندان فهیظاز و یرسول دریجنرال غالم ح کهیوقت
سردار  هدیداماد ش یجان غاز میعبدالعظ روالډګنمود  شخص مرحوم سردار محمد داوودخان به 

 خواستیم یو د،یایبکابل ب لیبا فام هزودتر همرا یداده  که هر چ تیخان برادر خود هدا مینع دمحم
قوماندان قوا  ثیبح یخان رسول دریغالم ح رجنرالډګا عوض ر یغاز میسردار عبدالعظ روالډګ

شده،   اهګکه بود ا یروسها توسط هر شخص یغاز میتقرر سردار عبدالعظ نیاز ا د،یمرکز مقرر نما
 یویدر مسکو در روز روشن در ها یو دیایبکابل ب یغاز میاز انکه سردار عبدالعظ شیبود،  پ مانه
در شققه سر زده شده کشته  چهګتفن یسط شخص ناشناس به مرمتو یوریدر حالت در یموتر و ای
خواهان  یافغانستان رسمآ از حکومت اتحاد شورو یدولت جمهور رسد،یو به شهادت م شودیم

 دیویګو م کندیم یارګمورد سهل ان نیروسها در ا یول شودیم نیقاتل یرګیموضوع و دست وضاحت
 نیتواند، از هم یکرده نم دایرا پ نیانها قاتل رفتهګت صور یموتر و ای یویحادثه در ها ایکه واقعه 

 کودتا نکهیتا ا رودیم شیدوستانه به پ ریرو مناسبات هر دو کشور ظاهرآ دوستانه اما باطنآ ع
 .ونددیپ یهفت ٍثور به وقوع م

 من ؟ یرامګو  زیکه برادر عز میویګم ارجانیبه جناب سالم جان ملک من
هللا پسر خاله ببرک کارمل را بخوان .  بیارجه دوران داکتر نجخ ریوز لیکتاب عبدالوک لطفآ

 ۲۶افراد حزب خود در تحول  تیخلق از شمول کیموکراتیرهبر حزب د چیکه ه سدینویم لیعبدالوک
 هیبدون مشوره مقامات بلند پا یداشت انها بطور انفراد تیشمول کهیدو نفر کیسرطان واقف نبود. 

 لیعبدالوک یسرطان اشتراک کرده بودند. اقا ۲۶انه خود  در کودتا بخاطر احساسات وطندوست یحزب
داکتر حسن شرق بود  یکه دوست شخص یباختر یالنیجا  در کتاب خود انهم از زبان ج کیتنها در 

 یذکر چیاز نام رهبر تحول ه یتحول صحبت کرد ول کیاز  یباختر یالنیدوبار ج یکیکه  سدینویم
 نکرد.

خلق نه خوانده ام که  کیموکراتیحزب د هیاثر طبع شده افراد بلند پا کی چیدر هدم   نیمن شخصآ تا ا
سهم  ایسرطان شامل بوده و  ۲۶ان احزاب در تحول  یرهبر ایباشد  حزب خلق و پرچم و  فتهګ

 یخود دؤر و مرجان را به شاخ یتیهستند که از شکم قبض یسمرقند سیپرد یشما بچه ها نیداشتند، ا
 .دیکنیباد م

 .یسمرقند انیسیبحال شما پرد یوا 
 .انیپا                                                    
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