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قاسم باز

چرا يک عده دوستان سردار داوودخان عجله کردند؟
حضرت بيدل ميفرمايد:

به دل ګفتم کدامين شيوه د شوار است در عالم
نفــــس در خون تپيد و ګفت پاس آشنا يی ھا
به ياد دارم سالھای  ١٣۵١ګاھی اوقات که به فاميلی ھای رھايشی صاحبمنصبان حربی پوھنتون در پلچرخی
در منزل عمه جان خود که شوھر محترم شان در ان وقت مدير لوژستيک حربی پوھنتون ډګروال سعادت خان منګل
بود ميرفتم  ،ګاھی اوقات دوستان نزديک محترم ډګروال صاحب سعادت خان منګل از قبيل ،ډګروال شاھپورخان
احمدزی مدير تدريسات حربی پوھنتون ،ډګروال منان خان استاد حربی پوھنتون ،ډګروال ماما زرغون شاه شينواری ،
و ډګروال کوھاټ خان شينواری را ميديديم.
اين افراد فوق الذکر نه تنھا کی دوستان بودند بمانند مثل پنج برادر باھم رفت و امد داشتند ،اينھا در ھر عيد و
روزھای ملی غرض تبريکی نزد شھيد مغفور سردار محمد داوودخان و مرحوم سردار عبدالولی رفت و امد ميکردند،
اينھا را ھم جنرال سردار عبدالولی و ھم سردار محمد داوودخان دوست داشتند .ھم سردار داوودخان و ھم سردار
عبدالولی از عاليق آنھا به يکديګر خوب واقف بودند .اينکه در طول مدت زمانکه سردار محمد داوودخان در فکر
تحول بود  ،اينھا را در جريان تحول نګذاشته شايد علت ان ارتباطات و نزديک تنګاتنګ انھا به جنرال سردار
عبدالولی بوده باشد.
اين افراد از زمان تصدی خان محمدخان مرستيال که بحيث والی واليت ننګرھارمقررشده بود با خان
مجمدخان مرستيال ھم شناخت داشتند .مرحوم داوودخان در زمان وظايف مختلفه کی در واليت ننګرھار اجرا نموده
بود از جر أت خان محمد مرستيال خوب واقف بود ،داودخان ميدانست که خان محمد خان مشھور به مرستيال که دست
پرورده شخص محمد داوودخان بود به تمام معنی وی را خوب درک کرده بود ،وی ميدانست که اقای مرستيال ھر کار
را بدون ترس و کدام واھمه اجرا ميکند ،شايد اولين علت آن اين بوده باشدکه مرحوم داوودخان وی را از جريان تحول
واقف نساخته بود .وقتيکه غوث الدين فاي ق به تحول ضد سلطنت صاحب منصبان را جلب و جذب ميکرد وی به بسيار
جرات و بی پروايی در جلب و جذب افراد به پيش ميرفت ،مثآل ،اشخاص ذيل توسط غوث الدين فايق به تحول ٢۶
سرطان معرفی شده بودند ) .عبدالحميد محتاط ،فيض محمدخان وزيری ،پادشاه ګل وفادار ،و حبيب  Tزرمتی ( و
تعداد ديګری .اين ګونه جلب و جذب غوث الدين فايق به تحول ،مرحوم داوودخان را در حصه خود بسيار محتاط
ساخته بود ،حتی در سالھای اخير شھيد داوودخان به غوث الدين فايق ګفته بود که کوشش کن ارتباطات خود را بمن
کمتر سازيد ھر چيزی مھم و ضروری که داشته باشيد به شخص بازمحمد خان ب ګوئيد ،اګر الزم ببينم بشما مالقات
نمايم از طريق بازمحمدخان باشما تماس خواھم ګرفت .چنانچه دوبار ضرورت افتيد که مرحوم داوودخان وی را ببيند،
يک بار پدرم وی را از حيرتان و بار ديګر از ننګرھار نظر به ھدايت مرحوم داوودخان بکابل غرض مالقات توسط
پدرم خواسته بود.
وقتيکه تحول  ٢۶سرطان به وقوع پيوست ،در اوايل صبح اول زمانيکه خان محمد خان مرستيال غرض
تبريکی نزد مرحوم داووخان امد ،مرحوم داوودخان ھم بدون ضايع کردن وقت به خان محمد خان مرستيال دستور داد
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که شما به وزارت دفاع برويد و امورات وزارت دفاع را کنترول نماييد ،خان محمدخان مرستيال ھم بيدرنګ و بدون
معطلی به وزارت دفاع رفته شروع به امر ونھی نمود .وی در قدم اول وقتيکه در زينه ھای وزرات به دفتر موقت
خود باال ميشود در دھليز وزارت دفاع يک صاحب منصب که وی ازسابق با ان خصومت داشت وی را تحقير و
توھين می نمايد ،که اين عمل وی در ان لحظات اول سوء تفاھم بين انقالبيون و وی بوجود آورد ،ھمچنان با انھم که
تحول پيروز ګرديده بود وی تصور ميکرد که بعد از اين وی وزير دفاع است ،در اين اثنا بين وی و انقالبيون تحول
 ٢۶سرطان نزاکت پيدا ميشود و شکايت يک عده صاحب منصبان بلند ميشود  ،وقتيکه مرحوم داوودخان از جريانات
وزارت دفاع واقف ميګردد  ،غوث اليدين فايق را وظيفه ميدھد که بوزارت دفاع برويد و خان محمدخان را ب ګوييد که
فعآل بخانه برود .وقتيکه الزم ديده شد وی را مطلع خواھيم ساخت ،ھمان بودکه غوث اليدين فايق ساعت دو و يا سه
بجه روز  ٢۶سرطان به وزارت دفاع ميرود و ھدايت سردار داوودخان را به مرستيال خان محمد خان ابالع ميکند.
بدن ترتيب عوث الدين فايق وی را از وزارت کشيده روانه منزلش مينمايد ،اي ن ھدايت مرحوم داوودخان باالی ) خان
محمد خان مرستيال ( تاثير بد نموده ،بعد از ان وی با سردار محمد داودخان قطع رابطه مينمايد و ديګر نزد وی نمی
رود.
چون در سطور باال ذکر ګرديد که ،ډګروال شاھپور احمدزی ،ډګروال سعادت خان منګل ،پدر) شايسته سعادت
المع ( ګوينده ورزيده تلويزيون آشنای صدا امريکا که در ضمن دختر عمه محترم من ) نويسنده اين مقاله ( ميباشد،
ډګروال منان خان  ،ډګروال ماما زرغون شاه شينواری و ډګروال کوھا ټ خان ش ينواری باھم از دوره مکتب حربيه
دوستان جانه جانی يکديګر بودند .بعد از پيروزی تحول  ٢۶سرطان اين افراد فوق الذکر تصور ميکردند که در
روزھای اول به آنھا چوکيھا بلند داده خواھد شد.از اين جمله ډګروال ھای فوق الذکر ھر يک ډګروال ماما زرغون شاه
شينواری و ډګروال کوھاټ خان شينواری مشکالت سردار محمد داوودخان را در نظر نګرفتند وبه عجله در ګروپ
مخالفان داوودخان خود را تنظم نمودند ،ډګروال شاپور احمدزی ،ډګروال منان خان شينواری و ډګروال سعادت خان
من ګل به مثل سابق ارام مسايل را نظاره ميکنند .ھمان بود که در ماه سنبله ھمان سال ډګروال شاھپور احمدزی و
ډګروال منان خان شينواری به يک رتبه ارتقا بحيث جنراالن که شاھپور احمدزی بحيث قومندان حربی ښوون ځی و
منان خان شينواری بحيث قوماندان مدافع ھوايی کابل تقرر حاصل نمودند و ډګروال سعادت خان منګل نظر به خواھش
خودش تقاعد ګرفت و بعدآ بحيث والی يکی از واليت ھای افغانستان مقرر شد تا که کودتا ھفت ثور به وقوع پيوست.
باور کامل دارم اګر اين دو ډګرواالن ھريک ډګروال ماما زرغونشاه شينواری و ډګروال کوھاټ خان شينواری
دوستان قديمی مرحوم داوودخان و جنرال خان محمدخان مرستيال کمکی از حوصله کار ميګرفتند و ان موی سفيد را
آرام می ګذاشتند ،اينھا نيز مانند شاھپورخان احمدزی و منان خان شينواری به وظايف حساس ګماشته ميشدند ،ولی
بدبختانه اين دوستان مرحوم سردار محمد داوودعجله کردند.
جنرال منان خان شينواری در روزھای اول کودتا ھفت ثور ،و جنرال شاھپورخان احمدزی دو ماه بعد از
پيروزی حزب خلق ،توسط اعضای حزب ديموکراتيک خلق؟ به شھادت رسيدند .روح شان شاد!
قابل ياداوری است ،وقتيکه حزب ديموکراتيک خلق؟ قدرت سياسی کشور را غصب نمود ډګروال کوھاټ خان
که در کودتا محمد ھاشم خان ميوندوال به بيست سال حبس محکوم ګرديده بود در زمان قدرت حزب ديموکراتيک به
ھمرای ديګر محبوسين سياسی کودتا محمدھاشم خان ميوندوال از حبس رھا ګرديد ،وی ) ډګروال کوھاټ خان ( بعد
در زمان حکمروايی ببرک کارمل به حيث والی واليت ننګرھار مقرر ګرديد که بعد از چند ماه خدمت به حزب
ديموکراتيک خلق؟ دوباره خانه نش ين شد.
پايان
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