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 سابق صدراعظم  «وندوالیمحمد هاشم م»واقعآ  ایآ

 حزب مساوات مخالف روش کودتا بود؟ سرئیو  

 است. ،یو بازهم ن ی. ن یسوال فوق، ن نیمن به ا جواب

 نادان دوست.  زندیم تنیبر زم   -د کن یدانا  بلندت م شمند

 

،عمر  ایار یول ،یناصر سیو ،ی( ، محمد داود مومند، عارف عباس اریکمحمد داود سالم ) مل کیهر انیقاآ خدمت

وارم  دی. امدارمیم میتقد  آلیمختصر خود را ذ ضینظام، عرا یمالل موسافغان؟ و خانم  امیپ ونیزیخطاب مسول تلو

 .رددګنه  شانمالل خاطر نبشته بنده ، باعث نیا

 

 ی!رامگو  زیعز انګخوانند

را خدمت « حزب مساوات؟ سئیسابق صدراعظم و ر وندوالیمحمد هاشم م» ناکام  انیدتاچکو روپگاعترافات  نکیا

 . دارمیم میتقد یرامگو  زیشما هموطنان عز

را کلک نموده،  لیذ نکی. لطفآ لردیګیخود را م یجا شهیطرفدار حق است. وحق هم میو رح میخداوند کر چون

 .دیحزب مساوات را بشنو سئیصدراعظم و ر سابق وندوالیکودتا محمد هاشم م نیاعترافات شامل

  

baz/ihpvoxb3yous-https://soundcloud.com/qasim 

  

سابق صدراعظم و  وندوالیمحمد هاشم م»کودتا  ر،گ هیناکام و توط یعده افراد کودتاچ نیبنده اعترافات ا کهیوقت 

 بیفر ن،یدروغ یبه نوشتها تیلمسو یعده اشخاص ب کی. تعجب نمودم که چرا دمیرا شن«حزب مساوات ؟ سئیر

روش و اعمال  ونهگ نینها به اآکه  دانمید.  منانداز یدر چشمان هموطنان ما خاک م ت،یدهنده، و دور از واقع

غافل از انکه  یجلوه دهند، ول اهیرا س دیو سف دیرا سف اهیس توانندیم اتگیجفن ونهگ نی،  که به ا کندیتصور م دهیناپسند

 دنهبد بیند مردم را فرنتوا ی، نم یته انیو م ادیبن یب یشاخدار و نوشتها یدروغ ها ونهگ نیا ربهیگد که دانندینها نمآ

وخوب  دنشناسیرا م انیوگعده هرزه  نیا یافغان چهرها تی.  امروز مردم با درک و با درا دینرا کتمان نما قیوحقا

 شناخته اند، 

 شناسمیمن از طرز خرامت م               یپوشیجامه م یکه خواه ګیرن بهر

 

 د.نکن یقبر خود را خود م  اد،یبن یو ب زیمآرضانه ، افترا غم یها یجنابان به نوشتها نیا 

 د،ینوګب دیخواهند نمود، و شا ادیبن یب یور، استداللهاآاعترافات شرم  نیا دنیجنابان بعد از شن نیکامل دارم که ا باور

 شده. رفتهگنها آنزد ه از ااعترافات به زور و اکر نیکه ا

حزب  سئیسابق صدراعظم ، و ر وندوالیمحمد هاشم م»کودتا  ،یناکام کودتاچ نیمتهم نیمن اعترافات ا کهیوقت

خان محمد خان » کهیلخصوص وقتا، ب دمیرا شن «الیخان محمد خان مشهور به مرست»و صحبت « مساوات؟

 روالډګ» یعنی «وندوالیهاشم م مدمح»کودتا ناکام  ریگهم دمت  یدر مقابل  استجواب مستنطق  شهادت باال «الیمرست

و  یدر نظر داشت کرامت انسان دونب «ینواریماما زرغون شاه ش» ی. اقادهدیشهادت م «ینواریماما زرغون شاه ش
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 بی) مهمترادف به کل یدر زبان در اسبنامن مهکل نیکه ا «دیوث»را به نام  (الیخان محمد خان مرسترا) یو ،یافغان

 نیا دنیکه به شن دئیبخدا باور نما  د،ینمایاست خطاب م کسی که مردان دیگر را برزن خود وارد کند(، قواد ...غیرت

منحوس را هم  مهیکل نیا دیکه شا فتمگخود استاده شد. بیاراست سرم  ی؟ موها انګنخبه، نخب کینهم از زبان آ مهیکل

استعمال  «الیخان محمد خان مرست»را به  مهیکل نیباشد که شما ا فتهگ «ینواریماما زرغون شاه ش»به  قیتحق تیئه

 .انگعده نخب کی یاه نخبه نستیبصار(. االای اول ای)فاغتبرو  د،ئینما

 

 ست؟یچ کودتا

طرحه  ینظام ریو غ یعده افراد نظام کیتوسط  زیمآاست که از راه قهر یو نظام یپالن، حرکت عسکر کی کودتا

 گار ای)  ریگبه عباره د ایتابوت (.  ایت است خ)ت ایکه  یمعن نیبه ا ست،ین یاز دو حال خالعمومآ کودتها  ردد،یگم

 انتحار است. ایو  گانجام شان مر دنردیگنم روزیپ کهیاننآ یول د،نرویم گبه ار دنردیگم روزیپ کهینهاآ(.،  گمر ای

 یموترها وپیو ت ریتا ات،یو روغن لی، تکار نموده یحکومت یدفاتر ترانسپورت در شعب و کهین عده افرادآاز  من

نها به انجام آندارم بخاطر که  لهگیبوده  نرهایو کل ورهایدر اب انو فروخته ، سرو کارش المیل  اهیرا در بازار س یدولت

ما  ونهگ نیاشخاصکه  در ا نیرانده شدند.  چون ا یدولت فیو .... از وظا یانسان ریو غ ستهیاعمال  نا شا ونهگ نیا

باز هم خود را در  یول دانندید است، که خوب مان عده افرآمن از  هیالگ ی.  ولدینوگب گجفن دیشده با هیول تغذح

 کوچه حسن چپ زده .

عصمت قانع را   طور تخفه  یشاعر وطن دوست اقا کی تیدو ب ه ییعقد انگ سندهینو نیکه به ا دانمیالزم م نجایا در

 .مینما میو تقد هیهد

 .دیویگنع معصمت قا یاقا
 

 ید اشرافو بچ ییکه اوس  ید ریخ

 یژنیپ لګشان پا یببر سر وی

 یسمه واور یدو یدا خبره د خو

 ی!ژنیپ لګقانع ستا د اوربل  یچ

 
 تان جهان سپاس. ی. از حوصله منددارمیجلب م زین لیذ نکیل نیمحترم را به ا انګشما خوانند هتوج
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