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قاسم باز

آیا واقعآ «محمد هاشم میوندوال» سابق صدراعظم
و رئیس حزب مساوات مخالف روش کودتا بود؟
جواب من به این سوال فوق ،نی  .نی و بازهم نی ،است.
دشمن دانا بلندت می کند  -بر زمینت میزند نادان دوست.
خدمت آقایان هریک محمد داود سالم ( ملکیار )  ،محمد داود مومند ،عارف عباسی ،ویس ناصری ،ولی اریا ،عمر
خطاب مسول تلویزیون پیام افغان؟ و خانم مالل موسی نظام ،عرایض مختصر خود را ذیآل تقدیم میدارم .امید وارم
این نبشته بنده  ،باعث مالل خاطرشان نه ګردد.
خوانندګان عزیز و گرامی!
اینک اعترافات گروپ کودتاچیان ناکام « محمد هاشم میوندوال سابق صدراعظم و رئیس حزب مساوات؟» را خدمت
شما هموطنان عزیز و گرامی تقدیم میدارم.
چون خداوند کریم و رحیم طرفدار حق است .وحق همیشه جای خود را میګیرد .لطفآ لینک ذیل را کلک نموده،
اعترافات شاملین کودتا محمد هاشم میوندوال سابق صدراعظم و رئیس حزب مساوات را بشنوید.
https://soundcloud.com/qasim-baz/ihpvoxb3yous
وقتیکه بنده اعترافات این عده افراد کودتاچی ناکام و توطیه گر ،کودتا «محمد هاشم میوندوال سابق صدراعظم و
رئیس حزب مساوات ؟»را شنیدم .تعجب نمودم که چرا یک عده اشخاص بی مسولیت به نوشتهای دروغین ،فریب
دهنده ،و دور از واقعیت ،در چشمان هموطنان ما خاک می اندازند .میدانم که آنها به این گونه روش و اعمال
ناپسندیده تصور میکند  ،که به این گونه جفنگیات میتوانند سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه دهند ،ولی غافل از انکه
آنها نمیدانند که دیگربه این گونه دروغ های شاخدار و نوشتهای بی بنیاد و میان تهی  ،نمی توانند مردم را فریب بدهند
وحقایق را کتمان نمایند  .امروز مردم با درک و با درایت افغان چهرهای این عده هرزه گویان را میشناسند وخوب
شناخته اند،
من از طرز خرامت میشناسم
بهر رنګی که خواهی جامه میپوشی
این جنابان به نوشتهای های مغرضانه  ،افترا آمیز و بی بنیاد ،قبر خود را خود می کنند.
باور کامل دارم که این جنابان بعد از شنیدن این اعترافات شرم آور ،استداللهای بی بنیاد خواهند نمود ،و شاید بګویند،
که این اعترافات به زور و اکراه از نزد آنها گرفته 
شده.
وقتیکه من اعترافات این متهمین ناکام کودتاچی ،کودتا «محمد هاشم میوندوال سابق صدراعظم  ،و رئیس حزب
مساوات؟» و صحبت «خان محمد خان مشهور به مرستیال» را شنیدم  ،بالخصوص وقتیکه «خان محمد خان
مرستیال» در مقابل استجواب مستنطق شهادت باالی متهم دیگر کودتا ناکام «محمد هاشم میوندوال» یعنی «ډګروال
ماما زرغون شاه شینواری» شهادت میدهد .اقای «ماما زرغون شاه شینواری» بدون در نظر داشت کرامت انسانی و

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

افغانی ،وی را(خان محمد خان مرستیال) را به نام «دیوث» که این کلمه نامناسب در زبان دری مترادف به کلمه (بی
غیرت ...قواد ،کسی که مردان دیگر را برزن خود وارد کند) است خطاب مینماید ،بخدا باور نمائید که به شنیدن این
کلیمه آنهم از زبان یک نخبه ،نخبګان ؟ موهای سرم راست ایستاده شد .باخود گفتم که شاید این کلیمه منحوس را هم
هیئت تحقیق به «ماما زرغون شاه شینواری» گفته باشد که شما این کلیمه را به «خان محمد خان مرستیال» استعمال
نمائید( ،فاغتبرو یا اولی االبصار) .اینست نخبه های یک عده نخبگان.
کودتا چیست؟
کودتا یک پالن ،حرکت عسکری و نظامی است که از راه قهرآمیز توسط یک عده افراد نظامی و غیر نظامی طرحه
میگردد ،عمومآ کودتها از دو حال خالی نیست ،به این معنی که یا (تخت است یا تابوت ) .یا به عباره دیگر ( یا ارگ
یا مرگ ) ،.آنهایکه پیروز میگردند به ارگ میروند ،ولی آنانیکه پیروز نمیگردند انجام شان مرگ و یا انتحار است.
من از آن عده افرادیکه در شعب و دفاتر ترانسپورتی حکومتی کار نموده ،تیل و روغنیات ،تایر و تیوپ موترهای
دولتی را در بازار سیاه لیالم و فروخته  ،سرو کارشان با دریورها و کلینرها بوده گیله ندارم بخاطر که آنها به انجام
این گونه اعمال نا شایسته و غیر انسانی و  ....از وظایف دولتی رانده شدند .چون این اشخاصکه در این گونه ما
حول تغذیه شده باید جفنگ بگویند .ولی گالیه من از آن عده افراد است ،که خوب میدانند ولی باز هم خود را در
کوچه حسن چپ زده .
در اینجا الزم میدانم که به این نویسنده گان عقده یی دو بیت یک شاعر وطن دوست اقای عصمت قانع را طور تخفه
هدیه و تقدیم نمایم.

اقای عصمت قانع میگوید.
خیر دی که اوس یی د اشرافو بچی
یو ببر سری شان پاګل پیژنی
خو دا خبره دی دوی سمه واوری
چی قانع ستا د اوربل ګل پیژنی!
توجه شما خوانندګان محترم را به این لینک ذیل نیز جلب میدارم .از حوصله مندی تان جهان سپاس.
http://www.afgazad.com/Tarixi/101115-QB-Afkham-Mofakham-MD-Momand.pdf
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

