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  ٢٠١۶ جنوری ٢۶
  

  عجله کردند؟"خان محمد داوود"دوستان سردار از چرا يک عده 
  

 .فرمايد حضرت بيدل می  

 شنائی ھاآت پاس ـد و گفـيــون تپــنفس در خ      لمبه دل گفتم کدامين شيوه دشوار است در عا

اھی اوقات که به فاميلی ھای رھايشی صاحبمنصبان حربی پوھنتون در پلچرخی به منزل گ ١٣۵١به ياد دارم سالھای 

  می،ستيک حربی پوھنتون بودجن وقت مدير لوآ در ،"لگسعادت خان من"روال گ خود که شوھر محترم شان ډۀعم

 مدير "پورخان احمدزیھشا"روال گ از قبيل، ډ"لگسعادت خان من"روال گ اوقات دوستان نزديک محترم ډاھیگرفتم، 

 ، "ماما زرغون شاه شينواری"روال گ استاد حربی پوھنتون، ډ"منان خان شينواری"روال گتدريسات حربی پوھنتون، ډ

 .مديد  را می"کوھاټ خان شينواری"روال گډ

 داشتند، اينھا در ھر عيد آمدمانند پنج برادر باھم رفت وه ببلکه ر بودند، گدي ا که دوستان يکرواالن فوق الذکر نه تنھگډ

 مد میآ رفت و "عبدالولی" و مرحوم سردار "محمد داوودخان"و روزھای ملی عرض تبريکی نزد شھيد مغفور سردار 

 و "داوودخان"ھم سردار .  دوست داشت"محمد داوودخان" و ھم سردار "عبدالولی"کردند، اينھا را ھم جنرال سردار 

که سردار ی که در طول مدت زمان اين.  خوب واقف بودندشانر گدي نھا به يکآ از عاليق "عبدالولی"ھم سردار 

 گاتنگتنو ن ارتباطات نزديک  آذاشته شايد علت گ در فکر تحول بود ، اينھا را در جريان تحول ن"محمد داوودخان"

 . بوده باشد"عبدالولی"نھا به جنرال سردار آ

خان محمدخان "رھار مقرر شده بود با گحيث والی واليت ننه  که ب"خان محمدخان مرستيال"اين افراد از زمان تصدی 

 نموده بود از ءرھار اجراگ در واليت ننهک ۀ در زمان وظايف مختلف"داوودخان"مرحوم .  ھم شناخت داشتند"مرستيال

 که "مرستيال" مشھور به "خان محمد خان"دانست  که   می"دخانوداو"اقف بود،  خوب و"خان محمد مرستيال"ت أجر

قای آدانست که  شناخت، وی می  بود به تمام معنی وی را می"محمد داوودخان" خودش شخص ۀدست پرورد

 "ودخانداو" که مرحوم شھيد یکند شايد اولين علت  میءدون ترس و کدام واھمه اجرات، بأ ھر کار را باجر"مرستيال"

منصبان صاحب به تحول ضد سلطنت "غوث الدين فايق"که   علت بوده باشد، وقتیھمينذاشته  گوی را در جريان تحول ن

  در جلب و جذب صاحب منصبان اردو و افراد به پيش میئیت و بی پرواأکرد وی به بسيار جر را جلب و جذب می

 سرطان ٢۶ به تحول "غوث الدين فايق"فسران اردو توسط ر اگو تعداد دي) عبدالحميد محتاط(رفت، شاغلی محترم  

 خود  بسيار ۀ را در حص"داوودخان" به تحول، مرحوم "غوث الدين فايق"ونه جلب و جذب گاين . معرفی شده بودند
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فته بود که کوشش کن ارتباطات خود گ "غوث الدين فايق" به "داوودخان"محتاط ساخته بود، حتی در سالھای اخير شھيد 

دست شان ه  که کليد تحول ب"بازمحمد خان"من کمتر سازيد ھر چيزی مھم و ضروری که داشته باشيد به شخص ه ا بر

چنانچه . برقرار نمايم تماس "بازمحمدخان"توانم از طريق  شما میبا شما مالقات نمايم ه ر الزم ببينم بگد، ائيوگاست ب

رھار نظر گر از ننگند، يک بار پدرم وی را از حيرتان و بار دي وی را ببي"داوودخان"دوبار ضرورت افتيد که مرحوم 

 .رساند" داوود خان"نزد شھيد کابل غرض مالقات ه  ب"داوودخان"به ھدايت مرحوم 

 غرض تبريکی "خان محمد خان مرستيال"که   سرطان به وقوع پيوست، در اوايل صبح اول زمانی٢۶که تحول  وقتی

 دستور داد "خان محمد خان مرستيال"دون ضايع کردن وقت به  ھم ب"داوودخان"حوم مد، مرآ "خاندداوو"نزد مرحوم 

دون گ و ب ھم بيدرن"خان محمدخان مرستيال"يد، ئکه شما به وزارت دفاع برويد و امورات وزارت دفاع را کنترول نما

ای وزرات به دفتر موقت که در زينه ھ  اول وقتیۀوی در لحظ. معطلی به وزارت دفاع رفته شروع به امر نھی نمود

 خصومت داشت وی را تحقير و او ا يک صاحب منصب که وی ازسابق ب،شود در دھليز وزارت دفاع خود باال می

نھم که آورد، ھمچنان با آوجود ه  تفاھم بين انقالبيون و وی بءن لحظات اول سوآتوھين می نمايد، که اين عمل وی در 

کرد که بعد از اين وی  وزير دفاع است، در اين اثنا بين وی و انقالبيون تحول  رديده بود وی تصور میگتحول پيروز 

 از "داوودخان"که مرحوم  شود ، وقتی شود و شکايت يک عده صاحب منصبان بلند می  سرطان نزاکت پيدا می٢۶

خان "ويد و وزارت دفاع بره دھد که ب  وظيفه می"دين فايقغوث ال"ردد وی به گ جريانات وزارت دفاع واقف می

غوث "که الزم ديده شود وی را مطلع خواھد ساخت، ھمان بود که  زمانی. خانه بروده  بًئيد که فعالوگ را ب"محمدخان

خان " را به "داوودخان"رود و ھدايت سردار   سرطان به وزارت دفاع می٢۶ روز ۀ ساعت دو و يا سه بج"دين فايقال

  منزلش میۀ وی را از وزارت دفاع ملی کشيده روان"غوث الدين فايق"رتيب بدين ت. کند  ابالع می"محمد خان مرستيال

ن وی با سردار آثير بد می نمايد، بعد از أت) خان محمد خان مرستيال( باالی "داوودخان"نمايد، اين ھدايت مرحوم 

 .ر نزد وی نمی رودگنمايد و دي  قطع رابطه می"دخانومحمد داو"

شايسته سعادت (، پدر"لگسعادت خان من"روال گ، ډ"پور احمدزیھشا"روال گکه، ډرديد گچون در سطور باال ذکر 

) اله اين مقۀنويسند( محترم من ۀکه در ضمن دختر عم) شناآ(نام ه  امريکا بی تلويزيون راديو صداۀوينده ورزيدگ) المع

 ۀ باھم از دور"خان شينواریکوھاټ "روال گ و ډ"ماما زرغون شاه شينواری"روال گ ، ډ"منان خان"روال گباشد، ډ می

  سرطان اين افراد فوق الذکر تصور می٢۶بعد از پيروزی تحول . ر بودندگدي مکتب حربيه دوستان جان جانی يک

روال گروال ھای فوق الذکر ھر يک ډگاز اين جمله ډ. بلند داده خواھد شدینھا چوکيھاآکردند که در روزھای اول به 

 را در نظر "محمد داوودخان" مشکالت سردار "کوھاټ خان شينواری"روال گ و ډ"ماما زرغون شاه شينواری"

منان "روال گ، ډ"پور احمدزیھشا"روال گ خود را تنظم نمودند، ډ"داوودخان"روپ مخالفان گرفتند و به عجله در گن

 ۀ که در ماه سنبلھمان بود.  کردندرام مسايل را نظاره میآ به مثل سابق "لگسعادت خان من"روال گ و ډ"خان شينواری

پور ھشا"حيث جنراالن که ه  بء به يک رتبه ارتقا"منان خان شينواری"روال گ و ډ"پور احمدزیھشا"روال گ ډ١٣۵٢

 کابل تقرر حاصل ئیحيث قوماندان مدافع ھواه  ب"منان خان شينواری"حيث قومندان حربی ښوونځی و ه  ب"احمدزی

حيث والی يکی از واليت ھای ه  بًارفت و بعدگاھش خودش تقاعد  نظر به خو"لگسعادت خان من"روال گنمود و ډ

 . ھفت ثور به وقوع پيوستیرديده بود، که کودتاگ ءافغانستان مقرر و فرمان تقرر شان امضا

 "کوھاټ خان شينواری"روال گ و ډ"شاه شينواری ماما زرغون"روال گډروال ھريک، گر اين دو ډگباور کامل دارم ا

ن موی آرفتند و گ کمکی از حوصله کار می مرستيال "خان محمدخان"جنرال  و "داوودخان"وم دوستان قديمی مرح
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 ماشته میگ به وظايف حساس "منان خان شينواری" و "پورخان احمدزیھشا"، اينھا نيز مانند ندذاشتگرام می آسفيد را 

 . عجله کردند"محمد داوودخان"شدند، ولی بدبختانه اين دوستان مرحوم سردار 

 دو ماه بعد از "پورخان احمدزیھشا" ھفت ثور، و جنرال ی در روزھای اول کودتا"منان خان شينواری"جنرال 

 روح شان شاد.  به شھادت رسيدند"؟موکراتيک خلق؟حزب د"يروزی حزب خلق، توسط اعضای پ

 "کوھاټ خان"ل رواگ قدرت سياسی کشور را غصب نمود ډ"؟حزب ديموکراتيک خلق؟"که  وری است، وقتیآقابل ياد

موکراتيک حزب د"در زمان قدرت رديده بود گ به بيست سال حبس محکوم "محمد ھاشم خان ميوندوال" یکه در کودتا

روال کوھاټ گډ(رديد، وی گ از حبس رھا "محمدھاشم ميوندوال" یر محبوسين سياسی کودتاگ ديهبه ھمرا" خلق؟؟

رديد که بعد از چند ماه خدمت به گرھار مقرر گ والی واليت نن به حيث"ببرک کارمل" ئیبعدآ در زمان حکمروا) خان

 . دوباره خانه نشين شد"؟حزب ديموکراتيک خلق؟"

                                                               پايان
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