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  قاسم باز

  ٢٠١۵ جون ١۴
  

 ميوندوال ھاشم محمد قتل و کودتا
  ! مھرين نصير قایآ ۀحنجر از بار اين شاخدار، دروغھای ھم باز

 بيان تا شوند می موجب ھا عقده انواع(فرموده، مقبول هچ کاظم عبدهللا سيد کتوردو اقای محترم استاد و مليگرا دانشمند

 دچار ما محققان و نويسندگان بسيار متأسفانه .شوند منحرف اصلی مسير از و گيرند قرار الشعاع تحت تاريخی حقايق

  ).است تاريخ با بازی اينکار که بدانند بايد اما و باشند می مشکل اين

  ..گردم می بر ضوعمو اصل به .

 قایآ قلمه بمی مفھو بی ۀنوشت ًاصال که پړه پړ يک انالين جرمن افغان سايت در ٢٠١۵ سال فبروری ٢۵ تاريخه ب

 طرفدارن از خودش که نامه تھمت نآ ۀنوسيند و نبوده بيش چيزی بھتان و دروغ،  تھمتجز  سراپا که نصيرمھرين

 مسايل در اگر ، نمايد می معرفی محقق را خود که شخص اين ، خواندم است مساواتۀ نفر نيمودو حزب و ميوندوال

 دانم نمی  .باشد تھمتو  بھتان،  دروغ سراپا که تحقيق گونه اين به  ُفت شود داده مردم ردخو به تحقيق گونه اين ملی

 ۀيندآ جوان نسل و مردم چشمان در چرا زده بر را خود ھای استين ميوندوال محمدھاشم طرفداریه ب امروز که یگروپ

  .دنانداز می خاک مملکت

 الھایؤس ميوند عبدالرزاق تورنجنرال قایآ نزد از مردم خصوصی مجالس از يکی در ويرجينيا اياالت در قبل سال چند

 اين شھامت و تأجر امروز چرا بوديد، افغانستان یاوردو در سرخ پتھایبا  جنرال يک که شما گفتند، برايش و کردند

 کرديم نمی نيک کار کدام ما برادر که بود، اين ميوند قایآ جواب کرديم، می کودتا ما که ، يدئبگو واضح که دنداري را

ه ب چيزی ديگر گردد می ما عايد که خجالتی بدون عام محضر در که خاطراست ھمينه ب کنيم افتخار نآ باالی امروز که

 . گفتند راست .توانيم نمی وردهآ دست

  )ديگر شرم شدن پايان و شرم يک شدن سوار خر باالی (

 سردار شھيد نامخالف ھا كتاب نآ نويسندگان كثرها كهده  ش گرفته یشخاصا كتابھای از مھرين نصير قایآ ۀمقال و نوشته

 که .) كی لومو په بی جی كی د دخانوداو( نامه ب یکتاب ھم يکی كتابھا نآ ۀبرجست مثال .دنباش می و بوده خان داوود

 كه عمرزی .غ مستعار نامه ب پشاور در باشد، خلق ديموکراتيک حزب عضو شايد ان ۀنويسند که مزخرف اثر اينً أصال

 قرن پنج در افغانستان نامه ب فرھنگ صديق قایآ كتاب ھمچنان يافته تحرير شناسد نمی را وی ھويت افغانھا از يك ھيچ

 .غيره و غيره و راجس کبير نذير جنرال کتاب افغانستان در بيستۀ سد و اخير،

 و شخص يک طرفداریه ب يکی نشر و طبع به لودآ غرض ھایه نوشت و کتابھا نقدرآ گذشته سال وپنج سی اين در

 را خواننده کتابھا و ھاه نوشت اين اوقات بعضی که شده نوشته ديگر ھای ستميس و اشخاص مخالفت به ديگری و ستميس
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 ھمنظر باھم ھم ايديالوژی يک و ستميس يک پيروان حتی ا ھنوشته و بتک اين البالی در سازد، می سردرگمی دچار

 و کتابھا ھا،ه نوشت و کتابھا گونه اينۀ عمد مثال شمارد می ولؤمس را محمود ديگری گاھی و را احمد يکی گاھی نيستند

 .است خلق ديموکراتيک؟ حزب اعضای ھایه نوشت

 که اين دونب خود هدلخوا نحو به را مملکت سياسی و ملی قضايای ام ندگانيسنو عده يک اخيرۀ دھ سه اين در ھمچنان

 ھمچنان ،  نگاشته اندخود گروپی و فاميلی شخصی منافعی و ميل طبق ،بيگيرد نظر در را نآ يندهآ خطرناک عواقب

 زادانهآ را رکشو سياسی و ملی قضايای که داريم ھم دوست وطن و مليگرا ندگانيسنو الحمدهللا که سازم نشان خاطر بايد

 و قدر قابل ندگانيسنو و اشخاص گونه اين که دندھ می و داده مردم دخوره ب گروپی و فاميلی شخصی، احساسات دونب

 .اند احترام اال واجب

 شاھی زمان الوقت ابن جنرال اين گرفته، سراج كبير نذير محمد جنرال كتاب از را خود ۀنوشت اکثر مھرين نصير قایآ

 سردار كه وقتی، نشد که شد خواھد افغانستان اردو درستيز لوی مستعنی کريم از بعد کرد می کرف که جمھوريت و

 ندانیقوم و محاربه مسلک در نه بود نموده تحصيالت لوژستيک بخش در وی که عسکری مسلک به نظر را وی داوود

 سال در و شد خاطر ردهزآ دخانوداو شھيد مرحوم از وی ندانست درستيزيت لوی پوست به مطلوب شخص را وی

 قایآ اين .كرد قبول گشوده پيشانی با را ویی استعفا ھم دخانوداو شھيد مرحوم كردء استعفا ١٣٥٦ جمھوريت اخير

 دوست و عبدالقادر جنرال شينن شب و نزديک رفقای از افغانستان یاردو لوژستيک رياست تصدی وقت در جنرال

 و نشست کارمل پدر با بود کابل در که یوقت اخير تا و داشت کارمل ببرک اب نزديک شناخت بوده، کارمل پدر صميمی

 نام ۀجبھ عضويت افتخار؟ کارمل ببرک یئحکمروا زمان در بعدھا ئی ستاره سه جنرال اين ھمچنان. داشت برخاست

 که ھر ستانپاک پيشاور در وقت نآ در گرديد سرچپه کشور سياسی ۀصحن که زمانی . نمود کسب نيز را وطن پدر نھاد

 اخوانی احزاب و یآ ايس یآ نوازش مورد گفتند می جفنگ خان هللا امان غازی و دخانوداو محمد سردار شھيد ضد به

 شھيد و خان هللا امان غازی نام گرفتن پاکستان پيشاور در نوفتآ در كه دارم ياد به گرفت می قرار پشاوری و افغانی

 امان ) اتحاد و جمعيت ، حزب( افغان جھادی تنظيمی نوكران و یآ آيس ی آ.بود تشآ با بازی دخانوداو محمد سردار

 ملی زعمای تا داشت ھدف  آیيسا یآ وقت نآ در  .كردند می تلقی لنين برادران مثل را دخانوداو سردار و خان هللا

 دوست وطن و ملی زعيم توق يك ھم ما كه ندانند يندهآ نسل تا دبكوب جوانان لخصوصاب مردم ذھن در چنان را افغانستان

 فلم يك نھاآ كه رفتند پيش به نقدرآ مورد اين در زمان و وقت نآ در یآ يسا یآ جھنمی جاسوسی سازمان حتی  .داشتيم

 توھين و گفتن بد. كرد وانمود داكو يك را كبير بابا احمدشاه داكومنتری فلم نآ در یآ يسا ی آ .ساختند را داكومنتری

  .صورت ھره ب بود، نان ۀلقم کردن پيدا مدرک يک پشاور در وقت نآ در نافغا ملی یزعما كردن

 دادن وجواب نصيرمھرين قایآ شاخدار دروغھای کردنء افشا وفقط فقط من نوشته ھدف که بدانند بايد محترم خوانندگان

  .است وی به

  .نويسد می )خیتاري ۀمحکم و فرمايشیۀ محکم( ميوندوال، ھاشم محمدي کودتا ۀبار در مھرين نصير

 پنج و محکوم سال پنج حبس به ميوندوال محمدھاشم یکودتا در پکتيا واليت از جاجی وکيل جاجی اقبال حاجی ) -١

  ).شاخدار، دروغھای و تحقيق گونه اين به افسوس صد گويم، می برايش من (.کرد سپری زندان در را سال

 شدن سپری از عدب گرديده محکوم حبس سال پنج به نيز خوگيانی هللا امين قومندان پسر خوگيانی وکيل منور خيرهللا )-٢

 می برايش بازھم (.گرديد رھا زندان از داشت نورستانی عبدالقدير به که شخصی رفاقت اساس به زندان در روز چند

 ) ....شاخدار ھای دروغ و تحقيق گونه اين به افسوس صد و افسوس گويم
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 نظام ١٣۵۵ سال اساسی قانونۀ مسود تصويب روز تا سرطان ٢۶ روز از بعد که .نويسد می مھرين نصير قایآ) -٣

 ، توبه گويم می ھم باز (.باشد می و بوده قانونی غير محاکم و حکومت نوقتآ ھای فيصله تمام، افغانستان در جمھوری

 ) منطق، بی استدالل گونه اين به

 وجود اساسی قانون کشور در ١٣۵۵ سال دلو اخير تا سرطان ٢۶ تاريخ از که است درست مھرين نصير قایآ بلی

 مقام فرامين اساس به امورات تمام شاھی نظام اساسی قانون از غيره ب شاھی نظام لوايح و قوانين تمام ولی نداشت

 که شد می استفاده شاھی نظام ازقوانين ثالثه محاکم تمام در بود ءاالجرا مرعی شاھی نظام قوانين جمھوری، رياست

  .بود قوانين نآ جز نيز حرب ديوان ۀمحکم يا نظامی ۀمحکم تآرااج

 .!يدئنماه جتو گرامی خوانندگان

 ماه سه از بعد ؟ هچ خاطره ب و محبوس ميوندوال ھاشم محمد یکودتا در چطور پکتيا واليت وکيل جاجی اقبال حاجی

  .يافت رھائی دھمزنگ زندان از ) حبس سال پنجه ن ( حبس کردن سپری

  !دھمزنگ محبس از جاجی اقبال حاجی رھائی و گرفتاری ۀقضي واقعيت و قتحقي

 ما خانه ۀدرواز زنگ که بود شب نيم ھشت يا ھشت ساعت بود گذاشته سرطان ٢۶ تحول پيروزی از ماه نيمو دوً تقريبا

 از بعد ستادهيا مرد نفر سه با خانم يک ديدم نمودم باز را در که وقتی رفتم دروازه پيش معطلی دونب من مدآ در صداه ب

 را اقبال حاجی نام من چون ھستيم جاجی اقبال حاجی فاميل از ما که گفتند و نموده معرفی را ر خود نھاآ پررسی احوال

 مادر پيش را جان اقبال صاحب حاجی خانم و مھمانخانه به را مردھا دانستم می نھاآ دوستی از و شنيده زياد پدرم از

 مھمانخانه به بعد من و کردند پرسانی جور خوشی با ھم با شناختند می را جاجی جان اقبال خانم ابقس از که مادر وردمآ

 را مھمانان چای غم پسرم گفت پدرم مھمانخانه در شدن داخل مجرده ب رفتم بود نشسته مھمانان هھمرا نجاآ در پدرم که

 پريشان بسيار را مادر اثنا اين در دکن دهامآ چای مھمانان برای که بگويم کسی به تا شدم خانه داخل دوباره ھم من بخور،

 به و مدمآ مھمانخانه اطاق به باز ھم من بيايد خانه داخل بگو پدرت به برو عجلهه ب گفت و مدآ نزدم که ديدم ورخطا و

 جلد يک درمما اثنا اين در مدآ مادرم نزد معطلی دونب ھمچنان پدرم دارد، کار شمارا مادرم که گفتم ھستهآ پدرم

 در نآقر اين ویربر که گفت و وردهآ اقبال حاجی خانم را پاک نآقر اين که گفت و داد پدرم به بود پيشش که قرانکريم

 به دوباره نمود ماچ بار چند و گرفت مادرم دست از را نآ ديد را شريف نآقر پدرم که وقتی کنيد کوشش شوھرم رھائی

 بود صهغ از پر که پدرم ، پيچانب ستمالد يک در و بگذار شان بين در را پول دارمق يک که گفت مادرم به و داد مادرم

 به شما که گفت برايش و شده قھر اقبال حاجی داماد و پسر برادر باالی تند بسيار ۀلھج يک اب و امد مھمانخانه به دوباره

 پدرم شد عادی صحبت دوباره تسشن فرو کمکی پدرم قھر که وقتی دقيقه چند از بعد سازيد می غرق مارا کار اين

 تا چند گذاشته شب :گفت پدرم به جاجی جان اقبال حاجی پسر  .پرسيد نھاآ از را جاجی اقبال حاجی گرفتاری جريان

ه ب را شما ھستيد متھم ميوندوالي کودتا ۀقضي در شما که گفت صاحب حاجی به و مدآ ما منزل به پوليس منصب صاحب

 که خاطریه ب .نداشتيم یديگر ۀچار کدام ما برد خوداب پوليس ديشب را وی .بريم می خلهدا وزارته ب تحقيق خاطر

 حاجی که گفت برايش پدرم .کنيد کمک ماه ب ديده را نآقر اين روی مديمآ شما پيش ھم ما بود شما دوست صاحب حاجی

 يک جاجی اقبال حاجی برادر اثنا اين در کرد، نخواھيم دريغ شود دستم از که کمک ھر است من خوب دوست اقبال

 می شورا از را اعتماد یأر شفيق موسی محمد قایآ که وقتی بود وکيل جاجی اقبال حاجی کهرا  نزمانآ ملی شورا ۀمجل

 نيکی بسيار به دخانوداو محمد سردار از شفيق موسی محمد به دادن یأر صحبت ضمن در جاجی اقبال حاجی گرفت

 نھاآ که وقتی . دادند پدرم به را مجله اين نيز نھاآ بود گرديده نشر نشريه نآ در جاجی اقبال حاجی ۀبياني که بود کرده ياد

 و جمعه روزھای صرف روم نمی دخانوداو نزد روز ھر من که گفت برايش پدرم ند،گرفت می حافظی خدا پدرم از

 .کنيد رسانپ جمعه روز شام يا ديگر توانيد می شما روم می صبح طرف از نھمآ رحصتی روزھای
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 خود با ملی شورای ۀمجل با بود وردهآ ما منزل به جاجی جان اقبال فاميل کهرا  نکريمآقر ھمان پدرم جمعه صبح روز

 سردار منزل داخل که وقتی  .کرد حکايت چنين برادرم با پدرم مدآ خانهه ب پس که وقتی رفت، دخانوداو پيش و گرفت

 خانه تراس در صبحانه چای باالی ويس خانم و پسر ويس و زرلشت وردشخ دختر ،خانم هھمرا سردار که ديدم شدم

 وقتی بودم گرفته دست در مجله هھمرا بودم پيچانده دستمال در را نأالش عظيم نآقر که من نشسته خوری ميزچای گرد

 ادامه پدر ، ايدهوردآ مقبول حفۀت يکً حتما خانصاحب :کرد صدا ديد را دستمال دستم در ويس اسم به دخانوداو پسر که

 دختر زرلشت وقت اين در کرد عالوه پدرم. مه اوردآ برايتان خوب بسيار حفۀت يک راستی که گفتم ويس به من که داد

 معمول طبق نھاآ. نشستم سردار یپھلو ھم من کرد رفاتع منه ب بود دخانوداو پھلوی که را چوکی يک دخانوداو جوان

 به دخانوداو اثنا اين در ماندم ميز باالی دخانوداو روی پيش را ملی شورای ۀمجل و کريم نآقر من .ندانداخت چای برايم

ً واقعا که گفت خود پسر ويس به و نمود ماچ و گرفت نرا، آ ديد را نکريمآقر وی که وقتی کرد شروع دستمال بازکردن

 ھديه کجا از را اين که کرد الؤس شمپي از دخانوداو سردار که نمود عالوه پدرم .نيست بھتر و خوب حفۀت هکرد اين از

 برای و کردم عرض برايش بود گفته برايم اقبال فاميل که را شب نآ جريان تمام من که نمود عالوه پدرم  .کردی

:  داد ادامه چنين را خود صحبت پدرم وردم،آ شما پيش به خاطر ھمينه ب ندارم را کتاب اين زور من که گفتم دخانوداو

 ھر نيست پول من جيب در گفت برايش و کرد خود خانم طرف را خود روی يدشن را صحبتم تمام سردار که وقتی

 خود دستکول که وقتی دخانوداو خانم افزود پدرم.  کن پوش ھم را پاک نآقر اين و بمان نآقر بين در داری که چيزی

 گفت زرلشت خود خورد دختر به دخانوداو بعد .ماند نآقر در را پولھا نآ تمام يافت را افغانی چھل و صد ھفت پاليد را

 چند از بعد که گفت و کرد اضافه پدرم  .بمان چوبی کالنۀ مکل نآ نزديک من خواب ۀخان در و ببر را نآقر اين بچيم که

 بازی را او مردم چطور .کنم می کوشش ، شناسم می خوب را جاجی اقبال حاجی من (( ...گفت برايم دخانوداو دقيقه

 )).داده

ه ب جاجی جان اقبال حاجی داماد و برادر عمر نامه ب اقبال حاجی کالن پسر که بود غروب حال در افتاب جمعه وزر

 نھاآ به پدرم گفت مفصل برايشان داشت دخانوداو محمد سردار با که را خود تامالق جريان تمام پدرم مدند،آ ما ۀخان

 ما منزل به دوبار يا يک ۀھفت نھاآ يافت، خواھد رھائی دانزن از صاحب حاجی بزودی هللاءانشا که ساخت نشان خاطر

 ۀخان روی پيش بود روز ۀبج نيمو دو يا دو ساعت که روزھا از يکی گرديد، سپری ماه سهً اتقريب مدت اين در مدند آمی

 فاميل بنز سمرسد رنگ ماشی موتر که بودم ايستاده داشت موقعيت راآشھر واټ سالنگ سرک باالی نوقتآ در که خود

 الؤس من از نھاآ پرسی احوال از بعد شدند پايان موتر از اقبال حاجی برادر و داماد که ديدم مدآ جاجی جان اقبال حاجی

 ريش با شخصی يک که شدم متوجه وقت اين در بلی که گفتم برايش من ؟ دارد تشريف خانه در صاحب خان کهند کرد

 که گفت برايم جان اقبال داماد احمدشاه، تهسنش موتر عقبی سيت در سپولي منصب صاحب يک هھمرا سفيد نگیل و سفيد

 صاحب اين و شد خالص دھمزنگ زندان از بجه نيم و يک امروز که است جان اقبال صاحب حاجی اين جان قاسم

 کشيديم زندان از را صاحب حاجی که وقتی نمايد تسليم خانه به را صاحب حاجی تا است موظف محبس پولس منصب

 بازمحمد منزل به اول بروم خود منزله ب من که نآ از پيش کرد خواھش منصب صاحب اين از ) اقبال ( صاحب جیحا

 پدرجانم به شدم خانه داخل عجله به نھاآ سخنان شنيدن از بعد من .نمايم گزاری سپاس و تشکر وی از تا روم می خان

 غوشآ در را ديگر يک شان یدو ھر جان اقبال حاجی و پدرم. مدآ بيرون خانه از معطلی دونب نيز پدرم .گفتم را جريان

 . .بيبيند باھم طوالنی زمان يک از بعد برادر دو که اين مثل گرفتند

 خوشی و غم در مايان ھميشه بوده جا بر پا قديم مثل مايان دوستی خوشبختانه نويسم می را نوشته اين که لحظه ھمين تا

 جريان بود اين .کند می زندگی پيشاور بادآ حيات در جان اقبال حاجی فاميل ضرحا حال در رسيم، می باھم ديگر يک

 ..جاجی اقبال حاجی وکيل رھائی و محبوسيت
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  .کرد سپری درزندان را سال پنج و محکوم زندان سال پنج به اقبال حاجی گويد می که دروغگو ان به فت

 .بدھد ريفرنس و خذأم خود دروغين ادعای اثبات خاطره ب را لودآ عرضۀ نوشت ھر و کتاب ھر نبايد محقق يک

 به محکمه طرف منوراز خيرهللا .نويسد می داده آب به را گل ھم باز پوھنيار مسعودۀ نوشت استناد با مھرين نصير قایآ

 رھا محبس از روز چند از بعد داشت نورستانی عبدالقدير اب که یشناخت به نظر ولی گرديد محکوم حبس سال پنج

 نيست ديگری چيزی بھتان تھمت يک از بيش بود حقيقت از عاری ویي ادعا اين .گرديد

  .سياه دروغگوھا روی

 ديگر مثل وی بود محبوس و بندی دھمزنگ زندان ثوردر ھفت تا خود پدر هھمرا خوگيانی ولسوالی وکيل منور خيرهللا

 نورمحمد روائی حکومت زمان در يکجا خوگيانی هللا امين قومندان خود پدر با ميوندوال ھاشم محمدي کودتا محبوسين

 گرديدند زادآ زندان از که زمانی خوگيانی هللا امين قومندان پدرش و منور خيرهللا .يافتند رھائی کارمل ببرک و کی تره

 خاصاش طرف از پشاور در يکجا  امين قومندان پدرش و منور خيراهللا يعنی نھاآ سفانهأمت ولی دندش مھاجر پشاور به

 .دندش کشته خود منزل ۀمھمانخان در نامعلوم

 و وردآ دست باشد شده شروع بھتان و  تھمت، دروغ با يشبنا که یتحقيق يک اگر يدئنما قضاوت محترم خوانندگان شما

 باز و دروغ دروغ فقط چيز يک . وردآ خواھد ارمغان به را چيزی هچ خواننده به محقق، تحقيق گونه اين نھائی ۀنتيج

  .دروغ ھم

  .است استوار دروغ بر شان زندگی ۀھم که شوند می عصبانی دستم از اشخاص نعدهآ فقط زنم می راست حرف وقتيکه

  .منی نه ئی مرجان گل او مھرين نصير

 پايان

 


