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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  قاسم باز        

  ٢٠١٥ اکتوبر ٣١
  

  »محمد ھاشم ميوندوال «ًايا واقعآ
  يس حزب مساوات مخالف روش کودتا بود؟ئسابق صدراعظم  و ر

  

  .و بازھم نی، است نی ، نی  ال فوقؤجواب من به س

  .زند نادان دوست بر زمين می+   دانا  بلندت می برد دشمن

  

ريا ،عمر آد مومند، عارف عباسی، ويس ناصری، ولی و، محمد داو) ملکيار(د سالم وقايان ھريک محمد داوآخدمت 

. دارم   تقديم میًالسی نظام، عرايض مختصر خود را ذي مویمالل! ول تلويزيون پيام افغان؟ و خانم مبارز؟ؤخطاب مس

  .ردد نگ"لب العلماط"ن آ موسی نظام ی بنده ، باعث مالل خاطر،  ماللۀاميد وارم اين نبشت

 ،رامیگان عزيز و گخوانند

 را خدمت »يس حزب مساوات؟ئ محمد ھاشم ميوندوال سابق صدراعظم و ر«روپ کودتاچيان ناکام گاينک اعترافات 

  . دارم یرامی تقديم مگشما ھموطنان عزيز و 

 لينک ذيل را کلک نموده، ًالطف. يردگ  وحق ھميشه جای خود را می چون خداوند کريم و رحيم طرفدار حق است

  .يس حزب مساوات را بشنويدئاعترافات شاملين کودتا محمد ھاشم ميوندوال سابق صدراعظم و ر

 

yous3ihpvoxb/baz-qasim/com.soundcloud://https  

محمد ھاشم ميوندوال سابق صدراعظم و  «یکودتار، گه ئکه بنده اعترافات اين عده افراد کودتاچی ناکام و توط  وقتی 

ھای دروغين، فريب ه  نوشتاوليت بؤتعجب نمودم که چرا يک عده اشخاص بی مس. را شنيدم »يس حزب مساوات ؟ئر

ونه روش و اعمال ناپسنديده گ اين انھا بآدانم که  می.  پاشندر از واقعيت، در چشمان ھموطنان ما خاک می دھنده، و دو

 نھا نمیآکه  نآ ولی غافل از سياه را سفيد و سفيد را سياه جلوه دھند،توانند  يات میگونه جفنگ اين اکه ب دنکن تصور می

د وحقايق ند مردم را فريب دھنھای بی بنياد و ميان تھی ، نمی توانه تونه دروغ ھای شاخدار و نوشگربه اين گدانند که دي

شناسد وخوب شناخته  ويان را میگھای اين عده ھرزه ه امروز مردم با درک و با درايت افغان چھر.  د نرا کتمان نماي

  اند، 

  شناسم من از طرز خرامت می+ پوش  ی که خواھی جامه میگھر رنه ب
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  .دنميز و بی بنياد،  قبر خود را خود می کنآ ءرضانه ، افتراغھای ھای م ه نوشتا اين جنابان ب

ور، استداللھای بی بنياد آ؟ بعد از شنيدن اين اعترافات شرم " لب العلماط"ن جنابه؟ آباور کامل دارم که اين جنابان و 

   .رفته شدهگنھا آويد، که اين اعترافات به زور و اکره از نزد گ و شايد ب خواھند نمود

يس حزب ئمحمد ھاشم ميوندوال سابق صدراعظم ، و ر« یکه من اعترافات اين متھمين ناکام کودتاچی، کودتا وقتی

خان محمد خان «که  خصوص وقتیه را شنيدم ، ب» خان محمد خان مشھور به مرستيال«و صحبت » مساوات؟

روال ماما گډ«يعنی » محمد ھاشم ميوندوال« ناکام یر کودتاگدر مقابل  استجواب مستنطق باالی  متھم دي» مرستيال

دون در نظر داشت کرامت انسانی و ب »ماما زرغون شاه شينواری«قای آ. دھد  شھادت می»زرغون شاه شينواری

مرده ( ۀممنحوس در زبان دری مترادف به کل ۀمکه اين کل )وسيد -دوس(  را به نام »خان محمد خان مرستيال«افغانی، 

ستاده يان ؟ موھای سرم اگ نخبازنھم از زبان يک آمه  شنيدن اين کلايد که بئخدا باور نماه نمايد،  ب طاب می است خ)...

گفته باشد که شما اين  »ماما زرغون شاه شينواری«ت تحقيق به أ منحوس را ھم ھيۀمگفتم که شايد اين کلخود ه ب. شد

  ؟؟!!انگ نخباز ه ایاينست نخب )فاعتبروا يا أولي األبصار(يد، ئ استعمال نما»خان محمد خان مرستيال«مه را به کل

  

  کودتا چيست؟

کودتا يک پالن، حرکت عسکری و نظامی است که از راه قھرآميز توسط يک عده افراد نظامی و غير نظامی طرح می 

يا ارگ يا ( بارت ديگر  يا به ع).تخت است يا تابوت (ًگردد، عموما کودتا ھا از دو حال خالی نيست، به اين معنی که يا 

، آنھائی که پيروز می گردند به ارگ می روند، ولی آنانی که پيروز نمی گردند انجام شان مرگ و يا انتحار ).مرگ 

  .است

من از آن عده افراديکه در شعب ودفاتر ترانسپورتی حکومتی کار نموده، تيل و روغنيات، تاير و تيوپ موترھای دولتی 

يالم و فروخته ، سرو کارش با دريورھا و کلينرھا بوده گله ندارم به خاطری که آنھا به انجام اين را در بازار سياه  ل

ونه  گچنانچون اشخاصی که  در .  از وظايف دولتی رانده شدند.... نا شايسته و غير انسانی و ......  گونه اعمال  

دانند ولی باز  ن عده افرد است، که خوب میآ من از ۀلولی گ.  دنبايد جفنگ بگويمی   اند، شدهو تربيت  تغذيه یحولما

  .می زنندھم خود را در کوچه حسن چپ 

فه حقای عصمت قانع را   طور تآئی دو بيت يک شاعر وطن دوست ه دانم که به اين نويسندگان عقد در اينجا الزم می

  .ھديه و تقديم نمايم

  .ويدگ قای عصمت قانع میآ

  ل پيژنیگان پاـــری شــبر ســو بــي   بچی د اشرافو ئیخير دی که اوس 

  .ل پيژنیگا د اوربل ــع ستــچی قان    ره دی دوی سمه واوریــخو دا خب

  پايان

  

١۵/٢٨/١٠ 

 

 
 


