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Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин (справа) и Премьер-

министр Афганистана Мухаммед Хашим Мейвандваль (слева) во время 

торжественного приема в Кремле . 

*   *  * 
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 عبدالصمد ازھر

  



 ، با تقدیم سالم ھا

مھرین در  دار است کھ در پاسخ بھ بھتان ھایی کھ از جانب نصیر حث و کاوش دنبالھ یک ب، نوشتۀ ضمیمھ

این . نوشتھ ام، بعمل آمده بود . ا.خ.د.حیک نوشتۀ دنبالھ دارش در سایت کابل نات علیھ من و جناح پرچم 

ً دفاعیھ نھ بلکھ در عین زمان پاسخی است بھ بسیاری پرسش ھایی کھ در اذھان پژ وھشگران و نوشتھ صرفا

امیدوارم آنانی کھ بھ اشتباه رفتھ بودند . وجود داشتھ است . ا.خ.د.حبھ شمول یگان عضو سابق ، تاریخ نویسان

  . با نشان دادن شھامت اخالقی بھ تصحیح اشتباه بپردازند

  ، با تجدید احترامات

 عبدالصمد ازھر

  

  بخش نخست

  

ری نوشتھ ھایی از خامۀ آقای نصیر مھرین سایت وزین کابل نات یک س ١٢٩ تا ١١۴در شماره ھای 

  . منتشر گردیدند، "کودتاھا در افغانستان"بھ مثابۀ ادامۀ سلسلۀ " کودتای نام نھاد میوندوال"تحت عنوان 

منجملھ شخص ، چون درین نوشتھ ادعاھای نادرست علیھ کسانی کھ ھمانند آقای مھرین نھ می اندیشند

ادعاھای ، نتشار یافتا ٢٠١٠نوامبر  ٢٢مختصری کھ بتاریخ  وسیلۀ نامۀ، صورت گرفتھ بود، خودم

  . نویسنده را رد و وعده دادم در آینده بھ پاسخ تفصیلی بپردازم

بررسی ھا و داشتھ ھای فکریم را درین رابطھ در خدمت خواننده گان و پژوھنده ، اینک مطابق وعده

تحقیق و تدقیق می ، نیت پاک بھ مطالعھ مطمئنم آنھایی کھ با بیطرفی و قلب و. گان محترم می گذارم

  : ببینیم کھ. نادرستی قطعی ادعاھای نا وارد را خواھند یافت، از البالی این نوشتھ، پردازند

ً دست بھ کودتا میزد؟   آیا محمد ھاشم میوندوال واقعا

ً خودکشی کرد یا کشتھ شد؟   آیا او واقعا

  چھ کسی می توانست اورا بکشد؟، اگر بھ قتل رسیده



  کی ھا و چرا انگشت اتھام را بھ سمت معینی نشانھ می گیرند؟

بھ اتھام جاسوسی ، قضیھ ازین قرار بود کھ مولوی سیف الرحمن وکیل پیشین ولسوالی نازیان شینوار

موصوف از جاسوسی انکار نموده ارتباطش را . توسط نظامی ھا دستگیر گردیده بود، برای پاکستان

، دارک کودتا با اشتراک محمد ھاشم میوند وال یکی از صدراعظم ھای سابقبا پاکستان در ارتباط با ت

سھ . بیان نمود، خان محمد خان مرستیال و عبدالرزاق خان سابق قوماندان عمومی قوا و مدافعۀ ھوایی

مد داؤد خان رئیس دولت جمھوری حبنا بھ دستور م ١٣۵٢سنبلۀ سال  ٢٩نفر مذکور بھ تاریخ 

امیان کودتاچی دستگیر گردیده بھ کوتی باغچۀ ارگ ریاست جمھوری برده شده توسط نظ، افغانستان

  . بودند

تعیین گردیده  –عبدالقدیر نورستانی  –ھیأت ھایی کھ از طرف قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس 

متھمین . متھم مورد بازجویی خودرا از ارگ ریاست جمھوری بیاورند، مؤظف شدند ھر کدام، بودند

، من با شادروان غالم فاروق یعقوبی و شادرواان نصرهللا عمر خیل. ت داخلھ آورده شدندبھ وزار

قدیر  -قوماندان عمومی ، وقتی اسناد را مطالبھ کردیم. برای بازجویی از میوندوال تعیین شده بودیم

آن  با در نظرداشت. اسناد بھ دسترس تان قرار داداه میشود، گفت شما تحقیق را آغاز کنید - خان 

بی لزوم ، اصرار برین کھ بدون اسناد چھ چیزی پرسیده شده میتواند، فضای مضطرب و وحشتناک

ً در د فتر خودم. بود در ) ن وقت من رئیس ارکان قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس بودمآ در( بناء

در ) ١( با رعایت منتھای احترام، )منزل اول –بھ معیار اروپا ( منزل دوم عمارت مرکزی وزارت

حالی کھ تیپ ریکادر بزرگی باالی میز گذاشتھ شده و برایش ابالغ گردید کھ تمام صحبت ھا ثبت می 

مالقات ھا و امثال ، سفرھا، صحت، صحبت ھای عام شفاھی در ارتباط بھ فعالیت ھای سیاسی، شوند

در اواخر ، چون نمی شد صحبت را بدون طرح اتھام اصلی خاتمھ بخشید. با او صورت گرفت، آن

آیا این اتھام را می پذیرد یا رد میکند؟ آقای ، برایش ابالغ شد کھ او بھ تدارک کودتا متھم است، مباحثھ

آن ، با این مباحثھ و ھمین یک سوال شفاھی کھ صورت گرفتھ بود. میوندوال اتھام را نھ پذیرفت

   .خاتمھ پذیرفت) کھ ھنوز نمی شد آنرا بازجویی یا تحقیق نامید( نشست

اورا بھ دلیل عدم وجود اسناد ، با وجود اصرار مکرر قدیر خان مبنی بر پیشبرد بازجویی از میوندوال

تا آنکھ قدیر خان اعترافات دیگران را دلیل دانستھ ھدایت داد . برای بازجویی نھ طلبیدیم، و دالیل

ای یعقوبی مدیر عمومی بازجوییی این بار در دفتر آق. میوندوال باید برای بازجویی فرا خوانده شود

از ، درین شبِ بازجویی. بھ عمل آمد) واقع در عمارت یک منزلۀ عقب عمارت چھار منزلھ( جنایی

کھ این موضعش در ورق شماره . انکار ورزید، داشتن ارتباط با خان محمد خان و عبدالرزاق خان



بار دگر . صراحت دارد ،میزان در زمرۀ اوراقی کھ در روزنامھ ھا منتشر گردیده اند ۵مورخ  ١٣

منزل ( این بار در دفتر مدیر استخبارات واقع در منزل اول. میزان برای بازجویی آورده شد ٨بتاریخ 

 ٨مورخ  ١۴در ھمین شب است کھ در ورق شماره . بازجویی ادامھ یافت، )زمینی بھ معیار اروپا

، ھمین تاریخ ١۵و در ورق شماره ، ھنوز اعتراف نکرده، با وجود مواجھ شدن با اکرم پیلوت، میزان

  . بھ اعتراف می پردازد، بعد از استماع اعترافات مفصل دیگران

ذیرکانھ جواب ھارا خیلی کوتاه و مختصر ، میوندوال برخالف مرستیال کھ اعترافاتش مفصل بود

ً بعد از مواجھ شدن با اکرم پیلوت و ش. نوشتھ و فقط تا جایی میرود کھ مستند شده است نیدن مثال

ً از ھمان سھ نفر نام میبرد، اعترافات مرستیال و عبدالرزاق خان   )٢( .در اعترافش صرفا

بنا بر خاطرات تلخ از کارنامھ ھای جنایت کارانۀ رژیم ھای جبار و با در نظرداشت بد رفتاری ھایی 

رویۀ کسی باور نمیکند با میوندوال ، کھ با یک عده از متھمین در عین قضیھ صورت گرفتھ بود

ھیچ کسی . کسی این را ھم باور نمیکند کھ او خودکشی کرده باشد. احترام کارانھ صورت گرفتھ باشد

بھ خاطری کھ نمونھ ھای شکنجھ ھای غیر انسانی وسر بھ ، در داشتن چنین شک ھا مالمت نیست

انسانی در خاطره ھا زنده اند و مشکل ا ست بکاربرد رویۀ ، نیست کردن ھا توسط رژیم ھای مستبد

  . را کسی تصور نموده بتواند

از ، با تأسف در می یابیم کھ در سده ھا و مراحل مختلف، اگر گذشتھ را و ھمچنان حال را نگاه کنیم

  : سرکوب دگراندیشان ودگرگونی خواھان ھمواره وجود داشتھ است، ازمنۀ بسیار دور تا زمان ما

از ، دی جای مالکیت و منافع ھمگانی را گرفتاز گذشتھ ھای دور از زمانی کھ مالکیت و منفعت فر

شاھان و امپراطوران؛ سلطھ و ھیمنت خودرا با بھ ، برده داران و اربابان رعیت گرفتھ تا امیران

تحکیم ، و انواع ظلم و ستم بھ شمول انواع شکنجھ و وسایل ترعیب، کارگیری شمشیر و باروت

) مردم( در سرکوب جمھورولی عمالً ، اند" ھوریجم"ای بسا رژیم ھایی کھ بھ اصطالح . بخشیده اند

و " دمو"ن فاصلۀ ژرفی میان آ کھ در، "دموکراسی"قرار دارند و ای بسا رژیم ھای بھ اصطالح 

. ن رنگ و بویی یافت نھ میشودآ بشر و عدالت راستین اجتماعی در وقود داشتھ از حقوج" کراسی"

زھر نوشانیدن ھا ، )توسط رومی ھا( لیب کشیدن ھااگر در باختر زمین بھ برده گی گرفتن ھا و بھ ص

توسط فاشیست ( در کوره ھای آدم سوزی نابود کردن ھا، )توسط کلیسا( و زنده در آتش افگندن ھا

بگرام و امثال ، ابوغریب، در گوانتانامو( و حتی در زمان حاضر کار برد انواع شکنجھ) ھای ھتلری

بھ کار برده شده یا میشود؛ در خاور زمین نیز ، )ی کوردر بمباردمان ھا( امحای دستجمعی و) آن

در ( بھ کار گیری انسان ھای زندۀ نا مطلوب در دیوارھای بزرگ بھ جای مواد ساختمانی، شالق زدن



شق کردن با بستن دو پا ، )ھای شیر دروازه و آسمایی در کابل  در دیوارھای کوه، دیوار بزرگ چین

قین و فانھ ، گردن بریدن، بھ دھن توپ بستن، ر سیھ چال ھا افگندند، ھا بر دو اسپ و جھانیدن آن

بریدن اعضای ، وزنۀ سنگینی را در گردن آویختن، از دست یا از پا آویختتن، میخ کوبیدن، کردن

در کانتینرھای آدم سوزی سوختاندن ، تیل داغ کردن، ناخن کشیدن، واسکت بریدن، چشم کشیدن، بدن

معاصر بھ شمول شوک دادن ھای برقی و ھمچنان قتل ھای د ستجمعی  و استفاده از تخنیک ھای

ً ، ھمانند آنچھ توسط پولپوت در کمبودیا در " طالبان"و " مجاھدین"توسط حفیظ هللا امین و بعدا

نیتسۀ یوگوسالویای سابق ارتکاب گردیده؛ رافغانستان و توسط ناسیونالیست ھای صربی در سرب

  . صورت گرفتھ اند

استبداد ، بلکھ بنا بر عقب مانده گی ھای متعددالجوانب، نھ تنھا ازین حکم عام مستثنا نیست افغانستان

تصرف  یاحراز قدرت ر ابرادران نیز بر س، درینجا. در آن چھرۀ نھایت زشت و مھیب داشتھ است

؛ آنگاه کھ سیخ آتشین کور کرده اند بابھ جان ھم افتاده ھمدگر را کشتھ اند؛ چشمان کشیده اند یا ، ثروت

نادر کرد و ، حبیب هللا کرد، در پی تحکیم قدرت افتاده اند چنان کرده اند کھ امیر عبدالرحمان کرد

این امیران و شاھان کھ ھمواره خود را سایۀ خدا و مسئول تطبیق اوامر او خوانده . خانواده اش کرد

  . ی تیکھ داران دین انجام داده اندبا پشتیبان، ھمھ جنایات را تحت پردۀ پیـاده سازی اوامر الھی، اند

، این امیران و حاکمان بنا بر ھمین شیوۀ حکمروایی استبدادی و توسل متداوم بھ ایجاد رعب و ارھاب

و موجھ نمایاندن و عادالنھ جلوه دادن مجازات ھا؛ ، دروغ گویی ھای فاحش، اتھام بندی ھای بی بنیاد

ً حرف راستی می زدند یا اقدام بھ جایی ھم اتخاذ چنان بی اعتبار گشتھ بودند کھ گاھی اگر ا تفاقا

این یک حقیقت روشن است کھ سیستم . با نظر شک و تردید مردم مواجھ می شدند، میکردند

برای پیاده کردن روز تا روز و لحظھ بھ لحظۀ سیاست و اقدامات خود بھ یک دستگاه ، استبدادی

. مرکز و اطراف کشور ضرورت داشتھ استدر ، طویل و عریض ھمسو با نظریات و اقداماتش

توسط عناصر ضد مردمی و ناپاک ، بدیھی است کھ پیشبرد اھداف و مرام ھای ضد مردمی و ناپاک

دستگاه دولتی از باال تا پایان مورد شک و بی اعتمادی ، با درک ھمین حقیقت. صورت گرفتھ میتواند

مردم دوست و عدالت پسند نیز اگر در ، قیمت، درین میان انسان ھای پاک. مردم قرار داشتھ است

بھ مثابۀ جزئی ازین ، تا زمانی کھ از نزدیک شناختھ نھ شده اند، گوشھ ای درین دستگاه کار کرده اند

  . اند دستگاه فاسد و ھمراه و ھمردیفش شناختھ شده اند و مورد شک و بی اعتمادی قرار داشتھ 

گی دموکراسی و موجودیت احزاب و اپوزیسیون ھای  بنا بر پختھ، در دموکراسی ھای باختر زمین

و دولت مجبور می باشد ، کمتر رازی پوشیده می ماند، جامعۀ مدنی و رسانھ ھای آزاد و فعال، قوی



دیدیم . در برابر فشار افکار عامھ توضیحات الزمھ ارائھ و دست بھ اجراآت مقتضی و متناسب بزند

متحدۀ امریکا بھ اتھام خالف رفتاری جنسی چنان بازپرس کھ از کلنتن رئیس جمھور سابق ایاالت 

ر ھنگامھ بھ عمل آمد کھ نزدیک بود از او سلب اعتماد شود صدراعظم سابق اسرائیل ایھود . قوی و پُ

بھ اتھام سوء ، با رسوا شدن اعمال پنھانی شان، اولمرت و رئیس جمھور سابق فرانسھ ژاک شیراک

مبارزه برای بھ پای میز محاکمھ کشانیدن برلسکونی . ار گرفتنداستفادۀ مالی مورد بازخواست قر

درین اواخر پرده براندازی از اسرار نھفتۀ عملیات ھای نظامی و . نخست وزیر ایتالیا دوام دارد

اما . صفحۀ جدیدی را درین عرصھ گشوده است، مناسبات دپلوماتیک امریکا در سایت ویکی لیکس

سساتی وجود نداشتھ اند و حقایق ھمیشھ در پرده ای از اسرار باقی مانده در افغانستان ھیچگاه چنین مؤ

برابر بھ دلخواھش بھ شکل ، یا از جانب خود دولت -آنچھ ازین اسرار بھ بیرون درز کرده است . اند

ذوق ، فھم، ابالغیھ یا افواه و یا از جانب افرادی برابر با فیصدی درکِ شان از د یده گی و شنیده گی

 –حتی آوازه ھایی بر اساس حدس و گمان . بھ صورت آوازه پخش گردیده است، گاه فکری شانو دید

این آوازه . چنان بھ قوت انتشار یافتھ اند کھ گویی عین حقایق اند، بدون آنکھ چیزی دیده یا شنیده باشند

از آن ، روند ھا زمانی کھ از دھن ھا بھ گوش ھا و از گوش ھا بھ دھن ھا و گوش ھای دگر می 

درین . روایت ھا و قصھ ھا ساختھ می شوند و بھ گفتۀ معروف از یک زاغ چھل زاغ درست می شود

و افزودن ، با عرضھ داشتن روایات و حکایات از چشمدیدھا و نقـل قول ھا" صاحبان غرض"میان 

یزیون بھ یاد دارم زمانی در تلو. اذھان عامھ را بھ فرسخ ھا از حقایق دور می سازند، چاشنی ھا

درین پروگرام شخصی . "بگو ببینم چھ شنیده ای؟"افغانستان پروگرامی بود اگر اشتباه نکنم بھ نام 

چھارمی ، سومی بھ چھارمی، شنوندۀ مطلب باید آنرا بھ نفر سومی، گفت مطلبی را بھ شخص دوم می 

در ھر مرحلھ  .بھ پنجمی و بھ ھمین منوال تا شخص آخر مطلب شنیده گی را حکایت کرده می رفتند

تا باآلخره شخص اخیر نھ آن حکایت . اندکی از اصل مطلب کاستھ و چیزی بر آن افزوده میگشت

ً متفاوتی را دریافت می داشت، اولی بھ ھمین اساس اتکا بر افواھات و قرینھ . بلکھ یک روایت کامال

  . بھ خاطری کھ انسان را بھ بیراھھ میبرد –سازی ھا کار بجا نیست 

  ھ میتوان حق را از ناحق و درست را از نادرست سره کرد و شناخت؟پس چگون

راه بھ کجراھھ می ، کاوش ھا و پژوھش ھا اگر مبتنی بر ذھنی گرایی ھا و پیش داوری ھا باشند

میانھ گرایان و صاحبان ، راست افراطی و چپ افراطی، در چنین حالتی راست گرا و چپ گرا. برند

قضایا را در راستای تفکر و بینش ھای خود مطالعھ و تدقیق نموده ، اوتعقاید و ایدئولوژی ھای متف

، راه درستِ دستیابی بر حقایق و زدودن شکوک. نتایج مطابق میل و ذھن خویش استخراج میکنند

فارغ از حب و بغض ، کاوش و تحقیق بیطرفانھ با بھ کاربرد متود علمی و استنتاج بی غرضانھ



تصرف ھای ، روایات مغرضانھ، ورخ و پژوھنده را توسل بھ افواھاتم. سیاسی و تبعیضی میباشد

چنین کاری حیثیت و اعتبار مدعی دانش و . ھدف گیرانھ در یک متن و قرینھ سازی ھا؛ نھ می شاید

  . پژوھش را ضربھ زده مقام علم را نیز بھ اھانت می سپارد

شاھان و حاکمان ، نبداری از امیرانسوگمندانھ می بینیم کھ اگر دیروز تاریخ نگاری در راستای جا

مذھب ، منطقھ، زبان، حزب، خط سیاسی، امروز با تأسف در جانبداری از ایدئولوژی، نگاشتھ می شد

قرار ، طرد و محکومیت غیر خودی ھا و دگراندیشان را دربر دارد، کھ خود بخود مذ مت . . .  و

، در ضدیت با عقاید غیرخودی، قای مھرین ماھارون ھا و حق شناس ھا تا آ، از نجیم آریاھا. میگیرد

تالش داشتھ و دارند تا پندارھای شخصی شان را بھ جای تاریخ راستین و رسالت روشن سازی دقیق 

کھ باید راه گشای قضاوت ھا و  -اجتماعی و سیاسی ، سیر حوادث و شکل گیری ھای اقتصادی

باز ھم سوگمندانھ می بینیم کھ عین . ا زنندج –موضع گیری ھای نسل ھای بالنده و آیندۀ کشور باشد 

از طرف ھم کیشان و ھم قطارانش بھ توالی ، ھمان ادعایی کھ نویسندۀ اولی بھ عمل آورده است

بھ این ترتیب ھم جنگ تبلیغاتی را دامنۀ گسترده می دھند و ھم تعدد . شان تکرار شده است" آثار"در

اگر در تقدم آن اشتباه ( میان تھی اولی از طرف نجیم آریاتوجھ کنید ادعاھای . مأخذ ھا ایجاد میکنند

بعضی ) ٣( .مدعیان بعدی عین مطلب را مکرر در مکرر نوشتھ اند. مطرح شده است) نکرده باشم

کھ این تراش ھا آنقدر مضحک ، ازان ھا کوشیده اند دالیل اثباتیھ ای را برای تائید ھمان ادعا بتراشند

  . اند کھ عدمش بھ ز وجود

در حالیکھ با تمام احساس و وجدانم با آقای داؤد ملکیار و تمامی کسانی کھ احتماال ٌ بصورت مستقیم 

، یا غیر مستقیم قربانی ناحق این رویداد یا رویدادھای مشابھ در گذشتۀ نزدیک یا دور شده باشند

دعا نموده بود ا، یادآور می شوم کھ زمانی کھ ملکیار با من مصاحبھ میکرد، احساس ھمدردی میکنم

اما امروز یا وی آن . کھ ھدفش یافتن حقیقت است و بھ ھیچ وجھ در صدد اتھام زدن نادرست نیست

مصاحبھ ھا را تحریف یا قیچی نموده موارد مطابق ذوق خود را در دسترس مھرین گذاشتھ و یا 

در حاشیۀ نوشتھ نیز با استفاده از فرصت " قلم بھ دستان"شمار دیگری از . مھرین چنان کرده است

ر شان را خالی کرده اند"بھ اصطالح ، ھای آقای مھرین باز ھم تکرار میکنم کھ آنھا بنا . "دل ھای پُ

ً گفتھ شده اما با کمال تأسف برای خالی کردن ، حق دارند چنان دل ھای پر داشتھ باشند، بر دالیل قبال

  .توسل جستھ اندبررسی ھای غیر دقیق و احساسات ، آن دل ھا بھ گمانھ زنی ھا



  ! لطفاً توجھ فرمایید

اما دقت . الزمی و ضروری اند، کاوش ھا و تحقیقات برای بر مال ساختن جنایات رژیم ھای استبدادی

بھ این امر ضروری تر است کھ وقتی کاوشگر و محقق در جریان تالش برای رفع اتھام از محکومین 

مرتکب ، ن خبطی را کھ رژیم را با آن متھم میسازدھما، خود، و رسوا ساختن رژیم دست بھ قلم میبرد

متھم نھ ، اشخاصی را کھ کمترین تقصیری نداشتھ اند، یعنی بھ خاطر محکومیت یک حاکمیت. نگردد

محکوم ، ھمچنان ھمان طوری کھ استبداد را بھ عدم فراھم آوری امکانات دفاع برای متھمین. گرداند

ھر . بگیرد، حق دفاع را از کسی کھ بر او اتھام وارد گردیده خود محقق و نویسنده نیز نباید، میکند

سر و ، دنیا بھم خورده، زمانی کھ صمد ازھر خواستھ است صدایش را برای رد اتھامات بلند کند

اگر دیگران ھرنوع اھانت و اتھام . فحش ھا و اھانت ھا صفحات رسانھ ھا را پر کرده است، صداھا

متھم بھ ، دارند؛ اما اگر ازھر ھمینقدر گفت کھ دروغ و بھتان نگوییدجواز ، را در حق ازھر نوشتند

  . توھین مقدس ھا میگردد

خوانده شده تحلیل " مدارک و اسناد"آقای مھرین اولین کسی است کھ در صدد افتاده با استفاده از آنچھ 

ً در برابر خود . و نتیجھ گیری نماید داده و سپس در پی قرار  یک ھدفاما با تأسف مھرین محترم اوال

میباشد؛ ، آنھم توسط پرچم و صمد ازھر، کھ عبارت از اثبات قتل میوندوال ھدفاثبات حقانیت آن 

در چنین حالتی تحقیق در جھت جانبداری از یک فرضیھ ای کھ نادرست ھم بوده . پرداختھ است

قای مھرین و مؤیدین روی ھمین دلیل ِ انتخاب پیش از پیش ھدف است کھ آ. کشانیده میشود، میتواند

با تکرارھای ، جعل رویدادھا و روایت ھای نادرست خصمانھ، با استفاده از روش التقاطی، شان

صفحات زیادی را ، بازی نادرست با شماره ھا و تاریخ ھا و پس و پیش کردن جمالت و الفاظ، مکرر

و نمایاندن نادرستی  ،سیاه کرده اند؛ مجبورم توضیحات تفصیلی بھ خاطر در روشنی آوردن حقایق

امیدوارم طول کالم باعث . شیوۀ بھ کار گرفتھ شده برای رسیدن بھ نتیجۀ درست؛ بھ عرض برسانم

مالل خاطر عالقھ مندان دریافت حقیقت نشود و آقای مھرین نیز آنرا در خصومت علیھ خویش نھ 

ھت کھ نوشتۀ مھرین ازین ج، من اگر از شیوۀ ھدف گیرانۀ پژوھش آقای مھرین ناراضیم. انگارد

فرصتی را ایجاد نمود تا ناگفتھ ھا را بگویم و ادعاھا و استدالل ھای نادرست را کھ تاکنون صورت 

  . خرسندم، گرفتھ اند افشاء و رد نمایم

! شکوک بیجا زدوده شوند و تاریخ مبتنی بر واقعیت نگاشتھ شود، بگذارید حقایق جای خود را دریابند

باور کامل دارم کھ تاریخ واقعی ، تاریخ نگاری وسیلۀ تبلیغاتی سیاسی شده استبا علم برینکھ امروز 

  . در آینده رقم زده خواھد شد



ً از پوشیده ماندن حقایق در رژیم ھای استبدادی سخن گفتیم ً جا برای شک ، در چنان حالتی. قبال طبیعتا

  . خالی می شود، و ناباوری بر گفتھ ھا و ادعاھای حکومت

کھ قدیر خان مرا از خانھ برداشت و در اثنای راندن موترش ، میزان ٩صبحگاه نامیمون  وقتی در آن

نھ تنھا بھ مثابۀ یک پولیس کھ در . من ھم شک کردم. باورم نشد، برایم از خودکشی میوندوال گفت

ً باید شک کرد و در پی کشف حقایق رویداد برامد؛ بلکھ د، ھر حادثھ نباید ظاھر امر را دید ر دایما

با شناخت کوتھ مدت از کمیتھ مرکزی و ، عین زمان با در نظرداشت گذشتۀ استبداد در کشور ما

ً دراز مدت از قدیر خان؛ احساس نا شناختھ ای در درونم مرا بھ نا باوری و شک می  شناخت نسبتا

خودش محل بھ این دلیل کھ ، پیشنھاد مرا برای دیدن محل واقعھ و بردن طبیبان عدلی بھ آنجا. کشانید

. نھ پذیرفت، ھیأت جنایی و طب عدلی ھم معاینات و بررسی ھای شان را انجام داده اند، واقعھ را دیده

با آن جبروت رژیم و . پیشنھاد مرا برای بردن ژورنالیستان داخلی و خارجی نیز با عصبانیت رد نمود

حادثھ و پرس پال از طبیب  اقدام خودسرانھ ای چون معاینۀ محل، داغ بودن قضیۀ کودتای میوندوال

برایم گفتھ شد . عدلی و غیره برایم میسر نبود و این در حیطۀ مسئولیت و وجایب وظیفوی من نیز نبود

  . کھ طب عدلی و پولیس جنایی و الیت کابل وظایف شان را درین ارتباط انجام داده اند

  : من بھ چند دلیل خیلی ناراحت شدم

  . صیت سیاسی کشورآن ھم یک شخ، مرگ یک انسان -

در مورد پاکیزه گی تحقیق و درستی پیش ، احساس مسئولیت بھ مثابۀ مسئول ھیأت تحقیق میوندوال -

  . آمد با او

آگاھی ازینکھ بنا بر ھمان بی اعتمادیی کھ جامعھ نسبت بھ اجراآت دستگاه ھای حاکمھ در کشور  -

اذھان عامھ این عمل را ، ان ھا بوده استدارد و شاھد امحای فزیکی و روانی بسا انسان ھا در زند

  . خودکشی نھ بلکھ قتل می پندارند

ً این دسیسۀ یک تیر دو فاختھ ای است  - رد کھ احتماال ُ یک حس ششم زنگ خطری را بھ صدا می آو

  . کھ ھم میوندوال و ھم مرا از میان بردارد

ً در صدد آن بودم یک تحقیق مفصل دقیق ومنزۀ نمونھ یی - ھمانند و حتی  –بی مثالی را  من واقعا

بھتر از تحقیقاتی کھ در زمان وظیفھ داریم در میدان ھوایی بین المللی کابل از ابراھیم محمد النجدی 

صورت ، تبعۀ عربستان سعودی قاچاقبر سی و دو کیلو طال و در مورد یافتن شبکۀ مربوط بھ آن



ھم اگر جعلی در کار بود ، قایق برمال می شدندھم ح، شاید با آنگونھ تحقیق. انجام دھم –پذیرفتھ بود 

ھم وجدان خودم را راحت و خودخواھیم را راضی می ساختم و ھم برای محصلین ، رسوا می شد

مواد درسی و نمونۀ قابل استفاده در استنطاق و ، اکادمی پولیس و افسران مؤظف در دستگاه پولیس

  . را نیز با خاک یکسان کرد این آرزو، مرگ میوندوال. پیشکش میکردم، تحقیقات

حتی زمانی کھ خان . گرایش داشت، احساس اولی من بسوی احتمال بی گناھی و جعلی بودن اتھام -

محمدخان مرستیال اعترافات بسیار مفصل خودرا طی صفحات متعدد نوشتھ و لست طویلی را از 

اصلی کودتا نھ میوندوال باز ھم تصور میکردم مھرۀ ، ھمرازان و شریکان توطئھ عرضھ داشتھ بود

اکنون ھم تصور میکنم مرستیال پالن داشت . این باید بھ اثبات میرسید. بلکھ خان محمد خان است

یعنی کودتا را . میوندوال را در نقش جنرال نجیب و خودش را در نقش جمال عبدالناصر قرار دھد

مرستیال مغرور . ا تصاحب نمایدسپس اورا از صحنھ بدر کرده قدرت ر، تحت نام میوندوال انجام دھد

خوش ، او آدم زیرک. ن بود کھ بعد از شاه و داؤد در مقابل شخص دیگری سر خم نمایدآتر از 

  . واجد نیروی جذب و قوماندان خوب بود، برخورد

مطالب زیادی را بازگو کند ، مطابق وعده ای کھ بعد از اعترافش نموده بود، انتظار داشتم میوندوال -

  . رگش ناگفتھ گی ھا نھفتھ ماندندکھ با م

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   

بھ ا ستھزا می گیرند و حتی ، م کار گرفتھ شدهاین ادعا را کھ با میوندوال از نھایت احترا، مخالفین) ١( 

با او در ھر باری کھ تحت بازجویی ما قرار . کھ بھ ھیچ وجھ درست نیست، مدعی شکنجھ و بد رفتاری اند

  . صورت گرفتھ بود، عالی ترین رویھ کھ براستی ھم فوق تصور است، داشت

اه حافظھ باین اشت. درست نیست، وال را دیده امدنمن اگر در سابق گفتھ ام در جریان تحقیق دو بار میو) ٢( 

ً سھ دیدار داشتھ ایم، با دیدار شب اول کھ نوشت و خوانی در میان نیامد. ن معذرت میخواھمآ بوده از   . مجموعا

نجیم آریا این ادعا را نموده است کھ میوندوال بھ قتل رسیده مگر از من نام نبرده ولی این آقای سید ) ٣( 

اما بھ روایت متواتر و مشھور میوندوال بدست عبدالصمد ": ن افزوده استآار است کھ چنین بر مسعود پوھنی

نھ نام ، نھ ادعا درست. ”اظھر مدیر عمومی قلم مخصوص قوماندانی امنیھ وزارت داخلھ بشھادت رسید

ست و وظیفۀ مدع تبداد در ظھور مشروطیت و قربانیان اس"سید مسعود پوھنیار  –. "علیھ یدرست و نھ پُ

  ١٣۵٧چاپ سال ، پشاور –مرکز نشراتی میوند  ٢۴٩جلد دوم صفحھ " افغانستان



 ، با تقدیم سالم ھا

مھرین در  دار است کھ در پاسخ بھ بھتان ھایی کھ از جانب نصیر یک بحث و کاوش دنبالھ ، نوشتۀ ضمیمھ

این . نوشتھ ام، بعمل آمده بود . ا.خ.د.حیک نوشتۀ دنبالھ دارش در سایت کابل نات علیھ من و جناح پرچم 

ً دفاعیھ نھ بلکھ در عین زمان پاسخی است بھ بسیاری پرسش ھایی کھ در اذھان پژوھشگران و  نوشتھ صرفا

امیدوارم آنانی کھ بھ اشتباه رفتھ بودند . وجود داشتھ است . ا.خ.د.حبھ شمول یگان عضو سابق ، تاریخ نویسان

  . یح اشتباه بپردازندبا نشان دادن شھامت اخالقی بھ تصح

  ، با تجدید احترامات

  عبدالصمد ازھر

  

 ٢بخش 

   

   مبصرین و پژوھشگران اندرین باب چھ گفتھ اند و چرا گفتھ اند؟

بھ نحوی از انحا بھ این موضوع ، کسان زیادی از آنھایی کھ بر تاریخ معاصر کشور نوشتھ اند

در ضدیت با ، مخالفت عقیدتی، ای جنگ سردیک برخی قابل توجھ این نوشتھ ھا در فض. پرداختھ اند

آقای نصیر . عرض وجود کرده اند، و در چھارچوب راه اندازی تبلیغات منحرف کننده . ا.خ.د.ح

ھره درین زمره و اولین کسی است کھ تالش کرده بھ آن اتھامات و تبلیغات سیاسی ، مھرین آخرین مُ

  . بدھد رنگ پژوھشگرانھ و ظاھر تحقیق علمی و تاریخ نویسی

بھ عمل " پژوھش ھایی"روایات و افواھات ، با گرداوری ادعاھا، آقای مھرین قبول زحمت فرموده

در . سایت نشراتی کابل نات منتشر ساختھ است ١٢٩تا  ١١۴آورده ماحصل کارش را درشماره ھای 

ار یافتھ نوشتھ ھایی از محترمان دگری نیز در ارتباط موضوع انتش، عین زمان و در عین شماره ھا

. بھ یکایک این نوشتھ ھا و ادعاھا خواھم پرداخت، بھ خاطر آنکھ ھیچ پرسشی بی پاسخ نماند. اند

نیز در ، بھ موضوع بصورت سطحی یا جدی تماس گرفتھ اند کھ قبالً ) ؟( مبصرین و تاریخ نویسانی

را ھم " آثاری"ی در یکی از بخش ھای نھای. ھایی برای خود خواھند یافت  پاسخ، البالی این نوشتھ

  . مرور خواھیم کرد کھ با این موضوع تماس گرفتھ اند



از انتشارات رادیویی و اعالمیھ ھای دولت در مورد ، آقای نصیر مھرین در بخش اول نوشتھ اش

بھ ، "شایعات"از ھمان آغاز سخن با توسل بھ ، اعتراف و انتحار میوندوال یادآور شده، دستگیری

و بھ این دلیل کھ ، "وابستھ گی پرچم و داؤد بھ اتحادشوروی"د کھ بھ دلیل داوری نشستھ حکم میکن

باید از بین برده می شد؛ و باز ، گویا چون میوندوال مانند پرچم و داؤد بھ اتحاد شوروی وابستھ نبود

ھم با اتکا بر شایعھ حکم میکند کھ بقیھ دستگیر شده گان نیز بھ عنوان نیروی بالقوه مخالف با 

در حالیکھ ھنوز در . بنا بر لزوم دید سیاسی منافع اتحاد شوروی از میان برداشتھ شده اند، شوروی

ن باره آ گویی در، سخن میگوید" ھمان شکنجھ ھا و قصد دریافت مدارک جعلی"آغاز کالم است از 

  . اشاره میکند" ھمان"کھ بھ ، پیشکش کردهتحقیقش را بھ خواننده قبالً 

  : ھ نماییدبھ این پراگراف ھا توج

در جریان ھمان شکنجھ ھا و قصد دریافت مدارک جعلی است کھ خبر مرگ محمد ھاشم میوندوال "

نخست ، بازتابی کھ انتشار خبر کودتا و متعاقب آن مرگ میوندوال در جامعھ برجای نھاد. انتشار یافت

ودتا و دولت شایعات حاکی از آن بودند کھ جناح پرچم کھ در ک. در گسترۀ شایعات مشھود بود

با استفاده از فرصت بھ قلع و قمع نا ، جمھوری سردار محمد داؤود خان نفوذ قابل مالحظھ یی داشتند

محمد ھاشم میوند وال طی زمانی کھ . وابستگان بھ شوروی و مخالفین با آن کشور دست یازیده اند

میز با شوروی سیاست مخالفت آ، در تابعیت از سیاست دربار سلطنتی، سمت صدراعظمی داشت

اما از نظر سیاسی و عقیده یی بھ اتحاد شوروی مانند خلق و پرچم در ھیچ صورتی وابستھ . نداشت

کھ بقیھ دستگیر شده گان کھ بھ عنوان نیروی ) ؟( شایعھ این را نیز گمان را نیز حمل نی کرد. نبود

منافع اتحاد شوروی از میان بنا بر لزوم دید سیاسی ، بالقوه مخالف با شوروی در نظرگرفتھ می شدند

  . برداشتھ شده اند

گذشتھ ازین بازتاب ھا؛ توقیف و مرگ میوندوال بھ ادعای وابستگی داؤود خان بھ شوروی و داشتن 

  ) "؟( .دست دراز جناح پرچم بیشتر صحھ گذاشت

فرھنگ . این نظر را آقای مھرین بدون ذکر مأخذ از میر محمد صدیق فرھنگ اقتباس کرده است

  : ینویسدم

از مطالب باال و اطالعات و شایعات متفرق دیگر این نتیجھ بدست می آید کھ میوندوال و  . . .  "

دستگیر و ، مساعی پرچم و اجازۀ سردار محمد داؤد، بعضی از ھم زندانیان اوبھ اشارۀ دولت شوروی

  ) ١" (. . .  استنطاق شدند



ً تذکر داده شد اد در کشور ما چنان ناباوری را نسبت بھ اعمال دولت گذشتۀ استبد، ھمان گونھ کھ قبال

چنانچھ بنا بر ھمین . کھ بھ مشکل می شد بر صحت گفتار و ادعاھای آن باور کرد، ایجاد کرده بود

اما شکوک را نھ میتوان و نباید با . دلیل من ھم مانند دیگران در مورد مرگ میوندوال شک کرده بودم

  . زدود ارائۀ شایعات و پیش داوری ھا

ھیچ کسی ازین انکار نھ میکند کھ تا حدودی یک نوع نزدیکی فکری میان حزب دموکراتیک خلق 

میان کشورھای در راه رشد غیر سرمایھ داری و  ھمانگونھ کھ( افغانستان و اتحاد شوروی وجود داشت

ا پسندانۀ آن و یا در پیمانۀ انتھ، میان طرفداران سرمایھ داری لبرال و امریکا، کمپ سوسیالیستی

میان ، میان شعلھ ای ھا و مائوئیسم سابق چین، آنگونھ کھ میان ناسیونالیست ھای افراطی و فاشیسم

میان نھایت ، میان بنیاد گرایان سنی و عربستان، "القاعده"و " طالبان"میان ، و پاکستان" مجاھدین"

گان واضح است کھ داؤد خان کھ این ھم بر ھم. )گرایان شیعھ و رژیم آخوندی ایران وجود داشتھ است

بھ خاطر بدست ، در عکس العمل در مقابل ابا ورزیدن امریکا از کمک برای انکشاف افغانستان

و از برکت این کمک ھا انکشافات بالنسبھ قابل توجھی در ، آوردن کمک بھ اتحادشوروی رو آورده

کتر با شوروی نسبت بھ غرب حیات اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد گردیده بود؛ در دوستی نزدی

ضد شوروی بود و نھ دلیلی ، ھمان گونھ کھ مھرین نیز معتقد است، اما نھ میوندوال. واقع گردیده بود

ھمچنان نھ حزب دموکراتیک خلق . وجود دارد کھ شوروی خواھان از بین بردن او بوده باشد

ھ بھ رغم خودخواھی و خصلت افغانستان کدام منفعتی در نبود میوندوال داشت و نھ داؤد خان ک

چنین عملی را بھ خاطر ارضای شوروی انجام ، آدم نھایت وطن دوست و ملی گرا بود، دیکتاتوریش

  . می داد

این طرز تفکر کھ کسانی شاید بالقوه در مخالفت شوروی فرض شده و بنا بر لزوم دید منافع اتحاد 

رایانھ و برخاستھ از ضدیت سیاسی و آرمانی نیز آنقدر ذھنی گ، شوروی از میان برداشتھ شده باشند

  . چیزی دیگر نھ میدھد، مدعیان آن است کھ برای خواننده جز احساس اشمئزاز و تالش تحمیق شدن

ِ از خود راضی بنا بر خصلت ذاتی شان اذھان عامھ و ، با تأسف باید یاد آور شد کھ دیکتاتوران

. بھ آن پرداختن را نیز برای خود کسرشأن میدانستند بلکھ، قضاوت مردم را نھ تنھا اھمیت نھ میدادند

و منجملھ اگر در سطح پائین تر ، ورنھ اگر تصمیم می گرفتند ھمھ اجراآت با شفافیت تام انجام گردد

ھمچنان اگر بھ جای . شاید بسیاری پرسش ھا پاسخ می یافتند، قدیرخان پیشنھادات مرا می پذیرفت

ً یک ورق تحقیق خان مح کھ محض برای تکمیل اعتراف میوندوال  –مد خان مرستیال نشر صرفا

خود گواه آن می گردید کھ اعترافاتی بھ آن ، تمام اوراق اعترافش منتشر می شدند - صورت گرفتھ 



لست قلمدادی مرستیال خیلی طوالنی و شمار توقیف ( .گسترده گی نھ میتوانستند با شکنجھ گرفتھ شوند

  ) یستی بود کھ آقای مھرین ارائھ داشتھ استشده گان نیز خیلی بیشتر از ل

خودکشی میوندوال را توسط  ١٣۵٢میزان سال  ١٠آقای مھرین ادعا میکند کھ روزنامۀ انیس مؤرخ 

در حالیکھ ھمین اکنون در مقابل چشمانم ھمین اطالعیھ در روزنامۀ . نکتایی اطالع داده است

، خودکشی توسط یک پارچۀ نیلونی لباسن آ قرار دارد کھ در ١٣۵٢میزان  ١٠جمھوریت مؤرخ 

ھرگاه کسی خواستھ باشد ادعا نماید کھ در ابتدا . کوت خواب و نکتائی ذکر شده است، کمربند

ن افزوده آخودکشی را تنھا با نکتایی اعالن کرده اند و پسانتر بھ خبط خود متوجھ و وسایل دیگر را بر

سر صبح و روزنامۀ انیس در عصر روز منتشر با در نظرداشت اینکھ روزنامۀ جمھوریت در ، اند

آقای مھرین یا . منتفی میگردد، این احتمال کھ پسانتر تغییری در اطالعیھ آورده شده باشد، میگردید

. خود بھ چنین دستکاری پرداختھ است و یا آن را از کدام منبع نامطمئن و جعل کار نقل کرده است

  ) ٢( .میزان نوشتھ بود ٨زبان رادیو و بھ تاریخ ھارون عین ادعای دروغین را از . آقای ا

وقتی یک مورخ از اصول اساسی تاریخ . تاریخ نویسی با دعوا نویسی و تبلیغ سیاسی تفاوت دارد

تفاوت ھای ، خصومت ھا، نویسی کھ بر پایۀ بکار برد متود علمی و دوری گزینی از ذھنی گرایی

فاجعۀ اعتماد زدایی بر ، توار می باشد؛ تخطی نمایدعقیدتی یا سیاسی و شایعات یا شایعھ سازی اس

  . تاریخ را بھ بار می آورد

آنھم توسط ، با اصرار بر شکنجھ، بلکھ در تمام بخش ھای نوشتھ اش، نویسنده نھ تنھا درین بخش اول

بارھا گفتھ ام و باز ھم مکرر میکنم کھ سوء رفتار با . پرچمی ھا برای حصول اعتراف پافشاری دارد

ً معمول بوده و بھ ھمین دلیل کسی گرفتن مت ھمین در دستگاھای امنیتی کشور ما یک امر کامال

اما واقعیت مسألھ اینست کھ . اعتراف را بدون بھ کاربرد بد رفتاری یا شکنجھ پذیرفتھ نھ میتواند

ا ببرای کشف حقایق  ن دستگاه وجود داشتند کھ صالحیت و توانایی مسلکی الزم راآ کسانی ھم در

تا زمانی . اعتراف متھم را من کشف حقیقت نمیدانم. داشتند فنی و قانونی –استفاده از متودھای علمی 

اعترافات مفصل مرستیال . از نظر من فاقد اعتبار است، کھ اعتراف با دالیل مثبتۀ دیگر تائید نگردد

د اگر کسی در نست کھ در برخی از موارآ تصور من بر. در بعضی موارد شبھھ بر انگیز بودند

از طرف ، بدگویی از رژیم با او سری جنبانیده و یا ضرورت تغییر وضع موجود را تائید کرده بود

اعترافات او و ھمچنان اعتراف میوندوال و دگران بایست . وی در لست توطئھ گران درج گردیده بود

ات و ادعا ھایی کھ تا صحت و سقم اعتراف، مورد ارزیابی و تحقیقات چندین جانبھ قرار می گرفت

ھرگاه شخصی کھ متھم بھ دزدی . تائید می گردید، با دالیل قوی دیگر، علیھ دگران صورت گرفتھ بود



، مکان، زمان، تا زمانی کھ او با دقت کامل، بھ ارتکاب دزدی اعتراف کند) بر سبیل مثال( است

ً در کجا قرار دارندوسایل بھ کار برده شده و نوعیت اموال دزدی شده را و اینکھ این امو ، ال فعال

  . توضیح داده نتواند؛ آن اعتراف فاقد اعتبار میباشد

در . کھ باید صورت می گرفت از میان برد، امکان چنان تحقیقاتی را، با تأسف کھ مرگ میوندوال

باتأسف چنین کاوش ھایی بھ عمل نیامد و ، کھ ھیأت جداگانۀ تحقیق داشت، مورد اعترافات مرستیال

  . رصت آن برای شان داده نشدیا ف

جناح پرچم "این ادعا نیز بھ میان آمده کھ ، در پاراگراف اولی نقل شده در باال از نوشتۀ آقای مھرین

  ." در کودتا و دولتِ داؤد نفوذ قابل مالحظھ داشت

حقیقت قضیھ این . می باشد" اغالط مشھوره"اشتراک جناح پرچم در کودتای محمد داؤد نیز یکی از 

برای عده ای از نظامیان منسوب بھ جناح پرچم ، ست کھ در طول زمان آماده گی بھ خاطر کودتاا

پیشنھاد اشتراک صورت گرفتھ ) ھا را بھ مثابۀ پرچمی شناختھ باشند  البتھ بدون آنکھ آن( . ا.خ.د.ح

ن میان آ از. نظامیان مذکور از قبول آن اجتناب ورزیده بودند، اما بنا بر پرنسیپ وضع شده. بود

ً شادروان فیض محمد شاید در فضایی قرار گرفتھ بود کھ رد کردن برایش دشوار بوده و بدون  صرفا

اینکھ سر و کلۀ یک عده از اشتراک کننده گان . در کودتا اشتراک ورزیده بود، اجازۀ سازمان مربوط

ھا راه سیاسی   دی کھ آنھای بع  پسانتر در میان پرچمی ھا پدیدار گشت؛ بر میگردد بھ سال، در کودتا

 - ھمین امر. پیوستند . ا.خ.د.حشان را انتخاب و بھ سازمان ھای مربوط بھ جناح ھای خلق و پرچم 

نزد بسیاری نویسنده گان و محققین چنین پنداشتھ  - دیدن بعدی بعضی از این چھره ھا در جناح پرچم

جاد نمود کھ حضور جناح پرچم در شد کھ آنھا در زمان کودتا ھم پرچمی بودند و این تصور را ای

نیز بنا  . ا.خ.د.حاین اشتباه حتی از جانب محققین برخاستھ از . کودتای داؤدخان چشمگیر بوده است

البتھ این موضوع بر ھمھ . صورت گرفتھ است، بر دور بودن شان از عرصۀ کار در میان نظامیان

جناح ، رقی اعالن شده از جانب داؤدخانبنا بر پروگرام مت، آشکار است کھ بعد از پیروزی کودتا

  . پرچم تصمیم گرفت با دولت او ھمکاری نماید

  : پاورقی بخش اول می نویسد ٣آقای مھرین در شماره 

در پای صحبت مستقیم چند تن ، طی تشبثات گره گشایانھ پیرامون مسألھ میوندوال، آقای داؤود ملکیار"

ز مجریان و مسؤوالن توطئھ نیز تماس ھای تلفونی گرفتھ و از قربانیان آن توطئھ نشستھ و با برخی ا

پنداشتھ می شود کھ . با آنھا در برابر چشمان کمرۀ فلمبرداری بھ گفت و شنود پرداختھ است یا شخصاً 



کھ شبکھ یی برای ، )؟( گمانی برای ابراز یک نظر قاطع برجای نمی نھد، اتکأ بھ دستاوردھای ایشان

یک عده از ، خبھ گان کھ موافقت سردار داؤود خان را نیز با خود داشتحبس و سرکوب برخی از ن

  . "انسانھای بیگناه را حبس و اعدام کرده است

آقای مھرین اگر ادعای تاریخ نویسی داشت نھ می بایست از آغاز کالم بھ پیش داوری می پرداخت و 

  . کسانی را بھ نام مجریان و مسئوالن توطئھ یاد میکرد

، ناد ارائھ شده توسط آقای داؤد ملکیار و چگونگی بھ کار برد آن در ادامۀ این سیاه مشقدر بارۀ اس

ھا و چگونھ گی  حرف ھای زیادی برای گفتن خواھم داشت و ماھیت و شیوۀ ھدف گیرانۀ مصاحبھ 

  . نھا را برمال خواھم ساختآاستفاده از 

اختصاص " کرباس پوشان برھنھ پا"بخش دوم نوشتۀ آقای مھرین بھ جناب محمد حسن شرق و کتاب 

با منطق ضعیف و جانبدارانھ برخورد شده ، در نقد محتویات کتاب در ارتباط بھ میوندوال. یافتھ است

اما چند نقطۀ قابل تأمل را در مجموع این بخش دوم . ن وظیفۀ نویسندۀ آن استآاست کھ البتھ دفاع از 

  : قابل یادآوری دارم

اما  . . .  "نوشتۀ شان کھ  خیبا این بر، جناب دکتور محمد حسن شرق دارم با حفظ احترامی کھ بھ -

در عمل رفقای محترم ببرک کارمل آنچھ می توانستند و یا توانستند تبلیغ میکردند کھ این کودتا از 

ً متذکر شدم. موافق نھ میباشم" طرف پیروان پرچم صورت گرفتھ است ِ ، ھمان طوری کھ قبال اشتراک

ً یک  نھ بھ مفھوم اشتراک پرچم در کودتا ، آنھم با تصمیم شخصی اش، نفر پرچمی در کودتاصرفا

چنین ادعا و . بوده می تواند و نھ بھ این مفھوم کھ آن کودتا از طرف پرچمی ھا صورت گرفتھ بود

چنان فضایی را ، آنچھ وجود داشت این بود کھ پشتیبانی کامل از رژیم. تبلیغی ھم وجود نداشتھ است

ممکن است . ق کرده بود کھ منسوبین پرچم رژیم را از خود می دانستند و بھ نفع آن تبلیغ میکردندخل

  . ھمین امر چنین برداشتی را سبب شده باشد

اگر اطالعاتی در مورد کودتا وجود داشت و حتی اگر سندی ھم از ، از نظر یک پولیس مسلکی -

وضوع تحت تعقیب جدی قرار میگرفت تا اسناد و باید م، خانۀ سیف الرحمن وکیل بھ دست آمده بود

زیرا بعد از تحقیق معلوم گردید توطئھ در مرحلھ ای قرار نداشت کھ باید . دالیل کافی جمع می شدند

اما از نوشتھ ھایی کھ حاال صورت میگیرند بر می آید کھ میوندوال . بھ فوریت علیھ آن اقدام می شد

کھ این امر باید ناشی از شبھات و اطالعاتی نزد مقامات بوده  از مدتی تحت تعقیب قرار داشتھ است



سپس با اعتراف سیف الرحمن آن شبھات بھ یقین مبدل گشتھ و منجر بھ تصمیم گرفتاری ھا . باشد

  . گردیده خواھد بود

انتظار کشیدن برای لحظھ ای کھ کودتاچیان بھ عمل ، در حاالتی کھ دالیل کافی وجود داشتھ باشد -

نیز نادرست است و در ھیچ کشوری تا اقدام عملی کودتا چیان منتظر نھ می ، ل دست بزنندبالفع

ما دیدیم کھ دکتور نجیب هللا با داشتن اطالعات و . بھ خاطری کھ نتایج ناگواری داشتھ میتواند. نشینند

کھ ، ر کشیدتا لحظۀ آغاز عملی کودتا انتظا، دالیل کافی مبنی بر تصمیم کودتا از جانب شھنواز تنی

این انتظار از یک سو باعث تلفات و ویرانی ھای زیاد شد و از سوی دیگر این احتمال ھم بعید نبود 

در جھان امروز شاھد آنیم کھ . کھ کودتا چرخشی بھ نفع کودتاچی اختیار نموده بھ موفقیت می انجامید

، جلوگیری از تباھی و خسارات اطالعات و دالیل ابتدائی را نیز بھ منظور، در مبارزه علیھ تروریزم

ولی در مقایسھ ، این کار از لحاظ اصول درست نیست. برای توقیف شخص مورد اشتباه کافی میدانند

  . قابل قبول دانستھ می شود، با خطراتی کھ از تساھل و تأخیر برای جامعھ پدیدار گشتھ میتوانند

میوندوال قبل از "تا در نوشتۀ جناب شرق کھ با اشاره بھ این قسمتِ انگیزه ھای میوندوال برای کود -

برای سرنگونی نظام شاھی با تعدادی از جنرالھای ناراضی اردو فعالیت ھای مخفی  ١٣۵٢سرطان 

قابل تذکر میدانم کھ از طرف عده ای دیگر نیز مطالب " . . .  را جھت کودتا سازمان داده بودند

  . مشابھی در زمینھ ذکر بیان گردیده اند

واضح است کھ کودتای میوندوال علیھ حکومت ": نوشتھ است" سقوط افغانستان"صمد غوث در عبدال

پس از رویکار آمدن داؤد او . م گردیده بودیتنظ، سابقھ کھ در رأس آن موسی شفیق قرار داشت

مگر برخی از دوستان او بر . کوشش کرده بود کھ رفقای خودرا برانگیزد تا گلیم کودتا را جمع نمایند

د حکومت نو بودند و دیگران این تشویش را داشتند کھ دوستی داؤد با کمونیست ھا حالتی را پیش ض

نکھ جمھوریت آ پیش از. آنھا راه ھای عالج را جستجو میکردند. نھا خواھد بودآمی آورد کھ بھ زیان 

دیگری را نمی راه ، نکھ مصروف دسیسھ بودآ میوندوال پیش از. باید آنھا اقدام نمایند، ریشھ بگیرد

و صحبت ھای میوندوال با دوستانش کھ در نوار ثبت . یافت و شاید بھ ناکام با آنھا موافقھ کرده بود

ً ھمراھی داشت بسیاری از . شده بود این گمان را تقویھ میکند کھ در زمان دستگیری او با دسیسھ کامال

  ) ٣." (کستان ھم در موضوع بوداسناد آنھا و اعترافات برخی از دسیسھ گران نمایانگر دخالت پا

 ٢۶او در عراق بود کھ کودتای ": آقای مھرین بھ استناد نوشتۀ مصطفی رسولی می نویسد کھ -

با شم سیاسی و ، خلیل هللا خان خلیلی کھ در آن ھنگام سفیر افغانستان در عراق بود. سرطان پیروز شد



نموده بود کھ از رفتن بافغانستان منصرف بھ میوندوال توصیھ ، چشمۀ اطالعاتی کھ در اختیار داشت

  ." اما میوندوال نپذیرفتھ بود. زیرا محتمل است خطری اورا تھدید نماید. شود

ً ھم قبل از کودتای داؤدخان شایع بود کھ میوندوال در صدد ، اگر بھ شایعھ استناد شده میتواند واقعا

ترکیھ و عراق بھ ، ورھایی چون مصربراندازی سلطنت از طریق کودتا بود و بھ ھمین خاطر بھ کش

در مورد مسافرتش بھ عراق این ھم شایع گردید کھ بھ منظور . قصد جلب پشتیبانی آنھا سفر نموده بود

آشنایی با رموز کودتا و تقاضای پشتیبانی بھ آنجا رفتھ بود و خلیل هللا خلیلی نیز درین راز شریک و 

ً یک شایعھ بود و با کدام دلیل مادی تائید نشده اما . وسیلۀ تماس او با مقامات عراقی بود چون صرفا

  . ن استناد کردآنمیشود بر ، است

محاکمھ شده گان در اخیر دورۀ ": صدیق فرھنگ با نقل از لوئی دوپری و انتونی ارنولد می نویسد

د و پادشاھی محمد ظاھرشاه نقشھ ای جھت کودتا طرح کرده بودند اما سردار محمد داؤد پیشدستی کر

  ) ۴." (حریفان را از بین برد، پس از بدست آوردن قدرت

  : وی کمی بعد می نویسد

میوندوال مسافرتی در خارج انجام داد و ، پس از گذشتن قرارداد آب ھلمند از شوری ١٩٧٣در سال "

، در ضمن آن بھ مسکو رفت و با مقامات شوروی کھ از او بھ عنوان صدراعظم سابق پذیرایی کردند

بھ گفتۀ مشاھدین امریکایی وی از مقامات مذکور استفسار کرد کھ اگر حزب دموکرات . گرفتتماس 

واکنش شوروی ، قدرت را بھ دست آرد، مترقی کھ وی بنیانگذار آن بود در انتخابات آینده کامیاب شده

آمد کھ  شورویان بھ او جواب صریح ندادند و میوندوال از آنجا بھ یوگوسالویا اً ظاھر. چھ خواھد بود

میوندوال از من تقاضای مالقات خصوصی . مؤلف این کتاب در آن وقت در آنجا عھدۀ سفارت داشت

کرد و در ضمن شکایت از اوضاع کشور گفت کھ منشأ تمام نابسامانی ھا شخص محمد ظاھرشاه 

با  اما خوشبختانھ شاه شخص کم جرأت است و می توان او را، است کھ ھیچ کس را بھ کار نمی گذارد

من از او سوال . سپس مرا بھ ھمکاری در تطبیق این نقشھ دعوت کرد. تھدید از صحنھ خارج ساخت

. وی گفت جمھوریت، کردم کھ در صورت تطبیق نقشھ چھ نظامی را برای آیندۀ کشور در نظر دارد

کامیاب  من بھ او جواب دادم کھ بھ عقیدۀ من کشور برای جمھوریت آماده نیست و اقدام درین راه اگر

بنا بر این صالح مملکت در آن است کھ روشنفکران . ھم شود بھ دکتاتوری نظامی منجر خواھد شد

نمیدانم در . مساعی شان را بھ ایجاد دولت مشروطۀ حقیقی وقف کنند و دموکراسی را تقویت نمایند

  ) ۵." (اما در ظاھر چیزی نگفت و از ھم جدا شدیم، باطن با این نظر موافقت کرد یانھ



در حالی کھ خان محمد خان مرستیال از نظر طرز ": آقای مھرین در مورد خان محمد خان می نویسد

ھیچ . بھ سردار داؤود خان شباھت و بیش از ھمھ بھ او عالقھ داشت تفکر و عالیق و سلوک خویش کامالً 

یالتی با مدرکی در دست نیست کھ حاکی از روابط خان محمد خان مرستیال از نظر سیاسی و تشک

خان محمد خان با میوندوال در جلسۀ ، ھیچ سند و مدرکی نیز انتشار نیافت کھ نشان بدھد. میوندوال باشد

  ." مشترکی حضور داشتھ و تدارک کودتا را می دیدند

خان محمدخان یک آدم خوش . خان محمد خانی را کھ من می شناختم شباھتی بھ داؤدخان نداشت

بنا بر ھمین خصیصھ توانستھ بود با شمار زیادی از نظامیان و غیر برخورد و مردم دار بود و 

ص ُ ِ با تشخ نارضایتی و شکایت خودرا در میان گذاشتھ در رابطھ بھ پالن کودتا با صراحت ، نظامیان

شک و روابطش با دیگران روابط حاکم با . یا در لفافھ صحبت نماید ُ در حالیکھ داؤد خان یک آدم خ

  . محکوم بود

رست است کھ مدرکی حاکی از روابط خان محمدخان از نظر سیاسی و تشکیالتی با میوندوال این د 

اما این پرسش مطرح می شود کھ آیا بھ خاطر کودتا ھمیشھ باید میان کودتاچیان بستھ گی . وجود ندارد

اسی و با او روابط سی، سیاسی و تشکیالتی وجود داشتھ باشد؟ آیا کسانی کھ با داؤدخان کودتا کردند

ً روی ھدف  تشکیالتی داشتند؟ آنھا مجموعھ ای از دارنده گان افکار و عقاید متنوع بودند کھ صرفا

  . اتفاق نظر داشتند، اسقاط رژیم شاھی و سر قدرت آوردن داؤدخان

خان محمد خان با میوندوال در ، ھیچ سند و مدرکی نیز انتشار نیافت کھ نشان بدھد"در مورد اینکھ 

ً با نویسنده موافقم کھ چنین سندی ." حضور داشتھ و تدارک کودتا را می دیدند جلسۀ مشترکی من کامال

: گرچھ صمد غوث درین جملھ اش. بھ استثنای اعترافات شان یا وجود نداشتھ و یا من از آن بی خبرم

مان و صحبت ھای میوندوال با دوستانش کھ در نوار ثبت شده بود این گمان را تقویھ میکند کھ در ز"

ً ھمراھی داشت اگر چنان ثبت آوازی . از ثبت آواز شان سخن زده است." دستگیری او با دسیسھ کامال

  . باید در دسترس ھیأت تحقیق قرار داده می شد، وجود میداشت

تاریخچۀ حیات شاخۀ پرچم از موقف آن حزب در زمان پس از ": آقای مھرین پسانتر می نگارد -

بلکھ در تھیھ ، پرچمی ھا نھ تنھا در کودتا سھم داشتند. بھ نفع دولت است مبین انحالل آن ٢۶کودتای 

. و ترتیب خط مشی رئیس دولت و سخنرانی ھای مھم او مانند خطاب بھ مردم سھم بھ سزا داشتند

  ." چنان وضعیتی برای شوروی بسیار مزه دار بود



بھ خاطر کنار رفتن از ، ع دولتدر تائید نظر نویسنده عالوه میدارم کھ نظریۀ انحالل حزب بھ نف

از جانب دور اندیشان در حزب ، برخورد دولت با حزب و بھ خاطر دادن اطمینان خاطر بھ داؤدخان

  . ایکاش جامۀ عمل می پوشید. مطرح گردیده بود

ً نوشتم تکرار آن الزم نیست   . در مورد رد ادعای سھم پرچمی ھا در کودتا قبال

بنده ، ط مشی رئیس دولت و سخنرانی ھای مھم او مانند خطاب بھ مردماما در بارۀ تھیھ و ترتیب خ

  . اطالعی ندارم

بخاطری کھ آن کشور با داؤد خان در دوستی . رد شده نمی تواند، مزه دار بودن وضع برای شوروی

  . با نام داؤدخان گره خورده بود، نزدیک قرار داشتھ سوابق ھمکاری گستردۀ آن کشور با افغانستان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از انتشارات مؤسسۀ مطبوعاتی  ١٩افغانستان در پنج قرن اخیر جلد دوم صفحھ : میر محمد صدیق فرھنگ -١

  خ ١٣٧١قم سال  –صدر چاپ ، اسماعیلیان

  م مخ ۶۶، ١٣٧٣داؤدخان د کی جی بی پھ لومو کی د خیبر چاپولو مؤسسھ : ا ھارون -٢

از انتشارات دانش ، برگردان فارسی توسط محمد یونس طغیان ساکایی، سقوط افغانستان –عبدالصمد غوث  -٣

  ) ٢٨٩صفحھ ، پشاور –خپرندویھ  ولنھ 

  ١٧جلد دوم صفحھ ، تان در پنج قرن اخیرافغانس –میر محمد صدیق فرھنگ  -۴

  ١٧ھمان جا صفحھ  -۵ 

   



 ، با تقدیم سالم ھا

مھرین در  دار است کھ در پاسخ بھ بھتان ھایی کھ از جانب نصیر یک بحث و کاوش دنبالھ ، نوشتۀ ضمیمھ

این . وشتھ امن، بعمل آمده بود . ا.خ.د.حیک نوشتۀ دنبالھ دارش در سایت کابل نات علیھ من و جناح پرچم 

ً دفاعیھ نھ بلکھ در عین زمان پاسخی است بھ بسیاری پرسش ھایی کھ در اذھان پژوھشگران و  نوشتھ صرفا

امیدوارم آنانی کھ بھ اشتباه رفتھ بودند . وجود داشتھ است . ا.خ.د.حبھ شمول یگان عضو سابق ، تاریخ نویسان

  . دبا نشان دادن شھامت اخالقی بھ تصحیح اشتباه بپردازن

  ، با تجدید احترامات

  عبدالصمد ازھر

   

 ٣بخش 

   

  : مصاحبھ ھای آقای داؤد ملکیار

  : از قول پاچاگل سرباز قوماندان امنیۀ کابل

    

شخصی از وطنداران فیض محمد وزیر داخلھ نزدم آمد و شکایت کنان نالید کھ در برابر خدمت خود "

ف فیض محمد وزیر داخلھ وظیفھ سپرده شده بھ او از طر. پاداش وعده شده را دریافت نکرده است

بود کھ یک نامۀ جعلی را تھیھ نموده و در جایی بھ منزل مولوی سیف الرحمن بگذارد کھ نشاندھندۀ 

این ( .شخص مذکور وظیفۀ محولھ را انجام داده بود. رابطۀ او با دولت پاکستان برای خرابکاری باشد

  ) . از آن یاد میکند، "کرباس پوشان برھنھ پای" ١٢٠است کھ محمد حسن شرق صفحۀ " سندی"ھمان 

وزیر با دیدن . او را با خود نزد وزیر داخلھ برده است، قوماندان امنیھ پس از شنیدن آن سخنان

بھ او می . مجالی نمیدھد کھ او نیز لحظاتی در اطاق کار او بنشیند، دست و پاچھ شده، شخص مذکور

  ." من ترا در یک وقت دیگر می بینم. ال از ینجا بروحا، کھ تو اینجا چھ می کنی، گوید



خلق کننده گان چنین داستان ھا . خواننده گان محترم توجھ فرمایند و این متن را بصورت دقیق بخوانند

ً خواننده گان را احمق تصور کرده بر ریش شان می خندند گیرم کھ پاچا سرباز از روی ساده . واقعا

راویان آن بھ کدام منطق آن روایت را بھ خورد مردم ، ی داده ھم باشداندیشی یا ترس چنین بیانات

ما ( این بیچاره پاچا سرباز. میدھند؟ شادروان فیض محمد زنده نیست تا سرباز را رو سیاه میگردانید

ً افسر قوای ھوایی بود) او را بنام پاچا سرباز می شناختیم نھ پاچاگل سرباز چند ماھی ، کھ اصال

ً از قدیر و فیض محمد . نیھ بود و بھ علت بی کفایتی از آن وظیفھ سبکدوش گردیدقوماندان ام بناء

این مصاحبھ با وی در حالت خاص روحیش انجام گردیده است کھ در حالت . رنجیده خاطر گشتھ بود

، با درک موقف و خواست مصاحبھ کننده ودر اغتنام فرصت برای انتقام گیری از فیض محمد، ترس

آقای داؤد ملکیار در جریان تالشش برای یافتن مقبرۀ . ظھارات مبادرت ورزیده استبھ چنین ا

از طریق دوستش با سرباز معرفی میشود و بعد از آنکھ سرباز را گیر می اندازد اورا در ، میوندوال

سپس با استفاده از ھمین وضع و ) ١( .حالتی قرار میدھد کھ مقبرۀ میوندوال را برایش نشان دھد

ً تلفونی نیز انجام میدھد، روانی سرباز حالت   . با او مصاحبۀ حضوری یا بعدا

عین حکایت را با تفاوت اندک ، وقتی دو آدم با دو نام. مطابق ادعا این مصاحبھ ھا ثبت شده گی استند

گزارش میدھند؛ خواننده تعجب میکند کھ کدام شان راست میگوید؟ یک بار این حکایت از ، در متن

تحلیل مسلکی من . سرباز و بار دگر در بخش ھفتم از زبان پاچاگل وفادار بیان گردیده استزبان پاچا 

مرا بھ این احتمال میبرد کھ داؤد ملکیار یا مھرین و یا ھر دو یک داستانی از زبان پاچا گل نامی خلق 

زبان او آن جعلیات کرده اند و در زمان بکار برد آن داستان یکبار نام پاچا سرباز بھ یادشان آمده و از 

را نوشتھ اند و در جای دگر کھ باید باز ھم از آن داستان بھره میگرفتند نام پاچاگل وفادار بھ یاد شان 

در ، سخنانی را کھ از نام وفادار گفتھ شده. از نام او حکایت نموده اند، آمده با تغییراتی در داستان

  . خواھیم دید، بخشی کھ مصاحبھ اش در آن نقل گردیده

  : در مورد نامۀ کذائی مرستیال عنوانی برادر زاده اش عصمت هللا امینی

  : نامھ چنین گزارش داده شده است

  ارجمند بیگناه بیچاره ام داکتر"

من با خارج تماس گرفتم و تفصیل تمام داستان خود ساختھ دروغ آنھا را بھ دگر جنرال نذیر خان 

ممکن آن جنرال از ترس اوراق را ندھد چون اوراق . لوژستیک فرستادم کھ بھ داؤود خان بدھد

باید بخاطر داشتھ باشی کھ پسان آنرا تسلی خودتان و ھدایت . مذکور بسیار مھم و وصیتنامۀ من بود



برای اینکھ شما ھا ، من تمام مسؤلیت را بدوش خود گرفتم. ھای کھ داده ام از جنرال مذکور بگیرید

زیرا این یک پالن برانداختن و برباد و ازبین بردن برای ، یستمو من درین کار مقصر ن. آزاد شوید

یعنی دوستان قوی او را گم کردن کھ وقتی بھ او دست درازی کردند زیر پایش خالی . داؤد خان بود

از ھمۀ تان برای زجر و شکنجھ و تکلیفی کھ کشیده اید معذرت میخواھم و از ھیچ کدام تان . باشد

  . ت کردن فوق طاقت بشر بودزیرا طاق. آزرده نیستم

  "با مشت بھ بینی خود زد، داود احمق نفھمید

درین مورد ، شکنجھ نھ شده بود، با علم من برینکھ خان محمد خان تا مرحلۀ اعترافات مفصل

  : احتماالت ذیل وجود داشتھ میتوانند

آیا . ال ساختھ استنامھ جعلی است و آنرا عصمت هللا امینی بھ خاطر توجیھ اعترافش بر ضد مرستی -

خان محمد خان از توقیف برادر زاده اش اطالع داشت؟ آیا او میدانست کھ برادر زاده و اقاربش علیھ 

زیرا طاقت کردن فوق طاقت . از ھیچ کدام تان آزرده نیستم": او اعترافاتی نموده اند کھ می نویسد

بھ . قضیھ چنین امکانی وجود نداشتتا جایی کھ من میدانم در آن گرماگرم ، اضافھ بران. "بشر بود

خاطری کھ این زندانیان در توقیف انفرادی با در ھای مقفول و محافظی کھ نھ حق ترک محل پھره 

قرار داشتند و مدیر و افسران محبس بھ صورت متداوم ، داری را داشت و نھ حق صحبت کردن را

ال نھ امکان مطلع شدن از ھویت یا درین حالت مرستی. این دھلیزھا و اتاق ھارا زیر نظر داشتند

  . اعتراف دیگران را داشت و نھ امکان نوشتن و فرستادن نامھ بھ نذیر سراج یا برادر زاده اش را

ھرگاه با پذیرش کدام احتمال بسیار زیاد ضعیف قبول کنیم کھ مرستیال معجزه کرده کھ در آن حالتی  -

رسید و ھراس داشت مبادا مورد شک واقع و در کھ فضا چنان بود کھ ھرکس از سایۀ خود ھم می ت

ھم از اعترافات خبر شده و ھم توانستھ نامھ ھا یی بفرستد؛ در آن صورت اوست ، قضیھ پیچانیده شود

، کھ بعد از متوجھ شدن بھ عواقب اعترافاتش و پیچانیدن شمار زیاد نظامیان و غیر نظامیان در قضیھ

مربوطین خود و وانمود نمودن اینکھ گویا این اعترافات بھ  در صدد تبرئۀ خویش در برابر اقارب و

  . برامده است، منظور رھایی آنھا بوده

، مرستیال بخاطر رھایی اقاربش مسئوولیت را بر دوش گرفتھ و اعتراف نموده بود، اگر مطابق ادعا -

  ضرورتی بھ آن نام نویسی طوالنی و در بال دادن آنھمھ مردم دگر چھ بود؟ 



جعل کننده چون می دانست نامھ ای برای : وجود دارد کذایینیز درین نامۀ  دگرقابل دقت  یک نقطۀ
نذیر سراج وجود خارجی نداشتھ لذا پیش از پیش در نامۀ جعلی این جملھ را افزوده است کھ 

جنرال نذیر نیز از وجود چنین ، گفتۀ خود امینی قرارو  "ممکن آن جنرال از ترس اوراق را ندھد"

  . بی اطالعی نموده است اظھارای نامھ 

چنین آغاز گردیده ، دگر جنرال عبدالرزاق خان قوماندان سابق قوای ھوایی و مدافعۀ ھواییبخش گواھی 

  : است

بھ وسیلۀ موتر ، سھ تن پولیس کھ با صمد ازھر یک جا بودند. شام بود کھ چند نفر با موتر جیپ آمدند"

موتر را توقف دادند و با بی ، رسیدیم" منار علم و جھل"تی بھ وق. جیپ ما را بھ وزارت داخلھ بردند

مرا بھ وزارت . مخابره کردند کھ ترتیبات بگیرید کھ مھمانان میایند و برای پذیرایی حاضر باشید، سیم

  . "داخلھ بردند

مرستیال و میوندوال توسط اشخاص ، زیرا او. این قسمت اظھارات عبدالرزاق خان نادرست است

بعد از آنکھ قدیر خان ھیأت ھای تحقیق را با سراسیمھ گی تعیین . ھ ارگ برده شده بودنددیگری ب

در حالتی کھ وزارت داخلھ را ترک می گفت ھدایت داد ھیأت ھا ھمین حاال بھ ارگ رفتھ ، نمود

  . متھمین مربوط خودرا بھ غرض تحقیق بھ وزارت داخلھ بیاورند

ھر کسی کھ اورا از خانھ . از ارگ بھ وزارت داخلھ آوردیم من در زمرۀ کسانی بودم کھ متھمین را

ضرورتی نداشت از منزلش کھ در فاصلۀ کوتاھی از ارگ در مدخل وزیر اکبرخان ، تا ارگ برده

راه میان ارگ و . عبور کند، از راه منار علم و جھل کھ در دھمزنگ موقعیت دارد، مینھ قرار داشت

ً با کبر سن و گذشت زمان. گذردوزارت داخلھ ھم از آن منار نھ می تشوشات فکری باعث چنین ، یقینا

کھ او ھر کسی را در چھرۀ ، و یا آنقدر صمد ازھر را در گوش او فرو برده اند. اغالط گردیده باشد

  . صمد ازھر بھ یاد می آورد

دستگیری اورا ، مھرین در قسمت منابع و توضیحات ھمین بخش نوشتھ است کھ جنرال نذیر سراج

ً آنرا اشتباه احتمالی ھنگام نگارش ) ٢( .توسط غالم حیدر رسولی ذکر کرده است اما مھرین قصدا

  . میخواند

حرفی برای ، اگر از مقداری مبالغھ بگذریم، در ارتباط بھ بخش ھای بعدی اظھارات عبدالرزاق خان

تھ و او امضا کرده بھ استثنای این مطلب کھ گویا اعتراف و پشیمانیش را مستنطق نوش، گفتن ندارم



اعتراف ، ھر قدر نادان ھم باشد، یک مستنطق. این ادعا بھ ھیچ وجھ درست بوده نھ میتواند. است

بھتر بود میگفت ، اگرعبدالرزاق خان دلیلی برای نوشتن اعتراف می پالید. متھم را خودش نھ مینویسد

  . تحت فشار چنین و چنان را نوشتم

ً از موجود بودن بدرفت در مورد . اری ھایی در ارگان ھای امنیتی کشور یادآوری نموده اممن قبال

. در صد مطمئنم کھ طرف بدرفتاری قرار نگرفتھ اند ٩٩میوندوال صد در صد ودر مورد مرستیال 

من ، عبدالسالم خان ملکیار یا دگران چھ پیش آمدی صورت گرفتھ است، اما اینکھ با عبدالرزاق خان

اما با برخی از ادعا ھای عبدالسالم ملکیار موافق . تائید و نھ رد نموده میتوانم بدرفتاری را نھ. نمیدانم

  : ببینید از آغاز تحقیق چنین حکایت میکند. بوده نمی توانم

   . . .  تحقیق از نوشتن شھرت مکملۀ من کھ باید بھ مستنطقین می نوشتم آغاز گردید"

  . و باقی سیاه یک سیلی محکم بھ روی من زددر ھمین وقت بود کھ یک قفاق شدید در رویم خورد 

وزیر داخلۀ ( در اینوقت بود کھ ضابطِ امر فیض محمد. حیران شدم کھ چرا سیلی زدند. من شوکھ شدم

کھ خود را ، با طمطراق بسیار خشن و رذیالنھ رو بھ من نموده گفت، کھ او ھم از شنوار بود) وقت

) منظور اعمال شکنجھ در حق میوندوال بوده است( ما درینجا صدراعظمان مملکت، چی فکر کردی

  "استی بر ما انتقاد میگیری؟ " چلر"تو چھ یک صاحب منصب . را زیر پا لگد کوب می کنیم

آیا چنین ادعایی برای یک خوانندۀ جدی و یک پژوھش گر دقیق قابل پذیرش بوده میتواند؟ آیا کدام 

سیلی میزند یا تحت لت و کوب میگیرد؟ ، ت مکملھمتھم را بھ مجرد فراغت از نوشتن شھر، مستنطقی

و ، آنھم مستنطقی چون عبدالباقی دارای تحصیالت ماستری پولیس در آلمان و مشھور بھ قانونی بودن

ضابط امر فیض محمد گویا آن ، در اثنایی کھ عبدالسالم خان در حیرت است کھ چرا سیلی می خورد

  . را میزند الف ھای بلند باال و حرف ھای بی ادبانھ

بھ ھمگان واضح است کھ ھر ضابط امر ھمواره چون سایھ با آمر خود بوده لحظھ ای از او دور نھ 

، اما فیض محمد گرچھ آدم نظامی بود. میباشد و حق رفت و آمد و مداخلھ در چنین ساحات را ندارد

وص یا آمر دفتر مگر مقام وزارت داخلھ یک مقام ملکی بود و این مقام برای خود مدیر قلم مخص

معلوم نیست این ضابط امر من . در آن زمان داشتن بادیگارد ھم معمول نبود. داشت نھ ضابط امر

چنین ، دراورد از کجا شده بود؟ عالوه بر آن من کھ ھمواره در تحقیق میوندوال موجود بوده ام

ً جرأت دور خوردن بھ آنسو را نداشتند چھ رسد بھ چنین الف و گز میوندوال چنان . افاشخاص اصال



چنانکھ خواھیم دید از زبان وحید ( ھیأت بی دھن و زبانی نداشت کھ ھرکسی بیاید و اورا لگد بزند

فکتورھای مرور زمان و حالت روانی . )عبدهللا نیز روایت شده کھ او ھم میوندوال را لگد زده است

 مندی ھمکاری با پسرشکبر سن و عالقھ ، خاصی کھ با یاد آوری حوادث نامطلوب دست میدھد

برای دست یافتن او بھ ھدفی کھ بخاطر آن مصاحبھ ھا را انجام میداد؛ باعث خلق چنین ) داؤد(

اگر یک فرضیۀ ضعیفی را بپذیریم کھ شخصی بھ دلیلی از دالیل بھ آن اتاق . توھمات شده خواھد بود

ً کدام بی ادبی کرده باشد، تحقیق آمده باشد یت و آداب معاشرت ھمان شخص مربوط بھ شخص، و واقعا

  . بوده و باز ھم باور کرده نمی توانم در رابطھ با صدراعظمان حرفی زده باشد

. پسری برای تائید نقاط مورد نظرش استفاده برده است -معلوم است آقای داؤد ملکیار از روابط پدر

خاطر یک بار با بھ ھمین . بایست بھ شکلی از اشکال فیض محمد وزیر داخلھ را دخیل می ساخت

کھ گویا باعث ، خلق حکایتی از ضابط امر او و بار دیگر با نمایش تمایل عبدالسالم ملکیار بھ اعتراف

داؤد ملکیار . نام اورا برجستھ ساختھ است، گردید تمام ھیأت تحقیق و وزیر داخلھ آنجا حاضر شوند

اب دادن ریسمان در آلت تناسلی ھمچنان خواستھ است از زبان کسی شکنجھ ھای غیر معمول را مثل ت

در . برآورده گردیده است، این آرزوی شان نیز از طرف قبلھ گاه محترم شان. ثبت کند، وخصیھ ھا

خاطر نشان می سازم کھ این نوع شکنجھ ھا تا زمان برسر قدرت آمدن ، حالیکھ این ادعا را رد میکنم

ً در کشور ما ناشناختھ بودند، بھ اصطالح مجاھدین   . اصال

آن دنده ھای برقی کھ از طرف . جنرال ملکیار از بھ کار برد دنده ھای برقی زیاد شکایت نموده است

دارای قدرت ناچیز و صرف برای ترسانیدن بود کھ ، دولت آلمان بھ پولیس افغانستان کمک شده بود

ً بایست درپراگنده ساختن مظاھرات یک ، بدن شخصبا تماس بھ . مورد استفاده قرار میگرفت، معموال

این دنده ھا در . جریان ناگھانی تولید میکرد کھ باعث وحشت و عقب روی مظاھره چی میگردید

در غیر آن دولت آلمان بر مبنای قوانین بین المللی مجاز ، زمرۀ وسایل شکنجھ شمرده نھ می شدند

ق مجاز نبود از آن ھیأت تحقی، با وصف این تذکر. نبود آنھا را در دسترس دولت افغانستان قرار دھد

آنھایی بودند کھ پسانتر در زمان قدرت ، شوک ھای برقی قوی و خطرناک. در استنطاق بھره گیرد

  . حفیظ هللا امین از طرف دستگاه اگسا با بکار برد تلفون ھای صحرایی ابداع گردیدند

ھیأت ھای تحقیق در حالی کھ . جناب عبدالسالم ملکیار لست طویلی از ھیأت تحقیق شان ارائھ میدھد

ً سھ نفری بودند   . معموال

تا جایی کھ بھ میوندوال و . ی نویسنده را می خوانیم" برداشت ھا"، نوشتۀ آقای مھرین، در پایان بخش سوم

توضیحاتی ارائھ نموده ام و در ادامۀ نوشتھ ھایم مطالبی بیشتر در زمینھ ، مرستیال مربوط می شود



ً با رد شکنجھ. آمدنی اند بھ توجھ می رسانم کھ بھ کاربرد کلمات ، در حق میوندوال و مرستیال عجالتا

مورخ یا ، دو راز ادب و مقام یک نویسنده، ۴را در برداشت شماره " بیشرمانھ ترین و رذیل ترین"

مکرر می نمایم کھ چون بنده شاھد ، نویسنده ۵در اشاره بھ برداشت شماره . ژورنالیست می یابم

در صد بھ جعلی بودن آن اطمینان  ٩٩کھ ، پس اگر آن نامھ، رستیال بوده اماعتراف بدون شکنجۀ م

در آن صورت وی پسانتر بھ عمق و ابعاد خطرناکی ، با پذیرش امکان یک فیصد جعلی نباشد، دارم

، متوجھ و بھ عذاب و ندامت گرفتار گردیده برای توجیھ اعترافش، کھ از اعترافاتش ناشی شده میتوانند

  . طاقت بشری را عنوان کرده استشکنجۀ فوق 

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ٢٠١٠. ٠٧. ٠١خ مور ١٢٣شماره ، سایت کابل نات، کوشش ھای تشخیص محل دفن میوندوال: ملکیارداؤد ) ١( 

. ١٣٨۴پشاور . چاپ دوم. ٨۵رویداد ھای نیمۀ دوم سدۀ بیست در افغانستان ص . نذیر کبیر سراج دگرجنرال) ٢( 

  میوند  انتشارات

   



اکثریت : رسانم قبل از پرداختن بھ این بخش یک مطلب مھم و اساسی را خدمت خوانندۀ محترم بھ عرض می

، بدون آنکھ دلیلی در اثبات قتل داشتھ باشند، یوندوال چیزی نوشتھ بودندتمام کسانی کھ در رابطھ با مرگ م

اتھام ، باالخص پرچم . ا.خ.د.حاز موضع مخالفت ایدئولوژیک در خصومت با ، در جنب محکوم ساختن داؤد

ئھ قتل را متوجھ من ساختھ بودند؛ عده ای دیگر اپورتونیست ھایی بودند کھ بعد از تغییر اوضاع در تالش تبر

بھ اتھام زنی ناجایز علیھ من دست ، ی شان از گذشتھ و یا برای وجھھ یابی نزد نو بھ قدرت رسیده گان

این امر برای خواننده ھمواره این سواالت را مطرح میکرد کھ صمد ازھر یک فرد بود آنھم در یک . یازیدند

ست غیر مھم  نھ اختیار کدام تصمیم ، سھم داشتنھ در کودتا ، نھ وزیر بود، نھ عضو کمیتھ مرکزی بود -پُ

نھ بر محبس کدام تسلطی داشت و کسانی زیادی در باال و پایانتر از او قرار داشتند؛ چرا باید ، گیری داشت

ارگان ھای مسئول وزارت داخلھ خاصة ً قوماندان ، کمیتھ مرکزی، ازھر را نشانھ گرفت؟ آیا رئیس جمھو

ودند یا خیر؟ آیا مدیر و کارمندان محبس ھم مسئولیت ھا و مکلفیت ھم در آنجا ب، عمومی ژاندارم و پولیس

ھایی داشتند یا خیر؟ اگر جرمی واقع شده بود چرا طرف بازخواست قرار نگرفت؟ بھ ھمین دالیل آن برچسپ 

لذا آقای مھرین تالش نوی بھ راه انداختھ است تا این . ھا بر ازھر را ھیچ خواننده ای پذیرفتھ نمی توانست

با تمثیل نوع خاصی از ، یصھ را با شریک ساختن تمام دستگاه داؤد یکجا با پرچم و حتی اتحادشوروینق

رفع نماید و برای مورد پذیرش گردانیدن این ابتکارش سعی ، تحت ادعای تاریخ نویسی" تحقیق و پژوھش"

  . بلیغ اما بی پایھ بھ خرچ داده است

 ۴بخش 

   

  : انگیزۀ توطئھ

  . آقای مھرین برای این بخش نوشتھ اش انتخاب کرده است این نامی است کھ 

    

بھ این نتیجھ میرسد کھ کودتایی در کار ، نصیر مھرین بعد از آنھمھ پژوھش و تحقیق کذائیآقای  

نبوده و این یک توطئھ از جانب دولت داؤد خان و شرکای آن دولت برای از میان برداشتن یکعده 

الھام  - علت اصلی این توطئھ را در خصلت ذاتی استبدادی داؤد خانوی انگیزه و . عناصر بوده است

نتیجھ می گیرد کھ بھ علت ترسی کھ در مورد رژیم ، گرفتھ از نادرخان و برادرش ھاشم خان دانستھ

اما . سرطان داشتھ مانند نادرخان بھ سیاست ایجاد رعب و ترس متوسل شده است ٢۶ضعیف و نوپای 

از یاد ، یل اساسی دست یازیدن بھ این نوشتھ اش را کھ دشمنی با پرچم استآقای مھرین نمیتواند دل

ً نام پرچم و ھمچنان اتحادشوروی را بران می افزاید   . ببرد و فورا



ھاشم خانی و داؤد ، در حالیکھ با برداشت نویسنده از خصوصیت ھای ذاتی رژیم ھای نادر خانی 

ً موافقم؛ ھمسویی پرچم را با آن، خانی   . خصوصیت ھا و سیاست ھا از بیخ و ریشھ رد میکنم کامال

بلکھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در مجموع و کافۀ روشنفکران روشن ، نھ تنھا بخش پرچم 

اما این بھ آن معنی . پشتیبانی میکردند، از پروگرام ھای ترقی خواھانۀ داؤد خان، ضمیر ترقی پسند

ن خصوصیت ھای ذاتی و اجراآت استبدادی و ضد دموکراتیک بوده نھ میتواند کھ این نیرو ھا با آ

  . نیز ھمراه بودند، داؤدخان

ً عادی و مروج است، چنین موضعگیری ھا در جھان سیاست  احزاب و سازمان ھای سیاسیی . کامال

، باھم می آیند، روی نقاطی کھ اتفاق یا نزدیکی نظر دارند، کھ تفاوت ھای نظری و عقیدتی نیز دارند

این نوع ائتالف ھا یا . ھمکاری میکنند، الف می کنند و در راه براورده ساختن مأمول مشترک شانائت

بھ ھیچ وجھ بھ معنی قبول مسئولیت یکی ازان ھا ، ھمکاری ھایی کھ بدون پروتوکول ھم بوده میتوانند

  . شدنھ میبا، یا بر دوش گرفتن تمام محاسن و معایب طرف دگر، از اعمال و اجراآت آن دگر

ترقی خواه و ، وجیبۀ ھر انسان شریف وطن دوست، تائید و پشتیبانی پالن ھا و اقدامات مفید و مترقی 

ً عناصر و . تحول طلب است و بھ خاطر این امر بھ پروتوکول و قراردادی ھم ضرورت نیست صرفا

، تحالھ کردندنیز اس" القاعده"و " طالب"نیروھای عقب گرای مذھبی افراطی کھ متأسفانھ تا مرحلۀ 

و سیاست بازان وابستھ با ، چپی ھای افراطی کھ پسانتر حتی بھ مواضع بنیادگرایان افراطی غلطیدند

ھمان ھا بودند کھ . اجتماعی در مخالفت قرار داشتند - منافع بیگانھ؛ با آن پروگرام انکشافی اقتصادی

بھ شمول حمالت ، ت ورزیدر ضدیت با ترقی در خدمت دشمنان کشور قرار گرفتھ بھ انواع خصوم

  . توسل جستند، مسلحانھ

مانند تمام بخش ھای دیگر بھ صورت عریان و نمایان یک بخشنامۀ ، این بخش نوشتۀ آقای مھرین 

  . سیاسی است تا تاریخ –تبلیغاتی 

اما چون در البالی این نوشتھ ھا بصورت . مکرر میکنم کھ در صدد برائت و دفاع از رژیم نیستم 

پیچانیده ، پرچم و شخص خودم در جمع کسانی کھ دسیسھ ساز یا توطئھ گر قلمداد گردیده اند عمدی نام

  . مجبورم بھ بی پایھ گی ھمھ استدالل ھای نویسنده اشاره کنم، میشود

  : نویسدوی می  



دارندۀ مراکز مستقل و شبھ قدرت ، ھمکاران صدراعظم، ھنگام سرکوب ھای دھۀ سی خورشیدی" 

رسول جان رئیس ضبط احواالت و ، میر عبدالعزیز خان والی کابل. سلطنتی نبودنددر کنار دربار

دیگران نارضایتی خویش را از اراکین دولت نمی توانستند چنان سازمان بدھند کھ دولت ناگزیر بھ 

در کنار . در نھایت می توانست توطئھ درباری راکمک نماید، نارضایتی آن ھا. اطاعت از آن شود

بھ سخن دیگر از نیازھای رھبردی . ھنگام نیاز بھ سرکوب نیاز خارج کشوری نداشتدر آن ، آن

رئیس ضبط احواالت و وزارت داخلھ و بقیھ مراکز امنیتی در اختیار دربار . شوروی ناشی نمی شد

نھ ، شوروی، سرطان ٢۶در حالی کھ در دھۀ چھل خورشیدی و بھ ویژه پس از کودتای . سلطنتی بود

چنان توان تأثیر گزاری بود؛ بلکھ وابستگان از آن عقب گاه رھبردی شوروی نیز بھره مند تنھا دارندۀ 

سرطان را با ھمکاری و نقش محوری سردار  ٢۶در نتیجۀ ھمان توانمندی ھا بود کھ کودتای . بودند

ان از جملھ پرچمی ھا در پھلوی چنان شبکھ ھای تشکیالتی و تو. داؤود خان بھ پیروزی رسانیده بودند

ممــد ھمھ تصامیم ، در اختیار داشتن وزارت داخلھ، افسون مؤثری کھ بر سردار داشتند، و قدرت

  . "سرکوبگرانھ و مورد نیاز آن ھا بود

منجملھ میر عبدالعزیز والی کابل و رسول  -ھمکاران صدراعظم، نویسنده در سرکوب ھای دھۀ سی 

را بھ این ) را با محبت رسول جان می خواندتوجھ کنید آن نازدانۀ خود( ضبط احواالت جان رئیس

دلیل کھ گویا دارای مراکز مستقل و شبھ قدرت در کنار دربار سلطنتی نبودند و ضبط احواالت و 

این نوع استدالل . تبرئھ میکند، در اختیار دربار سلطنتی بود، وزارت داخلھ و بقیھ مراکز امنیتی

چھ نویسندۀ محترم خود . ھمطریقان نویسنده نیستچیزی بیش از لفاظی در جھت تبرئۀ دوستان و 

یا ( بھ شمول ضبط احواالت، بھتر میداند کھ وزارت داخلھ جزئی از کابینھ بوده و ھیچ ساحۀ امنیتی

نھ در زمان شاھی مطلقھ ، کھ ریاستی بود در چوکات صدارت عظمی) پسانتر مصئونیت ملی

دھۀ ( باشند؛ نھ در دھۀ چھل، اران کل اختیارآنھم آن سرد، میتوانستند خارج صالحیت صدراعظمان

ریاست جمھوری و  –و نھ در جمھوریت داؤدخان کھ بر ھر دو مقام عالی دولتی ) دموکراسی

این اخالف میر عبدالعزیز و  -آیا والی کابل و رئیس مصئونیت ملی. تکیھ زده بود –صدارت عظمی 

تقل و شبھ قدرت در کنار داؤدخان بوده در زمان جمھوریت داؤدخان دارای مراکز مس -رسول جان

ً ضبط احواالت( رئیس ادارۀ امنیتی! اند؟ واضح است کھ نھ وظیفھ و مسئولیت داشت کھ ) مثال

اگر کسی بنا . اطالعات را بعد از ارزیابی صحت و سقم آنھا بھ شاه یا صدراعظم و یا ھردو میرسانید

درجۀ اول مسئولیت متوجھ ھمین ارگان ھا در ، بر اطالعات غلط یا غیر موثق متضرر شده باشد

این را ھم باید بپرسیم کھ این مسئولین ، اگر حق داریم آن مقامات باالی باال را مالمت کنیم. میگردد

ادارات اطالعاتی و امنیتی چرا ااطالعات غیر مؤثق را بھ آن مقامات گزارش می دادند؟ ھمانگونھ کھ 



ً مورد بحث قرار گرفت کھ ھمانند وسایل ، ھمین مھره ھا در چوکات اھرم استبداد بودند این خودِ ، قبال

برای آنکھ من نیز ادعای غیر مدلل . اجراآت میکردند، بھ مثابۀ ادامۀ دست ھای مستبدین دربار، کار

در " رسول جان"ھمین قدر یادآور می شوم کھ کافی است در بارۀ چگونگی شھرت ، نھ کرده باشم

  . میان مردم تحقیق کنید

برای ھیچ ارگانی استقالل و صالحیت قایل نبود و در امور کوچک مربوط بھ صالحیت ، داؤدخان 

روایتی کھ مھرین از عبدالحمید مبارز در مورد مطالبۀ احضار مولوی . مداخلھ میکرد، قانونی ادارات

بھ خود حق ببینید رئیس دولت . مؤید این حقیقت است، نقل قول کرده، نبی محمدی یا جنرال عبدالستار

وبھ غرض ، میداد کھ در خصوص احضار اشخاصی کھ در قضیھ ای مشتبھ فیھ واقع میگردیدند

موضوع احضار مولوی نبی ) والی لوگر( وقتی آقای مبارز. دخالت نماید، استجواب خواستھ می شدند

بنا بھ ھمین ، وسیلۀ قوماندان امنیھ اش بھ داؤد خان میرساند، محمدی را با نظریۀ بی تقصیر بودن او

ً ازین کھ باید مولوی محمدی "نقل قول  محمد داؤود در جواب اظھار تعجب می کند و می گوید قطعا

ً انصراف از دستگیری ، منظور نویسنده از رھایی( و امر رھایی میدھد" خبر ندارد، گرفتار شود حتما

ھ در امر گرفتاری ھر این حکایت ثابت می سازد ک. )است بخاطری کھ مولوی ھنوز دستگیر نشده بود

ً ازین کھ باید مولوی "دخیل بوده ورنھ نمی گفت کھ  اً شخص، شخصی حتی بھ منظور استجواب قطعا

از ادارات ذیدخل دلیل این ، باید بنا بھ شکایتی کھ برایش رسیده بود. "خبر ندارد، محمدی گرفتار شود

یس دولت را نشاید کھ ھر احضار رئ. احضار یا دستگیری را می پرسید و بعد از ان تصمیم میگرفت

ً تصمیم بگیرد   . امنیتی را ھم شخصا

لذا این ادعا کھ درین . کوتاه سخن اینکھ تمام ادارات خاصة ً ادارات امنیتی فاقد صالحیت بوده اند 

  . از بنیاد نادرست ا ست، بودند" مراکز شبھ قدرت"دوره ادارات استقالل داشتند یا 

  : اراگراف می نویسددر جملۀ دیگری در ھمین پ 

بھ سخن . نیاز بھ سرکوب نیاز خارج کشوری نداشت) مقصود نویسنده دھۀ سی است( در آن ھنگام" 

  ." نیازھای رھبردی شوروی ناشی نمی شد" دیگر از

آیا این بدین معنی نیست کھ اگر آن سرکوب ھا ناشی . این برداشت نویسنده عجیب و قابل مکث است 

ً انگلیس کھ ( شورھای دیگر کھ مخالف جنبش ھای رھایی بخش بوده انداز نیازھای رھبردی ک مثال

بادار و ولی نعمت خاندان سلطنتی دانستھ می شد و خاصة ً در سالھای سی ھنوز ادعای داشتن منافع 

ناشی ) و یا قدرت ھای مماثل آن، حیاتی در حوزۀ امپراطوری سابق آسیاییش از تازه گی نیفتاده بود



مل جایز شمرده میشود؟ درین جای شکی نیست کھ قدرت ھای بزرگ و ھمچنان دولت ع، شده باشد

نھ ایاالت ، دلچسپی ھای زود گذر و دراز مدت میداشتھ باشند کھ نھ اتحاد شوروی، ھای ھمجوار

کشورھای عربی و ترکیھ استثنا شده ، پاکستان، ایران، چین، المان، فرانسھ، نھ انگلیس، متحدۀ امریکا

ً خوشبینی ھا و بدبینی ھایی ھم خواھند داشت. میتوانند اینھمھ بھ جایش؛ ولی این کشورھا . احتماال

نمیتوانند توقع داشتھ باشند تمام مردم کشور دیگری دوستان شان باشند و نھ در پی آن خواھند بود کھ 

جابات خاص در حاالت خاصی شاید دولتی بنا بر بھ اصطالح ای. ھر کھ با ایشان نیست باید نابود شود

بھ ترور یا ، آنطوری کھ اسرائیل عمل میکند، یا از طریق سازمان جاسوسیش، )؟( حیاتی یا امنیتی

اختطاف اشخاصی کھ برای شان خطرناک تصور میشوند بپردازد؛ یا با عملیات کوماندویی ویا یورش 

در چکوسلواکیھ دوپچک ، آنگونھ کھ اتحادشوروی در براندازی ژانوس کادار در مجارستان –نظامی 

و از میان بردن حفیظ هللا امین در افغانستان اقدام کرد؛ و آنچنان کھ امریکا علیھ موریس بیشاپ 

شت و ، صدراعظم انقالبی گرینادا و علیھ جنرال نورییگا رئیس جمھور پانامھ عمل نمود ُ کھ اولی را ک

تازه اکنون با ختم دورۀ دومی را بھ ذلیل ترین شکلی محاکمھ و مدت ھجده سال محبوس نمود و 

حبسش او را برای یک محاکمۀ دومی در چنگ فرانسھ قرار داده است؛ و یا آنچنانکھ علیھ سلوادور 

النده در چیلی بھ راه اندازی کودتا و حمایت از رژیم خون آشام پنوچت پرداخت؛ دست بھ اقداماتی 

، قرار داشتند و نھ گاھی چون کادار اما نھ میوندوال و نھ یارانش در چنان مقام و یا قدرتی. بزند

کشوری " منافع حیاتی"نورییگا و النده بھ اصطالح امنیت و سالمت سیستم یا ، بیشاپ، امین، دوپچک

در صورتی کھ ضرورت . را مورد تھدید قرار داده بودند کھ مستوجب از میان برداشتن شان میگردید

در اختیار این قدرت ھای بزرگ وجود دارند  ھمان طوری کھ گفتم راه ھای دگری، جدی پیش می آمد

نصورت چنان ھم میکنند کھ امریکا برای از میان برداشتن جنرال آ در. کھ میتوانند از انھا استفاده کنند

گروپی کھ بعد از ختم وظایف شان با سیاست بعدی امریکا  –ضیاء الحق و گروپ رھبری نظامیش 

با قربان نمودن سفیرش در یک سانحۀ ھوایی  - می خوردن بھ دردش نآسازگاری نداشت و بیشتر از 

  . عمل نمود

نھا احتمال خطر آھمواره کسانی را کھ از ، اگر این فرضیۀ عام درست باشد کھ دربار و سردار 

پس این حکم ھمانگونھ کھ در حوادث دھھ ھای سابق صدق میکرد ، متصور بود از میان بر میداشتند

  . انگلیس و امریکا نداشت، ارتباطی با روس در دھۀ چھل نیز صدق داشتھ و

، در ارتباط بھ این اظھارعقیدۀ آقای مھرین کھ گویا از میان بردن مخالفین اتحاد شوروی مطرح بود 

ً میوندوال بمثابۀ یک دپلومات و شخصیت سیاسی با درک واقعیت ھای ، باید تذکر داد کھ اوال

. و چنانچھ دیده شد آقای مھرین نیز بھ ھمین نظر است جغرافیایی کشور در مخالفت با آن قرار نداشت



ً افسران بلند پایھ ای کھ با میوندوال دستگیر شدند بلکھ در جریان ، نھ تنھا مخالفین شوروی نبودند، ثانیا

تداوی و استراحت ھا در ، ھمکاری ھای نظامی شوروی و تماس ھای دایمی بھ شمول مسافرت ھا

ابط بسیار نزدیک میان آنھا ایجاد و دوستان بالقوه و حتی بالفعل رو، استراحتگاه ھای آن کشور

یک عده از زمرۀ دستگیر شده گان کسانی بودند کھ در دورۀ صدارت داؤد خان در . شوروی بودند

با . قضیۀ پشتونستان بسیار فعال بودند کھ ماما زرغون شاه و کوھات خان نمونھ ھای بارز آن میباشند

این اشخاص در راستای ، یدی دولت اتحاد شوروی در مورد پشتونستاندر نظرداشت موضع تائ

  . پس برای شوروی دوستان شمرده می شدند نھ دشمنان. سیاست شوروی قرار داشتھ اند

در مخالفت با ، با ادراک حساسیت موقعیت جیوپولتیک افغانستان، تمام صدر اعظم ھای سابق کشور 

. ضح است کھ ھیچکدام شان وابستھ گیی نیز با آن کشور نداشتنداین ھم وا. اتحادشوروی قرار نداشتند

  . باید چنان می شد کھ نشد، اگر قرار می بود ھر صدراعظم غیر وابستھ بھ شوروی از بین برده شود

و یا نا  . ا.خ.د.حقرار می بود غیر از اعضای ، آن جوری کھ مھرین ابراز نظر نموده، ھرگاه 

  . مردم بھ زندان می رفتند ٩٩، ٩٩% ر آن صورت می بایستد، موافقین آن دستگیر شوند

بنا بر ، با آنکھ در کودتا سھم نداشت، و باألخص شاخۀ پرچم آن، . ا.خ.د.حباز ھم تاکید میکنم کھ  

اورا تائید نمود و بھ خاطر توفیق آن برنامھ با ، پیش کشیدن برنامۀ مترقی کاری از طرف داؤدخان

اما پرچم توطئھ گر و دسیسھ کار نبود و بھ ھمین دلیل نھ در کودتای  .وی در ھمکاری قرار گرفت
  . داؤد و نھ پسانتر در کودتای ضد داؤد سھمی داشتھ است

  : گذرانیم پاراگراف دیگری از نوشتۀ مھرین را از نظر می

  تجمع عقده و کدورت محمد داؤود خان و نیاز پرچم را در نمونۀ پایان نیز می بینیم" 

از عالقمندان " مرستیال"کھ مانند ، قربانیان بھ نام ھای ماما زرغون شاه و کوھات خاندوتن از  

پرچمی مخالفت  –ھمزمان با آن با افکار سیاسی و افراد حزبی خلقی ، پیشین سردار داؤود خان بودند

از . سرطان مدیر تدریسی اکادمی تخنیک بود ٢۶ماما زرغون شاه ھنگام کودتای . می نمودند

، ی ھایی کھ با سیاست محمد داؤود زمان صدارت او در سرحدات شرق کشور نموده بودھمکار

در توزیع رادیو ھا در بین مردم ، از جملھ وی ھمراه با کوھات خان. ھمواره با مباھات یاد می نمود

بھ منظور شنیدن برنامھ ھای پشتو زحمات زیادی را متقبل شده ، قبایل سرحدی داخل قلمرو پاکستان

 ٢۶چندی کھ از کودتای . میانۀ خوبی با سردار عبدالولی داشت، پس از استعفای داؤود خان. بود



، او را بھ حیث قوماندان مکتب تخنیک کھ در واقع مکتب خورد ضابطان تخنیکی بود، سرطان گذشت

 ایو عقده ھایی می تواند باشد کھ بر، شکنجھ و اعدام آن ھا مخالفت حزبی ھا، دلیل توقیف. گماردند

  ." از ناحیھ دوستی ماما زرغون شاه با سردار ولی دست داده بود) "داؤد(

اما ھیچ موردی از ، از امکان بعید نیست کھ آن دو نفر با خلقی ھا و پرچمی ھا موافق نبوده باشند 

  . تبارز این مخالفت و ھیچ مدرکی درین بابت ارائھ نشده است

ون شاه و کوھات خان کھ براستی ھم سابقۀ نزدیکی با در ارتباط مورد غضب قرار گرفتن ماما زرغ 

عقده ھایی را میداند کھ برای ، نویسنده خودش در اخیر پاراگراف مربوط بھ آنھا، داؤد خان داشتند

وی با تمام حواسش بر ھمین . سردار از ناحیۀ دوستی ماما زرغون شاه با سردار ولی دست داده بود

ن آ را در) برای اولین بار از خلقی ھا نیز نام میبرد( ی حزبی ھاولی نمیتواند پا. امر معتقد است

ن زمان بلکھ پسانتر آ اما چرا این بارخلقی ھا را بران افزوده است؟ بھ خاطری کھ نھ در. شامل نسازد

ً بعد از  ثور عده ای از افسران اکادمی تخنیک بھ جناح خلق پیوستھ بودند و بھ مدارجی  ٧و عمدتا

نویسنده تصور میکند کھ در آوان کودتای میوندوال نیز آنھا خلقی بوده خواھند . تھ شدندرسیدند و شناخ

  . بود

منجملھ ماما زرغون شاه و ، با در نظرداشت توضیحاتی کھ در مورد روابط افسران دستگیر شده 

در باال نوشتم؛ خصومت آنھا با شوروی و بالعکس بدبینی شوروی ، با اتحاد شوروی کوھات خان

و داؤد نیز کھ مطابق تشخیص مھرین در خط سیاست  . ا.خ.د.ح. میگردد بت بھ آنھا نیز منتفینس

اما مھرین کھ پی در پی . باید مخالفتی با این افسران نداشتھ بوده باشند اً منطق، شوروی حرکت میکردند

عالیم  در ھیچ جا نمیگوید، بھ بدبینی ھا و خصومت ھای خودساختھ نسبت بھ اشخاص اشاره میکند

اگر دستگیری بھ اتھام توطئۀ کودتا را عالمت . غضب یا بد رفتاری با این اشخاص کدام ھا بوده اند

اگر . چنان جرمی انجام می دھد این کاری است کھ ھر دولتی با کشف، بد بینی و غضب می شمرد

ین ھم رئیس کاری است کھ اگر مھر، مرستیال را اجازه نداد کھ خودش خودرا وزیر دفاع تعیین کند

ماما زرغون شاه را بر اساس نوشتۀ خود مھرین بھ مقام باالتر . دولت می بود باید ھمین طور میکرد

  . کھ داللت بر خوشبینی میکند نھ بدبینی، قوماندانی مکتب تخنیک مقرر نموده بود

  : سازد ح میرآقای مھرین خان محمد خان مرستیال را درینجا باز مط 

یک روز پیش از توقیف خویش ، کھ ھیچ گامی بھ سوی کودتا نبرداشتھ بود در حالی، "مرستیال"

آن ھا ھر یک بھ یکی از دو دروازۀ . بھ سوی ارگ رفتھ بود، ھمراه با دگروال مھرعلی خان زالل



او ، از یکی از آن دروازه ھا، تا در صورت عبور رئیس دولت، یستاده شده بودندا "جمھوری"ارگ 

  . خویش را برایش بگویند را ببینند و مکنونات

گزارش ھای متعددی حاکی از آن است کھ ، ھمزمان با این تالش برای دیدار با رئیس دولت 

میانۀ حیدر ، افزون بر آن. ھیچ نوع امتناعی نکرده بود، از ابراز مخالفت با پرچمی ھا" مرستیال"

ایب الحکومھ و قوماندان رسولی با خان محمد خان از ھنگامی خوب نبود کھ خان محمد خان سمت ن

محمد حسن شرق نیز وقتی از اخراج خان محمد خان از کفالت . قوای نظامی مشرقی را داشت

نشان دھندۀ آن است کھ دست یافتن چنان ، طی مصاحبھ یی یاد می کند) سرطان ٢۶( وزارت دفاع

. ان محمد خانمخالفت عاجل با گماردن خ. شخصیت ھا برای ترکیب دولت نگرانی آفرین بوده است

از آن نیازی برخاستھ بود کھ نیروھای نا مطمین نباید تکیھ گاه ، مرستیال در سمت وزارت دفاع

  ." سردار شوند

مخالفت مرستیال با . آنقدر با کلمات بازی میکند کھ خواننده را سر در گم می نماید اً آقای مھرین قصد 

مکرر گفتھ ام آنھایی را کھ شما پسانھا پرچمی ھمانطوریکھ . پرچمی ھا زائیدۀ فکر و قلم مھرین است

 صرف یک نفر در کودتا پرچمی بود. پرچمی نبودند، در زمانیکھ با داؤد کودتا کرده بودند، دیدید

ھم فیض محمد و ھم آن افسران دیگری کھ در ارتش و پولیس در ارتباط بھ پرچم . )شھید فیض محمد(

شان مخفی بود و جز شخص مسئول کسی نمیدانست آنھا ھویت سازمانی ھمۀ ، سازماندھی شده بودند

ٌ با اطالع ازین کھ دو برادرم . در سازمان سیاسیی تنظیم شده میباشند در مورد شخص خودم احتماال

و یا با تصوراتی از محتوای تدریس و لکچرھای سابقم در اکادمی ، کادرھای علنی حزب بودند

. حدس و گمانی نزد مقامات وجود داشتھ خواھد بود، بودکھ قدیر خان نیز یکی از شاگردانم ، پولیس

  . اما ھیچگاھی احساس نکرده بودم کسی چنین شبھھ ای داشتھ بوده است

ست ھای با اھمیت ، سیاست داؤد خان تصفیۀ چپ آغاز گردیدوقتی با تغییر   تمام افسرانی را کھ از پُ

معیارھایی کھ چپ عدالت ( وستی داده بودندپاکی و وطن د، کردند ھمانھایی بودند کھ امتحان فھم دور

ثور  ٧این پسانھا و بعد از . نھ بر اساس شناسایی شان بحیث پرچمی، )شناسایی می بخشید خواه را

نوبت حفیظ هللا امین بود کھ ، بود کھ این ھویت ھا خوش باورانھ افشا گردیدند و این بار بعد از داؤد

خالصھ اینکھ کسانی را کھ شما . زندان یا اعدام سوق دھد، گاهبھ شکنجھ ، آنھارا با شمار زیاد دیگر

ن روزھا ناشناختھ بودند و لذا این حرف ھا کھ مرستیال یا کسی آدر ، امروز بھ نام پرچمی می شناسید

ساختھ و بافتۀ ، دیگر از موجودیت پرچمی ھا در دستگاه ناراضی بوده یا بر ضد آنھا سخنانی گفتھ

اما این سخن درست است و من خودم از مرستیال . چنین داستان ھایی ساختند راویانی است کھ پسان



بھ دلیل بی ، "ھمین بچھ گک ھا و خورد ضابط ھای دورادور داؤد خان"مخالفتش را با  شنیده ام کھ

  . اظھار میکرد، تجربھ گی و احساساتی بودن شان

یا بھ جمالتی از دکتور شرق اشاره مھرین از مخالفت حیدر رسولی با خان محمد خان یاد میکند و  

اما در بارۀ چگونگی رفتن خان محمدخان بھ . کھ ھیچکدام شان با پرچم ارتباطی نداشتھ اند، میکند

وزارت دفاع در روز اول کودتا و انکشافات بعدی بیایید از دکتور عصمت هللا امینی برادر زاده و 

  : داماد مرستیال بخوانیم

ھمراه با مرستیال صاحب شھید بھ ، کابل اعالن کودتای محمد داود را شنیدیموقتی از طریق رادیوی “ 

من بیرون . مرستیال صاحب شھید داخل خانۀ داود خان شد. داود خان رفتیم محمدسرعت طرف خانۀ 

ً مرستیال صاحب ھمراه با سھ نفر از افراد استخباراتی محمد داود از . دروازۀ خانۀ منتظر ماندم بعدا

امور وزارت دفاع را باید پیش . بچیم برویم بھ وزارت دفاع، عم شھیدم گفت. یرون آمدندخانھ اش ب

سردار صاحب امر کرد کھ وزارت دفاع بروم تا صاحب منصبان بھ شعبات خویش شروع بھ . ببرم

. مرستیال صاحب بھ دفتر وزرات رفت و من خارج آن دفتر ماندم. کار نمایند ما بھ وزرات دفاع رفتیم

قبل . نیم ساعت گذشتھ بود کھ جنرال عبدالکریم مستغنی کھ اطمینانی درجھ یک داود بود رسید باً تقری

جنرال صاحب وزیر : یک صاحب منصب برایش گفت، ازینکھ بدفتر با مرستیال صاحب روبرو شود

  . دفاع جدید تقرر حاصل کرده است

خود را ) مرستیال صاحب( او کھ: فراموش نمی کنم کھ جنرال مستغنی برای آن صاحب منصب گفت 

من بازھم طرف خانۀ داؤد خان رفتم ، پس از گفت و شنید ھایی کھ آنجا شد. خودش وزیر ساختھ است

سید حسن خان مرحوم کھ رئیس ارکان حرب وزارت ، درین وقت. برسانمتا موضوع را بھ اطالع 

اشخاصی کھ میخواستند . بودبحیث سکرتر در پھره دار خانۀ محمد داود وظیفھ دار شده ، دفاع بود

برای او موضوع و گپھای جنرال . داؤد خان را ببینند از سید حسن خان اجازۀ مالقات میگرفتند

سید حسن خان گفت کھ زود برو و بھ مرستیال صاحب بگو کھ سردار صاحب شما . مستغنی را گفتم

دم تائید کردند کھ جنرال عم شھی. من دوباره بھ وزرات دفاع رفتم. را بھ خانۀ خود خواستھ است

من گپ . آن جا آمده است، مستغنی برای معلومات استخباراتی و مانع شدن او در امور وزارت دفاع

مرستیال صاحب داخل . ما دفعۀ دیگر بھ سوی خانۀ داؤد خان رفتیم. سید حسن خان را بھ ایشان گفتم

زیرا داؤد . ت کھ بخانۀ خویش برویماما پس از خارج شدن از خانۀ او برایم گف. خانۀ داود خان شد

خان برای مرستیال صاحب گفتھ بود کھ شما بھ خانۀ تان بروید ھر وقت کھ شما را خواستم نزدم 

  )١." (بیایید



گویای این مطلب است کھ مرستیال از طرف داؤدخان بھ وزارت دفاع تعیین ، این حکایت آقای امینی 

ً ھم گمارده نھ شده بود، چھ ً نیم ساعت بعد از اشغال کرسی وزارت دفاعا. کھ موقتا ، ین امر کھ صرفا

مؤید این ، مستغنی بھ آنجا میرسد و این اظھار مستغنی کھ مرستیال خودش خودرا وزیر ساختھ است

اشغال خودسرانۀ ( می دانند کھ چنین کاری، کسانی کھ مرستیال را از نزدیک می شناسند. امر است

  . ه استاز کرکتر او بعید نبود) کرسی

اما درین ، غوث الدین فایق آنقدر دروغ بافی ھا کرده است کھ حرف راست اورا ھم باید شک کرد 

  : وی می نویسد. شباھت ھایی بھم میرساند امینیرابطھ نوشتھ اش با نوشتۀ 

مرحومی در صحن چمن منزلش با . بروز دوم انقالب بخانۀ سردار محمد داؤد بھ ھدایت کاری رفتم" 

من با دیدن اوشان ، خان و خان محمد خان مرستیال و جنرال مستغنی در خالل صحبت بودندسیدحسن 

مقرری یک سرپرست بوزارت دفاع بخاطرم رسید فکر کردم کھ جنراالن مذکور را ممکن بھ ھمین 

من بحضور شان یاد آور شدم کھ برای سرپرستی وزارت دفاع کسی تعیین شده ، مناسبت خواستھ باشد

یس جمھور گفتند یکی از شما برای باز کردن دروازه وزارت دفاع و رسیده گی بھ کارھا یا نھ؟ رئ

خان . بروید از کسی ذکر نام نکرد جنرال سید حسن گفت من میروم و مستغنی میخواست کھ برود

نزدیک دروازۀ خروجی . محمد خان مرستیال بصوب وزارت دفاع روان شد و مرا گفت بیا برویم

ر مرا خواست و گفت چند نفر رفقای خود را ھمرایت گرفتھ برو فکر خود را بگیر منزل رئیس جمھو

مرستیال مرا . بھ کدام عمل دست نزند، کھ خان محمد خان یک جنرال دست ماشور و ایدیالیست است

مرستیال ، من گفتم بھ من ھدایت داد کھ شرایط انقالب است، گفت کھ سردار صاحب بھ شما چھ گفت

  " ت دار اردو است در حصھ سکوریتی و امنیت اش محتاط باشیدیک جنرال قیم

دو ساعت بعد کسی برایم گفت کھ مستغنی صاحب بحیث لوی درستیز آمده ": کمی پسانترمی نویسد 

چند لحظھ بعد مرستیال مرا خواست کھ رئیس صاحب دولت بھ شما گپ  کردهچوکی خود را اشغال 

بعد با مرستیال نزد رئیس دولت رفتیم ، رستیال نزد من آئیدمیزند گوشی را باال کردم گفت ھمراه م

  )٢." (من شما را میخواھم، شما بخانھ خود بروید فعالً : رئیس دولت خان محمد خان را گفت

با حفظ ، درھر اقدام و مفکوره نقش برجستھ ای برای خود می تراشد، با در نظرداشت اینکھ فایق 

بھت ھا و نزدیکی ھایی میان روایت او و روایت عصمت هللا مشا، شک و تردید نسبت بھ حکایت او

استنتاجی کھ از ھردو روایت شده میتواند ھمین است کھ مرستیال بھ کرسی . امینی بھ مشاھده میرسد

  . وزارت دفاع تعیین نگردیده بود



ت تازه ای کھ از محترم ضیاء مجید عضو کمیتھ مرکزی و قوماندان گارد ریاس در نوشتۀ کامالً  

درین ، و پسانتر ھم بھ آن خواھم پرداخت، آسمایی منتشر شده است افغانجمھوری داؤد خان در سایت 

  : ارتباط چنین آمده است

در این جا میخواھم بھ دو موضوع دیگر اشاره کنم کھ از جانب آقای نصیر مھرین متکی بر روایت " 

: آقای نصیر مھرین می نویسد. اندو سوم نقل شده و بھ تحلیل گرفتھ شده  دومھای نادرست دست 

شاھدان گواھی داده . وزارت دفاع را با زور اشغال نھ نموده بود، خان محمد خان مشھور بھ مرستیال"

خود را بھ منزل سردار رسانید پس از کسب ، سرطان ٢۶اند کھ مرستیال پس از شنیدن خبر کودتای 

  )بخش دوم( ."موافقت ضمنی او روانھ ی وزارت دفاع شد

خیلی دشوار است کھ آقای نصیر مھرین کھ دریافت حقیقت رویدادھا را  موضوعبرای من فھم این  

این ادعا را کھ خان محمد خان مرستیال وزارت دفاع را اشغال ، بدون سند و مدارک مشکل می داند

" سند"و " مدرک"بر اساس کدام ، روانھ ی وزارت دفاع شده، نھ نموده و با موافقت قبلی داوود خان

  عینی ثبت تاریخ می نماید؟ " شاھدان"کدام " گواھی"قابل باور و 

من و گروه ھمکارم در قطعھ ی انضباط مؤظف بھ گرفتاری سران مھم نظام  ١٣۵٢سرطان  ٢۶شب  

من در طول . کار دستگیری و گرفتاری بھ انجام رسیده بود، حوالی ساعت شش صبح. سلطنتی بودیم

با داوود خان در تماس بودم و جریان گرفتاری ھا را ، ه ی بی سیمشب از طریق دستگاه مخابر

با دریافت این . اندکی پیش از ساعت شش صبح دستور رسید کھ نزد داوود خان بروم. گزارش میدادم

چند دقیقھ از ساعت ھفت صبح گذشتھ بود کھ ھر . خبر بھ خانھ ی داوود خان یا مقر فرماندھی شتافتم

  . روپ ھا راھی رادیو افغانستان شدیمدو با عده یی از سرگ

و استقرار " منسوخ"کھ در آن رژیم سلطنتی ، از طریق رادیو، بعد از ایراد بیانیھ ی کوتاه داوود خان 

داوودخان با سرگروپ ، حدود یک ساعت و نیم. دوباره بھ خانھ برگشتیم، نظام جمھوری اعالم گردید

مصروف ، ند و یا با بیسیم اوضاع را گزارش می دادندھای عملیاتی کودتا کھ برای تبریکی می آمد

داوود خان برایم گفت کھ ، کمی پس از ساعت ده صبح در حالی کھ حیدر رسولی نیز حاضر بود. بود

اطالع رسیده است کھ خان محمد خان مرستیال خود سرانھ بھ وزارت دفاع رفتھ و چوکی وزارت را 

رت دفاع رفتھ و خان محمد خان را با خود بھ این جا اشغال نموده است؛ بنابر آن فوری بھ وزا

رسولی چون لباس ملکی بھ تن ، در وزارت دفاع. ھنگام حرکت رسولی نیز با من ھمراه شد. بیاورید

دفتر وزیر دفاع پر از . را من بھ خان محمد خان ابالغ نمایم" رھبر"داشت از من خواھش کرد تا امر 



تبریکی نظام جدید آمده بودند و یا ھم بھ بھانھ ی گرفتن ھدایت ھای  جنراالن و کسانی بود کھ یا برای

بھ خان محمد خان چنین ، نزدیک شدم و پس از ادای تعظیم عسکری" وزیر دفاع "من بھ میز . کاری

خان محمد خان نگاھی بھ من انداخت و دستور ." رھبر صاحب شما را احضار کرده است": تذکر دادم

باز ھم پیش رفتم و ادای ، ا او بھ کارھایش برسد چند دقیقھ دیگر انتظار کشیدمداد کھ منتظر بمانم ت

این بار ." شما را رھبر صاحب احضار کرده است، شاید فراموش تان شده است": احترام کردم و گفتم

خان محمد خان بھ نرمی خواھش کرد کھ چند دقیقھ ی دیگر ھم منتظر بمانم تا او از کار ھایش فارغ 

مرا جدی نھ گرفتند؛ زیرا ھمھ بر ، یچ یک از جنراالن و دیگران کھ در آنجا حضور داشتندھ. شود

بھ امر شخص داوود خان بھ حیث وزیر دفاع منصوب گردیده ، این تصور بودند کھ خان محمد خان

برای بار سوم بھ میز کارش نزدیک شدم و با لحن جدی ، بعد از سپری شدن چند دقیقھ ی دیگر. است

لذا تمام کارھای خود را متوقف کنید . رھبر صاحب امر عاجل داده است کھ شما را با خود ببرم" :گفتم

چنان بھ نظر میرسید کھ ." از انجام کارھای شما مھم تر است زیرا تعمیل امر رھبر. و با من بروید

و بھ فوری از جایش برخاست . خان محمد خان دیگر متوجھ پررویی حقیرانھ و خطای خود شده بود

داوود خان از خان . "من بھ زودی از حضور رھبر بر میگردم، شما منتظر بمانید": دیگران گفت

رھبر ": خان محمد خان جواب داد"کی بھ شما گفتھ بود کھ بھ وزارت دفاع بروید؟ ": محمد خان پرسید

رفتھ و  وظیفھ ی خود دانستم کھ بھ وزرات دفاع، ھمین کھ اعالن نظام جمھوری را شنیدم، صاحب

آیا شما پیش از امروز از وقوع ! خان محمد خان": داوود خان گفت." وظیفھ خود را اشغال نمایم

انقالب خبر داشتید؟ آیا ما با شما کدام تماس قبلی داشتیم؟ شما باید بفھمید کھ در انقالب بسیاری از 

ً بھ خانھ . اری کردندجوانان زنده گی شان را کف دست شان گذاشتند و برای پیروزی انقالب فدا ک لطفا

شما را در جریان ، ھرگاه نظام جمھوری بھ ھمکاری شما نیاز داشتھ باشد. ی خود تشریف ببرید

این بود شرح قصھ ی واقعی وزارت چند ساعتھ ی خان محمد خان مرستیال کھ بھ . "قرارخواھیم داد

ر من با تو ضیحات باال از جانب بھ تصو) ٣." (اندازه ی یک سر مو ھم نھ کم و نھ زیاد ارایھ گردید

در بارۀ اشغال خودسرانۀ کرسی ، شخصی کھ در تمام حوادث و جریانات آن وقت مستقیما دخیل بود

  . وزارت دفاع از جانب مرستیال شک و تردیدی باقی نمی ماند

ً مطرح بود، مخالفت با او بھ خاطر باز نگھ داشتن راه ارتقا بھ مقام وزارت دفاع  ، ه باشداگر احیانا

ً برای عده ای این ترس وجود داشتھ . برای حیدر رسولی بوده خواھد بود نھ برای پرچمی ھا احتماال

ھمان طوری ، عصمت هللا امینی. خواھد بود کھ مبادا روزی دوستان سابق سردار جای شان را بگیرند

کھ این ، ز پرچمی ھامستغنی را شخص اطمینانی درجھ یک داؤد می شناساند نھ ا، کھ در باال خواندیم

با وزارت مرستیال در مخالفت ، ادعا را کھ گویا پرچمی ھا بھ خاطر باز گذاشتن آن کرسی برای خود



رفتن حیدر رسولی با قوماندان گارد جمھوری برای آوردن مرستیال از . رد میکند، قرار گرفتھ بودند

. سی چشم دوختھ بوده خواھد بودنیز دلیل آن شده میتواند کھ حیدر رسولی بھ آن کر، وزارت دفاع

  . چنانچھ پسانتر بھ آن کرسی منسوب نیز گردید

ً ھم مخالفتش را با   پنھان نھ " ھمین بچھ گک ھا و خورد ضابط ھای دورادور داؤدخان"مرستیال بعدا

آزرده خاطر بود ، این حقیقت را ھم نباید فراموش کرد کھ داؤدخان از یاران سابقۀ بی وفایش. میکرد

این امر میتواند باعث تعیین نکردن . ین احساسش را در یکی از بیاناتش بھ صراحت اظھار نمودو ا

ست وزارت دفاع شده باشد   . مرستیال در پُ

در ارتباط با دستگیر شده " افغانستان سرزمین حماسھ و فاجعھ"میرعنایت هللا سادات در اثر خود بنام  

  : گان قضیۀ کودتا می نویسد

محمد داؤد خان نسبت بھ . ان در گذشتھ از نزدیکان محمد داؤد خان محسوب می شدنداکثریت متھم" 

ارتباط خود را با موصوف قطع کرده و در صدد ، آن دوستان خود کھ طی ده سال سبکدوشی او

او حتی خشم خود را در بیانیۀ اعالم جمھوریت کنترول . خشمگین بود، مدافعھ از او نبرامده بودند

  )۴." (بنام رفقای ضعیف النفس یاد کرد انھا تلویحاً  نتوانستھ و از

  : آقای مھرین در ادامھ بھ نقل قول از مصطفی رسولی می نویسد 

 از ھمان جا پیام تبریکیھ نیز، کھ ھنگام شنیدن خبر کودتای سردار داؤودخان در عراق بودمیوندوال " 

تظار می کشید تا وظیفھ یی در راستای کھ از زبان شخص میوندوال گفتھ شده است کھ ان. فرستاده بود

خالل جلسۀ کمیتھ مرکزی "حتا در ، او بھ منظور ابراز حسن نیت. ھمکاری با دولت بھ او سپرده شود

اصل سلطنت و مشروطیت را از مرامنامۀ حزب بیرون کشید تا راه برگشت نظام ، دموکرات مترقی

  "حزب سیاسی مسدود سازد بالوسیلۀ تائید اصل جمھوریت از طرف یک . پادشاھی را

ابراز آماده ، فرستادن پیام تبریکیھ، نشان دادن حسن نیت از جانب میوندوال و مرستیال نسبت بھ داؤد

تالش برای مالقات یا تماس؛ ھیچکدام نھ دلیل در تائید و نھ در نفی پالن یا ، گی برای ھمکاری

ً بخاطر ھمکاری بوده باشند و ھم میتوانستند این تالش ھا می توانستند واق. مفکورۀ کودتا شده میتواند عا

در ، اما برداشتن اصل سلطنت و مشروطیت از مرامنامۀ حزب. بھ منظور اغفال بھ عمل آمده باشند

ً عادی بود بلکھ الزمی ھم بود، شرایطی کھ دیگر سلطنتی وجود نداشت انجام این کار نھ بھ . نھ صرفا

  . ی اقتضای وضع نو بودبلکھ در راستا، خاطر گل روی داؤد خان



  : نویسد مھرین در ادامھ چنین می

دھۀ "تصور می شود کھ سردار بنا بر ھمان برداشت و ارزیابی یاد شده از فعالین سیاسی ، با آنھمھ" 

دارندۀ چنین تصمیمی نبوده و ، در نخستین روزھا پس از بازگشت میوندوال از مسافرت، "دموکراسی

درین زمینھ نباید فراموش نمود کھ میوندوال از دھۀ بیست و سی . است بھ او روی خوشی نشان نداده

خورشیدی تا دھۀ پنجاه و زمان کودتای سرطان فعل و انفعاالت سیاسی و دگراندیشی دیده و نسبت بھ 

میوندوال در ھنگامی کھ سمت ریاست مطبوعات و . دربار سلطنتی نیز بھ مواضع دیگری رسیده بود

ت و ھم در زمانی کھ ماموریت ھایی چون سفارت افغانستان در امریکا و مشاوریت شاه را داش

ممکن است آن اطالعات اسباب . پاکستان را عھده دار بود؛ گنجینھ یی از اطالعات را با خود داشت

چنانکھ بعد تر . نگرانی و دل نا آرامی داؤود و برادرش سردار محمد نعیم خان را فراھم نموده باشد

نیروھای امنیتی فقط در پی بدست آوردن نوشتھ ، ساعت پس از دستگیری میوندوال چند، می بینیم

  "ھای قلمی او بوده اند

آنچھ در پی آنم . چنین نیست، نھ. خوانندۀ محترم تصور نکند کھ من در پی دفاع از داؤد خان استم 

آیا . باال توجھ کنیدبھ پاراگراف . بیرون کشیدن چلوصاف بازی با کلمات و استدالل ھای بی پایھ است

ست ھا چھ نوع  داشتھ بوده می توانست کھ سرداران برادر " گنجینھ یی از اطالعات"میوندوال در ان پُ

شتند" گنجینھ"را نارام و نگران ساختھ می توانست؟ آنھم تا حدی کھ باید اورا بھ خاطر آن  ُ اگر . می ک

ن صورت تمام صدر آدر ، ماتیک بوده باشدعبارت از اطالعات ساحۀ کار سیاسی و دپلو" گنجینھ"این 

  . باید سربریده می شدند، اعظمان و سفرای سابق و شاید شماری از وزرا نیز

ً طبق معمول در ارتباط بھ انجام وظایف شان در پی بدست آوردن اسناد بھ   نیروھای امنیتی یقینا

ین کار شک برانگیز است؟ کجای کجای ا. شمول اسناد نوشتاری یا قلمی در ارتباط با کودتا بوده اند

  دارد؟ " گنجینھ ھای بھادار"کار داللت بر پالیدن 

ن صورت داؤد خان و نعیم خان نھ میتوانستند چنان آ در، اگر تصور آقای مھرین درست میبود 

ً باید بھ تالشی خانھ و تجسس برای یافتن " گنجینۀ بھا دار" را بر نیروھای امنیتی اعتماد کنند و شخصا

  اقدام میکردند ، اداسن

بازھم از رسولی ، در رابطھ بھ اینکھ گویا داؤد خان نسبت بھ میوندوال نظر خوب نداشت، در ادامھ 

  : نقل قول میکند



کھ نشان دھندۀ حتا ناخشنودی ، جمالتی را می شنود، میوندوال در دیداری کھ با داؤود خان داشت" 

من وقتی بھ کابل آمدم از رئیس ": میوندوال گفتھ است، بھ روایتی. سردار از ھمان دیدار با او است

داؤود خان بدون ارتباط موضوع ، زمانی بھ نزدش رفتم، دولت سردار داؤود خان وقت مالقات گرفتم

  ." انسان ھایی نزد من می آیند کھ می خواھم رویشان را بخورم اً بھ من گفت کھ بعض

در پاسخ  ١٣دعای خود میوندوال در ورق شماره بھ شمول ا، این نوشتھ از یک طرف آن ادعاھا را 

کھ گویا داؤدخان برای میوندوال وعدۀ دادن کار مناسب را داده ، میزان ھیأت تحقیق ۵بھ سؤال مورخ 

رد میکند و از جانب دیگر باز ھم خواننده را در قبول متن اظھارات داؤد خان در شک می ، بود

کھ بھ موضوع این ( ر خان مرا جھت تقدیم بعضی اوراقیکھ قدی، گرچھ بھ استثنای یک بار. اندازد

نزد داؤدخان فرستاده و از برخورد بسیار خشک و سکوت سردارانھ اش انتباه ) نوشتھ ارتباطی نداشت

ً در مورد کرکترش ، خیلی منفی داشتھ ام دیگر با او از نزدیک دیدار یا مصاحبت نداشتھ ام و بناء

از . کھ نادیده ھمھ با کرکتر او آشنا اند، دربارۀ او آنقدر زیاد گفتھ اندحکمی صادر کرده نمیتوانم؛ اما 

تصور بعید است او انسان غیر مھذب بوده باشد و چنین الفاظی را روبروی کسی کھ در برابرش 

غرور و بلند پروازی سرداریش نیز ایجاب نمی کرد بھ چنین سطح بھ . نشستھ است بھ کار برده باشد

  . کوچھ ای نزول کند اصطالح بازاری و

  : باز ھم بھ شیوۀ استدالل آقای مھرین توجھ نمائید 

، میوندوال برای داؤود خان، سرطان بھ پیروزی رسید ٢۶ ھنگام تدارک کودتایی کھ در، پیش از آن" 

ماه پیش از  ٩پاچا سرباز گفتھ است کھ . بھ عنوان یک قربانی و ابزار اغفال دولت مطرح بوده است

، ؤود خان بھ ما د ستور داد کھ شایعۀ کودتایی را از طرف محمد ھاشم میوندوال پخش نماییددا، کودتا

سھ ماه پیش بازھم سردار گفت کھ این بار شایعھ پخش نمایید کھ موسی . تا افکار دولت متوجھ او شود

ان شخصی بھ عنو، این موارد نیز نشان می دھند کھ میوندوال در ذھن داؤود خان. شفیق کودتا می کند

  "جای یافتھ بود کھ وجودش مضر است

خودش از قول پاچا سرباز می نویسد کھ آن شایعات را : تناقض در استدالل مھرین نمایان است 

بعد نتیجھ میگیرد کھ این موارد نشان میدھند کھ میوندوال در ذھن ، دولت پخش کردند غفالغرض ا

ده در کجا و درخت ھا در . دش مضر استبھ عنوان شخصی جای یافتھ بود کھ وجو، داؤود خان

نصورت باید موسی آدر ، درست میبود، اگر این استنتاج مھرین از ھدایت پخش آن شایعات! کجا؟

بر او ، بخاطری کھ بھ علت قرارداد آب ھلمند با ایران، شفیق در درجۀ اول بھ اعدام سوق میگردید

  . خیلی قھر بود



  : نوشتۀ آقای مھرین را دنبال میکنیم 

 "لوی درستیز"سمت ، کھ سالیان متمادی در زمان پادشاھی ظاھرخان، دگرجنرال غالم فاروق خان"  

از طرف سردار بھ ، سرطان ٢۶در وزارت دفاع را داشت و پس از کودتای ) رئیس ستاد ارتش(

ان رفقای انقالبی داؤود خ، متھمین ھژده نفر بودند"گفتھ است کھ ، حیث رئیس دیوان حرب تعیین شد

اما رھبر چندین بار امر غور و . اصرار داشتند کھ ھمۀ اینھا اعدام شوند، کھ درین دیوان عضو بودند

در نتیجھ برای بار دوم . تجدید نظر داده و ھدایت می داد کھ تا حد ممکن جزای اعدام تخفیف شود

  " ا امضأ کرددوازده نفر و با تصمیم آخرین شش نفر بھ اعدام محکوم شدند و رھبر حکم اعدام ر

  بوده اند؟؟ . ا.خ.د.حنویسنده نھ مینویسد کھ این انقالبیون کی ھا بودند و آیا آنھا دران وقت اعضای  

انشا پردازی بدون استدالل در جھت اینکھ گویا داؤدخان و پرچم با ھم ، در پاراگراف بعدی 

چمی ھا با او مانده بودند نیز در سرکوبگری ھا را پیش برده اند و آن یاران با وفا کھ بعد از تصفیۀ پر

  : درین ارتباط اضافھ میکند. بھ عمل آمده است، سرکوب و شکنجھ سھم داشتند

. عملی شده است" رھبر"پس این درست نیست کھ شکنجھ ھا و توطئھ ھا بدون اطالع و لزوم دید " 

حامل چنین نیت ، ندپاره یی از تناقض گویی ھا کھ با نیت برائت دھی داؤود خان سرھم بندی شده ا

فقط پرچمی ھا را بھ عنوان مقصرین نشان داده ، می کوشند! آنھا با تایید اقدام کودتای میوندوال؟. اند

چنین نیت و نگرشی در . جلوه دھند، و سردار داؤود خان را بھ حیث شخص بی اطالع از انگیزه ھا

" . . .  سقوط افغانستان"کتاب  ارزیابی ھای سطحی و اشتباه آمیز و متناقض موضوع میوندوال در

  ." معین وزارت خارجۀ اواخر زمامداری داؤود خان بیشتر وضاحت دارد، نوشتۀعبدالصمد غوث

اما . قبول دارم کھ صمد غوث خیلی زیاد متناقض سخن گفتھ است کھ در جایش بھ آن خواھم پرداخت 

درین شکی . ضات غرق نمی بودبھتر بود چنین قضاوتی را شخصی میکرد کھ خودش سرتا پا در تناق

نیست کھ داؤد خان از ھمھ چیز آگاه بود و اگر عمل خالفی سر میزد مورد بازخواست او قرار 

ن آ اگر خالف رفتاری عمده بھ عمل آمده و طرف بازخواست قرار نھ گرفتھ باشد در. میگرفت

ً باید انگشت اتھام را بھ سوی او بمثابۀ زمامدار و مسئول ح مایت از حقوق ھموطنان صورت یقینا

  . متوجھ ساخت

  : تا آنکھ بھ این پاراگراف میرسیم، در ادامھ باز ھم تکرار مکررات نویسنده را می خوانیم 



از آن . زودتر در معرض سرکوب قرار گرفتند" اخوانی ھا"برخی از نیروھای مخالف مشھور بھ " 

داؤود زمینھ ھای پشتیبانی پاکستان را  جاییکھ دارندۀ امکانات سازمانی بودند و سیاست غلط سردار

نتیجھ کنش ھا و . عملیات خویش را آغاز نمایند، چندی بعد توانستند، نیز در اختیار آن ھا گذاشت

سردار بیشتر در معرض حمالتی قرار گرفت کھ در جبین او وابستگی بھ . واکنش ھا نیز آشکارا بود

  " شوروی را می دیدند

  : میخوریمدرینجا بھ دو موضوع بر  

  سرکوب اخوانی ھا  -  

  یا وابستھ گی بھ شوروی، دوستی و ھمکاری - 

از قدیم نسبت بھ ، در مورد اخوانی ھا قابل تذکر میدانم کھ ھم ظاھرشاه و عموھایش و ھم داؤد خان 

خطری کھ از جانب بنیادگرایی مذھبی متصور بود بھ خوبی آگاھی داشتند و بھ ذرایع مختلف کنترول 

و پسرانش را بھ دربار ) نقیب گیالنی( سید سعدی افندی. بر مراکز بنیاد گرایی حفظ میکردند خود را

. نزدیک ساختھ بودند و حضرات مجددی و میاگل تگاب را درعین دلجویی سخت زیر نظر ھم داشتند

مستوفی نام قریھ ایست در مقر غزنی کھ در ان مدرسھ ای از طرف ( قلعۀ جواد و مدرسۀ مستوفی

مراکزی بودند کھ ھمواره تشویش دربار را بر می ) دی ھای قلعۀ جواد تأسیس گردیده بودمجد

مالھایی را بھ ، دولت ھمیشھ در تالش بود در مقابل مالھای وفادار بھ این مراکز بنیادگرایی. انگیخت

این تالش ھای دولت ھم در زمان صدارت ھاشم خان و ھم در زمان . جانب خود جذب و نگھ دارد

در دھۀ معروف بھ دھۀ دموکراسی نیز ازین . ه محمود خان و سپس داؤد خان پیوستھ دوام داشتشا

چنانچھ تحصن چندین روزۀ مالھا در مسجد جامع پل خشتی در . امر غفلت صورت نھ میگرفت

بھ امر مستقیم شاه و تحت نظر ، بر لنین کھ در جریدۀ پرچم نشر گردیده بود" درود"اعتراض بر کلمۀ 

با بھ کار برد خشونت پایان داده شد و متحصنین در نیمھ شب بھ موترھا انداختھ ، یم سردار ولیمستق

ھمچنان در زمان صدارت . شده بھ والیات شان برده شده تعھد عدم تکرار از نزد شان گرفتھ شد

در ، چف و بولگانین رھبران شورویشصبغة هللا مجددی بھ اتھام توطئۀ حملھ بر نیکیتا خرو، داؤدخان

این گذشتۀ دلواپسی از بنیادگرایی کھ . بازداشت و زندانی گردید، اولین مسافرت رسمی شان بھ کابل

نشان دھندۀ آن است کھ موضعگیری ، درسی بوده کھ از سقوط شاه امان هللا گرفتھ شده بود یقیناً 

جربۀ تاریخی و سلطنت و داؤد در برابر اخوانی ھا مربوط بھ دوستی با شوروی نھ بلکھ بر بنیاد ت

  . تحلیل و ارزیابی خطر متصوره از جانب بنیاد گرایی بوده است



  : اما در مورد مناسبات داؤد خان با اتحاد شوروی 

بر ھمگان واضح است کھ داؤد خان وقتی بھ شوروی رو آورد کھ امریکا از دادن کمک ھای  

) سنتو و سیتو( امی منطقویاقتصادی و نظامی بھ علت نھ پیوستن افغانستان بھ پیمان ھای نظ

این تصمیم بزرگ دوستی با شوروی و قبول کمک ھای آن بعد از تدویر و تائید . خودداری ورزید

مناسبات . مناسبات دوستانھ تر شده میرود، است با ادامۀ کمک ھا طبیعی. اتخاذ گردید، لویھ جرگھ

. ن اساس داد و گرفت استوار استروابط تمام دول بر ھمی، افغانستان و شوروی کدام استثنا نبوده

ِ ھم در ھمین . و سیاسی بیشتر و قویتر از دیگران دارند ھمکاری اقتصادی، بعضی از کشورھا میان

در آن زمان ایران و پاکستان ھر دو و ھمچنان ترکیھ کھ در پکت ھای نظامی فوق ، ھمجواری ما

برای ، ر کشوری مطابق منافع خویشھ. طرف حمایت و کمک امریکا قرار داشتند، الذکر شامل بودند

یک نوع وابستھ ، این درست است کھ چنین ھمکاری ھای ممتد. خود دوست و ھمکار انتخاب میکند

ً وجود دارد. گی بھ وجود می آورد   . چنین وابستھ گیی میان کشورھای اروپای غربی و امریکا نیز قویا

رق: یک نوع دیگر وابستھ گی نیز وجود دارد  درت المان و جاپان بعد از تحمل شکست در دو دولت پُ

مجبور اند پایگاه ، تا کنون ھم کھ بیشتر از شصت و پنج سال از ان وقت میگذرد، جنگ جھانی دوم

 آخرین صدراعظم جاپان یوکیو ھاتویاما. ھای نظامی امریکا را در خاک ھای خود قبول داشتھ باشند

عفا دھد کھ نتوانست وعده اش را بھ مردم جزیرۀ چند ماه قبل بھ ھمین علت مجبور گردید است) ٥(

  . عملی کند، مبنی بر تخلیۀ پایگاه امریکایی از آن جزیره، اوکینا وا

ً اقتصادی و از روی اجبار میباشد  ازین جملھ اند وابستھ گی . بعضی اوقات وابستھ گی صرفا

وابستھ گی یکعده کشورھای  افغانستان بھ حسن نیت پاکستان در ارتباط بھ راه ترانزیتش تا کراچی؛

کھ برای ایجاد علی البدل ھایی در تالش اند؛ و وابستھ  -اروپایی بھ انرژی گاز وارداتی از روسیھ 

دست بھ ، کھ اکنون در تالش گشودن بازار جدید برایش -گی خود روسیھ بھ این صادراتش بھ غرب 

  . اعمار لولۀ گاز تا چین زده است

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ما حوادث. مختص بھ قضیۀ خودکشی و مرگ میوندوال است، موضوع تمامی بخش ھای این نوشتار

این نھ یک دفاعیھ از رژیم . مشخص تاریخی را تحت مطالعھ داریمجریانات و حقایق مربوط بھ ھمان برھۀ 

، من انتقادھای خودرا در مورد داؤد. نھ از اتحاد شوروی و نھ از آنچھ بعد از داؤد رخ داده است، داؤد است

آنھایی کھ . داشتھ ام کھ در نوشتھ ھایم انعکاس یافتھ اند ١٣۵٧ثور  ٧اتحاد شوروی و حاکمیت ھای بعد از 

یانات بعد از داؤد را با آن موضوع تحقیقات از میوندوال در ھم می آمیزند و نابکاری ھای پساداؤد را جر

ً در آب گل آلود ساختۀ شان ماھی ، دلیل بر اِعمال شکنجھ در گذشتھ در برابر میوندوال می نمایانند صرفا

ثور  ٧چھ در دوره ھای ماقبل  ،جنایات و بدکرداری ھا از جانب ھرکسی کھ ارتکاب گردیده باشد. میگیرند

و " مجاھد"اگر گروه ھای . مستوجب تقبیح و محکومیت می باشند، و چھ در دوره ھای بعد از آن ١٣۵٧

گذشتۀ خودرا باز ، کھ در تائید آنھا قرار گرفتھ بودند و یا ھنوز ھم قرار دارند" روشنفکرانی"و " طالب"

ً حزب دموکراتیک خلق افغانستان( ننگری میکنند یا نمی کنند؛ اعضای سابق حزب وط خود شان ) سابقا

نقادانھ بررسی و سیاست ھای نادرست و روش ھای خشن را ، گذشتۀ حزب شان را، امروز بیشتر از دگران

در مرحلۀ اول جمھوری داؤدخان قرار داشتھ ام و  . ا.خ.د.حمن درین نوشتار در دفاع از . محکوم میکنند

تاریخ ، در غیر آن. کاری در تائید اھداف اعالن شدۀ داؤد کار بجا و درست بودمعتقدم کھ در آن وقت آن ھم

در نفی ( این حزب را محکوم میکرد کھ با وجود اعالن یک برنامۀ مترقی و وعدۀ یک دموکراسی واقعی

 حزب از پشتیبانی او طفره میرفت و او، از جانب داؤد) مطابق بھ بیانات اولی –دموکراسی قالبی ظاھرشاه 

  . تنھا میگذاشت، را در مقابل نیروھای عقب گرا و ضد ترقی

  

  ۵بخش 

   

را " مدارک و اسناد"بدست آمدن پاره ای از ، "کودتای نام نھاد میوندوال"آقای مھرین در بخش پنجم 

ً نتیجۀ ، در ارتباط بھ مرگ میوندوال پدیدآیی دگرگونی ھا و سرنگونی ھا در جبھۀ مشترک "قسما

ً نتیجۀ کوشش ھای گره گشایانۀ ، "ال و بقیھ شخصیت ھا را بھ بند کشیده بودندکسانیکھ میوندو و قسما

 ً " مصاحبھ ھای آقای داؤد ملکیار با چند تن از مسئولین امور وقت"عالقھ مندان موضوع خاصة

  . میپردازد" مدارک و اسناد"دانستھ و بھ این 

، با آقای داؤد ملکیار) چون عمھ گی و پدری( طوریکھ خواھیم دید عده ای بر پایۀ ارتباط خانواده گی

برخی بھ سبب ، )دشمنی ایدئولوژیک –بھ معیار کشور ما ( بعضی بر اساس تفاوت ھای ایدئولوژیک

احساس خوف از مورد اتھام قرار گرفتن بھ دلیل ژست و اندازی کھ داؤد ملکیار حین مصاحبھ اختیار 

ھای حرفھ یی کھ در ھر رژیم برای خود جایی دست  و شماری دگر متشکل از ابن الوقت، نموده بود



و پا میکنند و بھ خاطر تبرئھ خود از گذشتھ و اظھار حسن نیت و وفاداری بھ رژیم و اوضاع نو بھ 

اما چون ھیچ یک از این . اتھام زنی ھای ناروا و گردن بستھ گی پرداختھ اند، اظھارات نادرست

تضاد و بی منطقی بودن آنھا را بھ ، میان تھی بودن، تی پوچیادعاھا پایھ و اساسی ندارد در مباحث آ

متوجھ می ، ھای دست کاری شده بپردازید  وقتی با دقت بھ مطالعۀ این مصاحبھ. نظاره می نشینیم

خود بھ توطئھ چینی مبادرت ، شوید آنانی کھ آنھا را وسیلھ قرار داده از توطئۀ دیگران سخن میگویند

  . می ورزند

از نامۀ میوندوال ، محترمھ سلطانھ میوندوال کھ با آقای داؤد ملکیار انجام داده استدر مصاحبۀ 

توسط عیسی نورزاد مدیر محبس دھمزنگ در مورد خواستن  میزان ٨یادآوری شده کھ بھ روز 

قبل از آنکھ معلوم است این نامھ . بھ خانم میوندوال داده شده است، بعضی اشیای مورد ضرورتش

درین نامھ قراری کھ مالحظھ می . نگاشتھ شده است شود ار بھ غرض بازجویی بردهبرای آخرین ب

ھ بار کلمۀ ، شود ُ ھ بار امضای میوندوال دیده می شود" مکرر"ن ُ برعکس ادعای آقای ، این امر. و ن

  . بھ وضاحت حالت بسیار بحرانی روانی میوندوال را شھادت میدھد، *)( مھرین در بخش ھای بعدی

ھر آنچھ خانم میوندوال گفتھ است . اھم در برابر اظھارات یک خانم درد دیده ستیزه کنممن نمی خو

ً برداشت ھای خودش بوده باشد و یا احتماال ناشی از تلقین دگران بوده باشد اما در آن . میتواند واقعا

د گشتھ حالت متھیج روانی کھ بدون شک از مواجھ شدن ناگھانی با خبر خودکشی میوندوال برایش عای

ً خودش بیان نموده، بود با نوری کھ از چراغ دستی ، دیدن لکھ ھای جسد، و در آن تاریکی کھ قبال

بھ تصور من برایش مشکل . سوال برانگیز بوده میتواند، صدیق واحدی از پائین آن موتر می تابید

. دیده توانستھ باشد ،بوده کھ حتی لکھ ھای میتھ یا لیورمورتیس را کھ در جسد ھر مرده پدیدار میشوند

چنانچھ . تصور یا دریافت خانم میوندوال از نرمی گردن و دست میوندوال شاید دقیق نبوده باشد

بھ شخی رفتن . "کلکھایش چنگ مانند شده بود کھ باز میشد پس بستھ میشد"خودش ھم گفتھ است کھ 

مل میتی از  ت ھای مختلف جسد ھمزمان ساعت دوام میکند و در قسم ٢۴ساعت تا  ۶یا  ٢کالبد یا صُ

  . دوباره بھ نرمش میگرایند) نھ ھمزمان( ن اعضای مختلف بھ نوبتآ بعد از. واقع نمی گردد

بھ منظور بھتر روشن ساختن این موضوع کھ بعد از مرگ در کالبد انسان چھ تغییراتی حادث میشوند 

نقل ، ھ شده از ویکی پیدیاگرفت، )١( معلومات فشرده ای را از مبحث انسایکلوپیدیای مرگ ومردن

  : میکنم

  : تغییرات عمده ای کھ بعد از مرگ در جسد رخ میدھند"

ً . آغاز بھ جا بجا شدن در نقاط نزدیک بھ زمین میکند، خون شت خوابیده باشد معموال اگر جسد بھ پُ

 جلد رنگ معمول گالبیش را بھ نسبتی می بازد و. خون بھ قسمت ھای کفل ھا و پشت جمع می شود



در دقایق تا . کم رنگ میگردد کھ خون اکسیجن دار از عروق شعریھ بھ اوردۀ کالن تجمع میکند

رخ میدھد ) ٢( ساعات بعد از مرگ بنا بر تجمع خون در بخش ھای پایانی جسم حادثۀ لیور مورتیس

ر چگونھ موقعیت خون ھنوز ثبات ندارد و با تغی. ایجاد میگردند، و آنچھ لکھ ھای میتھ خوانده میشوند

بعد از مرور چند ساعتی موقعیتی کھ خون . گی افتاده گی جسد موقعیت تجمع خون نیز تغییر می یابد

) ثابت ماندن موقعیت خون تجمع کرده( این حادثھ. ثابت می ماند و بیشتر تغییر نمی کند، اختیار کرده

  . ساعت اتفاق می افتد ١٢تا  ٨در فاصلۀ 

ر نداشتھ در برابر قوۀ جاذبھ زمین تسلیم میگردد و اشکال نوی بھ دگر در کنترول عضالت قرا، جلد

  . جسد بھ سرد شدن میرود. خود گرفتھ باعث برامده گی بیشتر استخوان ھای برجستھ میگردد

لی ابتدایی. در اثنای مرگ عضالت در استرخای کامل میباشند ُ خوانده ) ٣( این حالت بنام سستی یا ش

دلیل آن شاید لختھ گی پروتین عضالت یا تبادل ظرف ھای . وندسپس عضالت سفت میش. میشود

  . باشد) ۴( آ دی تی –محتوی انرژی آ تی پی 

مل میتی یا ریگور مورتیس می نامند و تمامی ) ۴( این حادثۀ سخت شدن یا شخی عضالت را صُ

 این عملیھ از دو تا شش ساعت پس از مرگ شروع میشود و. عضالت جسم را متأثر میگرداند

در اثر تفاوت ، این توالی و بھ نوبت رفتن بھ صمل میتی. گردن و فک ھا میگردد، آغازش از چشم ھا

مقدار الکتیک اسید در عضالت مختلف می باشد کھ بھ درجات متفاوتِ گلوکوژن و تنوع انساج 

در ظرف چھار تا شش ساعت دگر صمل میتی بھ عضالت دگر بھ شمول . عضالتی ارتباط میگیرد

در حالتی کھ ھوا سرد باشد و یا متوفی قبل از مرگ بھ . داخلی مثل قلب نیز سرایت میکند عضالت

سرعت و آھستھ گی صمل میتی . عملیۀ صمل میتی سرعت می یابد، کار شاق فزیکی پرداختھ باشد

  . حالت فزیکی و ساختمان عضلی شخص متوفی متفاوت بوده میتواند، جنس، نظر بھ سن

لی ثانوی، تساع ۴٨تا  ٢۴بعداز  ُ ً بھ عین ، )۵( جسد دوباره از حالت شخی بھ حالت نرمی و ش تقریبا

بستھ گی بھ عوامل ، مدت زمانی کھ شخی جسد دوام میکند. باز میگردد، ترتیبی کھ آغاز گردیده بود

در بسیاری اطفال کوچک صمل میتی بھ علت کوچک بودن . متعدد بخصوص حرارت ماحول دارد

، ھمان گونھ کھ آغاز صمل میتی در تمام بدن ھمزمان نمی باشد( .ھده نمی رسدبھ مشا، کتلۀ عضالت

بھ نرمی گراییدن دوبارۀ اعضا نیز ھمزمان نبوده در برخی اولتر و در برخی دیرتر بھ مشاھده 

  ). میرسد

و این پدیدۀ تبرد . درین جریان جسد بھ سردی میرود تا آنکھ با درجۀ حرارت محیط برابر میگردد

  . یاد میگردد) ٦( ھ نام الگور مورتیسجسد ب



فلپین و بعضی ، معتقدات سنتی در بریتانیا. یگان جسد جوان احتمال دارد بھ صمل میتی دچار نشوند

  . این نرم تنی را بھ قدرت ھای مھیب ماوراءالطبیعھ نسبت میدھند، جاھای دگر

در کالبد و طول زمانی کھ این موضوع در بحث فوق الذکر صراحت دارد کھ تغییرات بعد از مرگ 

ً شخی، آن تغییرات حادث میشوند فعالیت قبل از مردن و ھوا و محیطی ، با ساختمان عضالت، خاصة

  ." ارتباط دارند، کھ در آن قرار دارد

این عملیۀ بھ شخی رفتن کالبد و بھ نرمی رفتن دوباره و سرد شدن تا ، با مطالعۀ توضیحات علمی باال

البتھ . طبیعی است پروسۀ کامالً ، ت محیط و ھمچنان بھ وجود آمدن لکھ ھای میتھدرجۀ برابر با حرار

لکھ ھای میتھ با آثاری کھ از ضرب و شکنجھ بھ وجود می آیند تفاوت دارند کھ درک این تفاوت با 

ً نموده باشد( آن نوع مشاھدۀ خانم میوندوال در حالت وارخطایی و ناراحتی روانی با یک ) اگر واقعا

ً طبیب عدلی درین مورد و ھمچنان در . سرسری و نبود روشنی کافی میسر نمی باشدنظر  معموال

  . و گرمی و سردی کالبد نظر قاطع داده میتواند، موارد درجۀ شخی و شلی

چند قسمت کوتاه را . در مورد عملیۀ شنق یا غرغره نیز در ویکیپیدیا توضیحات مفصل وجود دارند

  : ل میکنمبرای روشن ساختن موضوع نق

لغتنامۀ انگلیسی آکسفورد . غرغره عبارت از آویختن مرگبار شخصی بھ وسیلۀ بند یا طناب است"

غرغره را کشتن کسی با آویختن از گردن تعریف کرده اضافھ میکند کھ در سابق بھ صلیب کشیدن و 

  . دندبھ ھمین نام یاد میکر، بھ سیخ کشیدن را نیز کھ جسم در حالت آویزان قرار میگرفت

غرغره را برای نشان دادن نوعی از خود کشیی نیز بھ کار میبرند کھ ، بنا بر فقدان اصطالح دقیق تر

یا تحمیل قسمی ) نیمھ آویختن( طناب یا وسیلۀ مماثل در گردن و آویختن قسمی بدن، در آن با بستن بند

ی بسیار زیاد در این متود خودکش. بی ھوشی و سپس مرگ حادث میشود، وزن بدن باالی آن بند

طرف استفاده ، کھ دسترسی بھ وسایل حلق آویزی کامل وجود ندارد، زندان ھا و مؤسسات مشابھ

  . میالدی برمیگردد ١٣٠٠استعمال اصطالح حلق آویزی بھ این مفھوم بھ . قرار میگیرد

با وسایل الزم برای ارتکاب خودکشی . حلق آویزی شایع ترین متود خود کشی بھ صورت عام است

این متود تقریبا بھ سھولت در دسترس ھر شخص میباشد در حالیکھ دسترسی بھ سالح گرم یا سموم 

چون برای خودکشی تعلیق کامل . این طریقھ ھم ساده و ھم موفق است. گی میسر نیست  بھ ساده

با در مقایسھ . بھ ھمین دلیل این متود در میان انتحار کننده گان خیلی رایج میباشد، ضرور نیست

) آویختن قسمی( یک نوع دیگر آویختن با گره زدن گردن و انداختن وزن بدن برین گره، آویختن کامل

در حاالت ارتکاب . نیز مورد استفاده قرار گرفتھ می تواند، برای افزودن فشار بھ منظور خفک شدن



بھ ، ماس بودهشخص در حالتی کھ پاھایش با زمین در تمعموالً ، خودکشی بھ طریقھ نیمھ آویختن بدن

  ." شکل ایستاده یا کشال یافت میگردد

ً طرف آ این مبحث بھ انواع حلق آویزی ھا و عواملی کھ در ن منجر بھ مرگ میشود ادامھ دارد کھ آنا

  . اما توضیحات کوتاه باال در فھم موضوع مورد بحث ممد واقع شده میتوانند. بحث ما نیستند

ً نق ً  دو باربا عیسی . اط جالبی میتوان یافتدر مصاحبھ با عیسی نورزاد واقعا در تاریخ ھای کامال

مدرین گزارش . متفاوت مصاحبھ صورت گرفتھ است ُ ، تا جایی کھ بھ یاد دارم. است مصاحبۀ اول گ

: در آن مصاحبھ کھ تلفونی بود عکس العمل بدی از طرف نورزاد نشان داده شده اظھار داشتھ بود کھ

  . با این سخن مصاحبھ قطع گردیده بود" ای بود و خود را کشتمیوندوال یک جاسوس سی آی "

میتوان . عیسی نورزاد بھ یک آدم مطیع و مؤید سخنان داؤد ملکیار مبدل گشتھ است، در مصاحبۀ دوم

دریافت کھ با او کار سیاسی زیاد صورت گرفتھ و یا بھ شکلی بھ او نمایش داده شده کھ مورد سوء 

  . اند قرار دارد و اورا برای یک مصاحبۀ فرمایشی آماده ساختھ ظن و احتمال توجیھ اتھام

  : بھ این پرسش سوال برانگیز داؤد ملکیار توجھ نمایید

  " خوش بود؟، شب پیشتر کھ شما برایش کاال بردید"

میزان طی نامھ ای از فامیلش  ٨مقصود پرسنده از شب پیشتر کدام شب است؟ میوندوال بھ تاریخ 

میزان کاالی متذکره را از  ٨ضی ضروریات را نموده و نورزاد بھ ھمان روز تقاضای ارسال بع

قبل یا بعد از تحقیق برایش سپرده شده ، حتی اگر در شب ھمان روز. خانۀ میوندوال برایش برده بود

در جایی کھ آقای ، طوریکھ در آینده خواھیم دید" شب پیشتر"ازین . نمیشود" شب پیشتر"باز ھم ، باشد

استفادۀ دگرگونھ صورت گرفتھ ، استدالل ھایی دارد مبنی براین کھ میوندوال کشتھ شده استمھرین 

  . است

ً از سوراخ ھایی کھ در دروازه ھا ایجادکرده بود ً منظما ، نورزاد اظھار میدارد کھ خود او شخصا

، بود او با این سخنش کھ در دھلیز تنھا او میبود و کسی دیگر نمی. محبوسین را مراقبت میکرد

پس ھر آنچھ می گذشت بدون اطالع او بوده . مسئولیت ھر حادثھ و ھر پیش آمد را بر عھده می گیرد

تالش میکرد . تا جایی کھ اورا می شناختم آدم خوب و در اجرای وظیفھ محتاط بود. نمی توانست

تباط بر کسی او نمیتوانست درین ار. خدشھ دار نشود، اعتمادی کھ قدیر نورستانی بر او نموده بود

ھمکارانش کارھای شان را در رابطھ با این گروه زندانیان تحت نظارت مستقیم او انجام . اعتماد کند

ً مطلبی را بھ دھنش میگذارد و گویا بھ یادش می آورد کھ در دفعۀ پیش. میدادند  اما داؤد ملکیار فورا

و نورزاد "رفت و آمد داشتند کسانی بطور مشکوک در محبس "نورزاد گفتھ بود کھ ) مصاحبۀ قبلی(



بعد بدون ارتباط . میگوید بلی یکی نبی عظیمی بود و سپس ستار و ضیاء گارد را نیز بران می افزاید

ً فقرۀ ، با جملھ بھ . در اخیر جملھ اش اضافھ شده است" ھمراه فیض محمد وزیر داخلھ می آمدند"دفعتا

  : با دقت ارزیابی کنید این دیالوگ توجھ فرمایید و جمالت داؤد ملکیار را

آیا در آن ، دفعۀ پیش بھ من گفتید کھ کسانی بطور مشکوک در محبس رفت و آمد داشتند -ملکیار. د"

. یا بھ قدیرخان گفتید کھ پسانھا کدام واقعھ یی رخ ندھدآدر تماس شدید؟ ) با مقامات بلندتر( مورد شما

  آنھا کیھا بودند؟

  . یکی نبی عظیمی بود - نورزاد. ع

ھمین نبی عظیمی کھ پسانھا لوی درستیز و قومندان گارنیزیون کابل وقت داکتر نجیب هللا  -ملکیار. د

  بود؟ 

  . قوماندان گارد، یکنفر دیگر بنام ستار و دیگرش قوماندان ضیا. بلی - نورزاد. ع

  ھمین ضیائی مشھور بھ گارد؟

اگر اینھا بھ گپ من نکنند باز گلۀ تان  من بھ قدیرخان گفتم کھ قوماندان ژاندارم را می گویم کھ. بلی

 آنھا ھمیشھ. او ھمراه وزیر دفاع گپ زد و آمدن آنھارا قطع کرد. من در محبس نمی باشم. نباشد

  ." ھمرای فیض محمد وزیر داخلھ می آمدند. می آمدند) محبس دھمزنگ بھ(

آیا بھ مدیر محبس می گفتند داود ملکیار نمی پرسد کھ برای آنھا کی اجازۀ دخول در محبس را میداد؟ 

کھ بھ کدام مقصد آمده اند؟ آیا نورزاد بھ مثابۀ مسئول درجھ یک و شخصی کھ آنھمھ اعتماد بر او شده 

آن مھمانان نا خوانده را ھمراھی میکرد؟ یا شخص دیگری را توظیف می نمود آنھا را ھمراھی ، بود

 کھ بھ زعم ملکیار آنھا پرچمی بوده اندنماید؟ این سھ نفر را بھ خاطری گویا بھ یادش میدھد 

و نام فیض محمد نیز بھ ھمین ) ن وقت عضویت کدام سازمان حزبی را نداشتندآ حالیکھ ایشان در در(

آیا وزیر داخلھ آنقدر بیکار بود کھ ھمیشھ بھ . ن افزوده شده و یا بھ دھنش داده شده استآدلیل بر

وقت کار مدیریت عمومی محابس در چوکات قوماندانی ن آ محبس می آمد؟ بازدید از امور محبس در

قوماندان عمومی خودش نیز مسئولیت مستقیم باخبری از محابس را . عمومی ژاندارم و پولیس بود

ً نیز وارسی میکرد، داشت و درین زمان مشخص بنا بر اھمیت زندانیان احتمال . قدیر خان شخصا

رد نمی ، و با خبری از وضع آن بھ آنجا رفتھ باشداینکھ گاھی وزیر داخلھ نیز برای دیدن محبس 

ن صورت مدیر محبس اورا در گشت و گذارش ھمراھی کرده خواھد بود آ طبیعی است کھ در. گردد

  . تا اگر ھدایتی میدھد آنرا در نظر بگیرد

  : مصاحبھ چنین ادامھ می یابد



آنھا ، پس می آوردند) ارت داخلھپس از تحقیق از وز( یعنی بعد از اینکھ بندی ھا را -ملکیار. د" 

  ؟صبح پنج صبح می آمدند، چھار

  . میامدند، بلی ھر وقت کھ دلشان میشد - نورزاد. ع

آیا امکان این احتمال میرود کھ یک وقت بعد از اینکھ شما بندیھا را داخل محبس ، پس - ملکیار. د

ار تا ھشت صبح داخل اطاق کسی در بین ساعات چھ، ساختھ اید و میوند وال صاحب را ھم دیده اید

   ؟آیا امکانش موجود است. او شده و میوندوال را کشتھ باشد

یک آدمی کھ افتاده باشد . وهللا امکانش بخاطری موجود است کھ انسان ھیچ چیزی نیست - نورزاد. ع

  "در یک اطاقی کھ دونفر یا چھار نفر داخل شوند یک نفر ھیچ چیز کرده نمی تواند

تصور میکنم بھ . "یک حرف بس است، اگر در خانھ کس ھست"بنا بھ گفتۀ معروف ! خوانندۀ محترم

مجرد خواندن این دیالوگ بھ این حقیقت پی بردید کھ آقای ملکیار ھمان مطالبی کھ در دل دارد بر 

ملکیار چرا نمی پرسد کھ پس در میان ساعات چھار و . ن زبان بشنودآ زبان نورزاد می نھد تا از

نجا پھره داری وجود نمی آ رت این محبوسین وجیبۀ کی بود؟ آیا طبق معمول درھشت صبح نظا

داشت؟ آیا در ساعات استراحتِ خودش گماشتۀ طرف اعتماد برای ادامۀ نظارت نداشت؟ آیا محبس بھ 

چنان بدون محافظ ، صورت عام و این دھلیز و اتاق ھای زندانیان خیلی مھم سیاسی بطور اخص

ھرکس بدانجا رفتھ میتوانست و حتی آدم ھم کشتھ میتوانست؟ این محبس بود یا  گذاشتھ می شدند کھ

ً این بخش کھ متھمان تازه وارد یک قضیۀ بسیار جدی و خطیر کھ طرف توجھ  کاروانسرای؟ خاصة

در آن قرار داشتند چھ گونھ میتوانست مورد بی توجھی قرار داشتھ ، شخص رئیس جمھور نیز بود

ً درھا ی اتاق ھای چنین زندانیان تجریدی و ھمچنان درھای دھلیز مربوطھ نیز مقفول باشد؟ معموال

. باورم نمی آید نورزاد آنقدر سبکسر بوده باشد کھ چنین جواب ھای دور از منطق ارائھ نماید. میباشند

ً گفتم با او کار صورت گرفتھ ً اوست کھ چنین گفتھ است پس ھمان طوریکھ قبال ترسانیده ، اگر واقعا

ه و برای جواب ھای فرمایشی آماده ساختھ شده و چنان حرف ھایی از او کشیده شده کھ نا فھمیده شد

بر صحت قول من باور ، اگر مصاحبۀ اولش را بدون تصرف نشر کنند. خودش را محکوم میکنند

  . میکنید

طی میان عظیمی و ستار بھ خاطری تمرکز نموده است تا ارتبا، داؤد ملکیار بر نام ھایی چون ضیاء

ولی با تذکر این مطلب از جانب نورزاد ، بھ وجود آورد، میوندوال" قتل"ھا و بھ ادعای ملکیا ر  آن 

رسیدن بھ ھدف ملکیار باز ھم بھ ، کھ آمد و شد این اشخاص بنا بر امر وزیر دفاع قطع شده بود

  . ناکامی مواجھ میگردد

  : مصاحبھ ادامھ دارد



پس از آوردن او از ( یاد کردید کھ شب آخر وضع میوند وال صاحب ،شما در دفعھ پیش -ملکیار. د"

از درد شکایت میکرد و شما . حالت تشنج و لرزش داشت، خراب بود) وزارت داخلھ بھ محبس

  شما چھ گفتید؟. پرسانش کردید کھ آزار تان دادند؟ لت تان کردند او گفت کھ بلی

  ) میکند و از نورزاد انتظار تائید داردببینید این ملکیار است کھ آن حالت را تمثیل ( 

دیدم کھ . شب من از طرف اطاق موسی شفیق آمدم) وقت( ھمان، وقتیکھ او را آوردند -نورزاد. ع

گفتم کھ لت تان  ..نالش میکرد. کھ بسیار خراب، پرسان کردم کھ چطور ھستین؟ گفت. اورا نو آوردند

  "وضعش خوب نبود. کھ ھیچ پرسان نکو، گفت. کردند

  در سر و رویشان زخم ھم دیدید؟ - ملکیار. د

  نی - نورزاد. ع

ملکیار اما نالش میکردند؟ دفعۀ پیش این را ھم گفتید کھ میوندوال صاحب سرپاھایشان ایستاده شده . د

بازھم ملکیار یادش میدھد کھ چھ باید ( .آیا او را برای راه رفتن کسی کمک کرد؟، نمی توانستند

  ) بگوید

  "بلی. ھان، ھان. نورزاد. ع

، مصاحبۀ اول نورزاد مصاحبھ کننده را بھ ھدفش نرسانیده با عصبیت و اتھامی نسبت بھ میوندوال

، با وجود زحمتی کھ کشیده بودند و اورا برای یک مصاحبۀ دوم آماده ساختھ بودند. پایان یافتھ بود

 در برابر این سوال نورزاد مثالً . نمی زند، سخنان صریحی در تائید آنچھ ملکیار بھ دھنش می گذارد

یا در . "پرسان نکو"جواب نورزاد از زبان میوندوال این بوده کھ "لت تان کردند؟ "از میوندوال کھ 

و آیا در چنین حالتی " سر پای شان ایستاده شده نمی توانستند"مقابل پیش کردن این مطلب کھ گویا 

  . گیرد ھم جوابی نمی " نالش میکردند؟"اما . کمک می شدند؟ طبیعی بود کھ جواب باید بلی میبود

اما حالت بد میوندوال نھ بھ علت کدام بدرفتاری یا بی احترامی از جانب ھیأت تحقیق بوده بلکھ ناشی 

با مواجھھ با واقعیت تلخ ادای شھادتِ توأم با عصبانیت ، از بحران روانیی بود کھ برایش در آن شب

. عاید گردیده بود کھ منجر بھ نوشتن اعترافش نیز شده بود، چند و انزجار شاھد و شنیدن اعترافاتی

ً اورا در ، آن شھادت ھای حضوری و غیابی چنانچھ ادامۀ تحقیق . قرار داده بود" وضع خراب"واقعا

، آن شب بنا بر ھمین دلیل کھ او خودش اظھار داشتھ بود کھ حالتش بنا بر اظھارات تند و تلخ شاھد

ستھ بود، ۀ استراحت نموده بودناگوار است و مطالب در بارۀ گفتار شاھد کھ باعث برھم خوردن . گسُ

نوشتھ  ١٩٩٣وضع روانی میوندوال شده بود در بخش بعدی تفصیل بیشتری با نقل آنچھ در سال 

  . شود بھ مطالعھ رسانیده می ، بودم



  : سوال بعدی مصاحبھ کننده

ھ ھمیشھ نزد خانمش موجود بود و پیش فامیلش ملکیار یکی از سوال ھایی را مطرح می کنم ک. د"

بعد از واقعۀ فوت میوندوال صاحب شما یگانھ کسی بودید کھ ھم در محبس بودید و ھم . موجود است

پرچمیھای کھ در آن وقت با پاچاگل سرباز و واحدی ھیات تحقیق بودند و شکنجھ . در والیت کابل

ود را کشیده بودند؟ و یا اینکھ برای شان دیگر آیا در آن صحنۀ آخر نبودند و پای خ، میکردند

  " موضوعی نمانده بود کار خودرا کرده بودند

پای پرچمی ھا را پیش میکشد و بھ جای مصاحبھ ، باز ھم داؤد ملکیار بدون آنکھ موردی داشتھ باشد

اما از . رداین اوست کھ بھ نورزاد تلقین میکند کھ پرچمی ھا شکنجھ میکردند و توقع تائید دا، شونده

یا جوابی نداده و یا جواب مطابق میل نبوده کشیده شده  -نورزاد درین رابطھ جوابی دیده نمی شود 

  . است

بھ خاطری کھ مرگ در محبس . سوال اصلی و محور ھمھ کنجکاوی ھا باید در بارۀ خودکشی میبود

. عمل خود کشی بوداتفاق افتاده و اولتر از ھمھ این مدیر محبس بود کھ ادعا داشت این یک 

ملکیار بھ چھ دلیلی چنین سوالی را مطرح نھ ساختھ است؟ چرا با او در ھمان گفت و شنود  داؤد

بھ ، تصفیۀ حساب نکرده قوت منطق خود را در اعتقادش بر این کھ میوندوال بھ قتل رسیده است

، شنیا نقش او در کشت نورزاد نشان نداده است؟ چرا در بارۀ مسئولیت او در حفاظت جان میوندوال و

ن مورد اگر کدام پرسشی ھم مطرح کرده آپرسش ھایی بھ عمل نیامده اند؟ تصور من این است کھ در 

  . ھدف وی را نشانھ نھ گرفتھ خواھد بود، پاسخ دریافت شده بھ مذاق آقای ملکیار برابر نبوده، باشد

میت شان مطرح نشده اند عبارت اند از شدند و با تمام اھ سوال ھای اساسی دیگر کھ باید پرسیده می 

در بارۀ . حرف ھای زیادی بود کھ باید با عیسی در میان گذاشتھ می شد. کنجکاوی در بارۀ مرستیال

در بارۀ اینکھ کسی ، چند روزی کھ مرستیال مصروف نوشتن اعترافاتش در درون سلولش بود

ن مرحلھ نامھ ای بھ برادر زاده اش در درون آ در بارۀ اینکھ آیا ممکن بود در، آزارش داده بود یا نھ

دربارۀ این کھ آیا دروازۀ اتاق او و ھمچنان از ، زندان و یا بھ نذیر سراج در بیرون زندان بفرستد

  ؟؟ ؟..،میوندوال مقفول میبود یا نھ

در پی کشف حقایق نھ بلکھ در پی تشکیل دوسیھ بر سبک ، آقای داؤد ملکیار خالف ادعای اولیش

نھ یک کار ، این نھ یک کاوش علمی است. بوش و تونی بلیر در مورد عراق بوده استجورج 

این فقط دیده درایی و تحمیل نقاط نظرش . ژورنالیستیک و نھ حتی یک صورت دعوی برای محاکم

تر اینکھ چنین گردآورده شده ھای بی بنیاد و جعلیاتِ   زشت. بر دیگران بھ طریقۀ خصمانھ است



از جانب آقای نصیر مھرین برای نگارش تاریخ بھ کار ، »مدارک گره گشایانھ«ان ملکیار بھ عنو

  . اند گرفتھ شده

ھمان گونھ کھ در ابتدا گفتھ ام باز ھم تکرار میکنم کھ من با داؤد ملکیار و با تمام کسانی کھ بھ نحوی 

ھ پروین امینی دختر من با محترم. احساس ھمدردی میکنم، از انحا بھ سبب این واقعھ آسیب دیده اند

، خان محمد خان مرستیال نیز کھ پیوستھ مرا مورد فحش و استعمال الفاظ رکیک ھم قرار میدھد

ً کھ آنقدر  بیشتر احساس ھمدردی دارم بھ خاطری کھ او پدر مھربانش را از دست داده است؛ و خاصة

عکس العمل خشن تر نشان االً از شکنجۀ مرستیال تبلیغ کرده اند کھ اگر من ھم بجای او می بودم احتم

در ھر دو حالت اگر شکنجھ ای ، صرف نظر ازین کھ توطئۀ کودتا صحت داشت یا دروغ بود. میدادم

اما بھ ھیچ وجھ . قابل نکوھش و مستلزم نشان دادن عکس العمل میباشد، مردود، صورت گرفتھ باشد

ا بھتان و اتھام زنی ناروا ھم درست و منطقی نیست بر بنیاد اختالفات سیاسی بھ شکل مزورانھ ب

وابستھ گان و دوستان قربانیان ، واقعیت ھا و حقایق تاریخی را واژگون سازند و ھم جگرگوشھ ھا

حادثھ را علیھ کسانی کھ ھیچ نوع تقصیر نداشتھ با صفای وجدان و باطن پاک با مراعات آخرین 

  . ندتحریک نمای، امکاناتِ پیش آمد نیک و انسانی عمل نموده اند

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  : مھرین در بخش ھشتم نوشتھ اش چنین نگاشتھ است) *( 

آن احساس . یش زنده می مانداست کھ از زجر شکنجھ ھای بیشتر وارھیده و کم و یا ب" خوش"میوندوال نیز "

مرھمی بر زخم ھا و امیدی ، نخستین تماس با ھمسرش، میوندوال را بھ رغم آیندۀ تاریک و نامعلوم" خوشی"

باید برایش گفتھ شده باشد کھ شما حاال می توانید ضروریات خویش را از . برای زیستن در زندان می شود

  . شود  تا اندازه یی عملی می، جازۀ مقامات باال میسر نبوده استاین پیام بھ او ھم کھ بدون ا. خانھ بخواھید

با آوردن ِ پیغام خانم سلطانھ میوندوال و کتاب . میزان بھ ھمسرش نامھ می نویسد ٨میوندوال عصر روز 

میوندوال با طلب چند دست . آرامشی یافتھ است، گاندی کھ شاید بخشی از آن را در ده روز پیش خوانده

  ." در واقع برای خویش آمادگی ایام محبوسیت را میگیرد، و غیره ضروریات، ب گاندیکتا، لباس

   

١- Encyclopedia of death and dying, reference: Iserson, Kenneth V. Death to Dust: What 

Happens to Dead Bodies? 

 - ٢nd edition. Tucson, AZ: Galen Press, ٢٠٠١ 



٣- Livormortis 

٤- Primary flaccidity 

٥- ATP-ADT 

٦- Rigormortis 

٧- Secondary laxity (flaccidity) 

٨- Algormortis 

  

جنوری  ١٣۶شماره  در" کارنامھ ئی دروغ و ابتذال"جناب ضیاء مجید طی نوشتھ ای تحت عنوان 

 : سایت کابل نات در رد نوشتھ ھای مھرین و ادعای نورزاد چنین نوشتھ است ٢٠١١

منحصر بھ گارد ریاست جمھوری بود کھ در محافظت از رئیس جمھور و ، حوزه ئی وظیفوی من . . .  "

خالصھ میشد در حوزه ئی کار من کھ ، در برابر خطر احتمالی، ساختار نظامی و نیروھای دفاعی گارد تنظیم

اندازه ای زیاد  حجم کار بھ، ھم قوماندانی گارد و ھم نظارت از کار ریاست دفتر جمھوری را در بر میگرفت

دست نمیداد و بارھا اتفاق میافتاد کھ چندین روز سپری میشد و من موفق " سر خاریدن"بود کھ فرصت 

بنا بر آن نھ از لحاظ پرنسیب ھای کاری بھ خود حق نمیدادم کھ در کار دیگران . نمیشدم حتا حمام بگیرم

لذا این استناد . تحقیق زندانیان سرکشی نمایم مداخلھ نمایم و نھ وقت آن را داشتم کھ بھ محبس و یا جریان

نصیر مھرین را در مصاحبھ ئی داود ملکیار با عیسی نورزاد کھ من بھ محبس رفت و آمد میکرده ام عاری 

داود خان چون بھ وجود اختالف میان پرچمی ھا و مرحوم ، از حقیقت میدانم و بھ کلی رد مینمایم از جانب ھم

 –یفھ نگھداری و حفاظت از میوند وال را پس از دستگیری وی بھ قدیر نورستانی وظ، میوندوال آگاه بود

خسربره ئی قدیر ، در این وقت عیسی نورزاد. قوماندان عمومی ژندارم و پولیس وزارت داخلھ سپرد

گرچھ شایعھ ھایی بر سر زبان ھا انداختھ شد کھ میوندوال از سوی پرچمی . آمر محبس کابل بود، نورستانی

ولی این شایعھ ھا بھ ، بھ قتل رسانیده شده تا بار مسوولیت قدیر نورستانی و عیسی نورزاد سبک تر گردد ھا

ھیچ وجھ نتوانستند قدیر نورستانی و عیسی نورزاد را از تیررس اشتباه و شک کسانی کھ در امر تحقیق و 

ھردو مسووالن ، عیسی نورزاد زیرا قدیر نورستانی و. محاکمھ ئی متھمان کودتا دخیل بودند برطرف سازد

امکان بھ ، مستقیم نگھداری و حفاظت از میوندوال بودند کھ در این حالت اگر موضوع خود کشی منتفی باشد

قتل رسیدن میوندوال از طرف پرچمی ھا ضعیف بھ نظر میرسد چون عیسی نورزاد بنابر مکلفیت وظیفھ و 

بھ باور من یکی از مھره ھای کلیدی است کھ بھ چند ، تھمسوولیت مستقیمی کھ در مواظبت از میوندوال داش

کھ در محبس واقع شده آگاھی دارد اما از آن جا کھ خود ریگ در ) خودکشی یا قتل میوند وال( و چون قضیھ

با ارائھ ئی دروغ ھایی چون کشاندن پای ، کفش دارد و نمی تواند و یا نمی خواھد حقیقت را آفتابی سازد

  ." مینماید مخدوش، کھ واقع شده ا ست آنچھ را، دیگران



داود خان چون بھ وجود اختالف "با این قسمت نوشتۀ شان کھ ، با حفظ احترامم بھ نویسنده: این قلم یادداشت

وظیفھ نگھداری و حفاظت از میوندوال را پس از دستگیری وی ، میان پرچمی ھا و مرحوم میوندوال اگاه بود

آنرا تصور ، موافق نبوده." عمومی ژندارم و پولیس وزارت داخلھ سپرد قوماندان –بھ قدیر نورستانی 

ً داؤدخان از تفاوت نظرھا اطالع داشتھ ولی آن تفاوت نظرھا یا اختالف دیدگاه ھا . نویسنده می پندارم احتماال

ً نگھداری و. چنان ھم نبوده کھ داؤد از آن ناحیھ احساس ناراحتی کرده باشد حفاظت از  آنچھ مسلم است قاعدتا

محبوسین وظیفۀ پولیس و مسئولین محبس بوده کھ قدیر خان در رأس آن قرار داشت و شاید بنا بر ھمین دلیل 

قابل تذکر است کھ برخالف وضع . داؤدخان در مورد حفاظت میوندوال بر قدیر خان تأکید نموده خواھد بود

و برخالف امروز ، این مسئولیت از پولیس بوددر آن ھنگام ، امروز کھ محابس بھ وزارت عدلیھ ارتباط دارند

ست قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس ، کھ وزیر داخلھ ھمھ کاره و در رأس پولیس قرار دارد در آن ھنگام پُ

  . وجود داشت کھ در ساحۀ مسئولیتش از استقالل زیادی برخوردار بود

   



  بخش ششم

 

  ! با صمد ازھر" مصاحبۀ گره گشای"این بار ! باز ھم یک مصاحبۀ دیگر داؤد ملکیار

ً نماینده گی از یک ، سال ھا پیش آقای داؤد ملکیار در تماس تلفونی با من با یک پیش آمدی کھ واقعا

بھ مثابۀ یک انسان مھذب حالی داشت کھ در پی دریافت حقایق بوده بھ ھیچ ، فرھنگ عالی میکرد

من ھم خالصانھ ھر آنچھ در ھمان . نمودوجھ در پی اتھام زنی خصمانھ نیست و تقاضای ھمکاری 

فقط قسمت . مصاحبۀ من نیست، ولی آنچھ امروز روی کاغذ می آید. برایش گفتم، لحظات بھ یاد آوردم

این . ھایی از من اند با تحریفات؛ کھ مطالبی از آن بھ شیوۀ التقاطی بغرض سوء استفاده گرفتھ شده اند

ز ھرکھ است کار ناجوانمردانھ و دسیسھ آمیز است بھ ھدف ا، کار اگر از ملکیار است یا از مھرین

  . گمراه ساختن خواننده گان

ولی آن عیسی نورزاد بیچاره دگر ، خوب است کھ من ھنوز زنده ام و دروغ ھا را افشاء کرده میتوانم

  . زنده نیست کھ راست را از دروغ بنمایاند

بھ خاطری کھ در . ا لت و کوب میکردسیف الرحمن ر، تصور نمی کنم گفتھ باشم کھ فیض محمد

من باید حقیقت را گفتھ باشم و آن چنین بود کھ چند نفر اعضای کمیتھ مرکزی در . حقیقت چنین نبود

با مشت و لگد بھ ) غیر از قدیر و فیض محمد( در ابتدا یک تن از اعضای کمیتھ مرکزی. آن جا بودند

پس از یکی از افسران حاضر خواست کار اورا قدیر بھ کمک او شتافت و س. لت و کوب آغاز کرد

  . پیش ببرد

حواسش را ، سیف الرحمن کھ خالف انتظارش با فریادھا و مشت و لگد ھای پیھم مواجھ شده بود

بھ مخالفت با رژیم و توطئۀ کودتا اعتراف نموده گفت تماس من با ، باختھ بود و از وارخطایی و ترس

  . در رابطھ بھ فعالیت ضد رژیم و پالن کودتا بود بلکھ، پاکستان نھ بھ خاطر جاسوسی

اکاذیب را ، از یکطرف بجای حقایق، وقتی شما صحبت کسی را بریده بریده مطابق میل تان جدا کنید

ً . بھ خورد خواننده می دھید و از سوی دگر ماھیت و وزنۀ مصاحبھ را صدمھ میزنید این عمل صرفا

ھم در ارتباط با خان محمد خان و عبدالرزاق ، ھم در مورد باال. بھ نفع نویسندۀ بد نیت بوده میتواند

سخنانم بھ گونھ ای بی مزه و بی ارتباط ساختھ شده اند کھ ، خان و ھمچنان در پیوند با تحقیق میوندوال

  . تمام کسانی کھ مرا می شناسند فھمیده میتوانند کھ من بھ آن سیاق صحبت کرده نمی توانم



شما باید یک ھیأت بزرگ تعیین ، ام کھ چون میوندوال یک شخصیت بزرگ است من بھ قدیر نھ گفتھ

چون . بلکھ گفتھ ام باید ھیأت باصالحیت تر از لحاظ دانش حقوقی و سیاسی تعیین نمایید. نمایید

ً نوشتھ ام بھ . میخواستم پای خودم را از تحقیق بکشم، بھ صحت اتھام باور نداشتم، ھمانطوری کھ قبال

تالش . با تأسف کھ او باز ھم انگشت انتخاب بر من گذاشت. این پیشنھاد را بعمل آوردم ھمین ھدف

  . ولی موفق نشدم اورا بھ تنھایی گیر آورم، کردم درین مورد از فیض محمد کمک بطلبم

بخشی از آنچھ را ، برای فھم درست مطالبی کھ در رابطھ بھ تحقیق میوندوال در مصاحبھ ام گفتھ ام

. نگاشتھ بودم تقدیم میدارم، در جواب اتھامات نشر شده توسط مصطفی رسولی ١٩٩٣ کھ در سال

منتشر ساختھ و با افزودن " مجاھد ولس"قابل یادآوری است کھ مصطفی رسولی آن اتھام نامھ را در 

کھ آقای حیدر اختر گردانندۀ آن پروگرام ھنوز ھم بھ آن ، دشنام ھای رکیک از کانال آزاد ھامبورگ

ً برای تلویزیون تھیھ گردید و آنرا از . بھ خوانش گرفتھ بود، بزرگش می بالد خدمت جواب من اساسا

نھ آنگونھ . منتشر ساختم، بھ گرداننده گی خودم" ھنداره"کانال آزاد شھر کاسل طی پروگرامی بھ نام 

ً عین متنی را کھ وا. کھ مدعیان آنرا برنامۀ توده ای ھای کاسل تبلیغ کرده اند ً خطابیھ و بعدا ضحا

قسمت پایانی آن نوشتھ کھ در توضیح چگونھ . نیز بھ نشر رسانیدم" مجاھد ولس"تلویزیونی بود در 

  : چنین است، گی تحقیق میوندوال بود

. قای میوندوال در آغاز دورۀ ریاست دولت آقای محمد داؤد متھم بھ سازمان دادن کودتا شدندآ . . .  "

یر قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس تعیین کردند کھ یکی از آنھا من ھیأت تحقیق را آقای عبدالقد

تحقیق را آغاز : آقای عبدالقدیر گفتند، وقتی اسناد و دالیل علیھ آقای میوندوال را مطالبھ کردم. بودم

ً در اختیار شما قرار داده میشود، کنید   . اسناد و دالیل بعدا

می ترسیدم کوچکترین آزرده گی شان منجر بھ ، ی داشتممن کھ از تکالیف صحی آقای میوندوال آگاھ

ً حملۀ قلبی نشود بھ ھمین علت بھ بقیھ اعضای ھیأت تحقیق ھم توصیھ کردم با ادب . کدام تکلیفی مثال

  . و با مالحظھ باشند و حتی با صدای بلند با ایشان صحبت نکنند

کشورھای دیگر جھان ، شور استندمن معتقد بودم کھ چون آقای میوندوال یک شخصیت شناختھ شدۀ ک

ھم ، منجملھ ژورنالیستان خارجی، نیز موضوع را تعقیب و در جریان محاکمۀ شان عالقھ مندان زیاد

انسانی و مطابق موازین حقوقی بین المللی ، لذا تحقیق باید چنان دموکراتیک. حضور خواھند یافت

بلکھ در محکمھ مورد تمجید ، نداشتھ باشد صورت گیرد کھ نھ تنھا جای انتقاد و انگشت گذاشتن وجود

  . خود آقای میوندوال نیز قرار گیرد



آشکارا باالی میز گذاشتھ شد و بھ آقای ) تیپ ریکاردر( بھ ھمین مناسبت بود کھ وسیلۀ ثبت آواز

چون دالیلی در اختیار ما گذاشتھ نھ شده . میوندوال توضیح گردید کھ تمام صحبت ھا ثبت میگردند

 ایشان را با احترام کامل با ضمیر جمع. اول تحقیق را با صحبت ھای عام سیاسی گذشتاندیم شب، بود

برای آنکھ مورد مواخذۀ مقامات واقع . جناب صدراعظم صاحب مورد خطاب قرار میدادیم، )شما(

ً در اواخر صحبت آن شب با احترام کامل از اتھامی کھ بھ ایشان نسبت داده شده ب، نشده باشیم ود صرفا

  . کھ آقای میوندوال آن را رد نمودند، یادآوری گردید

  . جریان ثبت شد و کدام تحقیق تحریری بعمل نیامد

و در مقابل ، بعد از آن شب تا دو ھفتھ از فراخوانی آقای میوندوال برای تحقیق خودداری ورزیدم

ند متھمین دیگر اعترافاتی تا آنکھ گفت. مطالبۀ ادلھ میکردم، اصرار قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس

  . کرده اند و حاضر اند علیھ میوندوال شھادت دھند

اعترافات ثبت شده را شنیدند ولی آنرا . آقای میوندوال بعد از دو ھفتھ بار دوم برای تحقیق آورده شدند

  . قبول نکردند و شھادت رویاروی را مطالبھ نمودند

ً اعتراف نموده بو ، این متھم یک افسر جوان بود. بھ عنوان شاھد آوردند، دیکی از متھمین را کھ قبال

او . تمام غیظ و غضب او متوجھ آقای میوندوال بود. با احساسات و بر افروختھ گی صحبت می نمود

، تو ھمھ لذایذ زنده گی را چشیده ای: با فریاد غضب آلود بر آقای میوندوال می تاخت و میگفت

تو غم اوالد و ، ھیچ آرمانی در دلت باقی نمانده، ذشتانده ایوزارت ھا و صدارت را گ، سفارت ھا

چرا مرا کھ تازه بھ زنده گی آغاز کرده ام و یک طفل سھ ماھھ دارم . فرزند نداری تا از دل ما بیایی

  ! از راه کشیدی و بیچاره ام ساختی؟

میان آن دو حایل من و یکی دیگر از مستنطقین کھ ، درین اثنا خواست بر آقای میوندوال حملھ کند

  . اورا محکم چسپیدیم و از اتاق بیرونش کردیم، بودیم

و ، ھمۀ این جریان در تیپ ریکاردری کھ روبروی آقای میوندوال گذاشتھ شده بود ثبت گردیده است

  . خداکند حوادث اخیر کشور این اسناد را از بین نبرده باشد

ما ھم از ترس آنکھ . طوالنی فرو رفتند آقای میوندوال در یک سکوت، با شنیدن حرف ھای افسر

. تا آنکھ خواھش کردند بھ تشناب رھنمائی شوند. ھمھ ساکت ماندیم، مبادا بھ حملۀ قلبی دچار شوند

. آنقدر طوالنی در تشناب ماندند کھ ما ھمھ بھ تشویش دچار شدیم. تشناب در گوشۀ اتاق قرار داشت



در ھمان لحظھ در باز شد و آقای ، ق الباب کندباآلخره زمانی کھ یکی از مستنطقین خواست د

بھ مجرد نشستن یک ورق کاغذ خواستند و در آن بصورت مختصر . میوندوال از تشناب خارج شدند

بھ یاد خواھند داشت کھ ، کسانی کھ اعترافات را در جراید خوانده اند. مسئولیت کودتا را بعھده گرفتند

ن چند سوال تحریری بعمل آمده و در مقابل آن آقای میوندوال اعتراف اول بدون سوال است و بعد از ا

  . جواب شان را نوشتھ اند

سؤاالت تحقیق دامنۀ طوالنی خواھد ، آقای میوندوال کھ درک کرده بودند بعد از قبول مسئولیت کودتا

م این جوانک غضب آلود اعصاب. خیلی احساس خستھ گی میکنم: رو بھ من نموده اظھار داشتند، داشت

خواھش میکنم اجازه دھید امشب استراحت کنم و فردا بھ سؤاالت دیگرتان اگر داشتید . را بھم زد

  . و مسئولین انتقال محبوسین ایشان را بار دیگر بھ محبس بردند، پاسخ گویم من بال فاصلھ قبول کردم

ژاندارم و پولیس  فردای آن شب ھنوز در منزلم خواب بودم کھ بیدارم کردند و گفتند قوماندان عمومی

وقتی از منزل برامدم قوماندان مرا بھ موتر خود سوار نمود و در راه وزارت داخلھ برایم . آمده است

  . گفت کھ میوندوال خودکشی کرده است

  نمیدانستم چھ بگویم؟. با شنیدن این فاجعھ مغزم داغ شد

   

  چھ کنیم؟: قدیر خان پرسید

  . و چگونگی خودکشی را ببینیم اولتر از ھمھ برویم محل واقعھ: گفتم

با استفاده از کمربند کوت خواب و روجایی در . ھمھ چیز را دیدم، من رفتھ بودم: قدیرخان گفت

  . کلکین کوچک اتاق خود را آویختھ است

ً آنجا را معاینھ کنم گفتم خوب خواھد بود یک ھیأت ، من کھ نمیتوانستم اصرار ورزم کھ من ھم حتما

جسد و محل حادثھ را معاینھ و نظریھ ، چندین طبیب بشمول اطبای خارجی طب عدلی مرکب از

  . بدھند

  . نظریۀ خودرا داده اند، طب عدلی را فرستاده بودم: قدیر خان گفت

  . بھ شمول ژورنالیستان خارجی بھ آنجا برده می شدند، بھتر بود ژورنالیستان: گفتم



  . ر مرا رد کردقدیر خان چند فحشی نثار ژورنالیستان نمود و نظ

  . را نشر کردند" از اعتراف تا انتحار"بعد از آن بود کھ با سراسیمھ گی در جراید 

و ، ھم بحیث یک ضایعھ برای کشور مایۀ تأثرم شد، بھ جرأت میتوانم بگویم کھ مرگ آقای میوندوال

پای جان از  ھم از لحاظ این کھ پالن کرده بودم یک تحقیق بی مثال دموکراتیک را عرضھ کنم و تا

  . اندوھگینم ساخت، حقیقت نگذرم

 من این یگانھ توشۀ زنده گیو ، وطن پرستی و راستکاری خود افتخار داشتھ ام، من ھمیشھ بھ تقوی

بنا بر عدم توافق با سیاست . افراط و مداخلۀ اجانب مخالف بوده ام، ھمواره با سیاست زور. است

  . کھ تا پایان آن دوره بیکار ماندم، ی گردیدمداؤدخان و ھمکارانش بعد از یک سال مستعف

  ! ھموطنان محترم

کابینھ و ، در حالی کھ آنجا رئیس دولت و صدراعظم: این سؤال ایجاد میشود کھ، با ذکر جریان فوق

نھ قوماندان و نھ ، و من نھ وزیر بودم نھ عضو کمیتھ مرکزی، کمیتۀ مرکزی داؤد خان وجود داشت

اتھامی بھ من نسبت داده میشود؟ قوماندان با صالحیت و خودسر قدیرخان بود مدیر محبس؛ چرا چنین 

نمیخواھم ، با وجود اختالف شدیدی کھ با قدیرخان داشتم. و مدیر محبس ھم یازنھ یا خسربرۀ او بود

اما میخواھم وضاحت دھم کھ . متھم بسازم، یا مدیر محبس را کھ بھ نظر من انسان خوب بود، او

ز ایشان یا گماشتھ گان شان کسی دیگری محبوسین سیاس ً تحت نظر ایشان بودند و جُ ی مستقیما

  . نمیتوانست حتی از احوال آنھا اطالعی داشتھ باشد

ً یک انتحار بود یا قتل  ً نمیدانم کھ آیا این حادثھ واقعا اما اگر جنایت قتل موضوع . من تا کنون ھم دقیقا

کھ عدم توافقم با ، مھره ھای اساسی آن نمیگردد تا منبحث باشد چرا سؤال متوجھ رھبری رژیم و 

با تمام احترام و خاطرخواھیی کھ نسبت بھ آقای میوندوال بعمل ! سیاست رژیم بھ ھمگان معلوم بود؟

شاید یگانھ گناھم این باشد کھ امضای من ھم در پای اوراق تحقیق وجود دارد و یگانھ ، آورده ام

  . ستامضائی است کھ ساده و خوانا ا

، زنده گی و ھست و بود مردم، جای تأسف عمیق است ھمان طوری کھ در داخل کشور در نتیجۀ نفاق

در خارج کشور ھم بھ جای آنکھ از حوادث ، آبادی ھا و ھزینھ ھای فرھنگی برباد فنا رفتھ میروند

ن تالش عبرت گرفتھ شود و بھ حیث افغان در جھت ایجاد نظر ھمگانی برای نجات کشور و آبادی آ

ھنوز ھم کسانی براورده ساختن منافع و خودخواھی ھای شان را در توھین و تحقیر ، صورت گیرد



سعی می ، دیگران و تخریش کرامت انسانی شان مضمر میدانند و بھ جای اتفاق در جھت افتراق

 چنین اشخاص تالش مذبوحانھ برای جعل کردن تاریخ بھ خرچ میدھند و بدون آنکھ متوجھ. ورزند

  . باشند طبل رسوایی خود را می کوبند

  ! این بود ھموطنان محترم عر ایض این جانب خدمت شما

یقین کامل دارم ھموطنان محترم خداوند را حاضر و ناظر دانستھ قضاوت بی طرفانھ بھ عمل خواھند 

  . آورد

  )١( "! خداوند یاور و ناصر ھموطنان باد

ھم در ، و کم از کم اعترافات منتشر شده در جراید وقت، دیاسنا، ھنگام نوشتن متن باال، در آن زمان

ً طوالنی زمانی موجب اشتباھات غیر مھم کھ بر ماھیت و چگونھ ، دسترس نبود و گذشت برھۀ نسبتا

صورت گرفتھ کھ درینجا بھ ، ھم در نوشتۀ باال و ھم در مصاحبھ با ملکیار، گی قضیھ اثری ندارند

  : تصحیح آنھا می پردازم

  دو ھفتھ نھ بلکھ در حدود یک ھفتھ بوده است؛، زمانی میان دیدار اول و دوم با میوندوال فاصلۀ

بشمول شب اول کھ تحقیقی در ارتباط قضیھ بھ عمل ( دیدار ما با میوندوال دو بار نھ بلکھ سھ بار بوده

  ؛) نیامده بود

  شنیده است؛ اعترافات ثبت شدۀ دگران را نیز بعد از روبرو شدن با شاھد، در شب آخر

اعالمیۀ دولت از پارچۀ : و در وسایل بکار گرفتھ شده برای خودکشی نیز اندک تفاوتی دیده میشود

  . کوت خواب و نکتایی نام برده اند، کمربند، نیلونی

زیادی و کمی بھ وجود آورده ، در اظھارات من در بارۀ خان محمد خان نیز در مصاحبۀ فوق الذکر

  : ن را بھ صورت کامل حکایت نمایمبھتر است آن جریا، اند

ً با چشم خان محمد خان مرستیال، در اثنای عبورم در دھلیز کھ در ، چشمم از ورای دروازۀ باز رأسا

بنا بر سابقۀ شناسایی و احترامی کھ بھ شخصیت او . تصادف کرد، آن اتاق زیر تحقیق قرار داشت

از سالم و تعارفات نشستم و از احوالش جویا  بعد. نتوانستم بدون سالم و احوالپرسی بگذرم، داشتم

پرسیدم چھ شده مگر با شما بد رفتاری بعمل آمده؟ با دستش بھ گوشۀ اتاق کھ در . شکایت نمود. شدم



رو بھ مستنطق نموده پرسیدم مرستیال صاحب . اشاره نمود، آن چند دانھ خمچۀ خشکیده قرار داشت

  رالت و کوب کرده اید؟ 

ً در شب ھای ، بھ مرستیال صاحب کسی آزاری نرسانیده قطعاً : مستنطق گفت در اتاقی کھ معموال

در . امشب مصروف بود و این خمچھ ھا ھمین جابودند و بھ ما تعلق ندارند، گذشتھ تحقیق میکردیم

  عین وقت رو بھ مرستیال نموده پرسید شما را کی و چھ وقت لت کرده است؟

  مگر آن چوب ھا برای چیست؟ ، دھنوز کھ لت نکرده ان، مرستیال گفت نھ

. کسی بھ شما بی احترامی نخواھد کرد. گفتم مرستیال صاحب شما شخصیت بزرگ کشور ما استید

شما بھ حیث . شمارا ھمھ بھ صفت یک جنرال ممتاز و قوماندان برجستھ اردوی افغانستان می شناسند

  . مصمم و شجاع شھرت دارید، با تدبیر، یک شخص ھوشیار

منوال حرف ھای زیادی در وصف شخصیت و مقام مرستیال در اردو و در جامعھ اظھار  بھ ھمین

سپس با در نظرداشت روان مرستیال صاحب بسوی طرح . داشتم کھ بھ یاد آوردن آن دشوار است

  : در ادامۀ صحبت تذکر دادم کھ. مسألھ رفتم

منافع آن قرار داشتھ و بھ  شخصیت ھا و قوماندان ھایی چون شما در ھمھ جا در دفاع از کشور و

اما نتیجھ ھمیشھ بھ نفع این . ھمین منظور چھ بسا فرماندھی جبھات رزمی را بر دوش می داشتھ باشند

در چنین حالتی این قوماندانان لشکر را . گاه اتفاق می افتد کھ شکست می خورند. قوماندانان نمی باشد

قطعۀ ، حقیقت تلخ شکست را پذیرفتھ، جنگیده اندبلکھ با ھمان شجاعتی کھ . گذاشتھ فرار نمی کنند

بھ ، نظامی شان را بھ قوماندان دشمن تقدیم و شمشیر یا تفنگچۀ کمری شان را بھ عالمت تسلیمی

بھ فکر و تصور ، من مطمئنم جناب شما ھر تصمیمی کھ گرفتھ بودید. قوماندان دشمن تسلیم میکنند

. اما نتوانستید بھ ھدف برسید. تالش ورزیده خواھید بود شما بھ خاطر بھبود وطن بوده و بھ خاطر آن

شما از آن قوماندانانی استید کھ تلخی شکست را پذیرفتھ با شجاعت تمام ھمھ ، شناختی کھ از شما دارم

  . چیز را بازگو میکنید

سپس با شکوه از ینکھ داؤدخان خورد . مرستیال گفت ایکاش ھمھ کس مثل شما فکر و برخورد میکرد

در . از خطر بربادی کشور سخن گفت، بطان و بچھ گک ھای بی تجربھ را دور خود جمع کردهضا

ادامۀ این سخنان از ضرورت تغییر این اوضاع و تماس ھا و اقداماتی کھ درین راستا بھ عمل آورده 

  . بھ تفصیل سخن گفت



ولی بعد . آغاز نمودمرستیال بھ نوشتن . مستنطق تقاضا داشت مرستیال ھمھ چیز را تحریری بنویسد

میترسم نام بیگناھی را بھ : با تردد از نوشتن توقف کرد و رو بمن نموده گفت، از نوشتن چند سطر

خواھش میکنم مرا چند روزی وقت و . بنویسم و باعث گردن بستھ گیم گردد، تصور آنکھ با ما بوده

ریک راه و راز ما بودند بھ تفصیل مھلت بدھید تا با تفکر و سنجش اقدامات و نام ھای آنھایی را کھ ش

برای مستنطق گفتم اعترافات شفاھی مرستیال صاحب ثبت شده و خود مرستیال صاحب ھم از . بنویسم

. برایش فرصت بدھید تا در زندان ھمھ چیز را بنویسد، آن کسانی نیست کھ از حرف خود برگردد

  . یارش قرار دادندمرستیال تقاضای قلم و مقدار کافی کاغذ را نمود کھ در اخت

، یکی از اعضای کمیتھ مرکزی، در اثنایی کھ آمادۀ انتقال بسوی محبس بود و با ما خدا حافظی میکرد

سر رسیده با تشدد در بارۀ اعتراف یا انکار ، از جملھ کسانی کھ گاھی ھم غیرحاضر نمی شدند

بھ راه ، ریری ننوشتھ استمرستیال پرس و پال کرد و بعد از فھمیدن این کھ اعترافش را ھنوز تح

بھ سختی توانستم اورا بیرون اتاق برده از ارادۀ . اندازی سر و صدا و تھدید مرستیال پرداخت

  . برین نقطھ در بخش بعدی ھم تماسی دارم. بدرفتاری منصرفش گردانم

اوراق ، اما مرستیال در جریان یکی دو روزی کھ در زندان بھ نوشتن جریان قضیھ پرداختھ بود

شمار اوراقی کھ . زیادی را سیاه کرده لست طوالنیی را از ھمراھان کودتایش روی کاغذ آورده بود

ً بیادم نیست شت و رو نوشتھ بود دقیقا اما ذھنم درین ارتباط ھمیشھ بسوی تعداد کم یا بیش دوازده ، او پُ

  . )چون متیقن نیستم، برین شمار تاکید نمی ورزم( ورق میرود

گرچھ بعد از آن ! آنھم چھ اعتراف مبسوطی. ال بدون اذیت شدن اعتراف نمودبدین گونھ مرستی

دگر جایی و ، مرستیال را نھ دیده ام اما منطق سالم حکم میکند کھ پس از آنھمھ اعترافات، صحنھ

بھ احتمال بسیار ضعیف و دور از منطق گاھی ، اگر بعد از آن. دلیلی برای اذیت شدن باقی نمی ماند

ً عمل سادیستی تواند بود نھ یک ، بنا بر ناموجھ بودن، و شکنجھ قرار گرفتھ باشدمورد اذیت  صرفا

  . عمل معمول استبدادی بھ خاطر حصول اعتراف

  ولی این سوال باقی است کھ مرستیال چرا بھ این گونھ اعتراف دست زد؟

سبب شد بزرگ سازی و بھ اصطالح تحریک رگ بلند پروازی و قھرمانیش ، آیا ھمان صحبت من

  سند مفصل تسلیمیش را امضا نماید؟، خود را در مقام قوماندان شکست خوردۀ جبھھ احساس کرده



دستگیر ، آیا مواجھ شدن قبلیش با برخی از اعترافات کسانی کھ در اثر اعتراف مولوی سیف الرحمن

  ت؟ نقشی داشتھ اس، و تصور اینکھ دولت از جزئیات قضیھ آگاھی کامل دارد، گردیده بودند

  آیا از خشونت و بی آبی احتمالی ھراسید؟

  امید ترحم و علی االقل تخفیف مجازات را داشت؟، آیا با نشان دادن ھمکاری

  . در اتخاذ چنین تصمیمی نقش داشتھ بوده باشد، شاید تمام این احتماالت با تفاوت درجات

در بازنویسی ماجرا و نام ھا را گمان من بیشتر بھ اینسو ھم میرود کھ او تقاضای مھلت بھ بھانۀ دقت 

ً بخاطر دفع الوقت و داشتن وقت کافی برای سنجش در تصمیم گیری  نوشتن یا انکار و  –اصال

ً بعد از سبک و سنگین کردن جوانب مختلف قضیھ. بعمل آورده بود –مقاومت  بشمول ، احتماال

ً بھ آن مبادرت اعترافات یکعده و از ھمھ مھمتر ثبت اعتراف خودش کھ در اثر عوامل  باالئی آنا

آن اعترافات . اورا بھ این نتیجھ رسانیده خواھد بود کھ چاره ای جز نوشتن اعتراف ندارد، ورزیده بود

ً بھ دلیلی بھ آن گسترده گی نوشتھ کھ ترس داشتھ مبادا کسی از آن جملھ گرفتار و اعتراف  را احتماال

ری کھ باعث ایجاد شک در مورد راست گویی او ام. کرده باشد ولی در لست او قلمداد نشده باشد

  . گردد

  : این سوال را نیز طرح میکند، با من" مصاحبھ گره گشایش"داؤد ملکیار در ھمین 

حاجی فقیر وکیل سابق جالل آباد در یک مصاحبھ با جریده یی در پاکستان درین اواخر : ملکیار. د"

اولین سیلی بھ روی ، در داخل وزارت داخلھ بردندگفتھ کھ وقتی او را با سیف الرحمان وکیل شنوار 

ً گفتید کھ شاھد لت و . سیف الرحمان از طرف صمد ازھر زده شد این ھمان روزی است کھ شما قبال

چگونھ میشود بھ . معلوم میشود کھ شما ھمھ چیز را نمی گوئید. کوب توسط قدیر و فیض محمد بودید

ا میگوئید در مورد میوندوال از لت و کوب شکنجھ کار دیگر گفتار تان اعتماد کرد؟ و اینکھ شم

  . قابل شک و تردید است، نگرفتید

و . شما ھم مثل فاروق تمیز سوال می کنید: صمد ازھر در حالی کھ عصبی و ناراحت شده میگوید

  ." میخواھید مرا محکوم کنید



از بنیاد غلط ، آورده شده بوداین ادعای حاجی فقیر کھ گویا او با سیف الرحمن یکجا بھ وزارت داخلھ 

زیرا سیف الرحمن در ابتدا تنھا آورده شده بود و ھمراھی نداشت و حاجی فقیر و دیگران . است

  . پسانتر در نتیجۀ اعترافات سیف الرحمن و مرستیال گرفتار گردیده بودند

ً توضیحات ارائھ گردیده است ، شدن خودماما در مورد ناراحت . در مورد قدیر و فیض محمد قبال

ً از آن . ملکیار راست میگوید این در مرحلھ ای واقع شد کھ صحبت ملکیار از آن حالت اولیی کھ قبال

متوجھش ساختم کھ ھمچون ، ولی با افادۀ بھتر ازین، خارج شد و من نھ با ھمین جملھ، تمجید نمودم

بعد از آنکھ سید محمد فاروق تمییز باری زمانی کھ در ھند سفیر بودم . فاروق تمییز سوال نکند

بمن تلفون زد و ، گالبزوی سفیر افغانستان در مسکو تقاضای مصاحبھ اش را با خشونت رد کرده بود

سواالتش . کھ فی المجلس در ھمان تماس اولی با او مصاحبھ انجام دادم، تقاضای مصاحبۀ تلفونی نمود

ً خارج از دایرۀ نزاکت و ادب ژورنالیستی بود و تالش  اما من تا بھ . میکرد مرا عصبی بسازدمعموال

در مراحل پیش از پایان مصاحبھ . آخر خونسردیم را حفظ کرده بھ تمام سواالتش پاسخ ارائھ نمودم

کاش جرأت میداشتید این مصاحبھ را بصورت کامل پخش ، برایش گفتم سخنان تھ و باال زیاد زدید

کھ ھنگام معرفی من برای ، اما با یک تفاوت. او با کاکھ گی وعده سپرد و چنان ھم کرد. میکردید

ِ رادیویش   . با نیش زھرآگینش مرا بحیث قاتل میوندوال معرفی کرد، شنونده گان

   

گرچھ کلماتم را . "شما تنھا مالمتی را بر پرچم نیندازید"من نگفتھ ام کھ ، در مورد مرگ میوندوال

ً این بوده کھ  ً بھ یاد ندارم اما افاده ام یقینا این . تالش شما این است کھ مالمتی را بر پرچم بیندازیدعینا

دست کاری ھا و ، قصدی و با سوء نیت صورت گرفتھ و جزئی از ھمان تصرفات" تنھا"پیوند کلمۀ 

عنوان کند کھ گویا من افاده ، ملکیار خواستھ است با اضافھ کردن ھمین کلمھ. جعل کاری ھا میباشد

  ! این را میگویند لفاظی و بازی با کلمات. درین مالمتی تنھا نیست مگر، کرده ام کھ پرچم مالمت است

   

در آخرین شب زنده گی خود مطابق ، چگونھ ممکن است شخصی کھ قصد خود کشی دارد: ملکیار. د"

، نامھ یی کھ از او در اختیار ما قرار دارد و توسط عیسی نورزاد بھ خانم میوندوال داده شده بود

. .  پنجصد افغانی، کتاب گاندی، ویتامین، باالپوش خواب و غیره، یراھن و تنبانبرعالوۀ چند جوره پ

قصد خود کشی داشتھ باشد؟ خود کشی شخصی را کھ برای مدت طوالنی آمادگی ، خواستھ بود . 

  چگونھ میتوان قبول کرد؟، زندان را می گیرد



  ." من ھم درین مورد شک دارم: ازھر. ص

   

ھ  ُ ھ بار امضا شده است" مکرر"بار کلمۀ این نامھ کھ در آن ن ُ حالت بحران روانی میوندوال را ، و ن

بھ ھمین . برای او مسلم است کھ تحقیقات دوام میکند و شاید مدتی در زندان باقی بماند. نشان میدھد

معلوم است کھ ) میزان ٨( با توجھ بھ تاریخ نامھ. دلیل بعضی ضروریاتش را از فامیلش خواستھ است

نوشتھ ، نکھ در شب آن روز برای بازجویی بھ وزارت داخلھ برده شودآ قبل از، ر روز اخیرنامھ د

این ھمان شب بازجوییی است کھ میوندوال با شاھد زندۀ احساساتی و عصبانی و با . شده است

او کھ . مواجھھ ای کھ وی را در بحران کامل روانی برده بود –اعترافات ثبت شده مواجھ گردیده بود 

ن خلوت در جستجوی یافتن راه و تصمیم گیری آ بار در تشناب خیلی دیر کرده بود بدون شک دریک

اما برای تصمیم گیری قدم ھای بعدی بھ وقت . ن اعترافاتی را بصورت موجز نوشتآ بود؛ کھ بعد از

اشی از از اعترافش کھ تحت آن تھیج ن احتماالً . کھ آنرا تقاضا نمود و برایش داده شد، احتیاج داشت

عاقبت کار را دانستھ تصمیمش ، بازگشت نموده نمی توانست، دیدن و شنیدن شھادت ھا بعمل آمده بود

  . را اتخاد نموده خواھد بود

   

روزی ھنگام عبورم : تفصیلش ازین قرار است، کدام اظھاری اگر در مورد عبدالرزاق خان نموده ام

ن آمن کھ در . دروازۀ اتاق بازجویی رھنمایی میکنند وی را بھ، از دھلیز دیدم دو تن از افراد پولیس

این حرفش . با اشارۀ چشم و ابرو برایش ادای احترام کردم، نزدیکی در برابری او قرار گرفتھ بودم

  " ؟! ناجوان": را کھ آھستھ تلفظ کرد شنیدم

   

ش را بپرسم و خیلی دلم میخواست احوال. او شخص محترم و از خویشاوندان و دوستان فامیل ما بود

مگر از یکطرف باالیی ھا از ارتباط فامیلی ما اطالع داشتند و فضا و اتموسفیر . کمکی برایش بکنم

ھیچ کس مطمئن نبود کھ تا لحظۀ دگر در قطار . چنان گشتھ بود کھ ھرکس از سایۀ خود می ترسید

ً خودمانی. متھمین قرار نداشتھ باشد ً مرا رئیس صاحب  قدیر خان کھ، باری در یک حالت نسبتا معموال

  : گفت، و گاھی استاد ھم خطاب میکرد

   



  . این عبدالرزاق خان رامیگویم –، خویش ھای تان ھم علیھ ما توطئھ میکرد! استاد

   

  . در گروپ اول دستگیر شده است، تازه کھ گرفتار نشده: گفتم

   

  : خنانم افزودمدر ادامۀ س. درین لحظھ خواستم با استفاده از موقع نبضش را دریابم

   

  . فرصت نیافتھ ام تا یکبار می دیدمش

   

گرچھ شما را . بھ شما مشوره میدھم از او دور باشید": گفت، قدیرخان با ظاھر دلسوزانھ نسبت بھ من

  . "ولی دھن کسان دگر را گرفتھ نمی توانیم، خوب می شناسم

   

  . ش برای دایم ماندبھ ھمین دلیل بود کھ حتی از نزدیک دیده نتوانستمش و گلھ ا

   

  : داؤد ملکیار می نویسد

   

اعضای ھیأت تحقیق ازین افراد کھ نام شان را ، بر اساس اطالعات ارایھ شده از طرف صمد ازھر"

  : تشکیل یافتھ بود، بھ خاطر دارد

   

، نعیم ترافیک، سید کاظم، نبی قوماندان اکادمی پولیس، نصرهللا عمرخیل، فاروق یعقوبی، صمد ازھر

  . عبدهللا ھمکار و ھمایون بھا، باقی سیاه، حفیظ هللا رئیس ترافیک



   

غوث ، عبدالحمید محتاط، سید عبدااللھ، کھ در جریان تحقیق، این معلومات را نیز می افزاید، ازھر

برای دیدن صحنھ ، پاچا گل وفادار و برخی دیگر، محمد حسن شرق، غالم حیدر رسولی، الدین فایق

، وی حسن شرق را کھ در آن روز ھا بھ دیدن قدیر آمد ه بود. دن صحبت ھا میامدندھای تحقیق و شنی

  ." اما داخل اطاق او نشده بود، نیز دیده است

   

بلکھ لست اصلی میتواند ، نام ھایی کھ ذکر شده نھ تنھا ھمۀ نام ھا نیست، در مورد لست ھیأت تحقیق

ً در ھمان لح. چندین برابر باشد اگر نام عبدهللا ھمکار . ظۀ صحبت تلفونی بھ یادم آمدنداین نام ھا دفعتا

نسبت . اشتباه بوده او در تحقیق این قضیھ عضویت کدام ھیأت را نداشت، ن زمره گفتھ باشمآ را در

  . این اشتباه از جناب ھمکار معذرت میخواھم

   

ً در سرشت من این خاصیت وجود ندارد ک ھ کسی را با بھ توجھ مصاحبھ کننده می رسانم کھ اصال

ً اورا باقی سیاه نھ نامیده ام. پساوند یا القاب تحقیرآمیز نام ببرم . اگر از باقی نام گرفتھ باشم مطمئنا

ً او بھ این لقب شناختھ ھم نمی شد   . عالوة

   

اما . من از شماری از اعضای کمیتھ مرکزی کھ برای دیدن و مداخلھ در تحقیق می آمدند نام برده ام

در اثر سوال مشخص ملکیار در بارۀ . محمد حسن شرق ھم بھ اتاق ھای تحقیق می آمدنگفتھ ام کھ 

نھ بیشتر ، آنچھ در مورد او گفتھ ام ھمان است کھ در جملۀ اخیر ملکیار ذکر شده است، دکتور شرق

  . از آن

  : مصاحبھ کننده از زبان من چنین ادامھ میدھد

   

باید توسط ، اگر میوندوال کشتھ شده باشد: میگوید، ازھر در رابطھ با مرگ محمد ھاشم میوندوال"

از . مانند بچھ گک ھای خورد و کوچک کھ دور داؤود خان را گرفتھ بودند، کسانی کشتھ شده باشد



جنرال ملکیار و جنرال ناصری و دیگران ، خان محمد خان مرستیال، وجود اشخاصی مانند میوندوال

  "د و ازین رقیب ھای آینده تشویش داشتندکھ روزی جای شان را نگیرن، می ترسیدند

   

این سخنانم در پاسخ بھ اصراری بود کھ ملکیار مرگ میوندوال را خودکشی نھ بلکھ قتل میدانست و 

می پرسید کھ اورا کی کشتھ است؟ پاسخ من اکنون ھم ھمان است کھ اگر با یک فرضیۀ نیم درصد 

از کسانی بوده باشند کھ مقام ھای باال را بدون داشتن قاتل یا قاتلین باید ، میوندوال کشتھ شده باشد

از آن ترس داشتند کھ مبادا روزی داؤدخان بار دگر بھ آن  استحقاق بدست آورده بودند و احتماالً 

خوردضابطان و بچھ گک ، رو آورد و این بھ اصطالح ِ خان محمد خان) ٢( "یاران ضعیف النفس"

  . مقام ھای خودرا از دست دھند، ھا

 .  

مصاحبۀ بعدیی کھ انتشار یافتھ است چند جملۀ مختصر است کھ از زبان دکتور شرق نقل گردیده 

ً تقدیم شده است. است   : آن جملھ چنین است. صرف روی یک جملۀ آن نظری داشتم کھ قبال

   

در آن صورت ، اگر میوندوال خود کشی نکرده باشد: در رابطھ با مرگ میوندوال حسن شرق میگوید"

  "در غیر آن چنین چیزی بی بازخواست نمی ماند. ود خان او را کشتھداؤ

   

مصاحبھ کننده آنقدر دکتور شرق را بھ ستوه آورده و از فحوای جملھ فھمیده می شود کھ دکتور شرق 

گرچھ آقای مھرین چندین بار این استنباط کج خود را کھ . این جملھ را با عصبانیت تمام ادا کرده است

. اما کور ھم میداند کھ دلده شور است، بھ تبلیغ گذاشتھ است، شرق داؤدخان را قاتل میداندگویا دکتور 

فھمیده شده میتواند کھ دکتور شرق بر خودکشی . ھر انسان با منطقی معنی این گفتار را میداند

بلِغ محترم آن بخش مصاحبھ را قطع و با ھمان روش آشنای التقاطیش  میوندوال اصرار ورزیده و مُ

  . نقل کرده است، ھمان جملھ ای را کھ بھ زعم خودش قابل استفاده دانستھ شده

   



داؤدخان . معنی جملۀ دکتور شرق چھ چیزی غیر ازین بوده میتواند کھ میوندوال خودکشی کرده است

ً مطمئن بود کھ میوندوال خودکشی کرده ورنھ مورد بازخواست او قرار میگرفت اگر کسی بھ . کامال

  . معنایش صاف و ساده اینست کھ گویا داؤد خان اورا کشتھ است، ندارد این باور

   

بلکھ بازھم فقط بخاطر برھنھ ، نھ بخاطر دفاع از ایشان، من این توضیحات را بجای دکتور شرق

  . ارائھ داشتم، آقای مھرین" پژوھش"ساختن شیوۀ 

   

ً . ات آقای صدیق واحدینوبت میرسد بھ اظھار" مصاحبھ ھای گره گشا"در ادامۀ توسل بھ  بیایید اوال

  : نگاھی بیندازیم بر آنچھ از نام او منتشر شده است

   

کھ بعد از اطالع از مرگ میوندوال بھ ، خارج بودم من یگانھ پولیس تعلیم یافتۀ: صدیق واحــدی"

ر وقتی داخل اطاق او شدم بھ من گفتند کھ او خود کشی کرده وخود را در چا. محبس دھمزنگ رفتم

  . پایی بوریایی غرغره کرده

   

او در پھلوی یک چارپایی . کھ بھ روی زمین افتاده بود، جسد میوندوال بود، اولین چیزی کھ دیدم

ارتفاع چارپایی از روی زمین . چارپایــی روی چــار پــای خـود قــرار داشت. بوریایی قرارداشت

گفتم . ین نا ممکن است و او کشتھ شده استفوری بھ این نتیجھ رسیدم کھ ا. بیش از نیم متر نبود

، چطور ممکن است شخصی در پھلوی چارپایی با ارتفاع نیم متر کھ امکان آویزان شدن از آن نباشد

  . غرغره شده میتواند؟ گفتم این ناممکن است، و وزن انسان باالی زمین باشد

   

  ن گفتید؟این نظر تان را با صدای بلند گفتید و یا در دل تا: ملکیار. د

   



  . بھ دیگران گفتم کھ در آنجا بودند: واحــدی. ص

   

  آیا این نظریھ را در راپور تان ھم نوشتید؟: ملکیار. د

   

  . چون نوشتن این چیز ھا کار آسانی نبود. درست بھ یادم نیست: واحدی. ص

   

، د را بستھ بودندو در آن روی جایی سفی. پس این عکس ھایی کھ از کلکین گرفتھ شده بود: ملکیار. د

  شما اطالع دارید؟، و در پائین آن از کمربند باالپوش خواب حلقھ ساختھ شده بود

   

  . و میوندوال دور از کلکین در پھلوی چار پایی بود. من ھیچ چیزی در کلکین ندیدم: واحدی. ص

   

شد؟ و بعد از کسانی را متوجھ حماقت شان ساختھ با، ممکن است تبصرۀ شما در آن موقع: ملکیار. د

برآمدن شما این صحنھ سازی از کلکین صور ت گرفتھ باشد؟ عکس ھای آن چند ھفتھ بعد توسط قدیر 

  . بھ من نشان داده شد

   

بار اول است کھ از موضوع کلکین . از آن اطالعی ندارم. ممکن این طور شده باشد: واحدی. ص

  . میشنوم

   

  : واحدی اضافھ میکند

   



  . ممکن است توسط کمونیست ھا کشتھ شده باشد. ملی بودمیوندوال یک شخصیت 

   "اما نمیداند چگونھ و بوسیلۀ کی؟

   

تعجب برانگیز است آقای واحدی کھ بعد از اطالع مرگ میوندوال بصفت سرمامور کابل بھ زندان 

اند آیا منطق یک طفل ھم پذیرفتھ میتو. ھمھ دستگاه آنوقت را احمق وانمود میکند، دھمزنگ رفتھ است

کھ ادعا کند کسی در یک چارپایی خوابیده بھ ارتفاع نیم متر خودرا آویختھ است؟ چنین ادعای غیر 

  . قابل قبول را بھ افسران و کارمندان محبس نسبت دادن جفا با آنھا و وارونھ سازی واقعیت است

   

، صاحبھ کنندهو با درک موضع و خواست م، او در مخالفت با کسانی کھ آنھا را کمونیست میخواند

آیا این . "ممکن است توسط کمونیست ھا کشتھ شده باشد. میوندوال یک شخصیت ملی بود"میگوید 

اورا بھ خاطری کشتھ اند کھ او یک شخصیت ملی بود؟ آیا " کمونیست ھا"بدین معنی نیست کھ گویا 

  این گونھ استنتاج توسط یک پولیس جنایی پذیرفتنی بوده میتواند؟

   

ُرگان ھای تطبیق قانون آن است کھ کارمندان آنھا ھنگام و در ارتباط با از اساسات  عمده در کار ا

در غیر آن . بیرون از معتقدات فکری و سیاسی و در کمال بیطرفی قرار داشتھ باشند، اجراء وظیفھ

ً این اصول زرین را فراگرفتھ و نمی باید تحت. تطبیق عدالت مسخ میشود  پولیس تعلیم یافتھ یقینا

  . فضای خاص سیاسی یا ھراس از بازپرس در صدد باراندازی بر دگران براید

   

ً در دلش( آقای واحدی این را بھ یاد دارد کھ گویا گفتھ است کھ خودکشی در چارپایی ناممکن ) احتماال

آنھم بھ . نوشتھ است یا نھ) محضر( است؛ اما این را بھ یاد ندارد کھ این موضوع را در راپورش

  . "نوشتن این چیزھا کار آسان نبود"کھ دلیلی 

   



شخص مسئول و ، توضیحات و افاده ھای صدیق واحدی نھ از موضع یک پولیس تخصصی جنایی

لغ ضد ھدف تعیین شده جوابده؛  بَ بلکھ از موضع یک مشاھد غیر فنی ویا با تعبیر دقیقتر از موضع مُ

  . تراوش نموده اند

   

مھمترین مقام مسئول امور جنایی در والیت کابل  –پولیس کابل پس مسئولیت او بھ مثابۀ سرمامور 

چھ شد؟ آیا محل واقعھ را بررسی و رویداد واقعھ را طی پروتوکولی ثبت کرده بود؟ آیا مطابق 

پروسیجر معمول نظریھ اش را نوشتھ بود؟ آیا البوم عکس ھا از محل واقعھ را تھیھ کرده بود؟ آیا 

الیم محل واقعھ را برداشتھ برای تحلیل و ارزیابی برده بودند؟ آیا نتیجۀ کارمندان تخنیکیش آثار و ع

دریافت ھای محل واقعھ و معاینات تخنیکی را ارزیابی نموده بود؟ آیا نظریۀ طب عدلی را ضم دوسیھ 

 ساختھ بود؟ طب عدلی چھ نظریھ ای بر مبنای کدام دالیل ارائھ داشتھ بود؟ آیا اگر سوالی برایش ایجاد

  حیث شخص مسئول آنرا دنبال کرده بود؟  بھبود  شده

   

چنان افاده دارد کھ گویا او حتی دریافت ھای مشاھداتی و ، آقای صدیق واحدی کھ در مصاحبھ

باید بھ این سوال پاسخ گوید کھ آیا کدام مقامی برایش ھدایت داده ، تخنیکی را ھم نوشتھ نمی توانست

ً باید واقعھ را خودکشی    جلوه دھد؟ بود کھ حتما

   

بھ خاطری کھ آنچھ میخواست آنرا بھ  –آقای ملکیار بازھم این پرسش ھای الزمی را نھ پرسیده است 

این احتمال ھم میرود کھ چنین سوال ھایی را طرح کرده باشد ولی پاسخ ھا بھ درد . دست آورده بود

  . ھدف مورد نظر نمی خوردند و آنھا را کنار گذاشتھ است

   

مۀ اجراآت الزمھ عملی گردیده و آقای واحدی نظریۀ متکی بر دریافت ھای مشاھداتی و مطمئنم کھ ھ

اما در موقع مصاحبھ با خصلت فرصت طلبانھ بھ اظھاراتی . تخنیکی را نوشتھ و امضا نموده بود

در پھلوی آقای صدیق واحدی . پرداختھ است کھ بیشتر از ھمھ حیثیت خودش را صدمھ زده است

شریف و پاکی چون آقای عبدالرب آمر جنایی والیت و آقای سید امیر آمر ، یل کردهانسان ھای تحص



از متخصصین  -جنایی محل در والیت کابل و آمر جنایی مرکزی در مرکز وزارت آقای سراج الدین 

مطمئنم اگر آقای . در بر رسی محل واقعھ اشتراک داشتھ اند، -تخنیکی بی ھمتا و نھایت امانت کار

آن انسان ھایی کھ از آنھا نام گرفتم از حقیقت گذشت ، چنان کھ اظھار میدارد ترسیده باشدواحدی آن

  . کرده نمی توانستند و دریافت ھای خودرا بدون ترس نوشتھ اند

   

آقای واحدی کھ مورد اعتماد زیاد قدیر خان قرار داشت و بعد از برکناری و استعفای من مدت درازی 

می ، آمر عمومی امنیت قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس بود، نتا سقوط جمھوریت داؤد خا

آن موضوع را تحت بازرسی و بازپرسی ، توانست در صورت داشتن شبھھ بر خودکشی میوندوال

این امکان بھ دلیلی برایش زیاد میسر بود کھ از یکطرف مورد اعتماد و در مقام معاونیت . قرار دھد

خوانده است مورد غضب " کمونیست ھا"از جانب دگر آنھایی کھ وی قوماندان عمومی قرار داشت و 

چنین بھانھ ای حتی برای خود رژیم بھترین وسیلھ بود برای سرکوب . رژیم واقع و تصفیھ شده بودند

  . آنھا

زمانی کھ ، حتی اگر اشتباه شکنجھ و بد رفتاری ھم نسبت بھ میوندوال نزد شان وجود می داشت 

با شیر علی ساتنمن و یکی دو ، مومی استخبارات و شخص مورد اعتماد قدیر خانھمایون کاظم آمر ع

تحت بازپرس و ، بنا بر امر رئیس دولت، نفر دگر از ھمکارانش بھ اتھام شکنجۀ جنرال میر احمدشاه

محاکمھ قرار گرفتھ و بھ مجازات حبس طویل محکوم گردیدند؛ ایشان می توانستند با استفاده از 

، بھ احتمال قوی اگر دلیل کوچکی چھ. ھر را نیز مطرح و تحت بازپرس قرار دھندفرصت صمد از

  . آن کار را میکردند، کھ کوچکترین اشتباھی ھم وجود می داشت

بھ قول او صحنھ سازی ( آقای ملکیار ضمن صحبت با صدیق واحدی میگوید کھ عکس ھایی از

میرساند کھ ، این سخن او. ن داده شده استچند ھفتھ بعد توسط قدیر برایش نشا) خودکشی در کلکین

قدیر کوشیده است اورا متقاعد سازد کھ میوندوال خودکشی کرده است و بھ احتمال قوی راپور طب 

  .راپوری کھ در مورد آن ھمۀ مدعیان سکوت کرده اند –عدلی را نیز از نظرش گذشتانده خواھد بود 

 



  : تصحیح ضروری

خواھشمندم در بخش چھارم این سلسلھ این مطلب را تصحیح ، ان محترمبا تقاضای پوزش از خواننده گ

چف و بولگانین بھ کابل بلکھ در شھنگام اولین مسافرت خرو فرمایند کھ گرفتاری صبغت هللا مجددی نھ در

  . چف واقع گردیده بودشھنگام مسافرت نکیتا خرو ١٩۶٠
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جدی قوس و  ١٩٧شماره مسلسل ، چاپ ناروی" مجاھد ولس"در نشریۀ ، رد جعلیات: عبدالصمد ازھر - ١

١٣٧٢   

     ١٣۵صفحھ ، المان ١٩٩٨، افغانستان سرزمین حماسھ و فاجعھ: میر عنایت هللا سادات - ٢

  

   



 بخش ھفتم

   

  . اختصاص یافتھ است، بخش ھفتم نوشتۀ آقای مھرین بھ مصاحبۀ داؤد ملکیار با پاچا گل وفادار

این سخن . پاچاگل وفادار براستی ھم بھ داؤد خان بسیار نزدیک بود و بھ پسر خواندۀ او شھرت داشت

کدام ادعای غلط نبوده خواھد بود؛ ، اشتنظر دکتور شرق نقش د، پاچاگل کھ در تشکیل کابینھ

بخاطری کھ دکتور شرق از قدیم االیام از نزدیکترین و مورد اعتماد ترین دوستان داؤدخان بود و 

  . کنم این نقطھ قابل خورده گیری بر داؤد خان یا دکتور شرق باشد تصور نمی 

نادرستی ھای شاخداری ، در صورتی کھ در مصاحبۀ پاچاگل وفادار دستکاری صورت نگرفتھ باشد

، در آن دیده میشود کھ برای تبرئۀ خودش و بدنام سازی کسانی کھ پسان ازانھا فاصلھ گرفتھ بود

  . اند  ساختھ شده

 .او رفتن خود را بھ وزارت داخلھ در اثر خواھش یکی از اقارب یکی از بندی ھا وانمود می سازد

  : وی میگوید) گویا او ھمیشھ بھ آنجا نمی رفت(

جزای . کھ بی حد جزا دیده بود، خان محمد خان را ھم دیدم. ممتاز پیلوت بسیار شکنجھ دیده بود"

  ." کھ او در چنین حالت چھ کرده بود، بھ من قصۀ یک جنرال روسی را کرد. بسیار سنگین دیده بود

ً و از ، از چگونھ گی تحقیق ممتاز پیلوت چیزی نمی دانم خان محمد خان اما از تحقیق میوندوال کامال

ً آگاھی دارم   . قسما

  : بھ این گفتار پاچاگل توجھ نمایید

سفید . رنگ و رویش فوق العاده خراب بود. شب بود ١٠یا  ٩حدود ساعت ، بھ دیدن میوندوال رفتم"

عبدااللھ بسیار عصبانی . ھم حاضر بودند، و عبدااللھ، محتاط، فیض محمد، قدیر. و رنگ پریده بود

  اف نمی کنید؟شد کھ چرا اعتر

میوندوال بھ زبان پشتو بھ من گفت کھ . با او آرام رفتار کنید، من گفتم کھ چون ھنوز ھم متھم است

کھ دیگر طاقت و توان ندارم برایم وقت بدھید و بگذارید ، نزدیک بیا وقتی نزدیک او رفتم بھ من گفت

  . کھ ھوا بگیرم



در ھمین شب بود کھ . کابل گفتم کھ برایش وقت بدھیدمن بھ ھیأت تحقیق و پاچا سرباز قوماندان امنیھ 

ً کاغذ خواستھ بود ً شنیدم کھ گفتند خود کشی کرده است. و بھ اشتباه خود اعتراف کرده بود. بعدا   ." بعدا

اگر خوب دقت کنید او خواستھ است از برادر اندر و رقیب بعدیش کھ او ھم در موقعیت پسرخوانده 

او خود را خیرخواه جا زده و عبدااللھ را سر زبان ھا می . انتقام بگیرد، ودگی داؤد خان قرار گرفتھ ب

از حضور آن جمعیت در اتاق تحقیق تا . در حالی کھ این داستان سر تا پا نادرست است. اندازد

کھ نھ عضو  –تا وضع میوندوال و استمداد از وی و تا توصیۀ او بھ پاچا سرباز ، اظھارات عبدااللھ

ھنوز در حافظھ . ساختھ و پرداختۀ جناب راوی است - بود و نھ گاھی بھ آنجاھا سر میزد ھیأت تحقیق

بنا بھ تقاضای خود او ادامۀ تحقیق بھ ، اش مانده کھ در شب اخیر بازجویی بھ دلیل خستھ گی میوندوال

 چھ گونھ و چرا خستھ شده بود؟ از کی تقاضای، اما فراموش کرده چھ وقت. فردا موکول شده بود

پایان دادن بھ بازجویی آنشب را بھ عمل آورده بود؟ و کی و چرا تصمیم بھ موکول ساختن باز جویی 

ً نمی دانست این سخنان وی روزی منتشر خواھند شد و کسی نادرستی  تا فردا را گرفتھ بود؟ وی یقینا

  . این حکایت را برمال خواھد کرد

ً ذکر شده خستھ گی مفرط میوندو ال ناشی از فشاری بود کھ شھادت ھای تحریری ھمان طوریکھ قبال

. بر وی وارد کرده بود، و ثبت شده و بالخصوص شھادت آن افسر جوان احساساتی و غضب آلود

سابقۀ ، در جنب پیشینۀ بحران روانی شدید برخاستھ از اتھام و دستگیری، ضربات حاد این شھادت

ا در بحران عمیق فرو برده در پھلوی جسم ن؛ او رآ عملیات ھای جراحی و عاللت ناشی از، مریضی

تقاضای عقب اندازی بازجویی را از شخص خودم بعمل . روانش را نیز بھ چالش کشیده بود، نحیفش

  : آورد و من بھ دو دلیل این تقاضا را پذیرفتم

  . بھ دلیل عادی انسانی و در ادامۀ پیش آمد احترام کارانھ با وی -١

تصور ، بھ کھ تعویق بازجویی مرستیال منجر بھ اعترافات مفصل گردیدبا در نظرداشت این تجر - ٢

ً بھ روز دیگر تفصیالت مھمی را ، میرفت میوندوال نیز کھ اعترافات ابتدائی را نوشتھ بود احتماال

  . ارائھ خواھد داد

 بھ منظور نمایش، این پسر خوانده داؤدخان و شخص بسیار نزدیک بھ او، داستان ساختھ گی پاچاگل

وی . ترتیب گردیده است، فاصلھ میان او و جریاناتی کھ مورد سوال و کنجکاوی قرار گرفتھ اند

اما این امر باعث سوء ظن داؤدخان در ، خواستھ است ادعا کند میخواست با میوندوال کمک کند



ست وز ً این را ھم افاده کرده خواھد بود کھ گویا برطرفی بعدیش از پُ ارت موردش گردیده و احتماال

  . نیز ناشی از ھمین بوده است

در ، حیدر رسولی و قدیر، در ھمدستی با وحید عبدهللا، گرچھ عبدااللھ کسی بود کھ پسانتر جایگاھش

ً ارتباط با چپ داشت شناختھ شده بود ولی نمی ، موضع مخالفت با من و ھر کھ در نظر شان احتماال

   .توانم بھتان و دروغ را علیھ او ھم نادیده بگیرم

وی از . او و پاچاگل وفادار یکجا بھ وزارت داخلھ رفتھ بودند، مطابق بھ نوشتۀ عبدالحمید محتاط

  : بازدید تحقیق میوندوال چنین گزارش میدھد

 اً این اتاق نسبت. ن داخل شدیم اتاقی بود کھ از میوندوال تحقیق صورت میگرفتآاتاق آخری کھ بھ "

در . نار دیوار قرار داشت و باالی میز اوراق پراگنده افتیده بودکالنتر بود و یک دیوان سھ نفری در ک

مقابل میز بھ فاصل دو متری یک میز کالن تحریر موجود بود و در روی میز مانند سایر اتاق ھا 

اما درین اتاق از وسایل شکنجھ چیزی بھ نظر نمی . کست ھا و بسی وسایل دیگر، تایپ ریکاردرھا

چوکی نشستھ بود و بھ صدای کسانی گوش میداد کھ علیھ او شھادت داده  میوندوال آرام روی. خورد

عبدالسالم ، نجا چند کست را شنید کھ آواز عبدالرزاق خان قوماندان عمومی اسبق ھوائیآدر . بودند

عبدالجبار خان ملکیار و بسی جنرال ھای دیگر بود کھ یا در منزل میوندوال در کارتھ ، خان ملکیار

در تمام کست ھا شکایت . ر ھنگام تدفین جنازۀ یکی از اقارب ملکیار صورت گرفتھ بودپروان و یا د

از سردار داؤد و شیوه پیشبرد نظام نوین جمھوری شنیده میشد گویا کھ سردار داؤد بھ افراد ناشایستھ 

و شکایت بیشتر از یک گروپ چپگرایان وابستھ بھ شوروی بود کھ ، و بی کفایت اتکا نموده است

ور را از مسیر بیطرفی و آزادی و استقالل آن بسوی انحراف سوق میدھند شکایت از این بود کھ کش

  . نخبھ و با تجربھ کشور مشوره نمیکند) ی( سردار داؤد در مسایل دولت داری با سایر شخصیت ھا

 نصرهللا پولیس کھ ھیئت" بلی چنین است": میوندوال تمامی کست ھا را شنید و در پاسخ گفت کھ

لطفا َ شما خود در زمینھ ، حال کھ شما تمام کست ھا را شنیدید": مستنطقین را رھبری میکرد گفت

  ." روشنی اندازید

اگر بھتر باشد باقی تمام مسایل را فردا توضیح . شب ناوقت شده و من خیلی خستھ ام"میوندوال گفت 

دند و ساعت ھم در حدود دو بجھ در این اثنا مستنطقین پولیس یکی بسوی دیگر نگاه کر." خواھم داد

  ) ١." (تحقیق را در ھمینجا خاتمھ دادند و موضوع را بھ فردا موکول ساختند، نیمھ شب بود



کم از کم ، ن وجود دارندآ کھ نقاط نادرست و قابل بحثی ھم در، درین بخش نوشتۀ عبدالحمید محتاط

  . صراحت کامل داردپیش آمد مؤدبانھ توأم با عزت و احترام در برابر میوندوال 

ً سوال برانگیز است کھ محتاط و پاچاگل وفادار یکجا بھ وزارت داخلھ آمده بھ اتاق ھای ، اما جدا

. ولی در ارتباط با میوندوال و مرستیال حکایت ھای متضادی بھ جا گذاشتھ اند، تحقیق سر زده اند

ط رفتن ھر دوی شان را بھ شب و محتا ١٠یا  ٩پاچاگل رفتن بھ اتاق تحقیق میوندوال را ساعت 

نھ از موجودیت آن ، بر خالف وفادار، محتاط. شب اظھار میدارد ١٢ وزارت داخلھ در حدود ساعت

نھ از رنگ و ، نھ از تقاضای میوندوال از پاچاگل وفادار، نھ از پاچا سرباز، جمعیت در اتاق تحقیق

محتاط از موجودیت و ، برعکس. روی خراب میوندوال و نھ از عصبانیت عبدااللھ چیزی گفتھ است

  )٢( .عصبانیت عبدااللھ در اتاق تحقیق مرستیال می نویسد

  : این سوال با جدیت مطرح میگردد کھ

  ؟ ؟کی راست میگوید؟ وفادار یا محتاط

بیایید با در حافظھ داشتن حکایت وفادار از دیدن تحقیق میوندوال و اینکھ گویا او سفارش کرده بود 

اعتراف و پسان انتحار کرده بود؛ پرسش و ، وقت داده شود و پسانتر در ھمان شببرای میوندوال 

  : پاسخ پایین را با آن ارتباط دھیم

  ؟آیا چشم دید تان را بھ داؤود خان گفتید: داؤود ملکیار"

از رفتن بھ  چند روز بعدمن . جریان تحقیق را ھمھ روزه بھ اطالع داؤودخان میرسانیدند": وفادار

و ھم . جریان رابرایشان گفتم. نزد داؤود خان رفتم) بھ منظور مشاھدۀ جریان تحقیق( اخلھوزارت د

داؤود خان از من . میگوید، خواستھ باشند) شکنجھ گران( ھرچھ کھ، انسانی کھ شکنجھ شود، گفتم

مشاھدۀ ( کھ وزارت داخلھ رفتھ بودم و جریان، پرسید کھ چھ دلیل و ثبوت داری؟ من برایش گفتم

من گفتم کھ فقط جریان . بھ من گفت کھ ھر کس بھ کار دیگران مداخلھ نکند. برایش گفتم) یش راخو

  ) کلمات میان گیمھ ھا از مھرین اند." (ازین پس وعده میکنم کھ بھ وزارت داخلھ نروم. را گفتم

کشی وفادار فراموش کرده کھ در سخنان پیشترش از اعتراف و خود –میگویند دروغگو حافظھ ندارد 

ن جریان را بھ داؤدخان گفتھ آ از چند روز بعدسخن گفتھ و پسانتر میگوید کھ  ھمان شبمیوندوال در 

ً بھ منظور جلوگیری از شکنجھ( است و داؤد خان برایش فھمانده است کھ در کار دگران مداخلھ ) حتما

میوندوال ھنوز زنده این دیالوگ میان وفادار و داؤد دال برآن است کھ در موقع این دیالوگ . نکند



درین گفتگو از مرگ میوندوال ھم ھنوز سخنی در میان تحقیق دوام داشتھ و دیده میشود کھ ، بوده

الزم بود ، اگر پاچاگل در صدد تبرئۀ خود و نمایش حسن نیت نسبت بھ میوندوال بود. نبوده است

نھ اینکھ بھ چند روز . بود حکایت ساختھ گی خود را بھ تاریخی نسبت میداد کھ ھنوز میوندوال زنده

  . بعد از مرگ او

کابل  ١٣٨و  ١٣٧وفادار کھ در شماره  ١٩٩٨در مصاحبۀ ثبت شدۀ سال . اما تعجب بر انگیز است

ً منتشر شده  وی حکایت رنگ و حالت خراب و شکنجۀ میوندوال را انکار و آنرا ، استنات جدیدا

ً بر آ" کوچی"ساختۀ شخصی بھ نام    . ن مرور خواھیم کردمیداند؛ کھ بعدا

ً نوشتھ ام، اگر بھ خان محمد خان باز ھم اشاره ای داشتھ باشم ، گفتنی است کھ ھمانگونھ کھ قبال

نھمھ اعتراف مفصلی آ اعترافش بدون کدام خشونت و در پیش روی من صورت گرفتھ بود و بعد از

ایی وقتی مطابق تقاضای خود بعد از اعتراف ابتد. دلیلی برای خشونت باقی نمی ماند، کھ نوشتھ بود

نکھ بھ قصد انتقال آ قبل از، مرستیال برایش وقت داده شد تا اعترافات تفصیلیش را در زندان بنویسد

، پاچاگلیکی از اعضای کمیتھ مرکزی دوست و رفیق نزدیک ، بھ محبس از دفتر تحقیق خارج شود

وی بھ مجرد داخل شدن . ینجا رسیده بودمعلوم بود بعد از طی کردن چندین اتاق تحقیق بھ ا. سر رسید

. با عصبانیت سوال کرد مرستیال ھنوز ھم اعتراف نکرده؟ برایش گفتھ شد کھ اعتراف کرده است

پرسید اوراق اعترافش در کجا ھستند؟ برایش گفتھ شد کھ وعده کرد ه است ھمھ چیز را با خاطر جمع 

پیوستھ اصرار داشت کھ من ، و با داد و فریاد آن محترم این فیصلھ را قبول نکرد. در محبس بنویسد

اورا با عذر و بھ سختی از اتاق بیرون کشیده ازش خواھش کردم . ھمین حاال بر سرش می نویسم

برایش گفتم مرستیالی کھ من می شناسم عزتش . بگذارد مرستیال مطابق وعده اش اعترافش را بنویسد

ا عزتش را کردیم و مقامش را ارج گذاشتیم کھ در م. را دوست دارد چرا باید آن عزت پامال شود

کھ خود در صدد بی ، اما با تأسف کھ ھمین عضو کمیتھ مرکزی نیز. نتیجۀ آن حاضر بھ ھمکاری شد

مانند دوستش ( در داستان دگرگونھ ای در جایی دگر ادعا کرده کھ او ھم، حرمتی بھ مرستیال بود

ً یکبار بھ وزارت داخلھ آمد) پاچاگل   . ه و دیده است کھ مرستیال زیاد شکنجھ شده بودصرفا

ھرکس حتی آنھایی کھ ! خودش را تغییر میدھد؟، شرایط این چھ روزگاری است کھ ھر کس با تغییر

ر مدعا ھم استند زمانھ ایست کھ ." خودرا از گذشتھ فاصلھ میدھند، با دروغ و روسیاھی، بسیار پُ

ھ ھر بی ایمان و حتی مدعی ایمان از خوب و بد سابق زمانی رسیده ک. "ھرکس بھ خود گرفتار است

تبرا می جوید و بخاطر تبرئۀ خود حاضر است بھ ناجوانمردانھ ترین اتھامات علیھ رفقای سابق خود 

ضیاء و ، عبدااللھ، محتاط، فیض محمد، قدیر –امروز پاچاگل بر آن رفقای آن زمانش . ھم بپردازد



اما باراندازی دروغین بر دوش ، حق گفتن قابل ستایش. میگیرد شرق می تازد و خود از آنھا فاصلھ

  . بزرگترین ناجوان مردی نیز است، عالوه بران کھ جرم است، دگران و افترا

این من و من . شاید راستش ھمین باشد کھ چنین اشخاص ھوشیار اند و مغزھای شان بھتر کار میکند

از اصول تنازع للبقای داروین کھ توافق با ، کرده مانندھا اند کھ بھ راست گویی و یکرنگی دل خوش

شرط ادامۀ زنده گی و ، چون بوقلمون، محیط زیست و تغییر رنگ بدن را مطابق با رنگ اطراف

  . بقای نسل دانستھ است ؛ بھ دور مانده ایم

 از، خواه بنا بر خوف و ھراس، بھ عقیدۀ من برای کسی کھ خواه با برخورد نقادانھ با گذشتھ اش

گذشتھ پشیمان است؛ بسیار شرافتمندانھ است اعتراف کند کھ دیروز مرتکب اشتباه شده بود و امروز 

  . تا اینکھ بھ دروغ و جعل کاری و یا باراندازی بر دگران متوسل گردد، میکند" تصحیح"خود را 

  : از پاچاگل بازھم نقل قول میشود

گزارش ( .شتھ و بھ پاکستان معرفی کرده استمیگفتند کھ سیف الرحمن لست کمیتۀ مرکزی ما را نو"

  . از نل بخاری خانھ اش پیدا شده است) او

نزد من آمد و گفت کھ اگر مرا بھ ، شخصی کھ در د افغانستان بانک کار میکرد) یکی از روزھا( اما

پرسیدم کدام کار . ھمان کار را کرده ام، او بھ من گفت. حیات من در خطر است، خارج مقرر نکنید

  را؟

برایم وعده شده . کھ ھمان راپور را من تیار کرده و در خانۀ سیف الرحمن گذاشتھ بودم، خالصھ گفت

  . بود کھ بھ خارج مقرر میشوم

  . من او را نزد فیض محمد وزیر داخلھ بردم و از او جریان را پرسیدم

  . "خودم کارت را اجرا میکنم، فیض محمد بھ او گفت کھ مزاحم وزیر صاحب نشو

 وفادار بھ من گفت کھ اسم و معلومات بیشتر دربارۀ این شخص را برای من: ملکیار. تبصرۀ جناب د

  ." ھمچنان افزود کھ بعضی گپ ھا در تلفون گفتھ نمیشود. میفرستد) ملکیار(

کھ جداگانھ بھ مطالعھ گرفتھ ( عبدالقادر قاضی است" ملک قریۀ گلکاری"این افسانھ زیاد شبیھ افسانۀ 

کھ محتوای آن مطابق ادعای وفادار با ، من در مورد درستی یا نادرستی سند ادعا شده. )میشود



اما این را میدانم کھ دروغ بودن و بی منطق بودن . چیزی نمیدانم، اظھارات دگران متفاوت نیز است

ً ھویدا است این حکایت  "راز خطرناک"آن مامور بانک چھ گونھ میتوانست جرأت نماید چنان . کامال

افشا نماید؟ این آقای پاچاگل کھ ، آنھم برای یک عضو کمیتھ مرکزی و پسرخواندۀ داؤد، را برای کسی

 - چرا چنین موضوع مھم را بھ ولینعمتش ، بنا بر وفاداریش بھ داؤد خان خود را وفادار نامیده بود

  نھ گفتھ بود؟ -داؤدخان 

ان پاچاگل سرباز و درینجا در بخش ھفتم عین افسانھ یک بار در بخش سوم نوشتۀ آقای مھرین از زب

در ذھن نویسنده " پاچا"اگر موجودیت پیشوند . نوشتۀ او از زبان پاچاگل وفادار نقل قول گردیده است

موجب ایجاد تشوش گردیده از روی اشتباه یکبار از نام پاچا سرباز و بار دگر از نام پاچاگل وفادار 

. کھ چنین نیست، بھ کھ ثبت شده گی باید باشد یکی میبودروایت شده باشد؛ در آن صورت متن مصاح

  . ھمان یک مطلب با افاده ھای متفاوت از زبان پاچا سرباز و پاچاگل وفادار روایت شده است

  بھ آنجا شتافتھ باشد؟، است" پاچا"برای اظھار شکایتش ھرجا ) شاکی( چرا باید آن مامور بانک کذایی

بھ گونۀ ھمگون نزد وزیر داخلھ رفتھ باشند و چرا باید جواب " پاچا ھا"چرا باید ھر یک ازین 

  ھمگون دریافت نموده باشند؟

چرا باید شاکی بعد از گرفتن یک جواب از وزیر داخلھ بازھم با پاچای دیگری نزد وزیر رفتھ باشد و 

  . با گرفتن عین جواب ھیچ عکس العمل دگری نداشتھ باشد؟

ً ثبت شده  متن ھای آن . گی استند پس دو مصاحبھ با دو نفر انجام داده شده استاگر مصاحبھ ھا واقعا

بھ منظور مقایسھ متنی را ھم کھ . متفاوت اند، دو حکایت برای آن مفھوم واحد نیزدرین مصاحبھ ھا

  : در مصاحبۀ پاچا سرباز آمده است یکبار دگر نقل میکنم

یت کنان نالید کھ در برابر خدمت خود شخصی از وطنداران فیض محمد وزیر داخلھ نزدم آمد و شکا"

بھ او از طرف فیض محمد وزیر داخلھ وظیفھ سپرده شده . پاداش وعده شده را دریافت نکرده است

بود کھ یک نامۀ جعلی را تھیھ نموده و در جایی بھ منزل مولوی سیف الرحمن بگذارد کھ نشاندھندۀ 

این ( .ص مذکور وظیفۀ محولھ را انجام داده بودشخ. رابطۀ او با دولت پاکستان برای خرابکاری باشد

  ). از آن یاد میکند، "کرباس پوشان برھنھ پای" ١٢٠است کھ محمد حسن شرق صفحۀ " سندی"ھمان 

وزیر با دیدن . او را با خود نزد وزیر داخلھ برده است، قوماندان امنیھ پس از شنیدن آن سخنان

  بھ او می. کھ او نیز لحظاتی در اطاق کار او بنشیند مجالی نمیدھد، دست و پاچھ شده، شخص مذکور



جمالت میان ( "من ترا در یک وقت دیگر می بینم. حاال از ینجا برو، کھ تو اینجا چھ می کنی، گوید

  ) گیمھ ھا از مھرین اند

  ! مدارک و اسناد موثق داؤد ملکیار و نصیر مھرین، چنین اند دوستان عزیز

  ! قیقاین را میگویند تتبع و تح

آن متن باال را با این متن دوم مقایسھ نمایید بعد خود از مصاحبھ کننده بپرسید کھ کدام ! خوانندۀ ارجمند

نھا آن شاکی را نزد وزیر داخلھ برده آ یا پاچا وفادار؟ کدام یک از، پاچا سرباز –پاچا راست میگوید 

رگیری تفکر منطقی شان ھرچھ بھ نام بود؟ آیا مصاحبھ کننده تصور دارد کھ خواننده گان بدون بھ کا

از خواننده گان خود چھ " استاد مھرین"آنرا باید بپذیرند؟ این ، مدرک و سند پیشکش شد، مصاحبھ

طرف استفاده قرار داده برای " مدارک گره گشایانھ"تصوری داشتھ است کھ چنین جعلیات را بھ مثابۀ 

  کرده است؟ " تاریخ نگاری"شان 

  " بینم  ت و این مکتب حال طفالن خراب میاگر این معلم اس"

گیرم کھ مصاحبھ مربوط بھ یک نفر ھم میبود باز ھم برای یک محقق الزم بود بر راستی و معقولیت 

  . ادعا می اندیشید نھ با ھمخوانی ادعا با ھدفش

  : خواننده جواب می طلبد

  یا ھر دو؟ین حکایت مربوط بھ کدام پاچا است؟ پاچاگل وفادار؟ پاچا سرباز؟ ا

  نصیر مھرین؟ ھمھ؟ یا ھیچکدام؟، داؤد ملکیار؟، پاچا سرباز؟، کی راست می گوید؟ پاچا گل وفادار؟

  : وی میگوید. برمیگردیم بھ مصاحبۀ پاچاگل وفادار

وقتی نزدش رفتم سھ ورق کاغذ را بھ من . یک روز داؤود خان بھ من تلفون کرد کھ تشریف بیاورید

ورق نوشتھ شده بود کھ قتل میوندوال توسط پاچاگل وفادار صورت گرفتھ  درین سھ. بخوان"داد کھ 

برای اینکھ میوندوال نام او را افشأ نکند و این راز . چون خودش در کودتای میوندوال شریک بوده

  . میوندوال را کشتھ است، افشأ نشود



قدیر و ضیأ گارد ، لھعبداال، اگر من داؤود خان را نمی شناختم شاید مخالفین مثل ھمین حسن شرق

  . میخواستند مرا بھ سرنوشت میوندوال دچار کنند

کھ ، چند روز بعد داؤود خان گفت. ھمین چند نفر نخواستند کھ جسد میوندوال بھ فامیلش داده شود

) اجساد را( گفتند کھ ما سھواً ) نام برده شده در باال( ھمین اشخاص. باالی جسد آنھا کدام حق نداریم

  . "دفن کردیم

اگر او راست گفتھ باشد کھ داؤد خان اورا با ورق کاغذ اطالعیھ ای مواجھ ساختھ بود کھ گویا 

میوندوال را او کشتھ بود؛ در آن صورت این حقیقت ھویدا میگردد کھ داؤدخان تمام ھم خودرا بھ کار 

چھ حتی اگر چنان. برده وھمھ حواسش متوجھ آن بوده کھ حقیقت قضیھ خودکشی میوندوال را دریابد

من بھ این عقیده ام کھ اگر . سوء ظنی علیھ پسر خوانده اش ھم بھ میان می آمد آنرا جدی می گرفت

  . از مجازات او خالصی نداشت، داؤد درمی یافت کھ کسی اورا کشتھ است

اگر این ادعای پاچاگل درست بوده باشد کھ داؤد خان گفتھ بود جسد میوندوال بھ فامیلش داده شود و 

ً بخاک سپرده شده استم ً برایش گفتھ بودند کھ سھوا داؤدخان میتوانست بازھم امر کند کھ جسد ، تقابال

پاچاگل بھ کدام منطق با تبرئۀ . بھ فامیلش سپرده شود و علی االقل مقبره اش بھ فامیلش نشان داده شود

  داؤدخان بار مالمتی را بر دوش دگران می اندازد؟ 

رسش ھای مذکور را طرح نکرد؟ آیا چنین نبود کھ با ھدفی کھ بھ خاطر آن آقای داؤد ملکیار چرا پ

  ھمخوانی نداشت؟، تحقیق میکرد

یک بار از کودتای میوندوال و بار دوم از ، در مصاحبۀ وفادار از پخش دو آوازه بھ ھدایت داؤدخان

عمر پسر داؤد و ھمچنان از شنیدن شایعۀ کودتای نعیم خان بھ ھمکاری محمد ، کودتای سردارولی

در مصاحبۀ پاچا سرباز از عبدالولی یاد نشده بجای او از موسی شفیق نام . خان سخن رفتھ است

  . گرفتھ شده است

تذکر دوباره از این پخش سازمان یافتۀ آوازه ھا و شایعات را بخاطری الزم دیدم کھ خواننده توجھ 

ھ پراگنی تنظیم میشود و ھمانطوری کھ فرماید و ببینید برای مقاصد شخصی و سیاسی چھ گونھ شایع

ً بھ بحث گرفتھ بودم باز ھم مکرر میکنم کھ شایعھ در بسیاری موارد حقیقت نمی داشتھ باشد و ، قبال

  . محقق و مورخ مجاز نیست بر شایعات اتکا نماید



عات و سپس اتھاماتی را بر مبنای شای، شایعاتی را پخش، مخالفین سیاسی با استفاده از عین تکنیک

ً مورد استفادۀ تبلیغات سیاسی قرار میگیرند اما مدرکی  علیھ کسانی یا جریاناتی وارد میکنند کھ صرفا

  ! اما وای بر وقتی کھ تاریخ نگار خود شایعھ پراگن باشد. برای تاریخ نگاری شده نمی توانند

  "ھرچھ بگندد نمکش میزنند وای بھ روزی کھ بگندد نمک"

  : ھ بھ اظھارات پاچاگل وفاداردر بارۀ خودش چنین می نگاردجناب ضیاء مجید در رابط

بھ استثنای ( اکثر اعضای کابینھ": قسمتی از مصاحبھ وفادار را چنین نقل میکند، نصیر مھرین . . .  "

در اوایل قدیرخان و عبداال  با پرچمی ھا . باقی ھمھ بھ سفارش شرق تعین شدند، و چند تن دیگر) من

اولین کسی کھ با حسن شرق مخالفت . حسن شرق و ضیا مجید، با فیض محمد، دندبسیار نزدیک بو

قدیر و ، عبداال ، شاید مخالفین مثل حسن شرق. اگر من داؤود خان را نمی شناختم. من بودم، کرد

  )بخش ھفتم." (ضیا گارد میخواستند مرا بھ سرنوشت میوند وال دچار کنند

ھای پاچاگل " گفتھ"نخست این کھ مطابق . وع را بھ بحث میگیرمدو موض" مصاحبھ"در رابطھ با این 

عبداال  و قدیر در قتل میوندوال ھم دست بوده ام و ھمین طور ، گویا من با حسن شرق، وفادار

  " . . .  میخواستیم پاچاگل وفادار را نیز از میان برداریم

  : سدچنین می نوی، سپس آقای مجید بعد از توضیحاتی در رد اتھامات

باالخره بھ این تصمیم رسیدیم کھ با پاچاگل وفادار تماس ، بھ اضافھ ئی آن چھ در باال نوشتم . . .  "

بگیرم و از وی دوستانھ گلھ مند شوم کھ چرا چنین حرف ھای نادرست را نسبت بھ من ظالمانھ بیان 

ی بھ طور کامل اظھار از انجام ھم چون مصاحبھ ی، کرده است پاچاگل وفادار در پاسخ این پرسش من

  . بی اطالعی کرد و تأکید کرد کھ ھیچ گونھ معرفت و شناختی با داود ملکیار ندارد

چند روز از این گفت و گوئی تیلفونی سپری شد فکر کردم شاید پاچاگل وفادار فراموش کرده باشد 

پس از دریافت را فوتوکاپی کنم و برایش بفرستم پاچاگل وفادار " مصاحبھ"بھتر آن است کھ متن 

. با من تماس گرفت و افزود کھ این مصاحبھ جعلی است و من آنرا انجام نداده ام، مراسلھ ئی پستی

، وی زحمت سفر صدھا کیلومتر را برخود ھموار ساخت و بھ دیدار من آمد، متعاقب این صحبت ھا

  : دوشب مھمان من بود و در ضمن یادداشت زیر را بھ قلم خود نوشت



  

  : ترجمھ

  ! برای برادر گرامی ام ضیا مجید

در تماس تیلفونی شما گلھ نمودید در یک مصاحبھ با داود ملکیار از طرف من شما منحیث یک 

) پاچاگل وفادار( کمونست معرفی شده اید و ھم در مورد زیاد نموده ام کھ ضیا مجید قصد کشتن من

  . را داشت

کیار را نمی شناسم و دوم اینکھ من ھیچگاھی شما را شما باور نمایید کھ من اول داود مل: برادرگرامی

بھ حیث کمونست بھ کسی معرفی نکرده ام و این بھ شما معلوم است کھ در بین ما روابط ھمیشھ 

دوستانھ بوده و آرزو میکنم کھ در آینده ھم باقی بماند و این تھمت کھ شما پالن مرگ من را داشتید 

  . گفتار کسانیکھ کھ در بین ما فاصلھ پیدا مینمایند اھمیت ندھید بیجا و نادرست میدانم و شما ھم بھ

  )٣( با احترام



پاچاگل ھم از شناخت داؤد ملکیار و ھم از انجام مصاحبھ انکار ، مطابق نوشتۀ جناب ضیاء مجید

ھر نوع اظھاری علیھ ضیاء مجید را رد کرده نموده اما در یادداشتی کھ پاچاگل وفادار نوشتھ است 

  . ر مورد مصاحبھ خاموشی اختیار نموده استولی د

وی در ، درینجا این سوال پیش می آید کھ اگر مصاحبھ ای صورت گرفتھ و مطابق ادعای وفادار

پس این سخنانی کھ علیھ یکعده بھ شمول ضیاء مجید زده شده ، ضدیت ضیاء مجید چیزی نگفتھ است

. نکار میکند و یا آن سخنان از زبان او ساختھ شده انداز کجا آمده اند؟ یا وفادار از اظھار حقیقت ا، اند

  . حقیقت را باید روشن سازد، وفادار ھنوز زنده است

آقای داؤد ملکیار در رد نوشتۀ آقای ضیاء مجید مبنی بر انکار وفادار از صورت پذیری مصاحبھ اش 

ً مونتاژ ش( اورا ١٩٩٨قسمت اول مصاحبۀ ثبت شدۀ سال ، با ملکیار ده و کنده گی ھای کھ واضحا

انتظار میرفت در . کابل نات منتشر ساختھ است ٢٠١١فبروری  ١٣٧در شماره ) محسوسی دارد

) ؟( ولی بھ دلیل نامعلوم، قسمت دوم ھمان مصاحبھ یا کدام مصاحبۀ نو منتشر گردد، شمارۀ بعدی

ً در شماره    . نیز انتشار یافتھ است ١٣٨ھمان قسمت اول بار دگر مکررا

ن کھ از عدم رضایت آوفادار بعد از ، احبھ بعد از یک دیالوگ در بارۀ گذشتۀ زنده گیشدرین مص

ً و بدون ارتباط، سخن گفتھ است، بھ دلیل خطر افشا شدن آن، نعیم خان از مفکورۀ کودتا ، دفعتا

نمایان است کھ قسمتی از سخنانش کشیده شده . سخنانش در مورد شخصی بھ نام کوچی ادامھ می یابد

  : وی میگوید، بدون آنکھ سابقۀ صحبت در بارۀ کوچی شنیده شود. است

حاال . او بھ میوندوال بسیار عقیده داشت. جریان را مفصل برایش گفتم. من برای کوچی قصھ کردم"

برای شما کھ گفتھ کھ رنگ میوندوال زرد بود یا شکنجھ شده بود این سخنان را کوچی از خود ساختھ 

  " . . .  خو دگھ رقم بود قصھ. و من نھ گفتھ ام

آن قصھ کشیده شده و چیزی از آن شنیده نمی اما . از لھجۀ وفادار ھویدا است کھ قصھ را ادامھ میدھد

  . شود

  : ملکیار میگوید

این سوال ھم نشان ( بھ رئیس دولت جریان را اطالع بدھید؟، آیا برای شما گفت کھ حالم خراب است"

  ). اشتھ شده استمیدھد کھ یک بخشی از صحبت برد



فیض محمد . ساعت استراحت کند ۴٨من گفتم . مرا نمی شناخت، )با لھجۀ رد ادعا! (نھ نھ" : وفادار

  ." مرا ازھر برایش معرفی کرد. ازین سخنم عصبی ھم شد

ً از زبان ! توجھ فرمایید در آغاز ھمین بخش آقای مھرین رنگ و حالت خراب میوندوال را مستقیما

پاچاگل گفتھ است کھ ، ١٩٩٨اما درین پخش زندۀ ھمان مصاحبھ مربوط بھ سال . ستپاچاگل نوشتھ ا

او رنگ زرد و شکنجھ را ساختھ و بافتۀ . آن حرف ھای او نیست و از طرف کوچی نامی ساختھ شده

سخنان مستقیم ، آیا آن قسمت چاپ شده. استیصال و استعانت میوندوال را ھم رد میکند. کوچی میداند

بدون ذکر نام ، وده و با روایت از او از جانب کوچی گفتھ شده و از طرف ملکیار و مھرینوفادار نب

  از نام وفادار منتشر گردیده است؟ ، کوچی

  : سپس وفادار بھ خان محمد خان پرداختھ است. دنبالۀ این موضوع گم است

لھ در موجودیت در وزارت داخ. خان محمد خواھش کرده بود کھ میخواھد وزیر سرحدات را ببیند"

پیرھن خودرا باال کرد بیحد شکنجھ دیده . بی حد شکنجھ دیده بود. فیض محمد وزیر داخلھ او را دیدم

  ." بود

  : میگوید" چوب زده بودند یا برق داده بودند؟ "در پاسخ بھ این پرسش کھ 

براستی  خودش برایم گفت کھ. او نظر خود در بارۀ پشتونستان برایم می گفت. چوب خورده بود"

  ." کودتا میکرد

ھمان حالتی کھ در وجود او دیدید در وجود میوندوال ھم دیدید؟ رنگ زرد و ضعف و ": ملکیار. د

  "خرابی را دیدید؟ 

ً تالش دارد بھ شکلی از اشکال ھمان ، با وجود رد ادعا از جانب پاچاگل باز ھم مصاحبھ کننده مکررا

  . اچاگل بنھدضعف و خرابی حالت را بر زبان پ، رنگ زرد

ً یک بوکس یا یک چپات میزدی این ": وفادار ً بھ این عقیده استم کھ اگر میوندوال را فرضا من شخصا

  )باز ھم رد ادعا." (بیخی زھیر بود بیچاره. نفر میمرد

باید در میان سوال و این ، با در نظرداشت چگونھ گی سوال و افاده ای کھ در جواب وجود دارد

  . ده شده باشند تا بھ این جملھ رسیده باشدجواب سخنان دگری ز



ذکر ، دیدارش را با مرستیال در دفتر وزیر داخلھ و بھ منظور شنیدن نظریات او در بارۀ پشتونستان

با نوشتۀ آقای محتاط تفاوت کلی وجود ، در گفتار وفادار در مورد محل دیدارش با مرستیال. میکند

وزارت داخلھ و ) ؟( گویا در زیر زمینی، اق تحقیق مرستیالمحتاط از رفتن ھر دوی شان بھ ات. دارد

  : باز ھم ھمان سوال مطرح است کھ. نگاشتھ است، شدت عمل عبدااللھ علیھ او

  یا ھیچ کدام؟  ؟کی راست میگوید؟ وفادار یا محتاط

ه صحبت بعدی ملکیار نمایانگر آن است کھ باید بھ دنبال یک گفت و شنود حذف شده گی بھ میان آمد

  : توجھ کنید. باشد

را از صمد ازھر کردم خود صمد ازھر ھم قصھ میکند کھ مرستیال شکنجھ  ھمین سوالمن : ملکیار"

شما اینک از خان محمد ، سیف الرحمن را خودش دیده بود کھ شده، عبدالرزاق خان شکنجھ شده، شده

ه؛ دلیل ندارد کھ صمد عبدالرزاق خان خودش در مصاحبھ خود گفتھ کھ شکنجھ شد، خان قصھ کردید

دیگر کلگی شکنجھ شدند آیا این امکان دارد کھ تنھا . ازھر میگوید کھ تنھا میوندوال شکنجھ نشده

، دگرجنرال، میوندوال را عزت کردند و دگران را کھ آنھا ھم آدم ھای خورد نبودند تورن جنرال

نجھ کرده اند میوندوال را نکرده کل آنھا را شک، ھر رقم آدم ده او قات بود، وکیل شورا، سترجنرال

اما وقتیکھ . یقین کھ شما راست میگویید شما نھ دیدید در ھمان روز. ندیده باشید امکان دارد شمااند؟ 

زرد و زار دیده اید و خراب دیده اید و خودش گفت کھ وقت میخواھم حالتم خوب نیست امکان دارد 

ھ روز، ھمان ده روز کھ ُ ز دھم یا یازدھم فوت کرد معلوم میشود شکنجھ و میوندوال بھ رو، ھشت ن

  ." عذابی دیده بود کھ چنان حالتی داشتھ

درین جا ملکیار افترا میکند و برای طرف مصاحبھ بھ دروغ میگوید کھ ازھر ھم قصھ میکند کھ 

  . مرستیال شکنجھ شده است

ر گفتار و ھمچنان در ازھر در کجا گفتھ است کھ مرستیال شکنجھ شده است؟ ازھر د! آقای ملکیار

نوشتارش از اعتراف بدون شکنجۀ مرستیال شھادت داده و نوشتھ است کھ بعد از چنان اعتراف با 

این را ھم افزوده است کھ اگر با یک . دلیلی برای شکنجۀ بعدی را ھم نمی توان تصور کرد، تفصیل

ادیستی بھ منظور صاف و ساده یک عمل س، احتمال بسیار ضعیف شکنجھ ای صورت گرفتھ باشد

  . ارضای مریضی روانی بوده می تواند نھ برای حصول اعتراف



ازھر در کجا گفتھ است کھ ھمھ شکنجھ شده اند؟ چرا دروغ میگویید؟ چرا اینقدر مخاطب تان را تلقین 

ً اظھار  میکنید کھ بگوید بلی وقتی ھمھ شکنجھ شده اند پس میوندوال ھم باید شده باشد؟ او کھ قبال

، ھ کھ رنگ و حالت خراب و شکنجۀ میوندوال ساختۀ کوچی بوده و خود وی چنان نھ گفتھ استداشت

اگر وفادار از حالت . باز چرا بر او می قبوالنید کھ اورا زرد و زار و در حالت خراب دیده است

ً مقصودش ناتوانی جسمی او بوده تالش نکنید مقصود گوینده را) ضعیف( زھیر  او یادآور شده یقینا

  ! مطابق مرام تان ترجمانی کنید

ً مایوس کننده بوده کھ وجود ندارد، جواب مخاطب در مقابل تشریحات باال   . حتما

. وکالت شورا و مانند آن مطرح است، بر معیار رتبھ و مقام جنرالی، برای آقای ملکیار حرمت انسان

ً بھ این معنی است کھ اگر انسان بی  رتبھ و مقامی شکنجھ میگردید افادۀ وی در جمالت باال واضحا

. باکی و بازخواستی نداشت ولی این قشر باالی جامعھ باید در امان و مورد حرمت قرار می داشتند

  ! چنین است حرمت انسان و مقام واالی انسانیت در نگاه آقای ملکیار

ً سوالی در میان نبوده   . والمیرود بھ دیدار داؤدخان و میوند، صحبت وفادار مثل آنکھ اصال

میوندوال را داؤدخان بنا بھ تقاضایش از طریق ، وفادار میگوید کھ گویا دو روز پیش از گرفتاریش

نعیم خان بھ حضور پذیرفتھ بود و بنا بر این کھ نعیم بھ داؤد گفتھ بود کھ میوندوال مریض است و 

جھ ھدایت میدھد تا داؤد برای میوندوال گفتھ بود بھ وزارت خار، برای تداوی مطابۀ پاسپورت دارد

  . برایش پاسپورت بدھند

داؤد برایش . وفادار اضافھ میکند کھ میوندوال شکایت کرده بود کھ گویا برایش دسیسھ ساختھ میشود

اگر چیزی نداشتھ باشید جای تشویش . گفتھ بود کھ من بھ کس اجازه نمی دھم برای کسی دسیسھ بسازد

  . نیست

سوال کرده بود کھ چرا اتھامات مربوط بھ سی آی ) میوندوال( ز اوسپس وفادار میگوید کھ داؤد ھم ا

میوندوال گفتھ بود بھ راستی من اشتباه کرده ام کھ این کار را نکرده . ای را در موقعش رد نکرده بود

  . ام

بھ خاطری کھ . یک بخش مصاحبھ قطع گردیده است، درینجا باز چنین احساس می شود کھ در ادامھ

  : در صدای ملکیار چنین شنیده میشود، ا صحبت جاریبدون ارتباط ب



بعضی کس ھا بھ این عقیده اند کھ امکان دارد قدیرخان با آدم ھای بسیار ! بسیار عجیب است نھ؟"

بعضی کس ھا میگویند صمد ازھر و گروه کمونیست ھا رول ، معتمد خود مرتکب این جرم شده باشد

ھایی کھ امکان دارد در آینده مانع پیشرفت اھداف شان داشتند بھ ھدایت روس ھا کھ ھمین شخصیت 

شما بھ چھ عقیده استید؟ در شروع صحبت گفتید بعضی کس ھا میگویند . شود آنھا را ازبین ببرند

 حقیقت خو شما گفتید کھ معلوم نیست، بھ نظر شما. خودکشی است بعضی کس ھا میگویند کشتھ شده

اینکھ اخالص  احتمالبھ نظر شما ، ید از دولت ھمان زمانو نظر بھ معلوماتی کھ شما دار بالفرض

مندان داؤد خان رقم قدیرخان و خویش ھای قدیرخان یا چند نفر صاحب منصبی کھ بسیار معتمدش 

ً تسلط داشت در محبسبوده باشد و  ً کامال فکر میکنید توسط آنھا  دھمزنگ قدیرخان و دوستانش تقریبا

یا سلسلۀ اِف بی آی  ه کمونیست ھایی کھ آنھا مثل ببرک کارمل واز بین برده شده باشد و یا گرو

شما چیست؟ شما  حدسدگرش کھ در تحقیقات رول داشتھ آنھا امکان دارد این کار را کرده باشند؟ 

  "گمان شما چیست؟ ، بسیار وارد آدم استید

باز ھم ، تل معلوم نیستملکیار با آنکھ میداند و تذکر ھم میدھد کھ از نظر وفادار حقیقت خودکشی یا ق

اصرار دارد کھ ، را قرار داده" کمونیست ھا"در یکطرف داؤدخان و گروپش و در سوی دگر 

اگر قضیھ قتل باشد کدام یک از این دو گروپ مرتکب آن شده خواھد بود؟ انتظار طبیعی از  بالفرض

  . پسرخواندۀ داؤد جز این نیست کھ بگوید کمونیست ھا

این باید از طرف کمونیست ، فرض کنیم قرار فرمودۀ شما، اگر او کشتھ شده باشدکنیم  فرض": وفادار

ممکن کمتر بعد ، نھ، دو ماه تیر شد. چرا کھ درین مسألھ من ھم یک کمی تکلیف دیده ام. ھا شده باشد

نکھ داؤد خان بخواھد اسلم وطنجار کھ در گارد بود آمد و آپیش از . مرا داؤدخان خواست، از وفات او

چی گپ است؟ ، من گفتم خیر است کھ بندی شدیم. گفت من و تو و چند نفر دگر دستگیر می شویم

  . گفت مسألۀ میوندوال است

. شب داؤد خان تلفون کرد و گفت وزیر صاحب سرحدات اگر تکلیف نمی شود یکبار تشریف بیاورید

ً ھمراه من تشریفاتی. ازین گپ او براستی بسیار در تشویش شدم کسی کھ نمی . گپ نمی زد او قطعا

سھ ورق را بھ دستم داده گفت شما . من برخاستھ بھ خانھ اش رفتم. بود ھمیش مرا بچیم خطاب میکرد

درین ورق ھا آمده بود کھ کشتن میوندوال را من کرده . این را بخوانید من کمی کار دارم پس می آیم

یوندوال رئیس جمھور ومن صدر اعظم می م، در کودتای میوندوال من شامل بودم و بعد از کودتا. ام

من میوندوال را کشتھ ام برای آنکھ ھمین راز افشا ، اما وقتیکھ فھمیده ام کھ این توطئھ کشف شد. شدم

  . ثبوت آن ھم این است کھ من ھمیشھ در جیبم یک تفنگچھ دارم. نشود



میکردید؟ من گفتم نظر بھ درین وقت داؤدخان پس آمد و پرسید کھ اگر شما بھ جای من می بودید چھ 

من از اول ، من زنده استم، اما اگر واقعیت را بنگریم شما زنده استید. این سھ ورق شما را میکشتم

خالصھ داؤدخان بھ این قانع شد کھ . گفتھ بودم این وظیفھ را قبول کرده نمی توانم شما بر من قبوالندید

پنسل از ، میگفت ببین بچیم آخر من ھم انسان استمدر لحظھ ای کھ داؤدخان . من این کار را نمیکردم

داؤدخان تفنگچھ را و من پنسل را بھ . تفنگچھ از جیبم افتاد، دست بردم آنرا بردارم. دستش افتاد

ن اطالعیھ ھم نوشتھ بود کھ من برای کشتن داؤدخان موظف شده ام و ثبوت آن آ در. ھمدگر دادیم

اطالعیھ را بسیار خوب برابر کرده بود کھ در وزارت . شدھمین است کھ ھمیشھ نزدم تفنگچھ میبا

. ساعت باید استراحت کند ۴٨داخلھ در پیش روی چند نفر بھ پاچا سرباز گفت کھ او را ببرید برای 

اگر داؤدخان مرا از خوردی نمی شناخت درین . این ھمان شب بود کھ او باید توسط وی کشتھ می شد

  . مسألھ گیر افتاده بودم

چون با عقل سلیم و ." (باشد این را مردم ِ ساده طرح نکرده اند) میوندوال( مسألۀ کشتن اواگر 

  )نورمال نمی شود بر آن باور کرد

  "مردمان بسیار ھوشیار باید باشند، اگر کرده": ملکیار

  "من ھم فکر میکنم بھ سویۀ بسیار بلند باید طرح شده باشد": وفادار

  ! و بندیخانھ و اینکھ کسی خفک کرده باشد نیست دگھ؟یعنی بھ سویۀ قدیر ": ملکیار

  ." آدم نمی تواند واقعیتش را بفھمد. دگھ این خو مشکل است": وفادار

  . باز ھم مثل اینکھ قسمتی از مصاحبھ برداشتھ شده است

و  -پسان برایم معلوم شد  - فیض محمد خو رسمی بود، عبدااللھ، در مرحلۀ اول قدیر": وفادار میگوید

  . کتور شرق ارتباطات بسیار نزدیک با پرچم داشتندد

  بھ شمول قدیر خان؟ ": ملکیار

قدیر عبدااللھ آدم ھای ، حسن شرق. من با او نشستھ ام بحث کرده ایم! ھا! بھ شمول قدیر خان": وفادار

" ! بودبلی قدیر ھم . ما کباب می خریدیم و بحث میکردیم. نزد ما می آمدند. ملکی بودند قطعھ نداشتند

  . وفادار باز ھم بر نظرش تاکید میکند، بعد از استفھام بیشتر پرسنده



خوانندۀ محترم در سرتا پای این مصاحبھ آنچھ وضاحت دارد تالش آقای ملکیار در جھت سمت دادن 

بھ سوی قتل و انحراف توجھ از ھمھ کاره ھا و مقامات و کارمندان مسلط بر  حدس و گمان، فرض

اما وقتی از سویھ . میباشد" کمونیستان"بھ سوی ازھر و ، أمکنھ بالخصوص محبسھمھ جریانات و 

یا کی ، ن صورت باید داؤدخانآھای بسیار باالتر از قدیر و بندیخانھ سخن میزند الجرم مقصد وی در 

  . جی بی و یا سی آی ای باشد

مصاحبھ مطابق میل ، آن قسمت ھای مصاحبھ کھ با ھدفش ھمسویی نداشتند از نشر آنھا خوداری شده

  . مونتاژ گردیده است

شھادت ذیل را از زبان ، کابل نات ١٣٨آقای ملکیار عالوه بر نشر مجدد مصاحبھ وفادار در شماره 

  : ضیاء ناصری منتشر ساختھ است

دو و یا سھ روز از توقیف و زندانی شدن مرحوم میوندوال با دیگر شخصیت ھای محترم گذشتھ «

تحقیقات در اتاق ھای مختلف وزارت داخلھ تحت نظر ھیأت ھای . نھا آغازشدکھ تحقیقات آ، بود

نظر بھ ایجاب وظیفھ . نوکریوال بودم، درین شبی کھ من حکایت آن را می نمایم. مختلف جریان داشت

با  کھ اکثراً ، درین ھنگام دوست و ھمکارم اسدهللا. مده خواستم سری بھ دھلیزھا بزنمآاز اتاق خود بر

. در دھلیز ھای وزارت صداھای چیغ ھا از اتاق ھا شنیده می شد. نیز با من روان شد، بودمن می 

گاھی از پشت کلکین بھ اصطالح کلھ کشک می ، دوستم اسدهللا کھ شخص بی قرار و کنجکاوی بود

 این کار برای چندین. داخل آنھا را مشاھد می کرد، کرد و گاھی از دروازه ھای نیمھ باز بعضی اتاقھا

بسرعت دور ، بعد از مشاھدۀ داخل یک اتاق، بار آخری کھ این کار را تکرار کرد. دقیقھ دوام کرد

کھ داخل اتاق جنرال جبار خان ، من از او پرسیدم کھ چھ دیدی؟ اسدهللا جواب داد. زده بطرف من آمد

مشت و سیلی  دونفر ھم دست ھایش را محکم گرفتھ و صمد ازھر با. ملکیار را روی چوکی نشانده اند

  . بھ سر و رویش میزند

ازین گفتھ اسدهللا چند ثانیھ نگذشتھ بود کھ ھمان دروازه باز شد و صمد ازھر با خشم و غضب از اتاق 

   ؟صدا کرد و پرسید کھ تو اینجا چھ می کنی) ضیأ ناصری( مرا، مدهآبیرون بر

  . در جوابش گفتم کھ من نوکریوال ھستم

  پدر لعنت تو را نوکریوال تعیین کرده؟  با صدای بلند گفت کھ کدام



صمد ازھر با ھمان خشونت ادامھ داده گفت کھ میخواھید کھ ھمین حاال امر توقیف و حبس ھر دوی 

  تان را صادر کنم؟ 

از وزارت خارج شوید و بخانھ ھایتان . مرش، مرش! شاگرز: بعد از چند دشنام رکیک امر کرد کھ

  . بروید

  )۴( ». خانھ ام گرفتھ بھ زندان انداختند زفردای آن شب مرا نیز ا

ملکیار می نویسد کھ این سخنان را در حدود سی سال قبل از ناصری شنیده بود و در جنوری امسال 

وی عالوه میکند کھ این حکایت با صحبت ھایی کھ مرحوم جنرال . بار دگر از او شنیده است

  . اردمطابقت د، از جریان تحقیق داشت، عبدالجبار ملکیار

ً ، آقای ضیاء ناصری برادر زادۀ مرحوم رحیم خان ناصری کسی است کھ در زمان شاھی صرفا

طور فوق ، غرض استفاده از بورس آلمان کھ مستحقینی از افسران پولیس اکادمی پاس کاندید آن بودند

بھ ، پولیسبدون داشتن سابقۀ تحصیل در ، العاده از اردو تبدیل و در اکادمی پولیس موظف ساختھ شده

. بھ خود اجازه نمی دھم چیزی بگویم، در بارۀ شخصیت او. جای آن مستحقین بھ آلمان اعزام شد

  . پیشنھاد میکنم از افسران دگر پولیس در بارۀ او بپرسید

  : اما در بارۀ این شھادت

در . مایمحاضرم لیستی برای شما تقدیم ن، اگر شما بھ اینگونھ شھود ضرورت دارید! آقای داؤد ملکیار

نشستھ اند و می توانید ، کنار و مقابل محاکم والیت کابل نیز شمار زیادی از شاھدان ناحق قرآن خور

  ! آنھا نیز استفاده کنید از

من نھ تنھا . آقای ناصری باز ھم انصاف کرده کھ نگفتھ در اثنای بدرفتاری با میوندوال مرا دیده است

بلکھ تصور میکنم ملکیارھا را شاید حتی بھ چھره ، داشتھ امدر تحقیقی جز تحقیق میوندوال عضویت ن

  . ھم ندیده باشم

از زندانی شدن او از . من نھ تنھا ضیاء ناصری را بلکھ ھیچ کسی را ھیچگاه زندانی نھ ساختھ ام

او حتی نھ گفتھ است کھ چند روز در کجا زندانی بود؟ آیا . طریق دگری ھم چیزی بھ یاد ندارم

رس و پالی از او صورت گرفت؟ مطابق مقررات نظامی حبس ھای دسپلینی در خیمھ بازجویی یا پ

اگر در ارتباط با کاکای محترم شان چند . ھای موقت گذشتانده میشوند نھ در زندان یا توقیف خانھ



ً آزاد شده باشد و آن را بھ آن حکایت ساختھ گیش پیوند میدھد ، روزی برای بازپرس برده شده و بعدا

اگر بنا بھ گشت و گذار بیجا یا کلھ کشک ھا مجازات می . ست کھ کار ناصواب انجام میدھدواضح ا

  . باید اسدهللا ھمکارش نیز مجازات می گردید، شد

جناب محمد رحیم خان ناصری شخص نھایت محترمی بودند و در ، عم محترم آقای ضیاء ناصری

. لطف خاصی نسبت بھ من داشتند، ولیس بودندزمانی کھ عھده دار مقام قوماندانی عمومی ژاندارم و پ

متأسفانھ آن وضعی کھ پیش آمد . افسران دگر ژاندارم و پولیس نیز از ایشان خاطرات خوبی داشتھ اند

ھم برای ، و او و شمار زیادی از جنراالن و شخصیت ھای عمده و با تجربھ در آن قربانی گردیدند

اگر . ان درد آور بوده واکنش ھای شان قابل درک استجامعھ و ھم بدون شک برای بازمانده گان ش

ً بنا بر دالیلی کھ در ذھن داشتند در صدد کودتا بودند یا نام شان بھ صورت نادرست در ، آنھا واقعا

در ھر حالت شرنگ تلخ آن در ذھن و دماغ باز مانده گان و ، لیست کودتا چیان شامل گردیده بود

اید واقع بین بود و نباید با اتھام زدن ھای غلط و بیجا نسبت بھ اما ب. دوستان شان باقی می ماند

  . توسل جستھ شود، اشخاصی کھ ھیچ نوع اراده یا عمل سوء در زمینھ نداشتھ اند

از جریان ، آقای ملکیار کھ می نویسد این حکایت باصحبت ھایی کھ مرحوم جنرال عبدالجبار ملکیار

در اظھاراتی کھ از طرف . چنین ادعایی را آشنا نیستم من تا کنون، مطابقت دارد، تحقیق داشت

اما بعید نیست جناب ملکیار با استفاده از . چنین چیزی نخوانده ام، ملکیار و مھرین منتشر شده اند

اظھارات فرمایشی از کاکای مرحومش ، ھمین جعلیاتِ ضیاء ناصری کھ گویا سی سال قبل شنیده بود

ً علیھ  من معتقدم. ھم درست کرده باشد کھ اگر داؤد ملکیار چنان دست آویزی می داشت آنرا حتما

  . ھدفش نشانھ می گرفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



   ٢٠١٠ / ٩/ ١ تاریخ ١٢٧سایت انترنتی کابل نات شماره ، مسئلۀ میوندوال: عبدالحمید محتاط - ١

در گوشۀ دیگر اتاق سید عبدااللھ وزیر مالیھ ایستاده بود کھ دستانش در عقبش از غضب با ھم گره ": از ھمان جا -  ٢

چطور علیھ نظام نوین جمھوری ! او مرستیال بگو": ھمین را عربده میکرد، خورده بود و پاھایش از ھم فاصلھ داشت

  "! قیام میکردید؟ برقش بده

   ٢٠١١جنوری  ١۶تاریخ  ١٣۶شماره ، سایت انترنتی کابل نات، کارنامۀ دروغ و ابتذال": مجید ضیاء -  ٣

نیمۀ دوم  ١٣٨شاھد دیگر بر اعمال صمد ازھر حکایت محترم ضیأ ناصری؛ کابل نات شماره : داؤد ملکیار - ۴

   ٢٠١١فبروری 

  

   



نوشتۀ آقای " کودتای نامنھاد میوندوال"کھ سلایر خواننده گان محترم سایت ھای انترنتی توجھ فرموده خواھند بود 

زیر پوشش تاریخ ، کھ سر تا پا تبلیغاتِ سیاسی استوار بر مدارک و روایات جعلی و سازمان داده شده بود، مھرین

نوشتھ ھای ، ای دگر ھم آستین ھا را باال زده عده ، در پھلوی این نوشتھ. نگاری؛ در سایت کابل نات منتشر گردید

 . منتشر ساختند، دی شان را با اضافات و حواشی کھ بیشترین آنھا توأم با اتھامات و ناسزاھا نیز بودندتائی

نشر جوابیۀ مرا کھ جز تردید جسورانھ و پاکیزۀ اتھامات و جعلیات ، آقای ایشور داس مدیر مسؤول سایت کابل نات

ً تحتِ ، اما با دریغ کھ پس از نشر شش قسمت .با تردد پذیرفتند، چیزی نبوده فاقد فحش و ناسزای متقابل بود احتماال

  . از انتشار ادامۀ آن جوابیھ انکار ورزیدند، فشارھایی

پیشینۀ نھ چندان ، آقای ایشورداس کھ دست اندر کار پیشبرد یک کار عظیم فرھنگی می باشند با این تصمیم شان

  . گوارایی در مدیریت رسانھ یی بھ جا گذاشتند

را بھ اثبات ، نادرستی ادعاھا و ھر آنچھ بنام مدارک و اسناد ارائھ شده بودند، سخنامۀ بنده کھ تا اینجاپا، بھ ھر حال

ً بھ جاھای بسیار حساس و فیصلھ کن قدم ، و قناعت و تائید خواننده گان ارجمند را با خود داشتھ است، رسانیده متدرجا

ً رد و نقش بر آب ، چاگل وفادار عنوان گردیده بودنددر بخش ھفتم تمام ادعا ھای کھ از زبان پا. نھاده است کامال

ما بھ ، درین بخش ھشتم. )تردید آن ادعاھا صراحت کامل داشت، حتی در گفتار ثبت شده گی خود وفادار( گردیدند

باز می مشت ھا . میرسیم، بطالن کامل آن ھمھ جعلیات سازمان داده شده و بھ نقطۀ پایانی بازیی کھ بھ راه انداختھ اند

ً و قاطعانھ افشاء می گردد، شوند و این توطئۀ سازمان داده شده گسترده گی  با، موضوع، در بخش ھای بعدی. کامال

  . خواھد گرفت بین قرار  بیشتر زیر ذره

  

 ٨بخش 

   

ِ کوچکِ بخش ھشتم در نوشتۀ آقای مھرین  بعد از چند سطر . میباشد" میوندوال کشتھ شده است"، عنوان

  : بھ تناقضات در گفتارھا میرود و در آغاز این قسمت مینویسد، عمومیات

کھ ما برخالف رسم معمول و بھ ویژه برخالف شیوه ھای ، خواننده در صفحات پیشین توجھ می نماید"

بیشترین و مفصل ترین صحبت ھا را ، سانسور آمیز و رجوع بھ گواھی مدارک یک جانبھ و یا ناقص

صمد ، مانند سخنان محمد حسن شرق. یت با میوندوال عمل کرده اندکھ در ضد، از اشخاصی آوردیم

  ." پاچا گل وفادار، صدیق واحدی، عیسی نورزاد، ازھر



بھ این اعتراف ، ببینید در ابتدای ھمین بخشی کھ گویا در آن اثبات میکند کھ میوندوال بھ قتل رسیده است

د شیوه ھای سانسور و رجوع بھ گواھی جانانھ می پردازد کھ رسم معمول در چنین موارد بکار بر

یعنی آنھایی کھ تا کنون نوشتھ اند کار شان مطابق بھ ھمان رسم . مدارک یک جانبھ و ناقص بوده است

و یا ناقص ) خصمانھ( بوده برای توجیھ اتھام و خواباندن حریف از مدارک یک جانبھ، و شیوۀ معمول

اما کار آقای مھرین . بکاربرد سانسور مجال نداده اند آرا و نظریات طرف مقابل را با، استفاده کرده

بیشترین و مفصل ترین صحبت ھا را از اشخاصی "بخاطری کھ او  –گویا یک سر و گردن باالتر است 

  )١." (آورده است کھ در ضدیت با میوندوال عمل کرده اند

ً این نویسندۀ محترم بیطرفانھ رد پای حقایق قضیھ را میگرف با امانت داری اسناد و ، تای کاش واقعا

دور از تعصب و ایدئولوژی زده گی بھ تجزیھ و تحلیل مدارک و داده ھا ، مدارک را گردآوری می نمود

با تأسف نویسنده با استفاده . نمی لغزید" رسم معمول و شیوه ھای سانسور"می پرداخت و خود بھ ھمان 

ِ تلقین شده و دیکتھ شده و تحریف سخنان اشخاص طرف مصاحبھ و تصرف ، از اظھارات غرض آلود

این ھدف از قبل  -تالش پیھم برای استفاده از قرینھ ھای جعلی در راستای اتھام زنی علیھ صمد ازھر

نشانھ گرفتھ شده؛ آشکارا در صف ھمان نویسنده گان و محققینی قرار گرفتھ است کھ با نوشتن آن 

این محقـق ما حتی در بـکار برد . فاصلھ نمایش دھد پاراگرافِ باال خواسـتھ بـود خود را از آنھا در

اگر برای حفظ ظاھر ھم . ترمنولوژی ھم نتوانستھ است از موضعگیری سیاسی و ضدیتش خودرا برھاند

اشخاصی کھ "را بجای " مؤظفین مرتبط با قضیھ"یا " کارمندان حکومتی"می توانست اصطالح ، بوده

  . ھ کار گیردب" در ضدیت با میوندوال عمل کرده اند

اشخاصی کھ با آنھا مصاحبھ . آقای مھرین در رابطھ با مصاحبھ ھا از تناقض گویی ھا یادآوری میکند

عده ای از اشخاص طرف . ھر کدام دارای عقاید و مواضع مختلف بوده اند، صورت گرفتھ است

و شماری  ،و دوستان شخصی یا فامیلی مصاحبھ کننده) چون عمھ و پدر( اعضای فامیل، مصاحبھ

  ." در ضدیت با میوندوال عمل کرده اند"آنھایی اند کھ بھ ادعای آقای مھرین 

بخاطری ، صحبت ھا و ادعاھای اقارب و دوستان مصاحبھ کننده برای نویسندۀ محترم محل سوال نیستند

صی اشخا" کھ وی ھمھ را در یک ردیفِ ، اما در مورد بقیھ. کھ مطابق نیاز و فرمایش صحبت کرده اند

تفھیم و سمت دادن ، مصاحبھ کننده با تلقین، جا داده است" کھ در ضدیت با میوندوال عمل کرده اند

ھراس و ، و با استفاده از نقاط ضعیف کرکتر، گزیده شده اشخاص طرف مصاحبھ بھ سوی ھدفِ قبالً 

و مطابق بھ  آنھا را در موقعیتی قرار داده است کھ در ضدیت با دگراندیش، تفاوت ھای عقیدتی شان



ً تناقض گویی ھا بھ وجود . خواست او اظھارات نادرست و غیر واقعی بنمایند در چنین وضعی طبیعتا

  . آیند می

. نیست، از حق و حقیقت نھ گذشتن کار ھر بزدل اپورتونیست کھ برابر با رنگ محیط رنگ بدل میکند

یا دروغ پراگنی ھا در گفتار و نوشتھ تناقضات . عقیده و وجدان پاک میخواھد، این نوع پایداری ایمان

ً بعد از شکست جنبش چپ دموکراتیک. ھای فرصت طلبان قابل تعجب نیست مخالفین با استفاده ، خاصة

ُرصت ، از فضای خصمانۀ ضد آن نھضت بھ انواع و اقسام دروغ بافی ھا و جعلیات پرداختند و این را ف

ورتونیست ھای مربوط بھ خود این نھضت نیز پیش خوبی برای آب کردن عقده ھای شان یافتند حتی اپ

ھر کدام آنھا نان شان را پختھ ، بھ گفتۀ معروف در تنور گرم. از پیش در تبرای خود اوراق سیاه کردند

، این اظھارات من بھ معنی انکار از اشتباھات و جنایاتی کھ از نام این نھضت ارتکاب گردیده( .اند

ً خصلت متلون و بالنتیجھ متضاد میداشتھ ، بھ ھای چنین اشخاصمواد بدست آمده از مصاح) نیست طبیعتا

کھ آقای مھرین بھ آنھا اشاره میکند ناشی از ، موجودیت تناقضات در گفتار مصاحبھ شده گان. باشند

ھمین نیت مصاحبھ کننده برای کشانیدن شخص طرف مصاحبھ بھ ھدف گزیده شده و استفادۀ سوء از 

وقتی ھمھ راست میگویند تناقضی بھ . موضع و تفاوت عقیدتی او می باشدتلون ، ضعف نفس، خوف

ً گفتار یکی متناقض آن دگر واقع میگردد، اما وقتی دروغی سرھم می بندند. میان نمی آید   . حتما

با ، وقتی در موقعیتی قرار میگیرند کھ میترسند مورد سوء ظن واقع شوند! برگردیم بھ مصاحبھ ھا

یختاندن اشک تمساح تالش میورزند خودرا در جایگاه موسیچھ ھای بی گناه جا زده توسل بھ دروغ و ر

  . دگران را در محل بدگمانی قرار دھند

، تالش مصاحبھ کننده برای مقلوب ساختن و جعل حقایق، ماھیت این مصاحبھ ھا، در بخش ھای گذشتھ

غ بافی ھا بھ میان آمده اند؛ بر مال نادرستی و دوری اظھارات از منطق سالم و تناقضاتی کھ بنا بر درو

خوانندۀ محترم با مرور دوباره بر آنھا . و افتراآت و دروغ پراگنی ھا رسوا و برھنھ ساختھ شده اند

قضاوت ، صورت گرفتھ اند" مدارک"میتواند بر ادعا ھای مھرین درین بخش کھ با استناد بر ھمان 

کھ بھ علت جعل و دروغ بھ  –تناقضات در گفتارھا بھ جای نتیجھ گیری درست از موجود شدن . نماید

  . آقای مھرین نتایج معکوس را بھ خورد خواننده میدھد –میان آمده اند 

ً بر درستی اظھارات شک ایجاد می شود، زمانی کھ تناقض گفتار بھ میان می آید تشخیص درست . حتما

نادرست بھ دالیل مادی ضرورت  سره کردن و یافتن راست از. بسا اوقات مشکل میشود، از نادرست

دور از منطق و بعید از واقعیت ھای روزمره برای ، جعلی، ولی اظھارات و روایات غیر مستند. دارد

جانبداری نمی کنند و عادالنھ می نویسند؛ خیلی ھم دشوار ، انسان ھایی کھ علمی و منطقی می اندیشند



از لحاظ تقوی نفسی و ) دعی یا مدعی علیھم( یک نظر اجمالی بھ گذشتۀ شخص، در عین حال. نیست

توسل بھ توطئھ یا اجتناب از اشتراک در توطئھ ھای ، ایده و عقیدۀ سیاسی، کارکردھای رسمی، سیاسی

سیاسی یا چاه کنی برای دگران و کوبیدن مستمندان یا دستگیری از آنھا؛ میتواند خواننده یا شنونده را 

، ت کرده اند تا بھ وقت مرگ از آن خوی بد دوری جستھ نمی توانندآنھایی کھ بھ توطئھ عاد. کمک نماید

  . مکرر در مکرر بھ آن عمل دست میزنند

جناب مھرین نیز مانند بسیاری از نویسنده گان و مدعیان تاریخ نویسی ھمواره احکام عمومی صادر 

قضایی و ، یاعم از بخش ھای تقنین، کارمندان و مامورین دولت. کھ خالف انصاف است، میکنند

عقاید و ، متشکل اند از اقشار مختلف دارای افکار، اجرائی؛ و منجملھ کارمندان خدمات ملکی و امنیتی

موجودیت یا عضویت آنھا در یک دستگاه بدین معنی بوده نمی تواند کھ ھمۀ شان . دلچسپی ھای متفاوت

کس متعلق بھ خودش است و بھ وجدان ھر. عقاید و دلچسپی ھای شان را یگانھ گی بخشیده اند، افکار

بودن شماری از . دوستان و ھمکاران سرایت نمی کند، ھمین دلیل مسئولیت فردی میباشد و بھ خانواده

ً خالف اراده و برای یافتن بخور نمیری در جایی قرار ، کارمندان مشخص در یک دستگاه فاسد کھ اکثرا

  . و ھمکاران دگر نیستبھ معنی موافقت با تمام اعمال کارمندان ، گرفتھ اند

از ھمان نظر اول میتوان ، را در نظر بگیریم، ھرگاه پارلمان اول بعد از اشغال افغانستان توسط امریکا

ضد ترقی و عقب گرا ، عناصر ضد دموکراسی، ادعا کرد کھ یک پارلمان مرکب از جنگ ساالران

ترقی خواه و پیشرو انکار ، راتاما نمی توان در آن میان از موجودیت شماری از عناصر دموک. بود

در صورتی کھ در مورد این استثنا ھا چنان قضاوت شود کھ چون در کنار آن دگران نشستھ . ورزید

ً عادالنھ نخواھد بود، پس در جنایات یا فساد آنھا شریک اند، اند   . قطعا

  . است بھ تکرار نشستھ، آقای مھرین درین جا باز ھم در سوء تعبیر از سخنان دکتور شرق

در آن صورت داؤود خان او را کشتھ ، اگر میوندوال خود کشی نکرده باشد"این سخنان دکتور شرق کھ 

ً نوشتھ ام مفھوم بسیار واضح دارد ، "چیزی بی بازخواست نمی ماند، در غیر آن  –ھمان طوری کھ قبال

داؤدخان دور نمی ماند اگر چنین نمی بود از بازخواست ، بدین معنی کھ میوندوال خود کشی کرده است

شتھ است، و اگر کسی ادعای غیر ازین دارد ُ اما می بینیم . بھ این مفھوم است کھ گویا داؤد خان اورا ک

  . چھ گونھ سوء تعبیر میشود، کھ از آن

ولی استدالل . مکرر میکنم کھ من نھ وکیل مدافع دکتور شرق استم و نھ در صدد دفاع از ایشان میباشم

، ببینید با این نوع ترجمھ ھا از اظھارات اشخاص. لیھ ھر کی باشد باید رسوا ساختھ شوندھای بی پایھ ع



تمجید " عالمانھ"ھواداران برای شان کف میزنند و از چنین کاوش ھای ، خواننده را بھ گمراھی میبرند

نوشتھ بود چون بلی خوانندۀ محترم این استدالل بسیار شبیھ بھ استدالل عبدالقادر قاضی است کھ . میکنند

ً نمی داند کھ خودکشی بوده یا قتل لھذا ازھر بھ قتل اعتراف میکند و  . . .  ،ازھر گفتھ است کھ دقیقا

  . معنی آن این است کھ او را ازھر کشتھ است

برائت دھی فیض محمد وزیر داخلھ ، آقای مھرین این سخن مرا کھ قدیر نورستانی اختیار دار اصلی بود

آیا اتھامی بھ او راجع بوده یا است؟ من از مقام ! ائت دھی از چھ جرمی آقای مھرین؟بر. تعبیر میکند

اما یک نوع تقسیم قدرت مفھوم شده میان کارھای وزیر داخلھ و قوماندان . باالتر وزیر انکار ندارم

ً مسئولیت ساحۀ ملکی ر. عمومی ژاندارم و پولیس ھمیشھ و از ادوار گذشتھ وجود داشت ا وزیر عمدتا

پالیسی سلطنت بر . )در آن زمان والی ھای والیات تحت اثر وزارت داخلھ قرار داشتند( بر عھده داشت

ھمین اصل استوار بود کھ باید درین وزارت کھ برقراری نظم و امنیت سراسری کشور بھ آن ارتباط 

داشتن در رأس  قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس با قرار. دوگانھ گی قدرت وجود داشتھ باشد، داشت

ھم مسئولیت و ھم مؤثریت بیشتر در تأمین و حفظ امن ، قطعات مسلح و تمام شعبات و کارمندان پولیس

بھ ھمین دلیل در تمام ادوار مقام وزیر بصورت سمبولیک باالتر بوده . و نظم عامھ در کشور داشت

رش از استقالل عمل قدرت واقعی در دست قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس بوده در ساحۀ کا

ً با شاه در تماس . برخوردار میبود چنانچھ در زمان شاه قوماندان ھای عمومی ژاندارم و پولیس مستقیما

ً تقدیم حضور میکردند این قوماندان ھا ھمیشھ از جنرال ھای . بوده گزارش ھای خودرا مستقیما

در زمان . یز قرار می داشتندنھ از پولیس تعیین میگردیدند کھ طرف حمایت سردار ولی ن، عسکری

ً قدیر خان در عین حال توانستھ بود خود را . جمھوریت داؤد خان نیزوضع بھ ھمین منوال بود عالوة

  . بھ ھمین دالیل او کل اختیار بود. خیلی زیاد بھ رھبر نزدیک و طرف اعتماد او قرار دھد

  : آقای مھرین می نویسد

ً در جریان تحق" امکان ندارد ، یق حضور داشت و رئیس ھیأت تحقیق ھم بوداما صمد ازھر کھ شخصا

و گرفتن ژست ھای مخالفت آمیز ، دلیل انکار از اِعمال شکنجھ. کھ شکنجھ در غیاب او عملی شده باشد

  ." در چھرۀ مور نمایش میدھند، از ھمان نیاز ژست ھای حاکی است کھ مارھای دیروزینھ، با شکنجھ

، ند کھ گویا ازاین اظھارات من کھ ما میوندوال را شکنجھ نکرده ایمآقای مھرین چنان تمثیل می ک

متعجب شده است و میکوشد با تھ و باال کردن جمالت و لفاظی ھا این نظر خود را کھ میوندوال شکنجھ 

او باز ھم . بر خواننده تحمیل نماید، شده و این شکنجھ توسط ازھر یا در محضر او صورت گرفتھ

را با فرھنگی کھ شایستۀ ) ازھر( ھدفشکھ در مقام تمثیل تاریخ نویسی قرار دارد و فراموش کرده است 



من در جریان تحقیق میوندوال کھ . بھ مار و مور تشبیھ میکند، نیست" استاد"و " محقق"، "مورخ"یک 

ھمیشھ حاضر بوده ام و او نھ تنھا شکنجھ نشده بود بلکھ ھیچ گونھ ، در وزارت داخلھ صورت میگرفت

درفتاری یا بد گفتاری نیز بعمل نیامده و بالعکس با او پیش آمد نھایت عالی احترام کارانھ صورت ب

مسئولش ازھر نمی ، اگر چنین رویھ و رفتار نیک با فرھنگ و معتقدات کسی خوانش ندارد. گرفتھ بود

  . باشد

  : میکند مھرین باز ھم با الفاظ چنین بازی

و ش  ما بای  د ھی  أت . میون  دوال ی  ک شخص  یت مل  ی اس  ت: خ  ان گف  تمب  ھ ق  دیر "ازھ  ر م  دعی اس  ت ک  ھ م  ن "

آی ا ای ن ادع ا در تن اقض ب ا واقعی ت برداش ت سیاس ی و باورھ ای ازھ ر نیس ت؟ ." بزرگ تر را تعیین کنی د

، او را جاس وس امریک ا، ازھر بنا بر ک دام منط ق میون دوال را شخص یت مل ی م ی پنداش ت؟ در آن ھنگ ام

  ." می نامیدند ضد کمونیسم و خائن کودتاچی

ب رای ھی أت ، ض د کمونیس م و ی ا کودت ا گ ر ب وده ی ا نب وده، اگ ر میون دوال جاس وس امریک ا! جن اب مھ رین

ً در اتھام بھ توطئۀ کودتا معرفی شده بود ازھر نھ بھ ص ورت ش فاھی و ن ھ کتب ی ک دام اتھ ام . تحقیق صرفا

اینک  ھ در جامع  ھ در م   ورد . س  تدگ  ری را علی  ھ او وارد ک  رده و ن  ھ ب  ھ جن  اب مھ  رین اظھ  ار داش  تھ ا
ی ا ، یا وسایل اطالعات جمعی مطالبی را از رامپ ارتس نق ل ک رده بودن د، میوندوال چھ افواه وجود داشت

س ی آی ای و ، داؤد خان از او چھ برداشت داشت؛ اینھا دگر بھ ازھر چ ھ ارتب اط دارن د؟ درد رامپ ارتس
  داؤد را چرا باید از ازھر کشید؟

  : بیشتر را مرور میکنیم انشا پردازی ھای

صبح  ۴یا  ٣شب الی ساعت  ٩آیا تحقیقی کھ از ساعت ، سزاوار پرسش است، با خواندن این سخنان"

با آن کھ ازھر نگفتھ . رعایت شد" احترام"ابراز احترام بھ آن شخصیت ملی بود؟ آیا آن ، دوام میافت

اما سالھا پیش از ! ! د و کلچھ پذیرایی شدتا صبح با قن، است کھ از آن مرد بیمار و نحیف و روزه دار

من ھدایت دادم تا ": ندطریق یک برنامۀ تلویزیونی عده یی از ایرانی ھای شھر کسل آلمان گفتھ بود

درینجا دل آدم میخواھد ، "انسانی و مطابق با موازین حقوق بین المللی باشد، تحقیق باید دموکراتیک

  "چھ میتوانست باشد، ال میشدبپرسد کھ اگر تحقیق غیر انسانی اِعم

از ابتدا تا انتھای نوشتۀ مھرین شاھد آنیم کھ بدون دلیل و یا صرف برین بنیاد کھ چون آن رژیم 

باز ھم ببینید کھ نھ بھ مثابۀ یک تاریخ . اصرار برین دارد کھ میوندوال شکنجھ شده است، استبدادی بود



بھتان و حتی  –اوردن حریف از ارتکاب ھیچ عملی نویس بلکھ بمثابۀ رقیب سیاسیی کھ برای از پا در
بر خواننده تأثیر روانی وارد و ذھن ، خواستھ است با بکار برد کلمات احساساتی، ابا نمی ورزد توطئھ

  . اورا برای پذیرش ادعایش آماده گرداند

ان ما بود با آنچھ در تو، اگر نتوانستھ بودیم از میوندوال با قند و کلچھ پذیرائی کنیم! جناب مھرین

اگر کلچھ . احساس مسئولیت انسانی انجامش دادیم و آن عبارت از پیش آمد احترام کارانھ و انسانی بود

تحقیق بھ دلیلی شبانھ صورت میگرفت کھ ماه رمضان . نداشتیم از تقدیم چای و قند صرفھ نکرده بودیم

اگر این تحقیق در جریان روز . شد بود و بعد از فراغت از روزه افطاری و تراویح بھ آن پرداختھ می

ً شما واویال سر می دادید کھ آن انسان بیچارۀ روزه دار را در ساعات روزه  صورت گرفتھ بود یقینا

  . داری و بی حوصلھ گی تحت بازپرس قرار داده بودند

من ھدایت دادم تحقیق "در شھر کاسل گفتھ ام کھ ، ر یک پروگرام تلویزیونیدبلی سالھا پیش 

اینکھ ضمیر . حقیقت دارد این کامالً ." انسانی و مطابق با موازین حقوق بین المللی باشد، کراتیکدمو

جناب مھرین پذیرفتھ نمی تواند کھ چنین انسان ھایی با چنین صفات و سجایا ھم میتوانند در میان 

ا از عقب عینک آنھایی کھ دنیا ر. این دگر مربوط بھ خود شان است، افسران پولیس وجود داشتھ باشند

ھای سیاه نگاه نمی کنند یکی نھ کھ شمار زیادی از افسران متصف بھ چنین اوصاف را دیده و یافتھ 

  . میتوانند

در برابر این اظھاری کھ از زبان من نقل شده است ، اما چون برای مھرین چنین حقیقتی پذیرفتنی نیست

تسلط خودرا بر اعصاب از دست ، "ت داشتماز شکنجھ بدم می آمد بھمین لحاظ از مسلک پولیسی نفر"

پس این . داده باز ھم فراموش کرده است کھ میخواست تاریخ بنویسد و باید بیطرفی را رعایت میکرد

  : کلمات مروارید گونھ را پھلوی ھم قرار میدھد

یق کار دیگری در طی روزھای تحق، آیا غیر از انجام وظایف شکنجھ آمیز. اما واقعیت چھ گونھ است"

با اشاره یی بھ سال ! بود کھ از وظیفھ پولیسی استعفا دادی؟" نفرت"آن محبوسین وجود داشت؟ ھمان 

آیا از شکنجھ و ، ھای پس از کودتای ثور کھ ازھر و حزب او دست باز تر در ادارۀ امور یافتند

  "عذابدھی مخالفین و بی گناھان کاستھ شد و یا دامنۀ آن گستره تر شد؟

تاریخ بنویسد و بھ سال ھای بعد از کودتای ، خواستھ است با لفاظی و استعمال کلمات موھننویسنده باز 

کھ ھیچ ارتباطی با موضوع میوندوال ندارد و بدون آنکھ سھم مرا در کدام کج روشی یا تقصیر ، ثور

  . میرود و بھ تاخت و تاز بسیار شخصی و با ضمیر مفرد مخاطب می پردازد، یادآور شود



؟ گذشتۀ من باال تر از تصور شما ! آن را کھ حساب پاک است از محاسبھ چھ باک است! رینآقای مھ

اگر چند قرآن خور . نھ در رشوه و فساد آغشتھ بودم، نھ دستم بھ خون آلوده بوده. پاک و صیقلی است

ن شبیھ شاھدان ناحق ساحۀ محاکم والیت کابل کھ پیشۀ شان شھادت ناحق با گذاشتن دست باالی قرآ

  . برای خودشان گردن بستھ گی و خفت کمایی میکنند، در مورد من دست بھ افترا میزنند، است

ایرانی نھ بلکھ افغانی و از خودم بود کھ نام ، اما آن پروگرام تلویزیونی کھ پیشتر بھ آن اشاره شد

ن آن پروگرام نسبت داد. بود و ثبت تمام پروگرام آن شب ھنوز ھم نزدم موجود است" ھنداره"پروگرام 

نیز از ھمان نوع جعلیات مدارک است کھ ملکیار و " توده یی ھا"بھ ایرانی ھا و یا چنانکھ گفتھ اند 

  . مھرین در ان تخصص یافتھ اند

این طفره رفتن از پاسخ ، وقتی آدم دروغ را رد میکند. مھرین مرا بھ طفره رفتن از پاسخ متھم می سازد

اجی فقیر کھ با سیف الرحمن یکجا آورده شده و ازھر اورا با سیلی زده من کھ گفتم این ادعای ح. نیست

در نتیجۀ اعترافات بعدی سیف الرحمن و ، گرفتاری وی و شماری دگر. از بنیاد دروغ است، است

پس در آن وقتی کھ سیف الرحمن تازه دستگیر شده و ھنوز ھمکارانش را . مرستیال صورت گرفتھ بود

  چھ گونھ شده میتوانست با سیف الرحمن یکجا آورده شده باشد؟ ، آن گرفتار گردند نام نبرده تا بر اساس

ً نوشتھ ام ً طرح کرده گی ، چون آقای مھرین ھمان طوری کھ قبال آنقدر پس و پیش میرود و مسایل قبال

 درینجا باز، را بارھا از سرمی گیرد تا در روان سرگردان ساختھ شدۀ خواننده نظریھ اش راحک نماید

، من کھ در بخش ششم بھ این موضوع بھ تفصیل پرداختھ ام. بھ داستان شکنجۀ مرستیال پرداختھ است

مرستیال چند ، اما خالف ادعای مھرین. نمیخواھم با تکرار مکررات مثنوی را صد من کاغذ بسازم

شت و رو سیاه کرده از زندان با خود آورده بود و در آن  سطر نھ بلکھ یک درجن کاغذ نیم تختھ یی را پُ

اکثریت گیر و گرفت ھای بعدی . از جریان تماس ھا و مالقات ھا با ذکر نام ھا تفصیل ارائھ کرده بود

چون من شاھد بالفعل صحنھ ای بوده ام کھ . ھمھ بر اساس ھمین اعترافات مرستیال صورت گرفتھ بود

کھ تا آن وقت کدام بدرفتاری با وی این را با تمام اطمینان میتوانم بگویم ، مرستیال در آن اعتراف کرد

مورد آزار قرار ، این ھم از تصور بعید است کھ بعد از آنھمھ اعترافات تفصیلی. صورت نگرفتھ بود

شکنجھ گر ": چنانچھ مینویسد، اما اگر آقای مھرین آن صحبت مرا با مرستیال شکنجھ میداند. گرفتھ باشد

، این دگر جزئی از ھمان شیوۀ پژوھش، "ستفاده میکندگاھی از زبان و گاھی از چوب و مشت و لگد ا

  . استدالل و منطق بخصوص خودش است، تاریخ نویسی

آن اعضای کمیتھ مرکزی کھ ھر شب در اتاق ھای تحقیق پرسھ میزدند و بمثابۀ سمبول ھای دلھره و 

شان فقط یک  ھر کدام، وقتی امروز ھر کدام شان ادعا میکنند کھ خدا نکند، غضب نمایان می گشتند



بھ وزارت داخلھ تشریف برده اند و ادعا میکنند کھ گویا میوندوال یا مرستیال ، یک بار بنا بھ دلیلی

در بازجویی میوندوال ھمیشھ خودم . شکنجھ شده بود؛ بھ اصطالح ایرانی ھا آدم شاخ در می آورد

ا اولی حتی با صدای ب. حضور داشتھ ام و از حضورم در صحنۀ اعتراف مرستیال ھم حکایت نمودم

  . بلند حرف زده نشده است و با دومی ھم چنانچھ گفتم دلیلی برای بدرفتاری وجود داشتھ نمی تواند

  : مھرین مینویسد

مدعی است کھ میوندول را دو بار در جریان تحقیق ، صمد ازھر طی صحبت با جناب داؤود ملکیار"

آن ادعا را ، ا و مسؤولیت او در مقام ریاست تحقیقتاریخ امضأ ھ، در حالی کھ اسناد تحقیق! دیده است

ھنگامی کھ میوندوال . او بیشترین اوقات تحقیق را درحال نظارت بر میوندوال بوده است. تکذیب میکند

در چند شب گذشتھ  محمد اکرم خان را جدیداً "در پاسخ ازھر مینویسد کھ  ١۶در ورق دارای شمارۀ 

عدم انتشار . کھ رئیس ھیأت تحقیق چندین شب او را میدیده است از آن ھم حاکی است ،."معرفی شدم

  ." ھمھ اوراق تحقیق نیز این ادعای ازھر را تردید میکند

از زمان قضیۀ میوندوال تا زمانی کھ در جواب مصطفی رسولی نوشتھ ای را انتشار دادم بیشتر از 

سالیان درازی سپری شده ، یادم نیستکھ تاریخش ب، بیست سال و تا زمانی کھ با ملکیار صحبت کرده ام

ً بعضی جزئیات بھ فراموشی رفتھ بود اینکھ از میوندوال دو شب تحقیق صورت گرفتھ یا سھ . و یقینا

ً کدام تأثیری بر رویداد قضیھ داشتھ نمی ، و اینکھ فاصلھ میان بار اول و دوم چند روز بوده، شب قطعا

ً بیاد دارم اینس. تواند ، ت کھ بعد از صحبت شفاھیی کھ در شب اول با میوندوال داشتیماما آنچھ را مسلما

برای ادامۀ تحقیق ھمواره مطالبۀ ادلھ میکردیم و بھ ھمین دلیل چند روزی از آوردن میوندوال بھ 

  . وزارت داخلھ بغرض بازجویی ابا ورزیدیم

در برابر  ١٣۵٢میزان  ۵تاریخ  ١٣قراریکھ در اوراق انتشار یافتۀ تحقیق دیده میشود در ورق شماره 

  : این سوال کھ

  ! شاغلی میوندوال"

با استفاده از جوابات قبلی شما پرسیده میشود اگر دید و وادید و مالقات شما با صاحب منصبان خورد 

ً ممکن در روشن شدن حقایق موضوع توضیحات الزم  رتبھ و عالی رتبھ برویت شواھد ثابت شود بعدا

  . ارائھ نمائید

  "  ١٣۵٢/  ٧/  ۵تحقیق تاریخ امضای ھیأت 



  : میوندوال در پاسخ چنین مینویسد

  ! محترما" 

پیشتر در باره دو نفر یعنی مرستیال و عبدالرزاق خان پرسان کردید من جواب دادم کھ با آنھا شما 
اگر کدام کسی دیگری ھم مورد نظر شما باشد سوال کنید بشما معلوم است کھ بمن  ارتباطی نداشتھ ام

شد توسط دو پیغام کھ من پاسپورت گرفتھ و خارج بروم من ازین قضایا خبر نداشتم و حسب  توصیھ

وعده رئیس صاحب دولت من منتظر بودم کھ سھمی در ھمکاری با رژیم جدید بگیرم ولی اکنون برای 

کھ  قضاوت و حق بینی شما عقیده دارم کھ میتوانید حقیقت را دریابید من بھمن دسیسھ ایجاد شده است 

  . نام من بھ ناحق درین موضوعیکھ نمیدانم چگونھ است پیچانیده میشود

  "امضاء میوندوال

در بارۀ مرستیال و عبدالرزاق خان از  صرفاً ، )١٣( و این شماره ١٣۵٢میزان  ۵تا این تاریخ ! ببینید

  : ازین سوال و جواب بھ صراحت مشھود است کھ. او پرسیده شده است

در بارۀ اکرم ھم ( .پرسیده نشده است، غیر از آن دو نفربارۀ شخص دیگری  تا این دم از او در -
  ) پرسیده نھ شده

  )با اکرم ھم مواجھ گردانیده نھ شده( .با کسی مواجھ ساختھ نشده است -

من بھ قضاوت و حق بینی شما عقیده دارم کھ میتوانید حقیقت را دریابید کھ نام من "این جملۀ میوندوال  -

بھ وضاحتِ تمام گویای این واقعیت ." رین موضوعی کھ نمیدانم چگونھ است پیچانیده میشودبھ ناحق د

مطمئن است کھ ھیأت اعتماد میوندوال را جلب کرده و او ، است کھ برخورد دقیق و سالم ھیأت تحقیق
  . در جھت یافتن حقیقت کار میکند

  : خوب دقت کنید. اشدمیب ١٣۵٢میزان  ٨است کھ تاریخش  ١۴شماره ، ورق بعدی تحقیق

پرسش و . میزان است ٨است تاریخش  ١۴آن کھ شماره  متصلمیزان و ورق  ۵ تاریخش ١٣ ورق

  : پاسخ این ورق چنین است

  ! شاغلی میوندوال"



ً خود شما اظھار داشتید کھ دالیل کافی غرض اثبات علیھ شما موجود است و عالوه  طوریکھ شفاھا

کھ اگر  استماع نمودید را کھ دارای تمام صفات مکمل شھادت بود پیلوتمحمد اکرم نمودید کھ با اینکھ 

شھادت یک تن دیگر از رفقای متھم خود را استماع نمائید اینک بھ اثر خواستھ شما حاضر است و شما 

باید تحریر نمائید کھ این موضوع را بھ تلقین خویش در محکمھ ارائھ نکرده بلکھ از آرزوی خود شما 

  . اساس باید سند تحریری در زمینھ تحریر نمائیداست بھ این 

  . ١٣۵٢/ ٧/  ٨ ت تحقیقئامضای ھی

  ! محترما

چون شما فرمودید کھ از اشخاص متھم شھادتی علیھ من موجود است و میتوانید آنرا بمن بشنوانید من بھ 

چونکھ ) ضاام( و در محکمھ اعتراضی ندارم) امضا( شنیدن آواز ثبت شده این شھادت اعتراضی ندارم

  " ١٣۵٢/  ٧/  ٨میوندوال  یامضا. خواھش خود من بود

  : ن میدھد کھآ این ورق گواھی از

میزان برای  ٧و  ۶بھ تاریخ ھای ن دو ورق در می یابیم کھ آ با توجھ بھ شماره ھا و تاریخ ھا در -

  . تحقیق خواستھ نشده است

مواجھھ صورت  ھنوز میزان ۵ تاریخ ١٣شماره  دیدیم کھ در، تسلسل شماره ھا با در نظر داشت -
درین روز مواجھھ با اکرم صورت نشان دھندۀ آنست کھ  میزان ٨ تاریخ )١۴( شمارۀ بعدی و، نگرفتھ

  . گرفتھ است

در چند شب گذشتھ معرفی شده  میوندوال کھ اکرم پیلوت را جدیداً ) میزان ٨ھمین تاریخ ( پس این نوشتۀ

بلکھ . د کھ گویا چند شب قبل در وزارت داخلھ با او معرفی شده باشدبھ این معنی بوده نمی توان، است

پیش از ( یعنی از مدت کوتاه، مربوط بھ چند شب پیش، مقصودش این بوده کھ آشنایی او با اکرم نو بوده

  . بوده است) زندانی شدن



  

  : اما مھرین در تالش دگرگون سازی واقعیت ھا است

با مشاھدۀ آوردن ، لی کھ دیگر توان اندکی در جسم خویش داردمیزان در حا ٨میوندوال در شب "

سرانجام بھ خواست آن ھا لبیک گفتھ و با دل گریان بر ، دوبارۀ اکرم خان پیلوت و فشارھای پایان ناپذیر

، با پذیرش دستورھا و چیغ و فغان ھا. طقین تبسم حاکی از موفقیت و دستاورد می نشاندنلبان مست

باب طرح سواالت دیگر گشوده می ، برای مستنطقین مینویسد، ١۵در ورق شمارۀ را کھ " اعترافی"

از او در بارۀ بقیھ ھمکاران و شناسایی ھای ایشان و شخص اکرم خان  ١٧از جملھ در شمارۀ . شود

جسمی و روحی کھ انسان می تواند آن را ، اما میوندوال با وجود وضعیت صحی. پیلوت سوال می کنند

  : نویسد  وی می. دست بھ عملی زده است کھ تاریخی است ،در نظر آورد

  ." در چند شب گذشتھ آشنا شدم اکرم پیلوت را جدیداً "

و این چند شب اخیر آن دیداری است کھ میوندوال برای نخستین بار اکرم پیلوت را در وزارت داخلھ 

  ." نھ در منزل خویش، دیده بود

از پذیرا ساختن دستورھا و ازچیغ و فغان سخن ، میوندوالمھرین از توان اندک باقی مانده در جسم 

دگر دلیلی . اما بھ کدام دلیل؟ باز ھم جوابش ھمانا مراجعھ بھ خصلت استبدادی رژیم خواھد بود. میگوید

. میزان یاد میکند ٨اکرم در شب " دوبارۀ"در عین زمان با مھارت سحرآسا از آوردن . وجود ندارد

ی خواننده گان در مورد تاریخ ھا و شماره ھا استفاده برده دروغ شاخداری را میخواھد از عدم کنجکاو

: این را بھ خاطری می نویسد تا برای آن جملۀ میوندوال کھ نوشتھ است. بھ جای اصل واقعیت قرار دھد



ترجمۀ فرمایشی کھ گویا این آشنایی در چند شب گذشتھ ، "اکرم پیلوت را در چند شب گذشتھ آشنا شدم"

ً یکبار آنھم در ھمان شب کھ تاریخش . دست و پا کند، وزارت داخلھ بوده در  ٨در حالیکھ اکرم صرفا

این حقیقت در توضیحاتی کھ در باال ارائھ گردید . با میوندوال روبرو گردانیده شده است، میزان است

  . چون آفتاب نمایان است

است؟ این اگر سفسطھ و بازی با کلمات و  پس چھ، این اگر جعل نیست! توجھ کنید خواننده گان ارجمند

پس چھ است؟ این اگر شبیھ دوسیھ سازی جورج بوش و تونی بلیر بر ضد عراق نیست ، تاریخ ھا نیست

  ! پس چھ چیز میتواند باشد؟ چنین است سرنوشت تاریخ نگاری در کشور ما

او "ھای من دراوردی چون بھ ادعا، آقای مھرین بار دگر برای جلب دلسوزی و حمایت اخالقی خواننده

آوردن شاھد شکنجھ دیده و خواھشاتی چون ، مشت و لگد زدن ھا، دشنام دادن ھا، را با بیدار خوابی ھا

ً چند سطر بنویسید کھ ھمھ از بیدار خوابی رھایی بیابیم ورنھ ھمین بیدار خوابی ، میوندوال صاحب" لطفا

میخواھد نمایش دھد کھ " میزان نموده اند ٨/  ١۵وادار بھ نوشتن ورق شمارۀ ، است و ھمین شکنجھ ھا

اما دلیلی . نوشتھ است نتیجۀ آن شکنجھ ھا و بدرفتاری ھا بوده است ١۵آن اعترافی کھ در ورق شماره 

  . وجود ندارد –جز بدخلقی خودش  –برای ادعایش 

  : بیایید یک استدالل دیگر مھرین را بھ خوانش بگیریم

" خود کشی"برای آنکھ می داند و شاید پس از اعالن خبر . سخن نمیگوید ازھر از خود کشی میوندوال"

بنابر آن با . کھ آن ادعا تا چھ اندازه مسخره و رسوایی آمیز است، او بھ وسیلۀ نکتایی نیز می دانست

با یک تیر دو ھدف ، ١٣۵٢گذشت سال ھا و تجزیۀ مخالفت آمیز آن اتحاد و کار کرد ھای مشترک سال 

قدیرخان و خسربرۀ او عیسی نورزاد و ، ھرچھ شده"وی مدعی می شود کھ مسؤول . می گیردرا نشانھ 

توسط کسانی کشتھ شده باشد کھ مانند بچھ گک ھا دور داؤود ": و یا میگوید." بوده میتواند، خود داؤود

کشتھ ، رمی خواھد از یک طرف با کار برد کلمۀ اگ، وی با این سخنان پھلو دار." خان را گرفتھ بودند

اما برای این کھ ذھنیت غالب بر . شدن او را زیر سوال ببرد و از طرف دیگر از تایید قتل می گوید

قتل را بھ طرفداران داؤود ، منحرف کند، برداشت ھا یی را کھ او را قاتل میوندوال معرفی نموده اند

  ." یردو بھ این ترتیب با این تیر خود آنان را نشانھ می گ. خان پیوند می دھد

، بھ این دلیل است کھ ازھر نیز ھمان طوریکھ گفتھ شد، اینکھ ازھر از خودکشی میوندوال سخن نمیگوید

خود ازھر نھ امکان تحقیق در . از مقامات باالیی شنیده و خوانده است کھ میوندوال خودکشی کرده است

  . بارۀ صحت و سقم آن واقعھ داشت و نھ وظیفۀ او بود



با ھمان شیوۀ شناختھ شدۀ التقاطی الفاظ غیر ، من در بارۀ قدیر خان و عیسی خانباز ھم از گفتار 

من ھیچگاه این دو نفر را مورد اتھام . مربوط را بیرون کشیده برابر با مزاج خویش ترجمھ نموده است

نھ بلکھ گفتھ ام و باز ھم میگویم کھ در ساحۀ آنچھ در محبس میگذشت من نھ اطالعی و . قرار نداده ام

خودش مراقب آنجا بود و برای سھولت کارش ، قدیر خان بنا بھ اھمیت زندانیان. مسئولیتی داشتھ ام

کجای این ) ٢( .نجا گماشتھ بودآ در، مورد اعتماد ترین شخصش عیسی خان را کھ خسربره اش ھم بود

سی است؟ اگر سخن غلط یا بیجا است و در کجای آن قصد بار اندازی یا وارد آوردن اتھام قتل بر ک

فیض محمد قوماندان ژاندارم و پولیس میبود و قوماندان محبس نیز از مربوطین فامیلش ، بجای قدیر

چون مطابق آرزوی مھرین سخن گفتھ . مھرین جشنی برپا میکرد نھا نام میگرفتم؛ یقیناً آ و من از، میبود

آنچھ برای شان با ارزش . اردبرای او و یارانش حق و حقیقت ارزشی ند. بودم مرا در آغوش میگرفت

بخت با مھرین یاری نکرده قوماندان عمومی ، ولی درین تصادف. است دگر اندیشان را سیاه کردن است

قدیر خان؛ و ، منجملھ محبس، ژاندارم و پولیس با صالحیتِ قومانده و تماس دایمی با مسئولین پولیس

این ھم یک حقیقت آشکار است کھ ھیچ . بود زندانبان مورد اعتماد و عضو فامیلش عیسی خان نورزاد

این را نھ بھ منظور وارد . بدون اطالع و ارادۀ آنھا صورت گرفتھ نمی توانست، کاری درساحۀ زندانیان

می ، آوردن اتھام بلکھ بھ منظور رد اتھام بر کسانی کھ مھرین ھا با آنھا در خصومت قرار گرفتھ اند

اثباتی ، حق شناس و شرکا و تابعین و تبع تابعین، آریا، ل مھریندرین صورت اگر کسی از امثا. نویسم

ً . نھ ازھر، یا اصراری بر کشتھ شدن میوندوال دارند باید روی پرسش شان بسوی آن دو نفر باشد خاصة

و ھمچنان دیدن او ، عیسی خان از بازگشت او از وزارت داخلھ بھ محبس در شب اخیر تحقیقکھ 
  . اده استھنگام صرف سحری شھادت د

در آن صورت رو باید ، مطرح میسازد، البتھ اگر کسی احتمال قتل را بھ دلیل رقابت برای مقام و کرسی

  . نھ ازھر و پرچم، کھ یا در چنان کرسی ھا قرار داشتند و یا مطرح بودند، بسوی آنھایی گشتانده شود

اصطالحی ، ھ مسخره گرفتھ استکھ مھرین بارھا آنرا ب، "بچھ گک ھای دور داؤد خان"استعمال فقرۀ 

خورد ضابطان و بچھ گک ھای بی تجربۀ "او با . است کھ از سوی خان محمد خان بکار گرفتھ شده بود

وقتی خواننده تمام مصاحبھ را مکمل و بدون تصرفات جانبدارانھ . اظھار مخالفت مینمود" دور داؤد خان

  . داردچنین فقرات را غیر مربوط می پن، نشنود و یا نخواند

اما دالیل قوی برای قبول آن وجود دارد کھ ، من نمی خواھم بر احتمال خود کشی میوندوال پافشاری کنم

ً بھ آن خواھم پرداخت   . بعدا



ً آنھا اوراقی را ، عدم انتشار تمامی اوراق تحقیق ارتباطی با ازھر ندارد و کار مقامات عالیھ بود و منطقا

چنانچھ متأسفانھ از اعترافات . عتراف میوندوال ارتباط میگرفتجھت انتشار گزیده بودند کھ با ا

ً ھمان یک ورق منتشر شده است   . مرستیال نیز صرفا

  : گوید  وقتی مھرین می

کشتھ شدن او را زیر سوال ، می خواھد از یک طرف با کار برد کلمۀ اگر، وی با این سخنان پھلو دار"

اما برای این کھ ذھنیت غالب بر برداشت ھا یی را کھ او . ببرد و از طرف دیگر از تایید قتل می گوید

و بھ . قتل را بھ طرفداران داؤود خان پیوند می دھد، منحرف کند، را قاتل میوندوال معرفی نموده اند

  ." این ترتیب با این تیر خود آنان را نشانھ می گیرد

اگر کسی تاریخ مینویسد باید از ! نآفرین بر آقای مھری! این را میگویند تیز زبانی و آتش پارچھ گی

  ! چنین استادی آموزش گیرد

بلکھ این جناب استاد مھرین است کھ ، این ازھر نیست کھ با گفتار باال تیر را بھ مخالفان نشانھ میگیرد

جعل روایات و تالش ، درھم و برھم گردانیدن تاریخ ھا، پس و پیش کردن واژه ھا، از طریق لفاظی ھا

ساسات خواننده؛ در صدد بدست آوردن شادباش ھای ھم ردیفان و یاران ایدئولوژیکش برانگیختن اح

، بخاطر توجیھ بھتان و اتھام ناروای قتل علیھ کسانی کھ وی در جبھۀ مخالف سیاسی شان قرار دارد

  . میباشد

من با این حرف مھرین کھ داؤدخان از تمام گزارشات مطلع بود و انکشافات روزمره بھ اطالعش 

ً در چنین موارد مھم خودرا ، اگر بجای داؤد کسی دگر ھم میبود. رسانیده می شد کامال موافقم یقینا

  . این خصوصیت خوب یک زمامدار است و نمی شاید آنرا نکوھش کرد. پیوستھ آگاه نگھ میداشت

ھ عنوان می پردازد ب، بعد از آنکھ مھرین باز با کلماتی بازی میکند کھ حرف نوی در آن وجود ندارد

  . "میوندوال بھ قتل رسیده است": کوچک نوین بنام

کسیکھ در مقام مدعی قرار . ھرگاه مطالبی در نظر تان تکراری می آید گناه بنده نیست! خوانندۀ ارجمند

مکرر در مکرر بھ مکررات میرود و من ھم برای بی ، "اثر گران بھایش"برای مطول ساختن ، دارد

  . جبورم بھ آنھا بپردازمپاسخ نھ گذاشتن ادعاھا م



اما نمیگوید ، آقای مھرین در ابتدا حکم صادر میکند کھ میوندوال در محبس دھمزنگ بھ قتل رسیده

  : وی مینویسد. توسط کی؟ سپس دالیلش را عرضھ میدارد

 –میزان  ٨( ١۵شمارۀ ، )تردید -میزان ۵( ١٣اوراق دلخواه ھیأت تحقیق و دولت با شماره ھای "

 ١٢ - ١اما شماره ھای . انتشار یافتھ اند، )تکمیلی اعتراف جعلی/ میزان ٨( ١٧شمارۀ ، ")امھن اعتراف"

میوندوال شب ھا از محبس دھمزنگ بھ وزارت داخلھ برده شده و مورد بازپرسی و . منتشر نشده اند

ھیھ ورق تحقیق برمیاید کھ اعضای ھیأت تحقیق در پی ت ١٢ از عدم انتشار. شکنجھ قرار گرفتھ است

شمارۀ پیشین نیز او  ١٢حاکی از آن است کھ در  ١٣آوردن شمارۀ . اعتراف نامھ ھای جعلی بوده اند

خواستھ اند بگویند کھ وی چندین روز  ١٣در اوراق تحقیق شماره . اتھامات بی اساس را رد نموده است

شمارۀ " اعتراف نامھ"قلم و کاغذ خواست و " رضایت خود"اما حاال بھ ، انکار می کرد و چنین می گفت

  ." را نوشت) میزان ٨( ١۵

دلیل آن این بوده میتواند کھ انتخاب کننده گان اوراق در پی . منتشر نشده اند ١٢تا  ١بلی اوراق شماره 

، آخرین ورقی کھ نشان میدھد ھنوز اعترافی درمیان نیست. اوراق اعترافیھ بودند نھ نشر تمامی اوراق

طفره رفتھ از انتشار آنھا یاد نمی  ١٨و  ١۶، ١۴از انتشار اوراق شماره ولی نویسنده . است ١٣ورق 

  چرا؟. کند

میزان است نمایانگر آنست کھ میوندوال تازه با اکرم پیلوت  ٨کھ دارای تاریخ  ١۴بخاطری کھ ورق 

مواجھ شده و ھنوز ھم طالب شنیدن اعترافات ثبت شدۀ دگران است و این آن ادعای مھرین را کھ گویا 

  . باطل میگرداند، میوندوال برای اولین بار در چند شب قبل در وزارت داخلھ اکرم را دیده بود

میوندوال کھ نخستین بار محمد اکرم خان را ، ھمانگونھ کھ در صفحات پیشین دیدیم": مھرین مینویسد

  ." اکرم پیلوت از دادن پاسخ عاجز است، نشانی منزل خودرا ازاو میپرسد، دیده

کھ از منبع این ادعا یادی نشده است من کھ در تمام صفحات گذشتۀ نوشتۀ مھرین و در اوراق در حالی

این نکتھ را نیز . باز ھم خواننده را عقب نخود سیاه سرگردان می سازد. تحقیق چنین مطلبی را نیافتم

  . چون در واقعیت وجود خارجی ندارد، یافتھ است" استخاره"استاد مھرین با 

با مھارت و دیده درایی گنجانیده شده تا این برداشت " آوردن دوبارۀ اکرم پیلوت"و پسانتر " بازھم"کلمۀ 

در حالیکھ ھمانگونھ کھ . را بھ خواننده بدھد کھ قبل ازین ھم اورا در برابر میوندوال حاضر کرده بودند

ی شھادت حضوری برای اولین و آخرین بار ادا، میزان بود ٨پیشتر نوشتم در ھمان شب کھ تاریخ آن 



در سوال . نمایانگر این واقعیت اند ١۴و  ١٣کھ اوراق شماره ، اکرم در برابر میوندوال صورت گرفت

اما او با اصرار تمام این را یک . نیز این حقیقت صراحت دارد ١۴ھیأت تحقیق در ھمین ورق شماره 

. "در چند شب گذشتھ آشنا شدم اکرم پیلوت را جدیداً ": نوشتۀ تاریخی میخواند کھ میوندوال گفتھ است

بھ  ١٣ ورق. بھ خاک خورد ١۴ و ١٣واویال کھ این تیر مھرین نیز با مقایسھ کردن اوراق شماره 

است از  ١۴وضاحت نشان میدھد کھ ھنوز میوندوال با کسی روبرو نشده و ورق متصل آن کھ شماره 

میزان میان این  ٧و  ۶اصلۀ زمانی وضاحت کامل وجود دارد کھ در ف. روبروشدن با اکرم حرف میزند

مسلسل بوده ، در غیر آن شمارۀ روبرو شدن با اکرم با شمارۀ قبلی انکار. تحقیقی بعمل نیامده، دو ورق

ً دروزارت داخلھ آشنا . نمی توانست پس آن جملۀ تاریخی بھ این معنی بوده نمی تواند کھ اکرم را جدیدا

ً مقصود او این بوده کھ. شده است   . ن تازه گی ھا با او آشنا شده استآ در یقینا

  : مھرین فقط قلم برداشتھ بدون کدام دلیلی قھر خود ساختھ را چنین فرو می نشاند

  ." میزان باز ھم اکرم پیلوت را مقابل او حاضر میکنند ٨شب "  

و ، مدعی اند کھ میوندوال بھ رضایت خود قلم و کاغذ خواست، ھریک از سرکوبگران آن روزی"

در حالی کھ قلم و کاغذ در پھلوی ابزار شکنجھ ھمواره آماده بوده و در پیش ! ! نوشت" اعتراف نامھ"

دشنام دادن ، او را با بیدار خوابی ھا. روی شخص زیر شکنجھ و از جملھ میوندوال قرار داشتھ است

ً چند سطر ل، میوندوال صاحب"آوردن شاھد شکنجھ دیده و خواھشاتی چون ، مشت و لگد زدن ھا، ھا طفا

وادار بھ ، بنویسید کھ ھمھ از بیدار خوابی رھایی بیابیم ورنھ ھمین بیدار خوابی است و ھمین شکنجھ ھا

  ." میزان نموده اند ٨/  ١۵نوشتن ورق شمارۀ 

حدود نمی شناسد و ، این آقای مھرین در واکنش بھ رفتارھای ناھنجار زایانده شده از ذھن خودش

چقدر بر ، بھتان بندی و استعمال کلمات مستھجن، با وارد آوردن اتھام ناحقفراموش میکند کھ خود 

اصول بین المللی ، حریم وجدان پاک انسان دگری تجاوز میکند و مطابق بھ اصول اصیل قانون

آیا اگر گفتھ شود کھ . گناه و خالف رفتاری بزرگ میگردد، و اخالق؛ مرتکب جرم دین، ژورنالیزم

ھ این معنی بوده میتواند کھ تمام کارمندان آن دستگاه فاسد اند؟ ھرگاه گفتھ میشود کھ ب، دستگاه فاسد است

سلک مبھ این مفھوم بوده میتواند کھ ھر کسی کھ درین ، لت و کوب و بدرفتاری در پولیس وجود داشت

ً ھمین اعمال را مرتکب میشود؟ اگر میگوییم کھ امروز در پارلمان جنگ ساالران قرار  قرار دارد حتما

  آیا حکم شده میتواند کھ ھمھ اعضای پارلمان جنگ ساالر اند؟ ، دارند



درین کشور انسان ھای شریف و وطن دوست بھ وفرت ! شما کور خوانده اید! نھ خیر جناب مھرین

ولی اگر مورد قبول مزاج جناب عالی نمی . اما دیدن و یافتن شان چشمان بینا میخواھد. وجود دارند

  . ر مسئولیتش با ازھر نیستاین دگ، افتند

در نوشتۀ آقای مھرین این نظر یا تبلیغ رسوخ دارد کھ میوندوال اگر بھ رضای خود اعتراف میکرد پس 

آن  ن اعتراف میکند گویا حتماً آ ورق انکار و بعد از ١٣ورق این کا ررا نکرده؟ کسی کھ تا  ١٣چرا تا 

  . اعتراف در اثر شکنجھ گرفتھ شده است

مات آقای مھرین توضیح میگردد کھ در ھر بازجویی یک برخ نوشت و خوان را پرسش ھای برای معلو

، روتینی در بارۀ موضوعات متعددی کھ نظر بھ موقف اجتماعی متھم و چگونھ گی اتھام فرق میکند

، محل ھای زنده گی، مصروفیت ھای کنونی، وظایف و کار ھای سابق، مانند معرفت شخص متھم

دید و وادیدھا در ، مسافرت ھا و ھدف آنھا، موضع و فعالیت سیاسی، وضع اقتصادی ،روابط اجتماعی

  . داخل و خارج کشور و ھدف آنھا و امثال آن؛ تشکیل میدھد

اگر آقای مھرین بھ این عقیده است کھ میوندوال باید از لحظۀ اول قلم بھ دست میگرفت و اعتراف نامھ 

ا آگاه سازد کھ ھیچ متھمی بھ ارتکاب جرمی اعتراف نمی کند باید خودر. بھ خطا رفتھ است، می نوشت

  : مگر در حاالت آتی

متھم آدم شریفی است کھ در یک حالت ھیجان فوق العاده و یا در حالت سکر مرتکب عمل خالفی  -١

ً داوطلبانھ خود را تسلیم و اعتراف می نماید، شده   . بناء

در . یا برای او کارنماید، شده با مجرم ھمکاری نمایدمتھم انسان شریف است اما مجبور گردانیده  -٢

  . این حالت احتمال وجود دارد کھ او بھ رضا و رغبت اعتراف نماید

  . در حالیکھ آن عمل جرم است، متھم بھ غلط تصور کرده است عمل درستی انجام میدھد - ٣

  . ه استاما منجر بھ عمل جرمی گردید، متھم دست بھ انجام عمل جایزی میزند - ۴

  . متھم بالفعل با تمام وسایل و مدارک در اثنای ارتکاب جرم گرفتار میگردد - ۵

احتمال ( .شھود و امثالھم دستیاب شده باشند، مدارک ثابت کنندۀ تخنیکی، وسایل ارتکاب جرم، اسناد -  ۶

  )اعتراف زود وجود دارد



بھ دالیل وجدانی و اخالقی پشیمان  بنا، متھم در جریان ارتکاب عمل جرمی و یا بعد از ارتکاب -  ٧

  . گردد

، و بخاطر مشھور شدن و معرفی شدن در رسانھ ھای تصویری و جراید، متھم جنون شھرت دارد -  ٨

  . دست بھ ارتکاب جرمی با قصد اعتراف برآن میزند

و بغرض مشھور شدن بھ جرم ناکرده در یک قضیۀ مھم یا قضیۀ سر ، متھم جنون شھرت دارد - ٩

   ..اعتراف میکند، ھا  زبان

  : در غیر از حاالت فوق متھم بھ آسانی اعتراف نمی کند مگر در حالتی کھ

حتی اگر . مدارک و شھود موثق فراھم میگردند و متھم باآلخره چاره ای جز اعتراف ندارد، اسناد -١

مؤیدۀ موجودیت چنین دالیل موثق اثباتیھ برای محکومیت و مستوجب ، اعترافی ھم صورت نگیرد

  . جزایی شدن کفایت میکند

این نوع . متھم در نتیجۀ شکنجھ و آزار طاقت نیاورده بھ عمل کرده یا ناکرده اعتراف می نماید - ٢

  . از نظر حقوقی و قضایی باطل میباشد ھیچ نوع ارزش نداشتھ، اعتراف

روبرو شدن و ( معینکھ با شھود بصری و سآ اما بعد از، اعترافی نکرده ١۴میوندوال تا ورق شماره 

ن سھم آ و شاید عوامل نفسی و درونی فوق الذکر نیز در، مواجھ گردیده) گرانیشنیدن اعترافات د

  . دست بھ اعتراف زده است، داشتھ

ً نوشتم کھ این نامھ بھ گمان غالب جعلی است و ، در بارۀ نامۀ کذایی مرستیال عنوانی برادرزاده اش قبال

، نسبت اظھارات ضد مرستیال، ید کردن خودش در برابر فامیل و دوستانبرادر زاده اش بخاطر رو سف

پشیمان شده خواستھ است در برابر ھمان ، آنرا ساختھ است؛ و یا مرستیال بعد از آن اعترافات تباه کن

ً مشرح نوشتھ. خانھ خراب شده گان خودرا تبرئھ نماید   . ام  صورت واقعی اعترافش را قبال

. تحقیقات درست و اصولی ھیچگاه با اعتراف متھم خاتمھ نمی پذیرد. اعترافبرمیگردم بھ موضوع 

عالوه بران باید تمام تفاصیل . ھیأت تحقیق باید در درجۀ اول در پی یافتن صحت و سقم اعتراف براید

. شخص معترف باید ثابت نماید آنچھ میگوید حقیقت است. قضیھ را از نزد شخص معترف بد ست آورد

او باید نشان داده بتواند کھ مال دزدی شده در کجا است؟ اگر متھم ، بھ مثال اعتراف دزد بروماگر بازھم 



چگونھ و در کجا اتفاق کردند و ، از شریک یا شرکا نام میبرد باید توضیح داده بتواند کھ آنھا چھ وقت

  . آنرا دریابد ھرکدام چھ کاری را انجام دادند؟ ھیأت تحقیق باید طی کاوش ھایش درستی و نادرستی

او . در تحقیق میوندوال نیز کار با مواجھھ اش با یک افسر و یا شنواندن اعترافات خاتمھ نمی پذیرفت

این . دیده می شد او در بازجویی ھای بعدی بیشتر چھ میگوید. با معترفین دگر نیز روبرو می شد

در صورت لزوم برای دریافت حقایق معلومات داده شده گی با اظھارات بقیھ معترفین مقایسھ میگردید و 

  . مواجھات متعددی صورت میگرفت

تحقیق و تدقیق علمی و تخنیکی را می ، آن مدارک، ھرگاه مدارک مادیی موضوع بحث واقع میگردید

ً موضوعات نوی عرض اندام میکرد کھ بھ نوبۀ خود تحقیق . طلبید کھ بایست انجام می شد احتماال

دعای خان محمد خان مبنی برینکھ گویا بنا بھ گفتۀ میوندوال یک دولت ا. بیشتری را ایجاب میکرد

ً سرنوشت . باید یا بھ کرسی می نشست و یا باطل میگردید، خارجی کمک شان میکرد درینجا صرفا

  . متھمین نھ بلکھ روابط با یک کشور خارجی نیز از اھمیت جدی برخوردار بود

  : او مینویسد. ابغھ گون دست زده استآقای مھرین بار دگر بھ یک ادعا یا کشف ن

میزان  ٨میزان بھ پایان رسیده و صبح  ٧در ساعاتی تھیھ شده است کھ شب ، ورق تحقیق ١٧شمارۀ "

کھ ، محمد عیسی نورزاد، آمر محبس. میوندوال را از وزارت داخلھ بھ محبس برده اند. آغاز شده است

  ." رود ه و با دشواری راه می می بیند کھ میوندوال شکنجھ شــد، منتظر او است

ً بر روی خود تاریخ  ١٧شمارۀ  اما نویسندۀ زبردست و زبر . را دارد ١٣۵٢. ٧. ٨ورق تحقیق واضحا

میزان بوده و آنقدر  ٧چنان وانمود میکند کھ این ، زور بخاطر آنکھ ادعای بعدیش را بر کرسی بنشاند

ً او از کجا دانستھ کھ شب از نیمھ گذشتھ و . میزان شده بود ٨پاسی از شب گذشتھ بود کھ تاریخ  اوال

ً خوب میداند کھ در کشور ما ھیچگاه مروج نبود کھ شب را بھ دو  ٨بھ  ٧تاریخ از  تغییر کرده بود؟ ثانیا

ً چنین می نوشتند. شب ھمیشھ امتداد روز قبلی بود. نیمھ تقسیم کنند یعنی شبی کھ  ٧/٨شب : بعضا

  . ماه می شود ٩کھ فردای آن تاریخ  یعنی شبی ٨/٩ماه و  ٨فردایش 

میزان بھ ھمسرش نامھ نوشتھ و ضروریاتش را  ٨اگر میوندوال بنا بر ادعای نویسنده در عصر روز 

صورت گرفتھ و بعد ) میزان ٨ در شام ھمان روز( این کار قبل از بردنش برای بازجویی، خواستھ است

اعترافات ، ت کھ او با اکرم روبرو ساختھ میشوددر ھمین شب اس. ن برای بازجویی برده شده استآ از

این ھمان شب است کھ او بنا بر خستھ گی مفرط از . دگران را می شنود و خود نیز اعتراف میکند



تقاضای قطع تحقیق بھ غرض ، طالطم عمیق روانی کھ آن مواجھھ و شنیدن اعترافات برایش ایجاد کرده

ر محبس ھم اورا خستھ یافتھ و این ھمان خستھ گی بوده کھ مدی، در بازگشت بھ محبس. استراحت میکند

  . ن افسر جوان بر او وارد آورده بودآبنا بھ گفتۀ خودش اعتراف و اظھاراتِ خورد کنندۀ 

  : پس با کدام منطقی مھرین مدعی میشود کھ

نصف میزان تا شب و یا  ٨باید از صبح ، و آرامش رستن از شکنجھ ھای بیشتر" اعتراف نامھ"آن "

زمینھ ھای صحبت ھای دولتیان و طراحان توطئھ برای میوندوال ، میزان باشد ٩شب آینده کھ فردای آن 

میزان بیشترین مصروفیت  ٨بدون تردید می شود گفت کھ روز . و بقیھ اشخاص را فراھم نموده باشد

  ." میوندوال و تعیین سرنوشت او بوده است" اعتراف"موضوع ، گردانندگان چرخ دولت

او در تالش است میان تحقیق و . ببینید ھدف نویسنده و آن نبوغی کھ بھش اشاره کردم ھویدا میگردد

ن برھۀ زمانی سران و بزرگان با آ خودکشی فرصت زمانیی را خلق کند تا آن ادعایش را کھ گویا در

میزان را عقب می  ٨او تاریخ . را توجیھ نموده بتواند، ھم نشستند و بر کشتن میوندوال تصمیم گرفتند

! بھ کدام دلیل؟ استخاره؟( میزان برای بازجویی آخرین برده شده ٧برد و ادعا میکند کھ گویا او بتاریخ 

اما . )! باز ھم استخاره( وجود دارد بعد ازنیمۀ ھمان شب است ١٧میزان کھ بر ورق  ٨و این تاریخ ) 

خرین ورق آکھ  ١٨ورق . میزان اند ٨ریخ نیز وجود دارند کھ حامل تا ١٨و  ١۶، ١۵، ١۴آنجا اوراق 

ً زیر زده است آیا تمام بازجویی ھای آنشب بعد از نیمھ شب . بازجویی است انگار کھ مھرین آنرا کامال

  صورت گرفتھ بود؟

باز گردیده رسوایی بار می آورد  کامالً ، اینجاست کھ مشت تان کھ از قبل باز شده بود، بلی آقای مھرین

کلمات و تاریخ ھا کھ از ابتدا بھ آن اشاره نموده بودم برای خواننده ، بازی با الفاظاین جاست کھ آن 

  Game over! .آفتابی و روشن میگردد

  : نویسد مھرین بیشتر می 

. بیدار است، )قمری ١٣٩٣چھارم ماه رمضان ( عیسی نورزاد شب ھشتم میزان، آمر عمومی محبس"

آخرین . کھ مصروف صرف غذای سحری ماه رمضان استمیوندوال را از روزنۀ دروازه می بیند 

میوندوال در طی آن روز ھا کھ ماه رمضان بود روزه . نیمھ شب باشد ٣دیدار او شاید حوالی ساعت 

  . در دھان داشت



، اما آمر عمومی محبس .!خبری پخش می شود کھ میوندوال خود کشی کرده است، چندین ساعت بعد تر

) کھ در مصاحبھ ھای خویش ھرگز از خود کشی میوندوال یاد نمی کند شخصی( ،محمد عیسی نورزاد

در خواب ، داخل اتاق شده و کمره ھای عکاسی خویش را فعال می کنند" ھیأت بررسی"حتا ھنگامی کھ 

  ." است

با اتکا بر ، میزان ٨ن دارد کھ میوندوال بعد از بازگشت از بازجویی آ پاراگراف اولی حکایت از

درینجا دو . اما جان مطلب در پاراگراف دوم است. گویا سحری ھم خورده است، دمصاحبۀ نورزا

  : مطلب عمده بھ نمایش گذاشتھ شده است

داخل اتاق شده و کمره ھای " ھیأت بررسی"محمد عیسی نورزاد حتا ھنگامی کھ ، آمر محبس" -

نکھ آمر آ کھ پیش ازیعنی چھ؟ چطور امکان دارد ." در خواب است، عکاسی خویش را فعال می کنند

ً بایست از پولیس جنایی بوده ( ھیأت بررسی با کمره ھای عکاسی، محبس اطالع داشتھ باشد کھ اصوال

ن وقت در خواب بوده است؟ آیا در چنین حالتی آ بھ محل واقعھ رسیده اند؟ چرا مدیر محبس در) باشند

ً باید صورت میگرفت این نبود کھ مدیر م در جریان قرار ، حبس پیش از ھر کساولین کاری کھ معموال

  میگرفت؟ 

شخصی کھ در مصاحبھ ھای ( :نقطۀ عمدۀ دگر ھمان فقره ای است کھ در میان دو قوس ذکر شده است -

آیا میدانید کھ ضرورت نوشتن ! بلی خوانندۀ محترم. )خویش ھرگز از خودکشی میوندوال یاد نمی کند

مھرین میخواھد بگوید کھ نورزاد در مصاحبۀ ، این فقره این فقره در کجا نھفتھ است؟ با داخل کردن

ً آ در حالیکھ در. اولیش ھم از خودکشی میوندوال سخنی نھ گفتھ است ن مصاحبھ ھمانطوری کھ قبال

. "میوندوال یک جاسوس سی آی ای بود و خودکشی کرد": نورزاد با عصبانیت گفتھ بود کھ، نوشتھ ام

، کھ خواننده را متقاعد گرداند کھ مدیر محبس بیچاره در خواب بود ھدف دومش از ادخال آن فقره آنست

دھلیز و اتاقھای این ، درھای محبس، پھره داران و مراقبین دگر ھم یا در خواب بودند و یا وجود نداشتند

ن ساعات آمده و میوندوال آ محبوسین ھم بر روی ھمگان باز بود و امکان آن وجود داشت کھ کسی در

اگر نوشتھ ھای قبلی و بعدی اورا مورد . ن مفھوم نمی گرددآ چیزی دگری از، غیر ازین. شدرا کشتھ با

کھ اثباتی داده ( توجھ قرار دھید تمام ھمش بر این متمرکز است اثبات کند کھ میوندوال شکنجھ شده

د ملکیار و اما برای ھدفی کھ داؤ. )کھ باز ھم اثباتی وجود ندارد( و در محبس کشتھ شده است) نتوانستھ

طوری آماده و بھم پیوند داده شوند " مدارک"باید . مھرین در برابر خود قرار داده اند این کفایت نمی کند

کسان دگری کھ از بیرون ، کھ آن قتل را در حالت خوابِ مدیر و بقیھ مسئولین محبس و بی خبری آنھا

بھ آن نقطھ ای میرسد کھ برای آن اینھمھ  در ھمین جا است کھ مھرین. محبس آمده بودند انجام داده بودند



روایات و حکایات نادرست و ، تاریخ ھارا تغیر داده، دروغ ھارا سرھم بندی کرده، زحمت کشیده

مصاحبھ ھای فرمایشی و دستبرد و تصرف در اظھارات دگران را برای رسیدن و یا رسانیدن خواننده 

  : سد کھچنانچھ می نوی. بھ ھمین نقطھ باھم درآمیختھ است

صبح فرد و یا افرادی وارد اتاق  ٣٠/٨تا ساعت  ٣٠/۴ایا نمی شود گفت کھ از حوالی ساعت "

  " میوندوال شده و اورا بھ قتل رسانیده اند؟

اما . قادر قاضی و ملک قریۀ گلکاری میرودلھمین جا است کھ مھرین از راه دگر بھ ھمان داستان عبدا

  )این آقای قاضی است کھ ھدف را وضاحت می دھد( .ی استوی بھ صراحت نمی گوید کھ این فرد ک

  : رد ادعای خود کشی میوندوالبنام ، نویسنده سپس بھ عنوان کوچک دگری می پردازد

او . بھ ھمان نکتایی و چپرکت چسپیده است، درین بخش باز ھم نویسنده با طفره روی از اعالمیۀ دولت

وجایی را قبول ندارد و ادعا دارد کھ مدعیان خودکشی و کمربند کوت خواب و ر، پارچۀ نیلونی، کلکین

می . در مجموع دولت آنقدر بی منطق و جاھل ھم بوده اند کھ گفتھ اند او با نکتایی خودکشی کرده است

اما این را پذیرفتھ نمی توانم کھ کسانی کھ آن اعالمیھ را نوشتھ ، پذیرم کھ جناب مھرین عقل کل است

ھمھ جو میخوردند و این ، آن اراکین دولت کھ آن اعالمیھ را تسوید یا تائید کرده اندو یا داؤدخان و ، اند

آن ھم بھ ادعای مھرین در حالت ( را نمی دانستند کھ کسی نمی تواند با نکتایی در یک چپرکت

اما اگر کسی گفتھ باشد کھ میوندوال با استفاده از چپرکت خود را در کلکین . خودکشی کند، )خوابیده

، انجام داده) غرغرۀ نیمھ آویختھ( و یا با بکار گیری چھارپایی ایستاده شنق نیمھ تعلیقی، لق آویز کردهح

در اعالمیۀ دولت ھیچ نامی از چپرکت یا چھارپایی برده نشده و این ھم از . میتوانست منطق داشتھ باشد

  . ابداع ھای جاعلین است

میزان فیصلھ نموده  ٨ی از با نفوذان در دولت در روز سران دولت و یا گروھ"این ادعای پوچ کھ گویا 

آقای مھرین بھ . یک ادعای میان تھی و پایانتر از سطح طفالنھ است" اند کھ میوندوال بھ قتل برسد

در ساعاتی تھیھ  ١٧خاطری کھ بھ ھمین سطح و نتیجۀ دلخواھش برسد ادعا کرده است کھ گویا ورق 

او میخواھد بگوید این شب آخر . میزان تغییر کرده است ٨بھ  ٧خ از شده کھ شب از نیمھ گذشتھ و تاری

میزان اراکین دولت بھ مشوره نشستھ اند تا او را بکشند و گویا  ٨میزان بوده و در  ٧ھمان ، تحقیق

میزان او ضروریاتش را از منزلش  ٨صورت گرفتھ و در عصر ) میزان ٧( اعتراف در روز پیشتر

میزان برای تحقیق خواستھ نشده بھ خاطری کھ ھنوز باید دولت تصمیم  ٨شام خواستھ است و گویا در 

  . میگرفت کھ اکنون کھ میوندوال اعتراف کرده باید اورا بکشد



  ! چھ استداللی، واه

ً استاد نبوغ دارد   . واقعا

اد خطر تصمیم بھ کشتن میوندوال را بعد از اعترافش باید کسانی میگرفتند کھ این اعتراف برای شان ایج

میگفتند اورا سی آی ، بھ ھمین سبب است آنھایی کھ میوندوال را گماشتۀ سی آی ای میدانستند. میکرد

  . جاسوس بودنش خود کشی کرد علتِ بھ ای کشتھ و یا آنچنان کھ نورزاد گفتھ بود کھ 

رافش را میزان دارد اعت ٨کھ آن ھم تاریخ  ١۵نھ بلکھ در ورق  ١٧میوندوال در ورق : توجھ فرمایید

تا  ١۴تمام این اوراق با شماره ھای . نیز وجود دارد ١٨نوشتھ و مھرین فراموش کرده کھ ورق شماره 

باز ھم نباید فراموش کرد کھ نھ تمام آن تحقیق بعد از نیمھ شب . میزان را دارند ٨ھمھ تاریخ  ١٨

ور ما مروج بوده کھ صورت گرفتھ کھ ھمھ اش بزعم مھرین تاریخ روز نو خورده باشند و نھ در کش

  . تاریخ روز نو را بر اوراق بزنند، حتی اگر ساعت از نیمھ شب می گذشت

میوندوال در آن شب لباس ھای قبلی ونکتایی را در "نمیدانم چرا و بکدام دلیل مھرین ادعا میکند کھ 

شی و ؟ او ھمواره برای بازجویی ملبس با دریشی می آمد و کسی دری"سلول زندان با خود نداشت

حتی اگر او با پیرھن و تنبان آمده باشد چھ تغییری در خودکشی وارد کرده . نکتایی را از او نگرفتھ بود

  می تواند؟ 

  . این عنوان کوچک دگر در نوشتۀ مھرین است چرا میوندوال را کشتند؟

س بھ کھ او را پس از آن شب حسا، چھ نیازی سبب شده است": مھرین در دو سطر اول کھ نوشتھ است

انتقال بیابد و محاکمۀ " دیوان حرب"زودی بکشند؟ چرا چند روزی تحمل نکردند تا دوسیۀ او بھ 

و این را ھم ، ھمان سوالی را طرح کرده است کھ من باید از او می پرسیدم، خود" فرمایشی دایر شود؟

  . بھ دلیلی طرح کرده کھ می دانست خواننده ھمین سوال را در برابر وی می نھد

اگر دولت . بی پایھ و باز ھم بازی با الفاظ است، یل مھرین برای کشتن میوندوال نھایت درجھ سبکدال

می توانستند اورا بھ سفارت ، یا کسانی میخواستند میوندوال را از صحنھ دور کنند یا از میان بردارند
ادعا کنند در اثنای ، در حادثۀ ترافیکی از بین ببرند، ترور کنند، مجبور بھ ترک وطن کنند، بفرستند

در غیر آن دولت اورا نیز بھ محاکمھ  . . .  و، . . .  و، ری در نتیجۀ مقاومت مسلحانھ کشتھ شداگرفت
  . ھمان طوریکھ در مورد دگران کرد. برده ھر مجازاتی را بر او تعمیل نموده میتوانست



در مورد مجموع ، اھمیت اند و دولت پاکستان کھ برای مھرین بسیار با) میرخان( فشارھای کاکاجان

  متھمین چھ تأثیر وارد کرد کھ در مورد میوندوال میکرد؟

جریان محاکمات او از ، کھ اگر میوندوال را محاکمھ نمایند، توطئھ گران اندیشیده بودند" بھ چھ دلیلی 

حضور  خبر نگاران و یا نمایندگان نھادھای بین المللی در روز ھای محاکمات. گونھ ھای عادی نیست

پرده بیشتر از ، در چنان صورتی. میابند و موضوع بازتاب گسترده یی در سطح جھانی خواھد یافت

  ! ؟." روی توطئھ و شکنجھ ھا بر می افتد

حتی مرگ او . قضیھ بنام کودتای میوندوال مطرح بود، در بود و نبود میوند وال. قضیھ ھمان یکی بود

ان را جلب میکرد و باید در نبود او خبرنگاران و نھادھای بین در زندان باید ھنوز بیشتر توجھ جھانی

ً در بود او ھم ھمین گونھ میبود. المللی زیادی حضور می یافتند   . اما دیدیم کھ چنین نشد و یقینا

بنابر آن برای ھر دو جناح "با در نظرداشت ھمین فکتور بازھم این استدالل دگر مھرین کھ گویا 

با این تصور کھ حاال . حت آن بوده است کھ نباید فرصت بیشتر از دست برودمصل، طرفدار سرکوب ھا

ھم دلیلی می شود بر داشتن قصد کودتا و ، بھ دست داریم؛ قتل میوندوال و تبلیغ خودکشی او" اعترافی"

دولت را نیز از شر بازتاب ھای جھانی و درد سر ھای بیشتر بی آبرو ! ھم اظھار ندامت از طرف او

ھا یی است کھ سرش پائین و پاھایش باال  از ھمان نوع استدالل" ! تکذیب ھای بعدی می رھاند کننده و

  . است

کمتر حرفی در مورد یا در ، اگر او زنده میبود و ھمچون دگران محاکمھ و اعدام می شد! آقای مھرین

وندوال گفتھ چھ چیزی را می. ضدیت دولت گفتھ می شد تا این کھ او در زندان بمیرد یا کشتھ شود

، میتوانست کھ دگران نمی توانستند؟ شما کھ میگویید بھ حرف ھای بقیھ متھمین کسی گوش فرا نھ نھاد

شما در بقیھ متھمین ھم شخصیت ھایی وجود داشتند کھ اگر . عین پیش آمد با میوندوال ھم شده میتوانست

جملھ اند خان محمد خان مرستیال و  نآ از –کمتر ھم نبودند ، باالتر از میوندوال نمی دانیدآنھا را 

آیا آنان ارزش آن را نداشتند کھ مورد توجھ جھانیان قرار گیرند؟ آیا آنھا نمی توانستند . عبدالرزاق خان

برای میوندوال ھم وجود ، حرفھای ناگفتھ را در محکمھ بگویند؟ اگر این امکان برای آنھا وجود نداشت

نم کھ اگر سر و صدای مرگ میوندوال در زندان باعث جلب باز ھم مکرر میک. داشتھ نمی توانست

  . زندۀ او ھرگز نمی شد، خبرنگاران نشد
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افتراآت و ساخت و سازھا ، با وجود آنکھ حیثیت و کرامت بشری من با اتھامات، ام  ع این بخش نوشتھھمان طوری کھ در مطل -١

در نوشتھ ھایی کھ توسط آقای نصیر مھرین و ھم ردیفان شان در یک تجاوز سازمان یافتھ و دستھ جمعی در سایت انترنتی کابل نات 

با تأسف کھ این یک اقدام سانسوری ضد آزادی . من بدون دلیل موجھ ابا ورزیدخدشھ دار گردید؛ از انتشار ادامۀ جوابیھ و توضیحیۀ 

ً مواد پنجم و ششم اصول بین المللی اخالق ، خالف تمام موازین و اصول ژورنالیزم، اطالعات و حق دفاع مشروع بوده خصوصا

این . می باشد، یی ژورنالیست ھا در پاریسکانون سازمان ھای بین المللی و منطقھ  ١٩٨٣مصوبۀ نومبر  –حرفھ یی در ژورنالیزم 

ً علیھ آن تمثیل واکنش نموده است ً ھمان کنشی است کھ آقای مھرین ظاھرا  ٣/٣/٢٠١١سایت انترنتی گفتمان مورخ : ر ک( .دقیقا

  )ترجمۀ ھیأت تحریریھ، "اصول بین المللی اخالق حرفھ یی در ژورنالیسم"

   : اط نیز مؤید این حقیقت استندنوشتھ ھای ضیاء مجید و عبدالحمید محت -٢

   ٢٠١١جنوری  ١۶تاریخ  ١٣۶شماره ، سایت انترنتی کابل نات، "کارنامۀ دروغ و ابتذال": ضیاء مجید

  ٢٠١٠. ٠٩. ٠١تاریخ  ١٢٧سایت انترنتی کابل نات شماره ، "مسئلۀ میوندوال": عبدالحمید محتاط

  

   

  



 ٩بخش 

  قسمت الف

   

اش بھ بازتاب موضوع در چند کتاب پرداختھ و آغازش را از کتاب  آقای مھرین در بخش نھم نوشتھ

غوث الدین  –) ؟( سرطان ٢۶از ستراتژیست و قھرمان کودتای " رازی را کھ نمی خواستم افشا کنم"
  . نموده است، فایق

ازان ، تعجب میکنم کھ نویسنده تالش کرده حتی در کتاب فایق نیزاگرچیز بھ درد بخوری یافتھ بتواند

ولی فایق درتمام طول وعرض کتابش آنقدر درھم و برھم و دور ازحقیقت و واقعیت . ھره گیردب

صحنھ آرایی ھا و حکایات ھا دارد کھ حتی مھرین ھم نتوانستھ چیز بھ درد بخوری ازان دست و پا 

از  یک نقطۀ قابل تائید یافتھ است و آن عبارت ازین است کھ گویا پرچمی ھااً چنانچھ دران صرف. کند

استفاده ، توطئۀ میوندوال در از صحنھ برداشتن رقبای خود مانند میوندوال و مرستیال خان محمد خان

کھ این حکم او ھمانند احکام آقای مھرین ناشی از ذھنی گرایی نویسنده بوده بر کدام فکت و . بردند

  . حقایقی استوار نمی باشد

ا تائید میکند و لی خان محمد خان را مھرۀ اصلی فایق راه اندازی توطئھ کودتا ازجانب میوندوال ر

، اما بنا بر ھمان بیماری تبرا جستن از اوضاع و احوال آن زمان و کرنش در مقابل بنیادگرایان. میداند

انتخاب نماید بھ ھمین خاطر است کھ ھم علیھ ) ١( او ھم باید دست پاکانی یا قربانیانی برای گریز

شمشیر از نیام برمیکشد و آنھا را مسئول ھر آنچھ موجب آزرده گی ، رچمیاران کودتاییش و ھم علیھ پ

  . ھا شده باشد می شناساند

وی برای کوبیدن آنھا حاضر است چنان داستان ھایی نیز ابداع کند کھ برای گویندۀ آن خیلی 

یی کھ داستان ھا –غیراخالقی تر است تا برای آنھایی کھ از طرف وی مورد اتھامی قرار گرفتھ اند 

من ھیچگاه بھ خود اجازه نمی دھم بر این یا . بی مغز ترین انسان ھا ھم نمی توانند بران باور کنند

اما چون آقای مھرین بر آنھا استناد جستھ . مدارک مشابھ کھ نادرستی شان واضح است استناد نمایم

  . مجبورم بھ آنھا بپردازم



تا میداند اظھار عقیده میکند کھ در اثر اصرار او فایق ضمن اینکھ خان محمد خان را مھرۀ اصلی کود

میوندوال قیادت کودتا را پذیرفتھ بود و می نویسد کھ اگر میوندوال ھدف کودتا میداشت نیت سفر 

  )٢( .خارج نمی داشت

از ھیچ منبع دگر بھ شمول ، نیت سفر دوبارۀ او بھ خارج، میوندوال کھ تازه از سفر خارج برگشتھ بود

بھ جزآن برخ سخنان پاچاگل وفادارکھ داؤد ملکیار تازه آنرا بھ نشر سپرده و در بخش ، الخود میوندو

تائید ، و بر صحت گفتار او نھ بیشتر از فایق میتوان باور کرد، ھفتم برآن بحث صورت گرفتھ است

  . نشده است

، سرمیزد فایق بھ جای آنکھ اعتراف کند کھ درزمرۀ کسانی بود کھ روزمره بھ اتاق ھای تحقیق

داستانی ابداع کرده کھ گویا اوھم صرف یک باربھ آنجا رفتھ و آنھم چنان بوده کھ او را داؤد خان بھ 

احضار کرده وبھ ) در روز آخر بازجویی از میوندوال( میزان ٨بتاریخ ) بعد از ظھر( بجھ ٣ساعت 

میوندوال را سرکردۀ ، تیالاطالع او رسانیده کھ مرستیال با چند نفری متھم بھ کودتا استند ولی مرس

کودتا معرفی میکند کھ باعث تعجب داؤدخان شده است و اورا وظیفھ داده است بھ وزارت داخلھ رفتھ 

  . خود را آگاه و برای داؤد خان گزارش بدھد، از چگونھ گی رویھ ای کھ با میوندوال میشود

ھمھ ، مورد اعتماد داؤد خان شخص، تعجب آور است فایقی کھ بنا بر ادعاھای خودش در ھمین کتاب

بھ  اً چرا دفعت، صاحب نظروعقل کل بود، طراح، سرطان و در تمام موارد مبتکر ٢۶کارۀ کودتای 

قضیۀ میوندوال بھ اطالعش ، جایگاھی خود را تنزل داده کھ گویا آخرین آدمی است کھ درآخرین روز

  رسانیده شده است؟

وی . و درانجا بھ اتاق تحقیق میوندوال رفتھ است وی میگوید بعد ازین ھدایت بھ وزارت داخلھ

  : مینویسد

دروازه را گشودم دیدم کھ میوندوال صاحب روی یک کوچ کالن نشستھ و در مقابل او سھ افسر " 

افسران با من . دیگرانش بیادم نمانده اند. یک نفر آن بیادم است کھ عبدالصمد اظھر نام داشت، پولیس

  تحقیق پرسید کھ ایشان کیستند؟ مصافحھ کرده و از ھیئات 

بعد میوندوال ھمرایم مصافحھ نمودند میوندوال گفت کھ ذکر خیر ایشان را ، ھیئات مرا معرفی کرد

  بعد من از میوندوال پرسیدم کھ پیش آمد ھیئات با شما چطور است؟، زیاد شنیده ام



ال از رویۀ شان خوشحال رضایت مندی نشان داد و گفت کھ تا ح، وی از برخورد ھیئات خوشی کرده

  . و ممنون ھستم

این ھا جوانانی اند کھ در المان . پولیسان دیروز نیستند، میوندوال صاحب این پولیسان: من گفتم

تحصیل کرده از تکتیکھای تحقیق جھان امروز کھ دران بدون اکراه از خالل صحبت ھا برداشت و 

  . نتیجھ میگیرند استفاده می نمایند

خواندم کھ دران یک جواب مقنع گفتھ ، ولیسان مستنطق ورقھ سوال و جواب را برایم دادبعد یکی از پ

خارج میرفتم باید در ، اگر من کدام نظر کودتا میداشتم چرا پاسپورت گرفتھ، شده بود و آن این بود کھ

  . حاالنکھ سردار صاحب خودش مرا از رفتن منع کرد، افغانستان می بودم

خارج و حضور رئیس جمھوروقت رفتم و جریان کار تحقیق و موضوع جوابیھ ، بعد از اتاق ھیئات

  )٣." (میوندوال را برایش توضیح نمودم

 - ھیچ کدام با واقعیت ھا تطابق ندارند، در حالیکھ نھ وقت تحقیق و نھ جواب میوندوال در ورق تحقیق

اق تحقیق آن تاریخ چنین شبانھ صورت میگرفت و در ھیچ کدام از اور بھ خاطری کھ تحقیق معموالً 

جوابی درک ندارد؛ اما نتوانستھ ازین حقیقت چشم پوشی نماید کھ با میوندوال رویۀ خوب صورت 

  . میگرفت و میوندوال از پیش آمد ھیأت راضی و ممنون بوده است

  : فایق در پارا گراف بعدی مینویسد

مربوطھ و مستنطقین شایعات  فردای آنروز مطلع شدم کھ میوندوال فوت شده و کارکنان مرجع" 

من متحیر شدم کھ یک روز قبل کھ من با . کردند کھ میوندوال ذریعھ نکتایی خود را خفھ کرده است

چطور با نکتایی خود را خفھ ، ھیئات از او دیدن کردم دریشی نداشت و پیراھن و تنبان بھ تنش بود

شم میوندوال در اخبارھا و جراید بھ رسم کرده؟ بھ تعقیب آن اعترافات خان محمد مرستیال و محمد ھا

الخط مستنطقین و متھمین بھ نشر رسید کھ شاید خواننده گان و عالقمندان موضوع ھم از واقعیت 

بعدھا واضح شد کھ محمدھاشم میوندوال بھ اثر شکنجۀ مستنطقین در حین تحقیق . اطالع داشتھ باشند

  )٤." (ضربۀ کاری برداشتھ و وفات یافتھ است

البتھ . ای معلومات خوانندۀ محترم واضح می سازم کھ میوندوال ھیچگاه با پیرھن و تنبان نمی آمدبر

اما چون اورا بھ این عنوان کھ نزد رئیس جمھور ، این نقطھ بھ یادم نیست کھ نکتایی می پوشید یانھ

زندان با خود از منزلش کشیده بودند؛ ملبس با دریشی و نکتایی برامده بود و آنرا در ، می بردند



نیز با استفاده از ھمین ، چون آقای مھرین وبعضی از مصاحبھ شده گان، نادرست گویان دگر. داشت

گیرم کھ با . حکایت نادرست فایق نوشتھ اند کھ میوندوال با پیرھن و تنبان بھ محل بازجویی می آمد

می تواند؟ او کھ در وزارت  این چھ تأثیری بر قضیۀ خودکشی داشتھ، پیرھن و تنبان بھ تحقیق می آمد

  . داخلھ نھ بلکھ در محبس خودکشی کرده کھ دریشی اش ھنوز در آنجا با وی بود

شخص مورد اعتماد رئیس ، ھمھ کارۀ کودتا، عضو کابینھ، آقای فایق بھ مثابۀ عضو کمیتھ مرکزی

خود حق و شخصی کھ ھمیشھ در دھلیزھای اتاق ھای تحقیق پرسھ میزد؛ چگونھ بھ ) ؟؟( جمھور

کارکنان مرجع مربوطھ و مستنطقین شایعات کردند کھ میوندوال ذریعھ نکتایی " : میدھد ادعا نماید کھ

  ." خود را خفھ کرده است

بعید نمی دانم کھ فایق در زمرۀ اشخاصی بوده خواھد بود کھ ابالغیۀ دولت را در مورد انتحار 

حتی اگر چنان . تسوید یا تائید کرده بودند" نتحاراز اعتراف تا ا" میوندوال و نشر اسنادی تحت عنوان 

ولی در کتابش ازان یاد نکرده در پیروی . کم از کم آن ابالغیھ را شنیده و خوانده بود، نبوده باشد

درصف معاندین قرار گرفتھ وھمزبان با آنھا ادعاھای آنھا را مبنی بر خودکشی با " اقتضای زمانھ "از

بلکھ پسان ھا ، او نمی فھمد کھ چنان شایعھ را نھ کارکنان و مستنطقینآیا . تکرار میکند، نکتایی

  پخش گردند؟، مخاصمین

، میزان بھ اتاق تحقیق میوندوال آمده باشد ٨گرچھ بھ صورت مشخص بھ یاد ندارم کھ فایق بھ تاریخ 

، وزدرانصورت در شام آن روز بوده نھ در جریان ر، اما اگر قبول کنیم کھ او درست گفتھ باشد

قرار نوشتۀ خودش کھ پیش آمد با میوندوال خوب و طرف رضایت و . آنطوریکھ او ادعا نموده است

انسان ھای مھذب بھ ، ھمھ چیز بھم بخورد اً چھ گونھ شده میتواند کھ دفعت. امتنان میوندوال قرار داشت

، رار دھندددان وحشی مبدل شوند و شخصی را کھ تا لحظاتی پیش ارج می گذاشتند تحت شکنجھ ق

  آنھم چنان وحشیانھ کھ باعث قتل او گردند؟؟؟

من ضرورت بھ استدالل زیاد در بارۀ نادرستی ادعای فایق بھ خاطری ندارم کھ نھ تنھا من بلکھ ھیچ 

  . خواننده ای بر ھیچ کدام از حکایات و بلوف ھای وی باور کرده نمی تواند

  : چنین می نویسد، یتش از دیدن میوندوالمھرین نا باوری ھایش را بر ادعاھای فایق در حکا

در حالیکھ ده روز . میزان بھ فایق گفتھ است ٨چرا داؤود خان گزارش کودتای مرستیال را در  -  ١"

  . اعضای کابینھ در جلسات ودیدار ھای خویش گزارش موضوع را داشتند، پیش



بازگشت از مسافرت کھ  پس از، ھیچ سندومدرک وگواھی وجود ندارد کھ محمد ھاشم میوندوال -٢

، برخالف آن ادعا. قصد گرفتن پاسپورت نموده باشد، سرطان بھ پیروزی رسیده بود ٢۶کودتای 

مطابق ورقۀ جوابیھ یی کھ پیش از اعتراف اجباری نوشتھ میگوید کھ مقامات دولت برایش گفتھ بودند 

  . اما او در آن زمینھ نیز اقدامی نکرده بود. کھ پاسپورت بگیرد

فایق مانند برخی از اعضای کابینھ ومقامات بلند رتبھ بھ منظور دیدن ، مطابق گواھی دیگران -٣

ھیچ . بھ وزارت داخلھ رفتھ است، جریان تحقیق وبعضی موارد با توسل بھ تھدید وتشویق بھ اعتراف

، بودند بھ گواھی زندانیانی کھ شکنجھ دیده. کسی نیست کھ زندانیان را بدون تحمل شکنجھ دیده باشد

  ." بھتر میتوان باور کرد تا بھ قصد پرده پوشانۀ فایق

اما نمی توانم با سومین . موافقم، "اجباری"من با دو ناباوری مھرین با حفظ عدم موافقتم با کلمۀ 

از شکنجۀ ، مھرین ھمواره بر بنیاد ادعای یگان متھم ویا یگان مصاحبۀ مشکوک. ناباوری موافقت کنم

اگر . ه وھمان را حکم عام ساختھ نتیجھ گرفتھ کھ میوندوال نیز شکنجھ شده استسخن زد، زندانیان

بعدھا واضح شد کھ محمدھاشم میوندوال " می داشت نھ می نوشت کھ گویا " قصد پرده پوشانھ"فایق 

اما ھمان گونھ کھ ." بھ اثر شکنجۀ مستنطقین در حین تحقیق ضربۀ کاری برداشتھ و وفات یافتھ است

ارضای ، بھ منظورھمرنگی با جماعت، ین جملۀ اخیر را مانند حکایات و اادعاھای دگرشا، نوشتم

با توجیھ اتھام علیھ کسان مشخص و ایستادن در ، نوکسوتان و تبرای خودش از ھرگونھ مسئولیت

  . نوشتھ است، قطار منتقدین

میوندوال روایت شده از زبانش حالت بد ، تنھا کسی کھ در مصاحبھ ھای ملکیار و نوشتھ ھای مھرین

پاچاگل وفادار است کھ گویا گفتھ است او را با رنگ و روی خراب دیده واز عصبانیت عبدااللھ 

  . اما ازبدرفتاری یا شکنجھ کدام تذکری نداده است، یادآوری نموده

وی بھ وضاحت ازاین ، داؤد ملکیار با پاچاگل وفادار ١٩٩٨در انتشارتازۀ صدای ھمان مصاحبۀ 

ظھاری انکار واین ادعا را کھ گویا میوندوال را با رنگ و روی فوق العاده خراب سپید و چنین ا

و یا اینکھ میوندوال از او خواستھ بود از شکنجھ شدنش بھ رئیس دولت اطالع بدھد ، رنگ پریده دیده

بت کھ در ث، "قصھ"می داند وآغاز میکند بھ تفصیل، بنام کوچی از زبان وی، ساختھ و بافتۀ شخصی

بھ این اساس آن قسمت ھای مصاحبۀ وی کھ گویا  ..منتشر شده وجود ندارد و ازان کشیده شده است

وی میوندوال را با رنگ وروی فوق العاده خراب سفید ورنگ پریده دیده و از وی برای استراحت و 

شود کھ نادرست و جعلی ثابت می ، و در نوشتۀ مھرین بر آن استناد شده، مھلت استمداد جستھ بود

  ) ٥( .تفصیل آن در بخش ھفتم ھمین نوشتار آمده است



جناب عبدالحمید محتاط ، این نھ تنھا فایق است کھ از پیش آمد خوب و امتنان میوندوال سخن گفتھ است

مسئلۀ " نیز در نوشتھ ای تحت عنوان ، عضو کمیتھ مرکزی داؤد خان و وزیر مخابرات آن زمان

قسمتی از آن را نقل کرده ، کھ در بخش ھفتم ھمین سلسلھ نوشتھ ھا، نات در تارنمای کابل" میوندوال 

کھ نادرستی ھای وافری نیز دارد و بر آنھا جداگانھ مکث خواھم ، ضمن یک سلسلھ توضیحاتی، ام

اظھارات . پیش آمد احترام کارانھ ھیأت تحقیق را نسبت بھ میوندوال انعکاس داده است، داشت

  )٦( .در بخش ھفتم ھمین نوشتھ بھ بر رسی گرفتھ شده است، نیز متناقض وفادار و محتاط

  : در بارۀ موضع فایق می نویسد، آقای مھرین بعد ازانکھ از توطئھ اتھام علیھ میوندوال سخن میزند

تأمل بحران آلود ونامنسجم وتناقض آمیز فایق کھ دربسا موارد در زمینۀ کودتای نام نھاد وقتل " 

قالبی کھ نقش محمد داؤود . از آن جا برخاستھ کھ در قالبی محصور است، خوردمیوندوال بھ چشم می

  ." خان ویاران غیر پرچمی او را در ھمیاری ومشارکت در ایجاد توطئھ نمی پذیرد

بلکھ توطئھ را از جانب میوندوال و مرستیال ، فایق گاھی نھ نوشتھ کھ پرچمی ھا توطئھ کرده اند

  . م گفتھ است کھ گویا پرچمی ھا ازان توطئھ استفاده بردنددانستھ اما در ضدیت با پرچ

آقای مھرین بھتراست . سوگمندانھ شاھدیم کھ کم نیستند کسانی کھ در چنین قالب ھا محصور افتاده اند

قالبی کھ پرچم را ھدف  - خودش بیشتر از ھرکسی در قالبی محصور است  –خودش ھم بھ خود آید 
  . براید قرار داده و نمی تواند ازان

این کتاب ھم بدون . میرود عبدالصمد غوثاز " سقوط افغانستان" آقای مھرین سپس بھ سراغ کتاب 

ر از تناقض گویی ھا است   . شک پُ

سرآغاز کتاب با نوشتھ ای از تیودورایلیوت جونیر سفیر ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان در زمان 

کھ تیودوراو را دوست ، صمد غوث، بھ نوشتۀ سفیرمطابق . جمھوریت داؤد خان آغاز یافتھ است

تیودور . خوانده؛ کتابش را بنا بھ توصیۀ او نوشتھ است وفاداردپلومات ورزیده و ، وطن دوست، خود

  : ایلیوت در ھمین نوشتھ اش در بارۀ ارزشی کھ این کتاب برای امریکا دارد چنین می نگارد

، کھ بھ جلوگیری از منافع امپراتوری شوروی عالقھ دارنداین کتاب برای امریکا وتمام قدرت ھایی " 

، اگر آنھا ناکام شوند. جنگند برای ما می، افغانھایی کھ مصروف جنگ استقالل اند. مفید است

جایی کھ از مدتھا قبل آنھا وپیش از . شوروی ھا یک گام بسوی آبھای گرم ومنابع نفت نزدیک میشوند

  )٧( "بودندآنھا تزار ھا بھ آن چشم دوختھ 



ھدف از نوشتن این کتاب چھ در ارتباط با روابط خارجی و چھ ، با یادآوری از نوشتۀ تیودور ایلیوت

در پیوند با مسائل داخلی واضح بوده بھ خاطر استفادۀ ستراتژیست ھا و سیاست گذاری ھای امریکا و 

ت کھ آقای غوث باید تاخت و مفھوم وھویدا اس پس کامالً . در خدمت آنھا قرار داده شده است، یارانش

  . می داشت" کمونیست ھا" تازھایی علیھ بھ اصطالح 

دسیسھ علیھ ، در نخستین سالھای جمھوریت داؤد" : صمد غوث در یکی از پاراگراف ھا می نویسد

در ادامۀ عین ، بعد. می پردازد" کمونیست ھا"وسپس بھ بدگویی و اتھامات بر ." رژیم افشا شد

از دسایس ناکام آنھا علیھ حکومت یکی ھم دسیسھ یی بود کھ علیھ محمد ھاشم " : یسدپاراگراف می نو

  ." میوندوال از صدراعظم ھای سابق صورت گرفت

" کمونیست ھا"او یک بار از افشای دسیسۀ میوندوال سخن میزند و بار دگرآنرا دسیسۀ ناکام از جانب 

  ! تناقض گفتار در ھمان یک پاراگراف. معرفی میکند

  : پسانتر در پاراگراف دگر می نویسد

تاریخ دشمنی او با دست چپی ھا طوالنی و از دورۀ . میوندوال ضد کمونیست معرفی شده بود" 

) مساوات( کمونیست ھا فکر میکردند کھ حزب دموکراتیک مترقی میوندوال. مشروطیت آغاز میشد

. ظریات انھا واقع خواھد شدکھ غیررسمی و درحال ایجاد بود سدی در راه پیشرفت وانتشار ن

خوشحال شده بودند کھ اجازه دستگیری میوندوال و رفقای او  اً کمونیست ھای وزارت داخلھ حتم

  ) ٨." (صادر شده بود

. دشمنی دانستھ می شوند، تفاوت ھای نظر، در فرھنگ آقای غوث نیز ھمانند نویسنده گان معاند دگر

و روش سیاسی میوندوال و چپی ھا واقفم ولی دشمنی میان من بھ موجودیت تفاوت نظرھایی میان راه 

این اظھارات غوث کھ حزب میوندوال درحال ایجاد بود و سدی در راه . آنھا را قاطعانھ رد میکنم

احزابی کھ . جز توھمات و خیاالت واھی چیزی بوده نمی تواند، پیشرفت نظریات چپی ھا خواھد شد

  ال ازان باز ماند کدام ھا بودند؟بعد ازان تأسیس شدند و حزب میوندو

کتاب آقای غوث در زمان جھاد و تحت تأثیر ھمان فضای جنگ نوشتھ شده ورنھ اگر در زمان مرگ 

یادی نمی کرد؛ بھ خاطری کھ کسی " کمونیست ھا ی وزارت داخلھ" میوندال می نوشت مطمئنم کھ از

  . را دران زمان بھ این نام نمی شناخت



ای میوندوال برمیگردد و آنرا بازھم توطئھ ای از جانب او و یارانش با دخالت غوث دوباره بھ کودت

  : پاکستان می داند

، واضح است کھ کودتای میوندوال علیھ حکومت سابقھ کھ در رأس آن موسی شفیق قرار داشت" 

گلیم پس از رویکار آمدن داؤد او کوشش کرده بود کھ رفقای خودرا برانگیزد تا . تنظبم گردیده بود

مگر برخی از دوستان اوبرضد حکومت نو بودند و دیگران این تشویش را . کودتا را جمع نمایند

آنھا راه . داشتند کھ دوستی داؤد با کمونیست ھا حالتی را پیش می آورد کھ بھ زیان انھا خواھد بود

میوندوال . مایندباید آنھا اقدام ن، پیش ازانکھ جمھوریت ریشھ بگیرد. ھای عالج را جستجو میکردند

و . راه دیگری را نمی یافت و شاید بھ ناکام با آنھا موافقھ کرده بود، پیش ازانکھ مصروف دسیسھ بود

صحبت ھای میوندوال با دوستانش کھ در نوار ثبت شده بود این گمان را تقویھ میکند کھ در زمان 

ً ھمراھی داشت و اعترافات برخی ازدسیسھ گران بسیاری ازاسناد آنھا . دستگیری او با دسیسھ کامال

  ٢٨٩ھمان جا صفحھ )٩." (نمایانگر دخالت پاکستان ھم در موضوع بود

  : غوث در اظھارات متضادش فراتر چنین می نویسد

مامورین وزارت امور داخلھ درک کرده بودند کھ داؤد در مورد میوندوال یکمقدار ھمدردی نشان " 

بھ ھمین . وشاید مقامی ھم برا او اعطا کند. اخیر او را می بخشدآنھا متیقین شده بودند کھ در . میدھد

سرانجام تصمیم بھ مرگ . خاطر اعضای وزارت داخلھ بھ ھرقیمتی جلو چنین پیش آمدی را میگرفتند

 ٢٠بھ تاریخ . و بدان رنگ انتحار دھند. آنھا فیصلھ کردند کھ گلوی او را بفشرند. میوندوال انجامید

پولیس صمد اظھر کھ یک عضو تحقیق بود و چند تن از ) پرچمی( سر کمونیستیک اف ١٩٧٣اکتوبر 

پس از پیروزی کمونیست ھا اظھر قوماندان عمومی ژاندارم و ( .میوندوال را کشتند، دوستان او

این کشتار . داؤد بھ زودی پی برد کھ میوندوال توسط کمونیست ھا کشتھ شده است. )پولیس مقرر شد

مگر او برای نشرات اجازه داد مردم را آگاه سازند کھ میوندوال . ین ساختبی مورد اورا خشمگ

جزای مرگ را ، در اواخر سال محکمھ یی کھ دسیسھ گران را محاکمھ میکرد. خودکشی کرده است

دیگران . جنرال خان محمد نیز بھ جزای مرگ محکوم و اعدام گردید. در نبود میوندوال اعالم کردند

  ) ١٠." (و یک عده ھم رھا شدندبھ زندان افتیدند 

در حالیکھ . این پاراگراف از ابتدا با دروغ آغازیده و از ھمدردی داؤد نسبت بھ میوندوال حرف میزند

، ھمان گونھ کھ در بخش ھای قبلی دیدیم مطابق نوشتۀ مصطفی رسولی میوندوال در مالقات با داؤد

ی پذیرایی شده و داؤد با اطالعات و اسناد ابتدایی مورد توھین قرار گرفتھ؛ در مالقات با نعیم با سرد

  . غوث ھیچ دلیلی برای چنین ھمدردیی ارائھ نمی دارد. امر گرفتاریش را صادر نموده بود



و نھ بر نظریۀ رسولی مبنی بر ، من نھ بر فرضیۀ صمد غوث مبنی بر ھمدردی داؤد با میوندوال

ضیھ قرار میگیرم کھ داؤد در فضا یی کھ ھنوز بلکھ روی این فر، نفرت داؤد نسبت بھ میوندوال

کوشیده باشد در عین قھر و غضب باطنی علیھ کسانی کھ بر ضد او دست ، تازه بود جمھوریت کامالً 

بھ ھمین دلیل او لحظھ بھ . نموده باشد) نھ رعایا( تمثیل ھمدردی با کافۀ ھموطنان، بھ توطئھ زده بودند

  . ریان انکشافات موضوع قرار میدادلحظھ خود را از مجاری مختلف در ج

می نمایاند و اتھام وارد میکند کھ گویا اعضای " کمونیست"صمد غوث وزارت داخلھ را در مجموع 

  . وی ازھر و دوستانش را مجریان قتل معرفی می دارد. آن وزارت تصمیم بھ قتل میوندوال گرفتند

و سوال پیش می آمد ، غزھا ھم واقع نمی شدبنا براینکھ این نوع اتھام طرف پذیرش ابتدایی ترین م
کابینھ ومقامات و کارمندان درجات باال و ، بقیھ اعضای کمیتھ مرکزی، قدیر خان، کھ پس داؤد خان

 اً پایین چرا دست زیر االشھ نشستھ تماشا کردند و یا شنیدند و بازخواستی بھ عمل نیاوردند؟ عالوت
ھم از طرف مدیر زندان تائید گردیده و ھم عکاسی ، زندانبازگشت او از تحقیق در وزارت داخلھ بھ 

ھمھ موجودیت و مرگ اورا در زندان انکار ناپذیر ، معاینات تخنیکی جنایی و معاینات طب عدلی، ھا
بھ خاطر رفع ھمین سوال است کھ آقای مھرین تزس نوی درین ارتباط ارائھ داشتھ و . گردانیده اند

ن دولت بھ شمول رئیس دولت با ھم نشستند و فیصلھ کردند کھ آن اینست کھ گویا تمام اراکی
  . میوندوال را بکشند واورا در زندان کشتند

کف زدن ھا و نوشتھ ھای تائیدی ازجانب ھم ردیفان آقای مھرین و آنانی ، ھوراھا، با طرح این تزس

  . در رسانھ ھا سرازیر شدند، کھ باچپِ عدالت خواه در خصومت قراردارند

بھ خاطری کھ لبۀ اتھام از او بھ طرف رژیم و ، زھر باید از این تزس مھرین راضی می بودصمد ا
. اما او ازان قماش نیست کھ با پذیرش تشویھ حقایق در صدد تبرئھ خود باشد. داؤد برگشتھ بود

 دور از منطق، پذیرش چنین ادعا کھ تمام اراکین دولت باھم نشستھ فیصلھ کردند میوندوال را بکشند
  . و وجدان ازھر است

از عمق ادراک و حضور  اً واقع، پرسش طرح میشود کھ آیا این مؤیدین این تزس و کف زننده گان

وجدان بر درست بودن چنین اتھام زنی ھا و بھ قضاوت نشستن ھا باور دارند؟ آیا منطق سلیم این نوع 

  استدالل ھای پایانتر از سطح بچھ گانھ را پذیرفتھ میتواند؟

  . تبلیغات سیاسیی بیش نیستند، م کھ پاسخ نھ است و این ھمھ استدالل ھای بی پایھمطمئن



برای وارد آوردن ضربھ و سمت ، مھره ای را بمثابۀ نمادی از چپ، برای استفادۀ بھتر ازاین تبلیغات

. ستآن مھره صمد ازھر ا. بھتان ھا و توھین ھا تعیین و آنر ا ھدف قرار داده اند، دادن ھمھ اتھامات

  . در نھاد او نبوده اند اً خصایلی کھ اساس –شکنجھ گر و ظالم معرفی شود ، او باید قاتل

   ؟اینھمھ چرا

باید او . بھ دلیلی کھ شھرت بھ خوش نامی داشت اً بھ خاطری کھ بھ پرچم منسوب بوده است و ثانیاوالً 

  . گارش گرفتھ خواھد شددرین ارتباط تفصیالت بیشتری در آینده بھ ن. و پرچم بدنام ساختھ شوند

. داؤد بھ زودی پی برد کھ میوندوال توسط کمونیست ھا کشتھ شده است" صمد غوث ادعا میکند کھ

  ." این کشتار بی مورد اورا خشمگین ساخت

آقای غوث بھ روی کدام شواھد میتواند چنین ادعا کند؟ اگر دروغ نمیگوید پس باید از کدام اقدام داؤد 

کشتار "استعمال فقرۀ . مجازات و یا کم از کم کدام اظھاری یادآور می شد، حقیقت، مبنی بر بازپرس

  . نمایانگر آن است کھ در قاموس آقای غوث کشتار با موردی ھم وجود دارد" بی مورد

داؤدخان اطالع یافتھ بود کھ او ، در زمانی کھ از جنرال میر احمدشاه بازجویی صورت میگرفت

برای دریافت حقایق ھیأت تحقیقی تعیین و مستنطق مسئول کھ ھمایون . ستمورد شکنجھ قرار گرفتھ ا

با ) وی در سابق ضابط امر و آمر دفتر قدیرخان بود( کاظم آمرعمومی استخبارات وزارت داخلھ بود

. مورد مواخذه قرار گرفتھ محکوم بھ حبس طویل گردیده بودند، شیرعلی ساتنمن و چند نفر دگر

رد در ھر موردِ  اً مطمئن ُ   . تخطی دگر نیز باز پرس مشابھی بعمل می آو

او . گذشت نماید، آنھم بھ این ثقلت - داؤد خان جبار تر ازان بود کھ در برابر چنان حرکت ھای خودسر
بھ فرمان میکشت یا ازمحکمھ حکم اعدامش را صادر میکرد و یا در زندان ، اگر کسی را میکشت

  . حمل نموده نمی توانستاما خودسری کسی دگر را ت. پوسانیدش می

امرکرد ، حکم اعدامش را ھم امضا نمود، اینکھ داؤدخان امرنمود خبر خودکشی میوندوال منتشر گردد

نھ جسدش بھ خانواده اش سپرده شود و نھ محل دفنش بھ آنھا نشان داده شود؛ خود گواه نادرستی 

   .ادعای جناب غوث در مورد ھمدردی داؤد خان با میوندوال میباشد

آنچھ باید داؤد خان میکرد و نکرد این بود کھ این موضوع را باید مورد توجھ و بازپرس قرار میداد 

ً بھ مقفول بودن اتاق زندانش اکتفا شده و میوندوال درداخل اتاق پیوستھ تحت نظر  کھ چرا احتماال



ورنھ باید . عت بدھدو چراموقع یافت خودکشی کند؟ تصور میشود قدیرخان توانستھ بود اورا قنا، نبوده

  . بازخواستی بھ عمل می آمد

قوماندان " پیروزی کمونیست ھا"بھ اطالع آقای غوث می رسانم کھ صمد ازھر بعد از بھ قول او

یعنی کمتر از ، ١٣۵٧بلکھ در اخیر جوزای ھمان سال، عمومی ژاندارم و پولیس مقرر نھ گردید

عد ازان تا حوت ھمان سال دربازداشت خانھ گی و و ب، روانۀ زندان پل چرخی، ثور ٧دوماه بعد از 

این بعد از . دران جا باقی ماند ١٣۵٨کھ تا ھفتم جدی ، سپس بار دگر در اگسا و پلچرخی بسربرد

ست قوماندان  ۱۳۵۸ھفتم جدی  و در ختم دکتاتوری پرولتاریا بود کھ برای مدت چند ماھی در پُ

  . عمومی ژاندارم و پولیس قرار داشت

ضمیمۀ حقیقت انقالب " تاریخ نوین افغانستان "رین سپس بصورت کوتاه چند جملھ ای را ازآقای مھ

بر ، در بارۀ کودتای میوندوال نقل کرده، ارگان کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان -ثور

  . گونۀ تاریخ نویسی آن انگشت انتقاد میگذارد و این بخش را بھ پایان می برد

  : ھایی در رابطھ با بازتاب این موضوع در کتب و مقاالت دگر دارم اما من ھنوز حرف

دکتور ، الحاج عبدالشکوراحمدزی، سید مسعود پوھنیار، حق شناس، ھارون. ا، محمد نجیم آریا

، صدیق فرھنگ، مصطفی رسولی، غوث الدین فایق، غفار فراھی، صمد غوث، شیرشاه یوسفزی

ھرکدام ، . . .  ،محمد ابراھیم عطایی، نبی عظیمی، کاکردکتورحسن ، غنی زنبور، اعظم سیستانی

و پرچم انداختھ اند و یا بنده " کمونیست ھا"عین ادعا را بدون کدام دلیل با کلمات ھمگون یا بر دوش 

متھم بھ قتل ساختھ اند و کسانی چون سلطان علی ، را بھ صورت مشخص بھ مثابۀ نمادی ازپرچم

عنایت هللا سادات و بھ موضوع برخورد دگرگونھ ، محتاط، ر شرقدکتو، محمد ولی زلمی، کشتمند

  . داشتھ اند

قتل ، بدون ارائھ کدام دلیلمرگ میوندوال را " محمد ھاشم میوندوال" در رسالھ ای بنام  نجیم آریا

  : دانستھ مینویسد

 می امنیھگردن میوندوال را تاب داده شکست و با آخرین لگد قوماندان عمو، نصرهللا نام پولیس" 

در بطنش خون از دھن او سرازیر گشت و چون یک مبارز وطن پرست جان ) عبدالقدیر نورستانی(

این تالش ، داکتر را آوردند تا او را باز بحال آورند، وقتیکھ میوندوال باثر آن لگد بھ کوما رفت. سپرد



اعتراف کاذب و جبری برای آن نبود کھ اورا از مرگ نجات دھند بلکھ برای آن بود کھ میخواستند 

  ." مطلوب شان را از او حاصل دارند اما او دیگر زنده نبود

از جانب مدعیان دگر اساس قرار داده ، این ادعای نجیم آریا کھ من دراورد و فاقد سند و مدرک است

، جانشین ساختن صمد ازھرو پرچم یا یکی ازانھا بھ جای عبدالقدیر نورستانیشده نظرات خود را با 

چھ وقت بوده؟ بعد ، نجیم آریا نمی گوید کھ پس آن اعترافی کھ میوندوال نوشتھ. ن عالوه نموده انددرا

  . از مرگ کھ ممکن شده نمی تواند

  : جملۀ ذیل را از جانب خود بر آن افزوده استبانقل ھمان پراگراف  سید مسعود پوھنیار

ظھر مدیر عمومی قلم مخصوص اما بھ روایت متواتر و مشھور میوندوال بدست عبدالصمد ا" 

  )١١." (قوماندانی عمومی امنیھ وزارت داخلھ بشھادت رسید

اگر . طوری کھ می بینیم این ادعای نادرست بھ آدرس نام و وظیفۀ نادرست صورت گرفتھ است

پس نام را اشتباھی گرفتھ و اگر صمد ازھر مورد ، مرتکب جنایت در نظر او مدیر قلم مخصوص بود

قضاوت صادر شده از جانب ، در ھر دو حالت. س وظیفھ را اشتباھی نوشتھ استپ، نظرش بود

ً ذھنی و من دراورد بوده است فراموش نباید کرد کھ تشکیالتی ھم بھ نام قوماندانی . نویسنده کامال

  . عمومی امنیھ وجود نداشت

  ) ١٢( نقل گردیده است عبدالشکور احمدزیعین جمالت توسط شخصی بنام 

این جملھ رابا جاگزین ساختن صمد ، در برنامۀ تلویزیونی کانال آزاد ھامبورگ لیمصطفی رسو

  : چنین تغییر داده است، ازھربھ جای عبداقدیر نورستانی و اضافات مبالغھ آمیز دگر

پولیس دیگری بنام صمد ازھر بود کھ شکم میوندوال ، گردنش را نصرهللا پولیس تاب داد و شکست" 

میوندوال کھ یازده شباروز گرسنھ و تشنھ نگھداشتھ شده بود . ن مشربانھ قرار دادرا زیر لگدھای حیوا

از فرط شکنجھ ھای برقی و عذاب لت و کوب توانش سلب شده بود خون از دھنش جاری شد بھ 

  ) ١٣." (حالت کوما رفت و جان بھ حق سپرد

تالش دارد و شاید ، بھ وضاحت مالحظھ میگردد کھ ھر کسی ازین قماش کھ دست بھ قلم می برد
ساعت ھا و روزھا می اندیشد چگونھ با صحنھ آرایی ھای بھتر موضوع را تراژیک تر نمایش داده 



نادرست و حتی جنایتکارانھ علیھ انسان ، ھمدردی خوانند ه را جلب و با وارد آوردن اتھامات غلیظ
  . خودکشی میوندوال را غلط نمایش دھند، ھای پاک و بی تقصیر

طریقۀ درست آن این نیست قلم بدستان ، است آبرو خریدن برای میوندوالتالش ھا در جھت  اگر این

  ! و تاریخ نگاران عزیز

ً آرمان ھای عالی برای پیشرفت کشور وتحقق عدالت داشت این کردار شما جفای ، اگر میوندوال واقعا

ً نسبت بھ خودکشی شکو. آشکار نسبت بھ ھمان آرمان ھا میباشد راه درست ، کی وجود دارداگر واقعا

آن نھ وارد آوردن اتھامات نادرست و راه اندازی تبلیغات سیاسی علیھ کسانی کھ اندیشۀ ناھمگون با 

اول باید ثابت . برای دریافت حقایق میباشد متود ھای علمیبلکھ رو کردن بھ ، شما داشتھ اند یا دارند

  . روش ھای علمی در جستجوی قاتل برامد سپس بازھم با. قتل است، کرد کھ حادثھ خودکشی نبوده

د میوندوال مرگ تھ د پرچمیانو تلوار " : می نویسد" داؤدخان د کی جی بی پھ لومو کی"در  ھارون. ا

نومو ړ ی د  و شپو وھلو او شکنجو ختم کړ ی ؤ تر  و چی ئی د ، تحقیق  و شپی دوام وکړ، و

  . )وی روح دی شاد( صمد ازھر تر لغتو الندی ساه ورکړ ه

نیتھ د نیک ا ئی پھ واسطھ دده د انتحاراو  ان وژنی خبر د ) ٨( کال د تلی د میاشتی پھ ١٩٧٣خو د 

کابل را ډ یو دالری خپور شو او دده  ان وژنھ ئی دده دعملونو پھ مقابل کی د سزانھ د ډار دلیل یاد 

ورو د الزام لپاره د سند او پالن ھم ھمدا ؤ چی دده د  ان وژنی یا تش پھ نامھ انتحارنھ د ن، کړ ئ

  . اثبات پھ حیث کار واخلی

رشتیا خبره خو داده چی میوندوال تروژنی یوه شپھ ړومبی د کوما پھ حالکی د زنبیل پواسطھ د 

دی ، تھ را کشول کیدئ) بریکوت(  ارندویانو لخوا د کورنیو چارو د وزارت د زیرخانو نھ کاله جدید

متأثر کړی او پھ میړانھ ئی دا جنایات ، ھغھ ھم ھلتھ بندی وحالت عبدالملک عبدالرحیمزی چی 

  ) ١٤" (. . .  محکوم کړل

چندین بدون کدام دلیلی ببینید ھارون ذھنی گرایانھ ، اگر از نادرستی تاریخ نشر خبر انتحار بگذریم

  : اتھام را در یک جملھ سرھم می بندد

  پرچمی ھا برای مرگ میوندوال عجلھ داشتند؛ -١

  و کوب و شکنجھ؛لت  -٢



  جان دادن او تحت لگدھای صمد ازھر؛ -٣

ِ در حالت کوما وسیلۀ کشانیدن زنبیل از زیر خانھ ھای وزارت داخلھ تا قلعۀ جدید  -٤ بردن میوندوال

  . دھمزنگ

  . تأثر عبدالملک عبدالرحیم زی از دیدن در زنبیل کشانید نش بھ زندان -٥

او نمی گوید کھ پرچمی ھا چرا باید از مرگ . دی وجود نداردبرای تمامی این ادعاھا کوچکترین استنا

او اگر از حوادث ! میوندوال خوش می شدند چھ رسد بھ این کھ برای آن عجلھ داشتھ بوده باشند؟

بھ اشتباه رفتھ و آدرس را غلط ، ثور چنین انتباھی گرفتھ و آنرا عام می سازد ٧مرحلۀ آغازین بعد از 

  . گرفتھ است

اگر ھارون را اندکی از قھر و . جان دادن میوندوال تحت لگدھای صمد ازھر میگویدھارون از 

پایین آوریم ، غضب ایدئولوژیکش و از بلندای مستیی کھ با شکست چپ دموکراتیک برایش دست داده

بدون شک پاسخی ، و از او بپرسیم کھ چھ گونھ و از کجا این کشف بزرگ را بھ عمل آورده توانستھ

این کھ مانند اخالفش او ھم بھ شایعات و آوازه ھایی توسل جوید کھ خودش و ھمطرازانش ندارد جز 

  . در غیر آن باید با استخاره بھ آن رسیده باشد. پخش کرده بودند

ھارون ازکش کردن زنبیل حامل میوندوال در حالت کوما از زیرخانھ ھای وزارت داخلھ تا زندان 

ھم زیر زمینی ھای وزارت داخلھ وھم کشانیدن در ، حالت کوماھم : درین جا. سخن میزند، دھمزنگ

بھ خاطری کھ در عالم واقعیت ھیچ کدام آنھا . زنبیل تا دھمزنگ؛ ھمھ را با مکاشفھ دریافتھ است

منجر بھ در افتادن او بھ  نھ شکنجھ و بد رفتاری وجود داشتھ کھ احتماالً . وجود خارجی نداشتھ است

وزارت . عمارت ھای آن زمان وزارت داخلھ زیر زمینی ھایی وجود داشتنھ در، حالت کوما می شد

داخلۀ آن زمان دو عمارت مرکزی داشت یکی آن چھار منزلھ بود کھ مقابل دروازۀ کالن ورودی واقع 

عمارت یک . عمارت دومی یک منزلھ بود کھ در عقبِ عمارت چھار منزلھ قرار داشت. گردیده بود

زمینی بود و عمارت چھارمنزلھ ھم چیزی بھ مفھوم زیر زمینی نھ بلکھ یک فاقد زیر  منزلھ کامالً 

نل ھای آب و مرکز گرمی و سیمھای برق و تلفون ازان عبور اً خالیگاه تنگ و تاریکی داشت کھ صرف

ھنوز ھم ، اگرپسانتر کدام تغییر اساسی در عمارت بھ وجود آورده نشده باشد، این قسمت. داده شده بود

محترمان . میتواند کھ بھ ھیچ وجھ برای ھیچ نوع استفادۀ دگرسازگار نبود و نمی باشد امتحان شده

رفتھ ، دگری ھم کھ حتی ادعا کرده اند از زینھ ھا بھ زیر زمینی کھ درانجا متھمین شکنجھ می شدند

  . اند؛ باید بر نادرستی گفتار و نوشتار شان اعتراف نمایند



، اگر از امبوالنس. مارا بسیار کم زده است، این آقای ھارون، عزیزبلی خوانندۀ ! اما در بارۀ زنبیل

یاد نمی کرد کم از کم ازگاو کراچی کھ می ، ریکشا و کراچی اسپکی، گادی، الری، بس، تیز رفتار

دنیا تصور خواھد کرد این افغان ھا توانایی استفاده از ابتدایی ترین ابزارھا را ھم . توانست نام ببرد

این ھم قابل دقت است کھ برای این نوع انتقال چنان یک شخصیت مھم با آن نوع اتھام ، هتاز. ندارند

چھ تدابیر وسیع امنیتی اتخاذ و چھ تعدادی از افراد ، خطیر دران فاصلۀ طوالنی با چنین وسیلۀ ابتدایی

  . پولیس بھ کار گرفتھ شده خواھند بود

ومدعیان بعدی نیز آن ، ن این صحنھ متأثر شده بوداین ادعا کھ جناب عبدالملک عبدالرحیم زی از دید

در کوما  –بلکھ بھ دلیل دروغ بودن اصل ادعا ، ھم نھ تنھا استنادی ندارد، را بھ تکرار گرفتھ اند

  . جایی برای بحث بران باقی نمی ماند –بودن و در زنبیل برده شدن 

یا با دستمالی ھا توسط ، اً عین، شرمیده اندبھ استثنای قصۀ زنبیل کھ از بھ کاربرد آن ، تمام این ادعاھا

  . مقلدین بعدی نقل گردیده اند

در ادامھ با دیده درایی در چشم ھمگان می دراید و ادعا میکند کھ کابل رادیو انتحار میوندوال ، ھارون

، عبدالشکور رشاد، سید مسعود پوھنیار، را توسط نکتایی اعالن نمود چنانکھ اخالفش چون فایق

در حالیکھ رادیو و روزنامھ ھا ابالغیھ ای را . نیز پا بر قدم ھای او گذاشتند . . .  ،ریننصیرمھ

کمربند کوت خواب و نکتائی ذکر ، منتشر کردند کھ دران انتحار میوندوال وسیلۀ پارچۀ نیلونی لباس

  . شده است

این مطلب . گرفتھ شودسپس می افزاید کھ پالن ھمین بود کھ از انتحار او بھ غرض الزام دیگران کار 

اما اینکھ از انتحار شخصی چھ گونھ بھ حیث . نیز نوشتھ اند . . .  ،را نویسنده گان خلف چون مھرین

ً این مدعیان خواھند فھمید، کار گرفتھ شده می تواند، یک سند و اثبات دانش پولیسی و حقوقی . صرفا

  . ازان سر در نھ می آورد

تورن جنرال خان محمدخان مرستیال د ډیری شکنجی تاب " : سدھارون درا دامۀ صفحھ می نوی. ا

  د، رانھ وړئ

دده د اقرار د سوال او  واب کوپی چی د صمد ازھر او نصرهللا ، کودتا د پالن اقرار ئی وکړ ئ

لولو د پاره پھ ور  پانو کی خپره شوه، عمرخیل پھ السلیک وه ُ   ) ١٥" (. . .  د خلکو د غ

  : دو ادعای نادرست را مطرح میکندآقای ھارون درینجا باز 



  ادعای شکنجۀ خان محمدخان -١

  . ادعای امضای صمد ازھر و نصرهللا عمرخیل در پای ورقۀ تحقیق منتشر شده از مرستیال -٢

تا زمان نوشتن اعترافات ، خان محمد خان تا جایی کھ من شاھدم و دربخش ھای گذشتھ نوشتھ ام

جایی و دلیلی برای شکنجھ باقی نھ می ، بعد ازان اعتراف ھا شکنجھ نھ شده بود و منطقاً ، مفصلش

یک مقایسھ و سردادن عادی آن امضاھا با ، در ارتباط بھ امضاھا در پای ورق تحقیق مرستیال. ماند

واضح می سازد کھ  - کھ در پای اوراق تحقیق میوندوال وجود دارند –امضاھای دو نفر ادعا شده 

شاید چنین ادعایی در نظر یک خوانندۀ زودگذر . عاشده نھ میباشندامضاھای مذکور از اشخاص اد

وقتی ادعا میکنند مرستیال . اما خیلی با اھمیت بوده نمونھ ای است از جعلیات، غیرمھم تلقی گردد

منسوب ، شکنجھ شده است و متصل آن امضاھا را بھ اشخاص مورد نظر کھ باید بدنام ساختھ شوند

ھمھ ادعاھا ، ھمان گونھ کھ در بخش ھای گذشتھ دیدیم. وطئھ آشکار میگرددسوء نظر و ت، میگردانند

  . بھ ھمین منوال ساختھ شده اند

  : وی می نویسد. ھارون برای واژگون کردن نظریۀ طب عدلی نیزتالشی بھ خرچ داده است

عدلی طب تر تھدید الندی د کابل پوھنتون د عدلی طب د رئیس شاغلی پوھاند داکتر بالمکنداس نھ د "

د کابل دپوھنتون د عدلی طب رئیس شاغلی پوھاند ، د نظریی پھ نامھ السلیک واخیستل شو

داکتربالمکنداس  و  ایھ پھ احتیاط او خصوصی بیان کړی و چی اصولی معاینات د محمدھاشم 

فقط د زندان د کو  ی ور کی ئی مړی را  کاره کړی او د  ان د ، میوندوال پھ برخھ کی عملی نشول

  )١٦" (. . .  عزت د ډار پھ خاطرمی نظر ورکړی

. این بھتان است. دروغگویی جرم و گناه است اما دروغگویی از زبان شخص دیگری گناه کبیره است

کھ پشیزی ارزش داشتھ نمی ، خوانندۀ گرامی خود میداند کھ این گونھ ادعاھای مفت و ساختھ گی را

  : عا با دالیل ذیل رد میگردداین اد. ھرکسی میتواند عرضھ دارد، توانند

دکتور بالمکنداس شھرت خاصی بھ حق بینی و نرفتن زیر بار فشار و فرمایشات داشت و جایگاه  -

  . او زیر بار تھدید و فشار نظر نمی داد. برجستھ ای در میان ھم قطاران داشت

ھ چھ بود؟ اگر دولت میخواست نظری را بر او تحمیل نماید ضرورت بھ بردنش بھ محل حادث -

ضرورت بردنش تا دھن دروازه و ممانعتش از دخول چھ بود؟ اگر می توانستند نظریۀ فرمایشی را 



بھ خاطری کھ بعد از معاینۀ جسد ، بر او تحمیل کنند ضرورت ممانعت از معاینۀ جسد وجود نداشت

  . ھم نظریۀ دلخواه مقامات بر او تحمیل شده میتوانست

میتوانست ، نظریۀ غلط تحمیلی را ارائھ داشتھ بود، ن زمان از ترساگر دکتور بالمکنداس درا -

  . اما ھیچ گاھی چنان اظھاری یا ادعایی از او شنیده و خوانده نشد. پسانتر حقیقت را افشا نماید

 .را زیر بحث گرفتھ است ١٩٧٧ھارون در قسمت دگرکتابش قتل علی احمد خرم وزیر پالن در سال 

ھمین قدر می نویسم کھ مرجان قاتل  اً صرف، ایرۀ این نوشتار بیرون استچون این بحث از د) ١٧(

خرم یک اخوانی بود و ھدفش رسیدن تا رئیس جمھور با استفاده از گروگان گیری خرم و قتل رئیس 

اعضای ھیأت تحقیقی کھ ھارون . جمھور در انتقام از اعدام شده گان و محبوسین اخوانی بوده است

سال ھا پیش شامل تصفیۀ عمومی شده در وظایف قبلی شان حضور ، )پرچمی ھا( ازان ھا نام میبرد

نوشتھ ) عبدالغنی صافی( جنرال عمرزی. نداشتند و نمی توانستند اعضای ھیأت تحقیق مرجان باشند

است کھ تحقیق مرجان توسط یک کمیسیون مختلط  ارنوالی و پولیس صورت می گرفت کھ خود وی 

  . درلیستی کھ ھارون ارائھ داشتھ این نام وجود ندارد) ١٨( .استنیز عضویت آنرا داشتھ 

شمار دگری نیزدرین . میباشد بلگۀ دیگر از تحریف حقایقیک ، این ذکر کوتاه از نوشتۀ ھارون

ارتباط نوشتھ ھای مشابھی نموده اند کھ این ھمھ نمایانگر آنست کھ چھ گونھ فابریکھ ھای جعل و افترا 

  . با تائید ادعاھای ھمدگرمیخواھند آن جعلیات را بر کرسی حقایق بنشانند دست بھ دست ھم داده

عکس ھای ( "د ارگ ل  عکسونھ"اشارتی بھ عنوان ، ھارون است. حال کھ سخن بر سر نوشتھ ھای ا

  : در ھمان کتاب نیز بی مورد نھ خواھد بود) برھنۀ ارگ

ډیر پدی فکر ، چا نھ ئی ال اند ی نھ درلودهد پا، د روسیانو پھ فکرنوی رژیم ال  ھ تینگ شوی نھ ؤ" 

نو لدی کبلھ . وو چی بیلھ پاچا بل  وک ددی ملک اداره نشی کوالی او پاچا د خدای سیوری بلل کیدئ

روسیانو د پاچا پھ شخصی تخریب او بدنامولو الس پوری کړ او دده پر ضد ئی ھم یوه بلھ توطیئھ جو 

  . ړه کړه

یا  واونی تیری وی چی دکابل نړیوال ھوائی ډ گر تھ د آریانا ھوائی د جمھوریت نھ ایلھ  و ور ی 

کھ  ھ ھم پھ ارگ کی . شرکت پواسطھ د بھر نھ د شاھی ارگ پھ نامھ  و تړلی صندوقونھ راورسیدل

مگر داسی  ودل کیدل چی دا صندوقونھ د پخوانی سپار  تنی پھ اساس دی چی دا اوس ،  وک نھ ؤ

  . راورسیدل



سمدالسھ ، دی صندوقونو د پولیسو پام وروا ړاوه، ملی شوی اونظامی حکومت جاری ؤکودتا تازه ع

صندوقونھ د ډیرو لو ړو شھوانی او سکسی . ئی د صندوقونو پھ خالصیدو او تالشی پیل وکړ

تحقیق پیل او موضوع ھر پلو خپره . شوی ووړلو وعکسونو نھ ډک وو چی د لوبو د قطعو پھ ب ھ جو

  . بھ ئی پاچا تھ پھ بد ویلو شروع وکړه اً نو طبع، دا لو څ عکسونھ لیدل ھر چا چی بھ، شوه

افغانی نرخ واخیستل شو چی پھ دی ) ٥٠٠( د یو بنډل عکسونو قیمت د ھغھ وخت پھ تور بازار کی

البتھ دا نرخ د تور بازار پھ نامھ ا  کلی ، ملیونو افغانیو تھ رسیدئ) ٧( حساب د  ولو عکسونو قیمت

ورسره . ولی چی زمونږ پھ ھیواد کی تر ھغھ وختھ پوری د لو وعکسونو قاچاق دود نھ ؤډول درلود 

جو ړ کړی بیل او بیجک داسی  ودل چی عکسونھ پھ ارگ کی د حضور د پیش خدمت محمدرحیم 

  ) ١٩" (.. . .  خان پھ سپارش دی

  : را از نظر انداخت این موضوع اگر بھ کودتای میوندوال ارتباطی ندارد ولی از دو نگاه نباید آن

یکی اینکھ تا حدودی بھ من ارتباط میگیرد و دگر اینکھ نمونۀ دگری از تحریف حقایق و جعل حوادث 

  . میباشد

آنچھ نادرست . تمام آنچھ آقای ھارون در ارتباط بھ این عکس ھای سکسی نوشتھ است درست است

اران کشف آن محمولۀ فضیحت بار بھ مقصد تبلیغات نوشتھ شده زمان و دست اندر ک اً است و صرف

ارتباط ، این واقعھ بھ زمان سلطنت محمد ظاھرشاه و چندین ماه قبل از کودتای داؤدخان. قاچاق میباشد

نمایندۀ ادارۀ مواد مخدره و ادویۀ  Burckاطالعیۀ آن از طریق انترپول و در کابل توسط آقای . دارد

کھ دران زمان مدیر امنیۀ میدان ھوائی بین  برای من، ایاالت متحدۀ امریکا) BNDD( خطرناک

و ) معروف بھ غالم بچھ( چون اسناد آن محمولھ بھ نام محمد رحیم. داده شده بود، المللی کابل بودم

اما قبل ازانکھ بھ انتقال ، بھ ارگ برده می شد اً باید بدون پرس و پال مستقیم معموالً ، ارگ شاھی بود

دگرتفاصیل اسناد با نمرات و شرحی کھ در اطالعیھ برایم مواصلت  با تطبیق نمرات و، آن بپردازند

وبعد ازعلم آوری بر صحت اطالعیھ و دریافت اینکھ تمام محتوای آن کارتن ھا قطعھ ، ورزیده بود

بود؛ کارتن ھای مذکور را ، ھای بازی کھ ھر قطعۀ آن عملیۀ متفاوت سکس را بھ نمایش می گذاشت

موضوع را طی ورقۀ پیشنھادیھ عنوانی ریاست عمومی ھوائی ، الک نموده در اتاقی جا بجا و مھر و

با یک نمونھ از قطعھ ھای بازی مذکور تقدیم و ، ملکی و توریزم کھ دران وقت مقام مافوق ما بود

  . طالب ھدایت در مورد تحقیق و اجراآت بعدی گردیدم



باشرف  اً کھ انسان واقع، زمجناب سردار سلطان محمود غازی رئیس عمومی ھوائی ملکی و توری

در موقعیت بسیار دشوار قرار گرفت و برای تصمیم ، با دیدن آن قطعھ ھا شوکھ شده، وحق بین بود

گیری مھلت خواست تا در موقع مناسب بتواند موضوع را با اعلیحضرت در میان گذاشتھ ھدایت 

. فواه مردم جلوگیری نمایماز من خواست تا موضوع را سری نگھ داشتھ از سرایت آن در ا. بگیرد

از ، یکعده کھ مربوط بھ کارمندان شرکت ھوائی آریانا و گمرک میدان ھوائی می شوند اً من گفتم طبیعت

بعداز گذشت ھر چند ماھی موضوع را . موضوع اطالع یافتھ اند؛ اما خواھیم کوشید تبلیغاتی راه نیفتد

فرصت مناسب دست نھ داده تا با حضور  یادآوری میکردم و ھمواره ھمین جواب را میگرفتم کھ

می دانستم کھ آقای سلطان محمود غازی آنقدر با حیا بود کھ . اعلیحضرت درین باره صحبت نماید

  . گاھی ھم نمی توانست چنین موضوعی را بھ سمع شاه برساند

شده با وی بھ شدت مواجھ ، نیز روی تالشی اموال یک دوست رحیم غالم بچھ من کھ یک بار قبالً 

بھ جای یک تفنگچھ دو تا باخود ، بعد ازین واقعۀ نو، بودم و وی مرا تھدید بھ کشتن نموده بود

اما بخت با او یاری نکرد و چند . میدانستم یا ترورم میکند و یا دسیسھ ای برایم می سازد. میگشتاندم

  . ردیدکودتای داؤدخان رخ داد و گلیم قدرت رحیم خان برچیده گ، ماه بعد ازان واقعھ

موضوع را با من ، بعد از کودتای ثور آقای سلطان محمد نورستانی مدیر جدید امنیۀ میدان ھوائی کابل

ست ریاست ارکان ق ع ژ پ وزارت داخلھ کار می کردم در میان گذاشتھ تقاضای پایان ، کھ در پُ

ون در قضیھ وارد چ. نمود، گذاشتن بھ آن قضیھ و تخلیۀ اتاقی را کھ مدت طوالنی مھرو الک میباشد

موصوف بھ . بودم آن را با تمام تفصیل بھ اطالع قدیر خان قوماندان عمومی ژندارم وپولیس رسانیدم

، روز دگر ھدایت داد آن محمولھ از میدان ھوائی بھ وزارت داخلھ انتقال و تا اتخاذ تصمیم باالی آن

ضی اعضای کمیتھ مرکزی با خود تا جایی کھ بھ یاد دارم نمونھ ھای آن را بع. مصئون ساختھ شود

ل تا ختم وظیفھ ام چیزی ندانستم ُ   . گرفتند اما از سرنوشت آن محمولھ بھ صورت ک

ناخواستھ اورا افشا نموده ، آقای ھارون کھ در صدد پرده پوشی و حفظ آبروی محمدظاھرشاه است

ینک مرا وادار ساختھ این او است کھ برای اولین بار این موضوع را بھ مطبوعات کشانیده و ا. است

عده ای از کارمندان کارگوی آریانا در میدان ھوائی بین المللی کابل . حقایق آن موضوع را افشا نمایم

مدیر گمرک یا آقای محمد اکبرویا آقای . شاھدان قضیھ بوده اند، و مامورین گمرک وپولیس آن زمان

رشاد و محمدھاشم پوپل بھ یادم مانده  محمد انورسروری بود و از ھمکارانش نام ھای آقایون فاروق

از افسران پولیس کھ باید از موضوع اطالع داشتھ باشند آقایون سلطان محمد نورستانی آمر . است

  . می باشند، انسداد قاچاق آن وقت و غالم محمد معاونش



ا لغزاندن تاریخ حدوث آنھ، خوانندۀ محترم چھ نامی روی این گونھ وارونھ سازی حقایق حوادث

من کھ قلمم از تعبیر آن عاجز ! گذاشتھ می توانند؟، و اتھام زنی بر دزد بگیر بھ جای دزد، مطابق میل

  . مانده است

آن روس ھا کھ بدون شک جفاھای زیادی ھم با کشور ما نموده اند و آن سردار محمد داؤد کھ بدون 

! ھ اند و یا داشتھ می توانستند؟شک دیکتاتور و خودرأی ھم بود؛ اما آنھا چھ نقشی درین واقعھ داشت

آقای ھارون تصور کرده بود زبان ھایی کھ باید حقیقت را بگویند دگر بستھ شده اند و عین تصور را 

  . ھمردیفانش نیز در سر پرورانیده بودند

میباشد کھ درکتابی  ش ن حق شناس، کرد" حق شناسی"از زمره کسانی کھ نھ کمتر از دگران ادعای 

  : ادعا کرد کھ، تزویر و فاقد اسناد و مدارک علمی میباشد، علکھ سرتاپا ج

ھمچنان خبر خودکشی میوندوال از جملۀ افتراءات کودکانھ ای بود کھ ھیچکس نمیتوانست آنرا . . . "

خود شان در مجالس و محافل خصوصی اعتراف می کردند فیض محمد  اً و چنانچھ بعد. باور کند

دان عمومی ژاندارم و پولیس و صمد اظھر یکی از افسران پولیس و عبدالقدیر قومان، وزیر داخلھ

عضو باند پرچم او را بھ ضرب لگد و قنداق تفنگ از پا درآورده بودند و برای اینکھ این عمل ننگین 

  )٢٠." (عنوان خودکشی بھ او دادند، و حیوانی خویش را پنھان نگھ دارند

حق شناسی کرده کھ نام داؤدخان را بران جمع قاتالن  ھمین قدر حق شناس اقالً ، بلی خوانندۀ عزیز

خانھ اش آباد کھ نگفتھ است در پیش . بالفعل نھ افزوده و شاھدی ھم جز خود ھمین قاتالن نیاورده است

او از ! در برابر این گونھ ادعای توخالی اما دیده درایانھ چھ باید گفت؟. روی خودش اعتراف کرده ایم

  . نی را مقام قھرمان و دزد را لقب عیاری می بخشندزمرۀ کسانی است کھ جا

این حق شناس حق ناشناس در کتابش آنقدر دروغبافی دارد کھ حتی ھارون دروغباف نیز اورا بھ 

  : چنانچھ در قسمت مربوط بھ قتل خرم می نویسد. ادعاھای غیر مستند متھم ساختھ است

مخ لکھ دده نورو بی ثبوطھ لیکنو ) ٤٦٤( اپ اغلی ډاکتر حق شناس د خپل دسیسو پھ کتاب دوھم چ"

  )٢١." (بللی دی) ژوند( غوندی د مرجان پھ فقره کی د محکمی رئیس عبدالسمیع

  " ! چلنی چلوصاف را میگوید شگاف ھایت در گور" : چھ بجا گفتھ اند کھ



" عمرزی جنرال"بیایید ببینیم یک افسر پولیس کھ پسان تا رتبۀ جنرالی ھم رسیده و بھ نام مستعار

  کی است و در این ارتباط چھ نوشتھ است؟، نوشتھ است" شب ھای کابل"کتابی بھ نام 

پسر عبدالقدوس خان از معززین قریۀ عمر زایی لغمان " زنبور"اسمش عبدالغنی صافی معروف بھ 

دربارۀ چگونھ گی شخصیت اومی . بوده از فارغان دورۀ دوم اساسی کمیساران اکادمی پولیس میباشد

تصور . ولی بنا براین کھ تا حدودی با من مواجھ است ازان منصرف شدم، استم بھ تفصیل بنویسمخو

  . برای تشخیص ھویت و خصلت او کفایت میکند" غنی زنبور" میکنم ھمین شھرت او بھ 

تحقیق مجھز با امکانات تخنیکی در وزارت داخلھ سخن  ١٥عمرزی از موجودیت اتاق مرموزشماره 

گرچھ موجودیت . ارد کھ تحقیق مرجان و میوندوال نیز در ھمین اتاق صورت گرفتھ بودادعا د، گفتھ

اتاق ھای مجھز با وسایل و امکانات تخنیکی کمک مؤثری در پیشبرد و حتی دقت قانونی بودن تحقیق 

اما بھ اطالع خوانندۀ محترم میرسانم کھ در زمانی کھ قضیۀ میوندوال رویکار بود و ، نموده میتواند

حتی تا چندین ماه دیگری کھ ھنوز در وزارت داخلھ وظیفھ داشتم؛ اتاقی با چنان مشخصاتی وجود 

در ابتدا با نصب میکروفون ھا در ، قدیر خان کھ خیلی شایق بکارگیری وسایل تخنیکی بود. نداشت

سپس ، هتامین نمود، تمام شعبات کنترول مستقیم خود را بر اظھارات و گفتگوھای افسران و کارمندان

" واکمن"وی با ھمکاری شخصی کھ کمپنی وسایل تخنیکی بنام . بھ نصب یگان کمره نیز پرداختھ بود

چنین اتاق ھای . بھ تجھیز تخنیکی دست یازیده بود، داشت و خودش را ھم آقای واکمن می نامیدند

عادیی را کھ من اولین بار اتاق غیر . تحقیق نیز باید پسان ھا توسط ھمین شخص ایجادشده باشند

و شاید وسایل نامرئی دگری ، دیوارھایش با اسفنج یا پارچۀ مخمل گونھ برای جذب صدا پوشیده بود

صرف یکماه و چند  ١٣۵٧درزمان اولین دستگیریم در جوزای سال ، ھم داشتھ کھ من دیده نتوانستم

  . چرخی دران گذراندمکھ ساعات طوالنیی را قبل از انتقال بھ پل، ثور دیدم ٧روزی بعد از کودتای 

ً این اتاق یا اتاق ھا در تحقیق مرجان در سال  اما بنا بر ، مورد استفاده قرار گرفتھ باشد ١٣۵٧احتماال

معلومات ھای دگر . در تحقیق میوندوال بھ کار گرفتھ شده نمی توانست، ١٣۵٢نبود آن در سال 

نیز ھمانند ھمین معلوماتش نادرست عمرزی کھ بمثابۀ قھرمان فیلم یکی پی دگر ارائھ نموده است 

  . میباشند

  : وی در ارتباط بھ تحقیق میوندوال نوشتھ است

موظفین تحقیقات کھ در رأس آن عبدالقدیر نورستانی قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس قرار داشت "

رد و نظریات رییس دولت نسبت بھ میوندوال برایش روشن بود باالی گروپ تحقیق ھمواره فشار وا



مرحوم میوندوال بی رحمانھ تحت فشار . میکرد تا ھرچھ زودتر اعترافات کودتاچیان را بھ دست آرند

و شکنجھ قرار گرفتھ بود تا اینکھ در اثر شکنجھ و لت و کوب و شوک برقی از بین رفت عمال برای 

ه از چوکی و مخفی نگھداشتن قضیھ جسدش رادراتاق زندان دھمزنگ توسط نکتایی و کمربند با استفاد

دستگیر کلکین بھ شکل غرغره جلوه دادند و خطی ھم مانند رسم الخط خودش در یک کاغذ در اتاقش 

دریافت گردید کھ گویا خودش نسبت خجالت وجدانی در مقابل زعامت دولت جمھوری و مردم 

  . افغانستان کھ دست بھ این کودتای ناکام زده انتحار نموده است

 میوندوال را انتحار ساختھ بودند بھ ھمان شکل در اخبار شایع گردید و مسلھقتل بی رحمانۀ مرحوم 

بدون کدام سرو صدا خاموش گردید ولی در دلھای ارباب بصیرت و صاحب نظران خاطرۀ ) مسألھ(

  . تلخ ضیاع ھمچو یک شخصیت سیاسی باقی خواھد بود

حقیق میوندوال را بھ محبس کھ در وزارت داخلھ قرار داشت ھر شب بعد از ختم ت١٥اتاق نمبر 

  . دھمزنگ یگانھ محبس بزرگ کابل انتقال میدادند

تراژیدی قتل مرحوم میوندوال کھ بھ نام انتحار جسدش را از زندان دھمزنگ کشیدند و در روزنامۀ 

  )٢٢." (جمھوریت قصۀ انتحار اورا با فوتو کاپی اسنادی کھ برایش ساختھ بودند فردا بھ نشر رسید

بلکھ از موضع مخالفت با ، ات دھی آقای عمرزی نھ از موضع واقع بینانۀ یک پولیس آگاهاین معلوم

بیان گردیده ، اشخاص معین با استفاده از تبلیغات سیاسی دگران و با ارائۀ مطالب اضافی نادرست

 . ا.خ.د.حقسمت اول توضیحاتش چیزی جز تکرار ھمان مطالبی نیست کھ درمخالفت سیاسی با . است

با این تفاوت . بھ تکرار گرفتھ بودند) meditation( ا ز سابق آنرا وردگونھ، و شخص صمدا ازھر

. کمربند را نیز پذیرفتھ ولی بقیھ را نادیده گرفتھ است، کھ او در وسایل غرغره در پھلوی نکتایی

ً نو آنچھ یا ب –تفاوت دگر این است کھ او از نامھ ای با رسم الخط میوندوال تذکر میدھد  رای من کامال

  . است و یا زادۀ تخیل آقای عمرزی میباشد

، آقای عمرزی کھ طوطی وار سخنان دگران را مبنی بر شکنجھ و قتل میوندوال بھ تکرار گرفتھ است

در وزارت داخلھ و یا در زندان؟؟ اگر شکنجھ ، توضیح نداده است کھ قتل در کجا اتفاق افتاده است

ً باید در وزارت داخلھ، شده باشدصحت داشتھ و منتج بھ قتل  ھارون . ھمان طوری کھ ا، پس منطقا

، پس قتل معلول شکنجھ نبوده، در صورتی کھ در محبس واقع شده باشد. واقع شده باشد، ادعا کرده

عمرزی میداند و تاکید ھم دارد کھ تحقیقات شب ھنگام دروزارت . قتل عمد و یا خودکشی بوده است

اتاق تحقیق او می ) کھ در ان زمان وجود ھم نداشت( را ١٥حتی اتاق شماره داخلھ صورت میگرفت؛ 



. نمایاند و این را ھم بھ خوبی میداند و توضیح ھم داده کھ بعد از ختم تحقیق بھ زندان انتقال میگردید

ھم مطابق شھادت مدیر محبس نھ تنھا حین بازگشت بھ محبس دیده شده ١٣۵٢میزان  ٨در آخر شب 

این بدان معنی است کھ میوندوال صحیح و سالم بھ . رف سحریش نیز گواھی داده شده استبلکھ از ص

زندان بازگشتھ ومرگ او در زندان اتفاق افتاده کھ بھ ھیچ وجھ در نتیجۀ شکنجھ در جریان تحقیق 

  . بوده نمی تواند

  : عمرزی در جای دگر نوشتھ است

ً در موردش یاداوری گردیدچندین شب بھ دست میوندوال در اتاق نمبر پانزده سحر آمیز کھ قب" ال

تحت تحقیق قرار داشت مرحوم میوندوال چھرۀ شناختھ شدۀ ملی و ) پرچمی ھا( مخالقین ایدولوژیکش

  )٢٣" (. . .  مشاورین اتحاد شوروی ھم در ضدیت و مخالفت او قرار داشتند. بین المللی بود

وی مشاورین . شاورین شوروی است با میوندوالآنچھ درین جملھ نو است ھمانا مخالفت و ضدیت م

شوروی را مشخص نمی گرداند کھ کدام مشاورین مربوط کدام ساحھ؟ عمرزی در تحت فضای زمان 

موجودیت قطعات نظامی شوروی و وجود مشاورین در تمام قدمھ ھای عمدۀ تمام ، . ا.خ.د.ححاکمیت 

شتھ و فراموش کرده کھ در زمان داؤد خان این جمالت را نو، وزارت خانھ ھا و ارگان ھای دولتی

البتھ . در سطح وزارت ھا و ارگان ھای امنیتی کدام مشاوری وجود نداشت، وضع بھ این قرار نبوده

یکعده محدود مشاورین نظامی و تخنیکی در ساحۀ نظامی و پروژه ھای انکشافی وجود داشتھ اند کھ 

  . امور داشتھ می توانستندبھ ھیچ وجھ تصور شده نمی تواند نقشی در چنین 

با الھام از رھنمود ، تصور غالب من این است کھ عمرزی بخش مربوط بھ میوندوال را درنوشتھ اش

نوشتھ است ورنھ او نھ ، کھ خود در مقدمۀ کتابش ازان رھنمایی ھا تذکر داده، حسن کاکړھای دکتور 

  . آنقدر بیخبر بود و نھ چنان افترا بھ او می زیبید

قھرمان بی بدیل ماجراھای فیلمیی است کھ آنھا را بھ تصویر ، نیز ھمانند غوث الدین فایقعمرزی 

بھ ھمین دلیل . بنویسم باید کتابی چند برابر نوشتۀ او تالیف نمایم، اگر در رد آن ھمھ. کشیده است

  : صرف بھ نقاطی تماس میگیرم کھ با من ارتباط گرفتھ اند

نبوده بلکھ در لیست محدود اول کھ بنا بر ضرورت بسیار عاجل از  جا رھایی من از زندان با او یک

، یکجا با آقایون سلطان علی کشتمند، جدی ٧در بامداد ، طرف رھبری جدید یادداشت گردیده بود

جنرال عبدالقادر و ثریا پرلیکا؛ وسیلۀ یک ماشین محاربوی بھ کلوب عسکری انتقال داده ، محمد رفیع



نور احمد نور و وطنجار را در ان محل قوماندۀ ، دکتور اناھیتا راتبزاد، رملجاییکھ ببرک کا، شدیم

ھنگام ترک زندان بھ خاطر پیشگیری از تخریب و جلوگیری از ھرج و ) ٢٤( .موقت مالقات کردیم

برغم پیش آمدھای ، شایستھ خان قوماندان محبس را کھ خیلی نارام و مشوش بود، مرج در زندان

وی را موظف بھ ا دامۀ و جایبش ، دلداری نموده با اظھار اعتماد بر او، ابر ماناشایستھ اش در بر

  . گردانیدم

ً باید بھ سر و سامان دادن بھ ، من کھ در سمت قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس نصب شده بودم فورا

خالی چون در آن فرصت تمام دستگاه دولتی بھ شمول وزارت داخلھ از پرسونل . اوضاع می پرداختم

نیز ) عمرزی( تقاضا کردم افسران پولیس زندانی را زودتر رھا و نزدم بفرستند کھ غنی صافی، بود

  . دران میان بود

بنا بر ھمین قلت . یکی از اولین کارھا کھ باید انجام می شد بدست گرفتن مصئون ادارۀ محبس بود

ت زندان امور آنجا را از پرسونل روی اجبار غنی صافی را موظف ساختم بھ صفت قوماندان موق

شایستھ خان بھ صورت مدبرانھ و عامالنھ بدون توھین و تخریش تسلیم گردیده شایستھ خان را بگوید 

وی . من برایش وظیفھ نداده بودم کھ اورا گرفتار نماید، خالف نگارش غنی صافی. کھ نزد من بیاید

اگر امر گرفتاری اورا . تیزه کرده استمانند تمام نوشتھ ھایش درین کتاب این موضوع را نیز دراما

ً آن کار را انجام می داد و ضرورت نداشت آن شب را در مراقبت از او زنده ، می داشت ً فورا یقینا

این را میدانم کھ نھ . محاکمھ و مجازات شایستھ خان نیز اطالعی ندارم، از تحقیق. داری کند

شاید او ھم . زارت داخلھ صورت نگرفتھ استنھ تحقیق و نھ مجازات او ھیچ کدام در و، گرفتاری

آقای سلطان علی کشتمند اسم قوماندان اخیر زندان ( .محاکمۀ سید عبدهللا را با او عوضی گرفتھ باشد

شکنجھ و قتل ، در حالیکھ سید عبدهللا معروف بھ بد زبانی. را از روی اشتباه میر عبدهللا نوشتھ است

و در ، مان رھایی ما نھ بلکھ قوماندان اول زندان پلچرخی بودقوماندان آخرین در ز، ھای دستجمعی

مورد حملۀ یک زندانی کھ قرار نوشتۀ ، یکی از نفرکشی ھا بھ منظور فرستادن شان بھ پولیگون

ھمین . واقع و بھ شدت چنان زخمی گردید کھ منجر بھ معیوبیتش گردید، عمرزی نامش سید اکبر بود

، ندان بود کھ مطابق نوشتۀ آقای کشتمند و ھمچنان بنا بھ معلومات عمرزیسید عبدهللاِ قوماندان اسبق ز

  )٢٥( ). در جمع چند نفر از باند امین محاکمھ و اعدام گردید

آقای محمد ظاھر المیار را بھ نام نمایندۀ وزارت ، بنا بر سابقۀ شناخت و عدم اطمینانم بر غنی صافی

ن رھایی عمومی زندانیان در ھمانجا بماند و متوجھ دفاع در پھلوی او توظیف نمودم تا الی زما

  . حرکات و تصرفات غنی خان نیز باشد



  : می نویسد) غنی صافی( عمرزی

اعضای ، وزیران، نفر جنراالن ٧٠قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس مرا نزد خود خواست لست " 

جناح پرچم بنام ھای انجنیر  نفر اعضای ٣نفر اتباع پاکستان و  ٧پارلمان رژیم محمد داؤد خان و 

ً بتعداد ھشتاد نفر می شد برایم داد و گفت کھ این سھ کتھ ، عزیز ذبیح هللا زیارمل و خلیل زمر کھ جمعا

ھر کتھ . گوری اشخاص در عفو عمومی فردا شامل نبوده در بارۀ شان در آینده تصمیم گرفتھ میشود

  . تجزیھ شوند، دا رھا میشوندگوری بصورت جداگانھ از جملۀ محبوسین سیاسی کھ فر

در مورد سھ نفر اعضای جناح پرچم پرسیدم آقای ازھر برایم گفت نظر بھ اطالعات و معلومات ھای 

شورای انقالبی و ھیئت رھبری نفر اول و دوم با اگسا و کام در گرفتاری تعداد زیاد کادرھای مخفی 

الدرک و کشتھ شده اند نفر سو می در رژیم جناح پرچم ھمکاری نموده اند کھ تا کنون رفقا مفقود و 

را بھ مصئونیت ملی ارائھ میکرد و با حزب خیانت نموده  . ا.خ.د.حمحمد داؤد خان راپور اطالعات 

  )٢۶." (است

توقیف شده گانی  شمار زیادی از، چنین لیستی از کتگوری اول کھ تعداد شاملین آن بھ یادم نیست در

خوانده می شدند وجود " باند حفیظ هللا امین"ن زمان بنام آ و یا آنچھ در کھ بھ نام ھمکاران جرمی امین

، آقای صافی در چاپ اول کتابش، در مورد اتھامات راجع شده بھ سھ نفر اعضای جناح پرچم. داشتند

نگاشتھ  "رھبری نظر بھ اطالعات و معلومات ھای شورای انقالبی و ھیئت"موضوع رابدون تذکر 

از ینکھ در چاپ دوم تا حدودی بھ ) ٢٧( .آنرا بھ مثابۀ نظر من پنداشتھ می توانستبود؛ کھ خواننده 

اما آن مقامات چنین اتھامی را بھ انجنیر ! خانھ اش آباد، تصحیح کم از کم ھمین نقطھ ھم پرداختھ است

ی کھ امین برابر رژیم بلکھ آنھا را بھ تسامح بیش از حد در، عزیز و ذبیح هللا زیارمل نسبت نھ میدادند

بھ اطالع آقای صافی می رسانم و بھ  اً عالوت. مورد مالمتی قرار می دادند، ن حکمفرمایی داشتآ بر

انجنیر عزیز و ، یاد خوانندۀ محترم ھم می آورم کھ در زمان تأسیس و موجودیت ادارۀ استخباراتی کام

در مورد خلیل زمر . اداره بدھند ذبیح هللا زیارمل در زندان بودند و نمی توانستند اطالعاتی را بھ آن

  . زدند کھ وضاحتی نھ می رسانیدند  حرف ھای مبھمی می نیز

در جایی دگر عمرزی از رفتن من و شاد روان محمود بریالی بھ زندان برای دیدن زندانیان تازه وارد 

را در  سخن گفتھ و آمدن انجنیر عزیز، را در مورد شان بھ کار برده" فاشیست ھا"کھ وی اصطالح 

  ) ٣٧٩چاپ دوم ص ، ھمانجا( .زندان نزد ما بنا بر تشبث خودش وانمود کرده است



و ذبیح هللا زیارمل بھ  زبلکھ برای دیدن انجنیر عزی، نھ برای دیدن زندانیان، راستش این است کھ ما

زیارمل  اما او رھایی. در طول راه کوشیدم موافقت بریالی را برای رھایی ھردو جلب کنم. آنجا رفتیم

 من از مدیر محبس. پیش از وقت دانست، ن موقع بنا بھ دالیلی کھ نزدش وجود داشتآ را در

محمود بریالی بعد از صحبت و گلھ . خواستم ھردوی شان را بھ دفترش حاضر سازد) صافی غنی(

توانستم  من. موافقتش را با رھایی او ابالغ نمود اما زیارمل را نھ پذیرفت، یرعزیزنگذاری ھا با انج

. صحبت مختصری با او داشتھ باشم و از او خواستم برای مدت کوتاھی حوصلھ اش را حفظ نماید

ً کوتاه رھا گردید   . چنانچھ بعد از مدت نسبتا

عمرزی می نویسد کھ در ختم آن پروسھ ، در روز آزادی عمومی زندانیان بنا بر اعالن عفو عمومی

پنج نفر ، ایی وابستھ گان شان بودند اما آنھا را یافتھ نتوانستندبھ خاطر قناعت کسانی کھ در انتظار رھ

تا . از نماینده گان شان را برای جستجو و تفتیش داخل محبس برده و بھ قناعت شان پرداختھ است

عدم قناعت منتظرین باعث ایجاد فشار ازدحام بر دروازه ای کھ بنا بر سھل ، جایی کھ بیاد دارم

. ھنوز باز مانده بود گردید و شمار زیاد مردم توانستند داخل محبس شوند انگاری آقای غنی صافی

چون کشیدن آن عدۀ ھیجانی و آشفتھ مشکل و استعمال قوه نیز علیھ آن درد رسیده گان کار نامناسب 

غنی خان را موظف ساختم با آنھا با مدارا رفتار نموده ایشان را بھ تمام نقاط محبس برده قناعت ، بود

چنانچھ آنھا تمام زوایای محبس را گشت زده دریافتھ بودند کھ کسان ایشان در . ا فراھم نمایدشان ر

با آنھم بھ ، با آنکھ دروازه ھای عدۀ قلیلی کھ ازین عفو عمومی محروم بودند مقفول بود. نجا نیستندآ

در میان آن مردم توانستھ بود ، دلیل نامعلومی یکی از اشخاص بسیار نزدیک و وفادار حفیظ هللا امین

  . بیرون شود و فرار کند

از دوس ت دیرین ھ ام " افغانستان د دموکراسی او جمھوری ت پ ھ کلون و ک ی"اکنون میروم بھ سراغ کتاب 

. دوس تان او ب ود وی از وکالی ھمدورۀ پدر مرحومم عبدالکریم عمرخی ل و از. عبدالغفار فراھیجناب 

  ) ٢٨( .یکویی یاد نموده استچنانچھ در ھمین کتابش بھ مرات از او بھ ن

وی یکبار در ھمان روزھای اول جمھوریت داؤدخان ب ھ دفت رم آم ده تقاض ای کم ک ب ا یک ی از وک الی 

از ، سابق ھرات را کھ مشھور بالفساد ودر قض ایای ب زرگ قاچ اق م تھم و تح ت بازپرس ی ق رار داش ت

ً ، ز جمھوری ت اط الع داش تممن کھ از چنین واسطھ شدن ھا و تشبثاتش در زم ان پ یش ا. من نمود ف ورا

ً بھ این صفت ش ناختھ م ی ش دم . استشمام کردم کھ شکار فربھی گیر آقای فراھی آمده است من کھ اساسا

احس اس . از این مراجعھ اش ھم متعجب و ھم احس اس ت وھین ک ردم، کھ گاھی ھم واسطھ را نمی پذیرم

با کمال احترام ب رایش . خودش پنداشتھ بود توھین بھ خاطری کردم کھ با این مراجعھ اش مرا نیز چون



عرض کردم کھ من از قماش واسطھ و پول نیستم و با رد مراجعھ اش توصیۀ عاجزانھ ھم نمودم کھ ب ا 

وی ب ا . از این عاداتِ سر زدن بھ ادارات دولتی نیزدست بردار ش ود، برگشت صفحۀ سیاسی در کشور

  . عصبانیت دفترم را ترک کرد

در دورۀ ریاس ت جمھ وری دکت ور . بھ تدریج روابط مرا با آقای فراھ ی ع ادی گردانی داما گذشت زمان 

از مصالحۀ ملی و گسترش قاع دۀ دول ت س خن ب ھ می ان آم د ، نجیب هللا زمانی کھ من در ھند سفیر بودم

آق ای فراھ ی فاتح ھ و ھم دردی نس بت وف ات او را ، و با آنکھ از وفات پ درم چن د س الی س پری ش ده ب ود

چ ون ج ذب تکن وکرات . قرار داده از امریک ا نام ھ ای فرس تاد و ب ھ تجدی د رواب ط مب ادرت ورزی د بھانھ

کاب ل نم ود  مسافرتی بھ دھلی و. روابطم را با او گرم تر نمودم، ھای سابقھ در دولت جزء پروگرام بود

دری ن مالق ات ھ ا  ،بنا بر سفارش قبلی و ابراز اعتماد از جانب م ن. و با مقامات مالقات ھایی انجام داد

ت ا آنک ھ م وقعی رس ید ک ھ مس ئولیت . باحسن نیت مواجھ شده و خودش ھم انتباه خوبی بھ جا گذاشتھ ب ود

  . وزارت عودت مھاجران برایش سپرده شد

ً او نھ تنھا قاتل و جنایتکار نبود بلکھ دوست نزدیک آ در ن وقت بھ ازھر ضرورت داشت و بناء

یک دورۀ وکالتش نیز بوده بر پاکی و برائت او سوگند ھم یاد خودش و فرزند دوست و ھمکار نزد

، آقای فراھی با آنکھ زمانی با عده ای از یک گروپ معین، اما وقتی بار دگر صفحھ برگشت. میکرد

ن دید کھ با بلند کردن این آ بار دگر منافع خودرا در، از حزب دموکرات مترقی کناره گیری کرده بود

  . خواھی میوندوال خود را بشناساندپیرھن عثمان و با خون

  : وی با این کار دست آورد ھای ذیل را ھدف قرار داده بود

کھ برادرانش اعضای رسمی آن بودند و خودش نیز روابط ، . ا.خ.د.حتبرا از جنبش چپ و  -

  . تنگاتنگ با آن داشت؛ و باری در سطح وزیر عھده دار امور بازگشت مھاجران نیز گردیده بود

  . تقام گیری از صمد ازھر نسبت آن پیش آمد ذکر شده و محروم گردانیدنش از یک لقمۀ چربان -

کسانی کھ سال ھا در رویارویی مسلحانھ ، زمینھ سازی راه یابی در میان صاحبان امروزی قدرت -

  . قرار داشتند، . ا.خ.د.حدر برابر دولت بھ رھبری 

  . کار در مسائل کشور و منطقھ جلب اعتماد قدرت ھای بین المللی دست اندر -



بیجھت نخواھد بود یاد آوری گردد کھ کتابش را کھ از قبل آماده کرده بود با افزودن این بخش اتھامات 

  . انتشار داد ٢٠٠١بار اول در ، قتل میوندوال

امریکایی بھ چاپ  Eric Timpsonنقطۀ بسیار دلچسپ دران است کھ بعد ازانکھ کتابش را بھ کمک 

برایم تلفون زد و با چرب زبانی و مھارت خاصی برایم گفت کھ اشتباه ، ده و توزیع ھم کرده بودرسانی

  . بزرگی ازش سر زده و نمی داند چگونھ آنرا جبیره کند

گفت در جریان نوشتن کتاب وقتی بر میوندوال رسیدم متوجھ شدم کھ اگر در . موضوع را پرسیدم 

ً با نقل قول از کتاب غوث الدین فایق کھ اتھام . د می شودبارۀ مرگش چیزی ننویسم یک خال ایجا بناء

و برای رفع تردد با آقای . با آنھم متردد بودم. آن خال را پر کردم، را بھ شما متوجھ ساختھ است

بھ توزیع ، نکھ آن خویشاوند شما تائید کردآ بعد از. یقین کھ از خویشاوندان شما است مشوره کردم نبی

  . زیدمکتاب مبادرت ور

در غیاب من با یک خویشاوندم مشوره کردید و ! ؟ږیره زما او واک یی د مال –گفتم عجیب است 

اما اگر شما . حصول رضایت اورا رضایت من دانستھ اتھامی بھ این غلظت را علیھ من منتشر ساختید

حق مالمت  این حق طبیعی شما بوده من، ھم بھ این باور استید کھ من مرتکب چنان جنایتی شده ام

  . کردن شما را ندارم

اما نمیدانم چھ . من خوب میدانم کھ این اتھامات علیھ شما تبلیغات سیاسی بیش نیستند ابداً : فراھی گفت

ر کنم   . گونھ می توانستم آن خال را پُ

ر کردن خال ھمین وارد آوردن اتھام ناحق قتل کھ خود شما ھم آنرا تبلیغات سیاس ی گفتم آیا یگانھ راه پُ

  بود؟ آیا با گردن بستھ گی تان خالی تاریخ نویسی را برطرف می سازید؟ ، می دانید

درین کتاب از پدر . آنقدر ھم بد نیست. گفت آدرس تان را برایم بدھید تا این کتاب را برای تان بفرستم

  . شما بار بار تمجید بھ عمل آمده و یقین دارم کھ قھر تان فرو می نشیند

من تعجبم را از چنین نوشتھ توسط او . باز ھم برایم تلفون زد تا واکنش مرا دریابد. کتابش را فرستاد

ً باید علیھ من اتھام وارد  گروپ شماحتی اگر . ابراز داشتھ گفتم تصمیم گرفتھ بود کھ ھرکدام تان حتما

ً پ، کنید اسخی را کھ بازھم اخالق دوستی نھ بلکھ اخالق نویسنده گی و تاریخ نگاری ایجاب میکرد اقال

ً بھ چنین اتھامات داده ام   . نیز می نوشتید، قبال



متیقن گشتم کھ بنا ، وقتی او حتی از گنجانیدن ھمان پاسخ من در چاپ بعدی کتاب ھم بھانھ جویی کرد

  . بھ این کار دست زده است، بر تعھدی

ھ انسان شریفی کبیر جان فراھی معین سیاسی وزارت خارجھ ک –درمیانی دامادش  کتاب مذکور با پا

در زمان وزارت خارجۀ آقای دادفر رنگین سپنتا از جانب آن  –است و من خیلی دوستش دارم 

  . وزارت جایزه ای را نیز نصیب گردید و یک افتخار دگر بر افتخاراتش افزوده گردید

ار نبوده در کار نقل قول نیز امانت ک، آقای فراھی کھ در توجیھ اتھامش بر نوشتۀ فایق استناد نموده

  : او می نویسد. است

زه د محمد ھاشم میوندوال تر وژل کیدو یوه ورځ د مخھ د ( غوث الدین فایق پھ خپل اثر کی لیکی"

داخلھ وزارت تھ ، محمد داؤد خان پھ ھدایت د محمد ھاشم میوندوال د لیدلو لھ پاره دده د تحقیق  ا ی

یوه ورځ وروستھ اعالن وسو ، رتوگ اغوستی وځ کمیس او پمحمد ھاشم میوندوال پھ دغھ ور. ورغلم

ولی وروستھ معلومھ سوه چی محمد ھاشم میوندوال پھ . ن وژلی دیچی میوندوال پھ خپلی نکتایی  ا

د محمد ھاشم  غوث الدین فایق پھ خپل اثر کی عبدالصمد اظھر) وھلو او  کولو وژل سوی دی

  )٢٩." ()مخونھ ١٠٠تر ٩٥( میوندوال قاتل بللی دی

درینجا برای نشان دادن شیوۀ التقاطی . آغاز ھمین بخش نھم بھ نوشتۀ فایق پرداختھ شده است در

  : اصل قسمت نقل قول شده را مکمل بازنویسی میکنم، فراھی

دروازه را گشودم دیدم کھ میوندوال صاحب روی یک کوچ کالن نشستھ و در مقابل او سھ افسر "

افسران با من . دیگرانش بیادم نمانده اند. صمد اظھر نام داشتیک نفر آن بیادم است کھ عبدال، پولیس

  مصافحھ کرده و از ھیئات تحقیق پرسید کھ ایشان کیستند؟

بعد میوندوال ھمرایم مصافحھ نمودند میوندوال گفت کھ ذکر خیر ایشان را ، ھیئات مرا معرفی کرد

  با شما چطور است؟بعد من از میوندوال پرسیدم کھ پیش آمد ھیئات ، زیاد شنیده ام

رضایت مندی نشان داد و گفت کھ تا حال از رویۀ شان خوشحال ، وی از برخورد ھیئات خوشی کرده

  . و ممنون ھستم



لمان آاین ھا جوانانی اند کھ در . پولیسان دیروز نیستند، میوندوال صاحب این پولیسان: من گفتم

ون اکراه از خالل صحبت ھا برداشت و تحصیل کرده از تکتیکھای تحقیق جھان امروز کھ دران بد

  . نتیجھ میگیرند استفاده می نمایند

خواندم کھ دران یک جواب مقنع گفتھ ، بعد یکی از پولیسان مستنطق ورقھ سوال و جواب را برایم داد

خارج میرفتم باید در ، اگر من کدام نظر کودتا میداشتم چرا پاسپورت گرفتھ، شده بود و آن این بود کھ

  . حاالنکھ سردار صاحب خودش مرا از رفتن منع کرد، نستان می بودمافغا

وقت رفتم و جریان کار تحقیق و موضوع جوابیھ  خارج و حضور رئیس جمھور، بعد از اتاق ھیئات

  ) ٣." (میوندوال را برایش توضیح نمودم

  : فایق در پارا گراف بعدی مینویسد

و کارکنان مرجع مربوطھ و مستنطقین شایعات کردند  فردای آنروز مطلع شدم کھ میوندوال فوت شده"

من متحیر شدم کھ یک روز قبل کھ من با ھیئات . کھ میوندوال ذریعھ نکتایی خود را خفھ کرده است

چطور با نکتایی خود را خفھ کرده؟ بھ ، از او دیدن کردم دریشی نداشت و پیراھن و تنبان بھ تنش بود

و جراید بھ رسم الخط  ستیال و محمد ھاشم میوندوال در اخبارتعقیب آن اعترافات خان محمد مر

مستنطقین و متھمین بھ نشر رسید کھ شاید خواننده گان و عالقمندان موضوع ھم از واقعیت اطالع 

بعدھا واضح شد کھ محمدھاشم میوندوال بھ اثر شکنجۀ مستنطقین در حین تحقیق ضربۀ . داشتھ باشند

  ) ٤." (تھ استکاری برداشتھ و وفات یاف

آقای فراھی آن قسمت نوشتۀ فایق را کھ دران میوندوال از پیش آمد ھیأت تحقیق رضایت و امتنان 

ً قطع نموده است، ابراز داشتھ را نھ بھ خاطر جلوگیری ازطوالت کالم بلکھ برای  این کار. عمدا

حجم اثرش تمام نام دلیلم این است کھ موصوف در حالیکھ برای افزودن بر . کرده است" زدن دندی"

بھ ، ھا را کھ مکرر در مکرر ھم آمده اند مکمل نوشتھ و از اکتفا بھ نام فامیلی اجتناب ورزیده است

ً سوء نیت و تعمد در. چھ ملحوظی در این نقل قول بھ امساک رو آورده است؟ انجام  این واضحا

لکھ ھمان سخنان مکرر را بھ او ھم مانند دگران کدام کار نوی انجام نداده ب. تعھدی را می رساند

  . تکرار گرفتھ است

  : بھ این حرف ھا بھ حوالۀ یک منبع مبھم توجھ نمایید



د تحقیق یوه غړی محمد ھاشم میوندوال ( د محمد ھاشم میوندوال د حکومت یوه وزیر ماتھ وویل چی"

اتحاد طبابت  پر خولھ او پھ نس کی پھ لغتو وھلی و او دده  خھ یی پو  تنھ کړی وه چی د شوروی

محمد ھاشم میوندوال غا  ونھ پھ مسکو کی ای ی وو او د کولمو عملیات یی )  ھ دی او کھ د امریکا؟

  )٣٠." (پھ امریکا کی کړی وو

" ال حول و ال قوة اال با "بدون اراده بر زبان آدم ، وقتی چنین روایت ھا را آدم می شنود یا می خواند

و شکم با لگد کوبیده می شد و پرسیده می شد کھ طبابت شوروی  میوندوال بر دھن. جاری میگردد

  ! آقای فراھی" ال حول"باز ھم ! خوب است یا امریکا؟

با . بھ فابریکۀ تان فرمایش می دادید کھ تولیداتش را اندکی ھم کھ شده قابل باور و پذیرش تولید میکرد

آیا شما خواننده را آنقدر بی مغز . میکند این نوع فراورده ھای تان بھ جای شما خواننده احساس اھانت

  و بی سنجش تصور کرده اید کھ بر چنین دروغ ھا نیز باور کند؟

  : فراورده ھای فابریکۀ تولید جعلیات یک بلگۀ دگر از

ما اوریدلی دی چی پھ سر کی د محمد ھاشم میوندوال مړی یی پھ بریکوت کی دژاندارم او پولیسو د "

خیری پھ  ای کی تر خاورو الندی کړی و چی ورو ستھ د شھدایی صالحینو پھ قوماندانی د سکرو د ذ

  )٣١." (نا معلوم  ای کی د دوو زړو قبرونو تر منح  خ کړ سوی و

اما سوالی کھ برایم ایجاد شده ، ت ھای من ارتباطی نمی گیردلیگرچھ موضوع دفن جسد بھ کار ومسئو

دانم کھ مسئولین امور چرا و بنا بر کدام مجبوریت باید می خواھم ب. میخواھم با آقای فراھی طرح کنم

  جسد را در انبار ذغال دفن میکردند؟ 

  ! نھ گفتھ ندارد کسی با تو کار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار

چنانچھ . نقش پا و نشان انگشت دکتور محمد حسن کاکر مشھود است، در ھمین کتابِ آقای فراھی نیز

آقای " یو نظر"در ارتباط بھ کتاب و نوشتۀ  ھای حسن کاکر امتنان آقای فراھی از مشوره

  . شاھد این مدعا است، در ابتدای کتاب کړ کا حسن محمد

 خواخوژی کھ بنا بر نوشتۀ رزاق مامون در غرزی پدر( محمد ابراھیم خواخوژی نقل قولش از یک

آی  برجستۀ نیل امام ماموربا شھنواز تنی و کر یکجا "اسرار قتل دکتور نجیب هللا –خوابیده  رازھای"

 ن گروپ یادشدهااو نیز مربوط بھ ھم کھ (را بھ قتل رسانیده بود هللا دکتور نجیب، اس آی پاکستان



نوشتھ ھای  معین تعھد سپرده بودند ھمین اتھام را در کھ ھمان گروپ نیز نمایانگر آن است، میباشد

  .شان چاق نمایند

  )کرده بود میوندوال نقلحرف ھایی را از زبان خانم  خواخوژی( 

بھ تکرار ھمان اتھامات بی بنیاد ، نیز کھ متعلق بھ ھمین گروپ است محمد ابراھیم عطاییآقای 

  : پرداختھ چنین نوشتھ است

در جریان ھمین شکنجھ ھا میوندوال از ضربات شدید بوت ھا کھ درسر و سینۀ خود خورده . . . "

ش در یک اتاق معلق نموده چنین وانمود کردند کھ گویا و سپس اورا با نکتائی ا، بود وفات نمود

ً توسط صمد ازھر بسر رسید. انتحار نموده است   )٣٢( .این قتل ارادتا

جناب عطایی با جناب محمد ولی زلمی یکجا بھ منزلم تشریف ، قابل یادآوری است کھ سال ھا پیش

مرگ وی  وضوع میوندوال وآوردند کھ طی آن نشست دوستانھ آقای عطایی در بارۀ چگونھ گی م

آن صحبت خودش  در اخیر. معلومات خواست کھ با تمام تفصیل دانستنی ھایم را برایش توضیح دادم

تصور میکنم این قضاوت . نھ تنھا اظھار قناعت نمود بلکھ اتھام زنی ھای ناوارد را محکوم ھم نمود

ً خالف برداشت و قضاوت  مطلق اما بدون دلیل او کھ پسانتر در کتابش انعکاس یافتھ است و واضحا

  . چیزی جز گردن نھادن بھ تصمیم گروپش بوده نمی تواند، آن زمانش است

راست گو و راست کار ، انسان ھای بسیار وطن دوست، در میان این گروپی کھ بھ آنھا اشاره نمودم

. پیوستنداعضای این گروپ زمانی در ھوس کرسی و مقام بھ حزب دموکرات مترقی . وجود داشتند

با این کار حیثیت و اعتبار اجتماعی شان را . ن رو گرداندندآ از، اما وقتی فھمیدند چانسی نیاورده اند

تالش بعدی شان برای اعادۀ . زمانی بھ اشتباه شان ملتفت شدند کھ خیلی دیر شده بود. از دست دادند

، بر مردۀ آن شخصیت کشور، والھمین بود کھ بعد از جفا با زندۀ میوند، و حیثیت اجتماعی اعتبار

  . تجارت سیاسی را آغاز نھادند

وی با استفاده از احکام . ھمین ادعا پرداختھ است نیزبھ تکرار محمد اعظم سیستانیکاندید اکادمیسین 

  : چنین می نویسد، میر محمد صدیق فرھنگ

پس از ، ندبھر حال پرچمیان کھ ضرب شصت عناصر اخوانی را در پوھنتون تجربھ کرده بود"

کھ بر اثر استنطاق توأم با شکنجھ در وزارت داخلھ از جانب یکنفر پرچمی ( فراغت از کار میوندوال



متوجھ حریف اصلی و عمدۀ شان یعنی جمعیت ھای اسالمی برامدند و ) جان خود را از دست داد

  )٣٣." (رئیس دولت را در جھت قلع و قمع آنھا قانع یا وادار ساختند

با اتکا بر ذھنی گرایی ھا و تبلیغات سیاسی  نیز ما توقع نمی رفت کھ او مند تاریخ نگاراین دانش از

، اما چنان کھ می بینیم اقتضاھای سیاسی. مماثل آنھا بھ قضاوت نشستھ حکمی صادر کند، دگران

  . اصول را بی اھمیت میگردانند

  : در رابطھ با مرگ میوندوال می نویسد نبی عظیمیستر جنرال 

ت تحقیق کھ اکثریت آنھا را پولیس ھای تحصیل کرده در المان غرب تشکیل میداد و صرف صمد ھیأ"

اکنون . ازھر در مصر تحصیل کرده بود متھم بھ شدت عمل و ضرب و کوب متھمین می سازند

 ً برخی از مورخین می نویسند کھ میوندوال بھ زور دندۀ برقی مجبور بھ اعتراف گردیده است و بعدا

جراید رسمی اعالن کردند کھ نامبرده بعد از اعتراف توسط . ضربات وارده بھ قتل رسیده استبھ اثر 

ن وقت قوماندان ژاندارم و پولیس بود در آ عبدالقدیر کھ در. نکتایی اش خود را حلق آویز نموده است

قسم خورد کھ نامبرده خودکشی کرده است ولی چون خودکشی با ، بھ نزد محمد داؤد، محضر ما

ً احتمال اینکھ وی بھ قتل رسیده باشد وجود دارد احتمال دگر . نکتایی غیر طبیعی معلوم میگردد بناء

، اینست کھ چون میوندوال در گذشتھ بحیث جاسوس سازمان استخباراتی امریکا سی آی ای متھم بود

آن پی ممکن ترس وی از افشای بیشتر حقایق اورا مجبور بھ خودکشی کرده باشد کھ ما ھرگز بھ 

  ) ٣٤." (نخواھیم برد

تازه بھ قدرت رسیده بودند و خودش " برادران"در شرایط خاصی کھ ، جناب ستر جنرال نبی عظیمی

دست ، تحت فضای روانی ھمان زمان، باآلخره مقام ھا را از دست داده بھ مھاجرت فرستاده شده بود

درین کتاب تنھا من . زد، گرفتھ استبھ نگارش این کتاب کھ مورد نقد ھای مثبت و منفی زیادی قرار 

ندک گرفتھ و بسیاری را با نامگذاری ھایی نیز مورد  نھ بلکھ انسان ھای زیادی را بھ اصطالح چُ

  . الطاف قرار داده است

پرسیدم کھ آیا او معتقد است کھ میوندوال را ، بار اول کھ کتابش را خواندم با او تماس تلفونی گرفتھ

  یم؟ و آیا در بارۀ من چنین تصوری دارد؟شکنجھ نموده و کشتھ ا

سخنان صمیمانھ ، نکھ در وصف من و لطف و احترامی کھ نسبت بھ من قایل استآ در جواب بعد از

ً نھ بھ آن ، با قاطعیت گفت کھ آنچھ نوشتھ است اشاره ای بوده بھ نظریات دگران، ادا کرد و شخصا



با ، د چھ قسم میتواند این غلط فھمی را رفع کندسپس پرسی. معتقد و نھ تصور آن را داشتھ میتواند

  ! نچھ نوشتھ شده است؟آاصالح آن در چاپ دوم و یا با انتشار یک معذرت خواھی و رد 

عظیمی کھ عمرش . اما ھیچگاه عمل نکرد، کھ صمیمانھ وعده سپرد، تقاضای من رد عاجل آن بود

  . اگر نادرست گفتھ ام میتواند آنرا رد نماید، خوشبختانھ در قید حیات است، دراز و تندرستیش کامل باد

جناب . میخواھم ھمان سوالی را کھ در برابر آقای فایق گذاشتھ بودم در برابر آقای عظیمی ھم بگذارم

تا حدی کھ دوسیھ سازی برای سردار ، عظیمی ھم بھ قول خودش خیلی مورد اعتماد داؤد خان بود

دینامیزم و ، ھمرازی، ؛ اما با تمام نزدیکی)٣٥( ولی را ھم طور خصوصی بھ وی سپرده بود

آن اعالمیھ ھا و ابالغیھ ھای دولت را در رادیو و جراید بشنود و ، چگونھ نتوانستھ بود، باخبری

آن خبر داغ روز را ، بخواند؟ اگر بنا بر مصروفیت ھای زیاد فرصتی برای رادیو و جراید نداشت

ً از زبان ھای دگر شنیده خواھد ب   ! ود کھ میوندوال با بکاربرد کدام وسایل خودکشی کرده بود؟حتما

امیدوارم بحث و نگرش . من بھ خود اجازه نمی دھم درین نوشتھ بھ مباحث غیر الزمی داخل گردم

، در زمینھ بھ عمل آمده است -قتل یا خود کشی؟ اسرار مرگ میوندوال  –ذره بینیی کھ درین نوشتھ 

  . دنبال داشتھ بتواند تجدید نظر آقای عظیمی را در

جناب عظیمی در جای دگر از تکمیل دو سیۀ سردار ولی یاد میکند اما نمی گوید آن دوسیھ توسط کدام 

  : رفتھ می نگارد" میگویند"درین جا نیز بھ . ھیأت آغاز و انجام شد

و  لت و کوب، تھدید، فشار، با زور، میگویند ھیأت تحقیق کھ در رأس آن عبدالصمد ازھر بود"

  )١١٥ص، ھمان جا." (استعمال دندۀ برقی از وی اعتراف گرفتھ بودند

  : پسانتر سخنان سردار ولی را در محکمھ چنین بیان میدارد

در طول او گفت کھ اعترافات . او تمام اتھامات وارده را رد کرد و خود را بی گناه معرفی کرد"

  )١١٥ص ، ھمان جا." (ھ شده استبھ اثر شکنجھ ھا و دندۀ برقی از وی گرفت طوالنی شبھای

جناب عظیمی خودش بھتر از ھر کس دگر آگاه است کھ ھیأت تحقیق سردار ولی کی ھا بودند و در 

نزد آن ، یکجا با نمایندۀ خاصش، مرا قدیرخان فقط یک شب بنام ھمکاری. رأس آن کی قرار داشت

اگر سردار . نھ سردار ولی را دیده ام دگر نھ نزد آن ھیأت رفتھ ام و ن شب بارآ بعد از. ھیأت فرستاد



چھ  طول شب ھای طوالنی دگرپس در ، ن یک شب در موجودیت آن ھیأت شکنجھ شده باشدآ در

  کسی اورا شکنجھ نموده است؟ 

اما تذکرش برای نمایاندن جھتی کھ قلم آقای ، با اینکھ این موضوع با موضوع میوندوال ارتباط ندارد

  . ممد بوده میتواند، اختیار نموده بود -دولت و آواره گی  سقوط - عظیمی دران شرایط 

یاد داشتھای  در را) ١٩٩١ - ١٩٨١( صدر اعظم اسبق افغانستان سلطان علی کشتمندجناب  بیایید نظر

ً مبسوطی از . دریابیم، در رابطھ بھ این قضایا، سیاسی و رویدادھای تاریخی آقای کشتمند شرح نسبتا

  : ن جملھ میخوانیمآ از. نگاشتھ است، در قبال آن . ا.خ.د.حات و موضعگیری مناسب اوضاع آن زمان و

بدرجھ اول ، شایان تذکر است کھ ھوا خواھان پرچمیھا در دستگاه اداره جمھوری محمد داؤد"

حزب را ، قبل از وقوع آن، چنانکھ؛ آنان از پالن کودتا. وفاداران جدی شخص وی شمرده میشدند

ولی پس از گذشت زمان بھمان میزانیکھ رژیم جمھوری محمد داؤد گرایشھای . مطلع نساختھ بودند

ھواخواھان و عالقمندان پرچمی بھ اعضای وفادار ، نوسانی مییافت و چھره منفی بخود میگرفت

  . حزبی تغییر موضع میدادند

و دولتی باید متذکر شد کھ این ادعا حقیقت ندارد کھ پرچمیھا با محمد داؤد در یک ائتالف سیاسی 

ھیچیک از رھبران حزب در مقامات رھبری رژیم ، طوریکھ معلوم است. مذاکره شده قرار داشتھ اند

تعیین برخی از عالقمندان و اعضای حزب در رده ھای باالیی و متوسط حکومت . عضویت نداشتند

، ودندمرکزی و بویژه در مقامات حکومتھای محلی کھ بوسیلھ فیض محمد وزیر داخلھ تعیین شده ب

ً احساس  دلیل بر کدام ائتالف نیست و این امر ناشی از ضرورتی بود کھ حکومت محمد داؤد بھ آن جدا

فاقد کادرھای آگاه سیاسی و اداری بود و بویژه ولسوالھا و عالقھ داران ، زیرا رژیم. نیاز میکرد

ً سازمانی نداشت تا رژیمھای قبلی خیلیھا فاسد و فاقد پایگاه اجتماعی بودند و محمد داؤد خود ش خصا

وجود شماری از فعاالن پرچمی برای مدتی بعنوان . از میان آن کادرھای محلی را برگماری میکرد

پاکی و فداکاری بی نظیری در تحت لوای رژیم جمھوری ، صداقت، ولسوال و عالقھ دار کھ با وقف

  . ار بوجود آوردبرای رژیم در میان مردم آبرو و اعتب، کار میکردند نھ بعنوان پرچمی

یا گروه میوندوال و یا ، این ادعا کھ گویا پرچمیھا در امر وارد آوردن فشار بر اسالمگرایان راستگرا
زیرا . از بنیاد نادرست است، در امر بازداشتھای آنان و تحمیل جزاھا برایشان دست داشتھ اند

نیروھای مخالف را دنبال پرچمیھا پیوستھ سیاست اصولی مبارزه علنی و رو در روی سیاسی با 
چنانکھ در بخش قبلی این اثر . میکردند و علیھ ھیچ نیرو یا گروھی دست بھ توطئھ نمیزدند



پرچم را در اختیار ، پرچمیھا در حالیکھ ارگان نشراتی خویش، ھمانگونھ کھ ابراز گردیده است
مگر مدعیان ، افزون برآن. نکردند در مبارزه منفی بدنام کننده در برابر میوندوال شرکت، داشتند

وارد آوردن چنین اتھامات ناوارد فراموش کرده اند کھ محمد داؤد شخص یکدنده و خودرأی بود و 

امر و نھی دیگران را در مورد این یا آن مسألھ نمی پذیرفت ووی دستگاه ضبط احواالت را تحت نام 

: شگفت انگیز اینکھ. خویش داشت متشکل از افراد حرفھ ای سابقھ در اختیار) مصئونیت ملی( دیگری

مخالفین معروف محمد داؤد کھ شناخت خیلی خوب از تندخوئی او داشتند حتی جرأت نکردند کھ بنا بر 

برخی از این قماش اشخاص . وی را مسئول بدانند، تعلقات طبقاتی و اشتراکات در مواضع سیاسی

تی بدون ارائھ دالیل کافی و مقنع حکم بدون ھیچگونھ شواھد و مدارک و ح، بسادگی و غیر مسئوالنھ

خشم ایشان از . کرده اند کھ این پرچمیھا بوده اند کھ در موجودیت محمد داؤد چنین و چنان کرده اند

اینجا آب میخورد کھ چون پرچمیھا بمثابھ یک حزب نیرومند و دارای پایگاه گسترده اجتماعی زنده 

ً تمام دستگاه ، محمد داؤد را پشتیبانی میکردندباقی ماندند و چون برخی از جھات سیاستھای  پس حتما

حتی ناشی از سوء ، چنین برداشتھا از مسایل بغرنج اجتماعی و سیاسی. اداره رژیم را میچرخاندند

  . چیزی بجز ساده سازی محض و کوتھ اندیشی سیاسی نیست، نیات ھم نباشد

کھ متناسب با ضرورتھای تاریخی و  اصولیت پرچمیھا از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک حکم میکرد

تالش . مشی خویش را در قبال رژیم معین و مشخص سازند، صرف بر پایھ منافع توده ھای مردم

برای دست یافتن بھ کرسیھا و اشتغال بمسایل کوچک بدنام کننده و تحریک آمیز علیھ این یا آن نیرو و 

ً با مواضع پرچمیھا در منافات بود، گروه    )٣٦." (قطعا

، قرار داشتھ) خاصة ً جناح پرچم( . ا.خ.د.حآقای کشتمند بھ مثابۀ شخصی کھ ھمواره در سطح باالیی 

ً دخیل و از ھمھ کیف و کان آن آگاھی کامل دارد؛  ، وضع آن زماندر پالیسی سازی حزب مستقیما

  . در سطور باال خیلی دقیق انعکاس داده است، و موضع گیری جناح پرچم را جایگاه

شرح مبسوطی ، "تاسیس و تخریب اولین جمھوری افغانستان"در اثر دومش ، محمد حسن شرقر دکتو

  : وی می نویسد. از کودتای میوندوال ارائھ داشتھ است

چنانچھ در حالیکھ توده ھای وسیع مردم افغانستان از جمھوری خواھان بھ حیث فرزندان مسلمان و "

، ف بعضی از علمائی کھ از حقیقت دور مانده بودندملی و وطندوست خود استقبال میکردند از طر

مظاھرات بھ تشویق پاکستان در شھر جالل آباد بھ برخالفی نظام جمھوری بھ راه انداختھ می شود کھ 

خوشبختانھ مردم جالل آباد مظاھرات شان را برھم زدند و شعارھای آنھا را گمراه کننده و مردود 

  . ود از جمھوریت ادامھ دادندشمردند و بھ استقبال و پشتیبانی خ



توأم بھ ھمین روزھا بود کھ در شھر جالل آباد و جاده میوند و بھ نزدیکی ھای پل باغ عمومی کابل 

اما وحشت و ناآرامی را ، اگرچھ انفجارات تلفات جانی در بر نداشت. سھ عدد بمب را انفجار می دھند

بود کھ پارچھ ھای سفید نخی کھ بیشتر مردم در مردم بوجود آورده بود و این مصادف بھ روزھایی 

در افغانستان کمیاب و قیمتش بھ ، از نقطھ نظر اعتقادات مذھبی مرده ھا را بھ آن کفن میکردند

صورت سرسام آوری باال می رفت و در پھلوی آن تبلیغات وسیع و دامنھ داری در رسانھ ھای 

پخش می شد کھ زمامداران جمھوری کافر گروھی پاکستان و در اثر آن زمزمھ ھای بھ داخل کشور

  . اند و نمی خواھند مرده ھای مسلمان کفن سفید شوند

با اینکھ بھ سید امان الدین امین رئیس فابریکھ نساجی گل بھار ھدایت داده شده بود تا تولیدات نخی 

سفید  ولی باز ھم پارچھ ھای نخی، خودرا بدون رنگ آمیزی و بصورت سفید بھ بازار عرضھ دارند

  . در بازار کمیاب و کمیابتر می شد

 اعضای آن خواستند تا بصورت پی گیر جلسھ کمیتھ مرکزی جمھوریت از بناء محمد داود در

ً توسط جمھوری خواھان در جستجوی مخالفین جمھوری و خرابکاران برآیند   . خصوصا

اندو کھ از اقارب چند روز بعد یکی از جمھوری خواھان بھ نام تورن سید خان تورن کندک کوم

ً بھ محمد داود اطالع  نزدیک مولوی سیف الرحمن یکی از علمای مشھور شنوار ننگرھار بود شخصا

می دھد کھ در خانھ مولوی سیف الرحمن مالھای پاکستانی رفت و آمد دارند و در تالش آنند تا 

  . حکومت جمھوری را بھ اذھان مردم افغانستان تکفیر نمایند

  . داود مولوی سیف الرحمن زیر مراقبت و نظر تورن موصوف قرار می گیردبھ ھدایت محمد 

ً جنرال  دید و وادید مخفیانھ سیف الرحمن مو صوف با بعضی ازصاحب منصبان اردو خصوصا

ً توسط استخبارات وزارت . محمدخان مرستیال اشتباھات افزون تری را بوجود می آورد خان بناء

دان ژاندارم و پولیس دامنھ تعقیبات بیشتر و عمیق تر می شود و این ھا داخلھ زیر نظر عبدالقدیر قومان

توانستھ بودند توسط خدمتگار خان محمد خان آنانی را کھ بھ خانھ اش رفت و آمد داشتند شناسائی و 

  . گفتگوی آنھا را ثبت کنند

ی شود از دفتر ریاست جمھوری بھ اعضای کمیتھ مرکزی جمھوری ابالغ م ١٣۵٢سنبلھ  ٣١روز 

  . کھ بھ صورت عاجل بھ حضور رئیس دولت بیایند



ھمین کھ بھ حضور شان رسیدیم بعد از توضیح مفصل در باره فعالیت عناصر ضد جمھوریت 

قرار اطالع موثق و اسناد بدست آمده ساعت دوی امشب مخالفین تحت رھبری ، برادرھا: فرمودند

مد خان مرستیال برای سقوط نظام جمھوری محمد ھاشم میوندوال صدراعظم اسبق و جنرال خان مح

در پایان جلسھ فیصلھ . خواستم بھ اطالع شما برسانم و نظر شما را داشتھ باشم. مسلحانھ قیام میکنند

شد تا احضارات درجھ اول محرمانھ را جمھوری خواھان در قطعات مربوط بھ خود اجرا کند و 

  . گیر شونداشخاص مؤثری کھ بھ دستھ کودتاچیان شامل اند دست

 ً با چنین وضعی کھ مردم با شور و شعف پایان نیافتھ از نظام جمھوری و سرنگونی نظامی کھ واقعا

محمد ھاشم میوندوال دگرجنرال عبدالرزاق خان و جنرال ، استقبال می کردند، سر دل مردم ریختھ بود

نوز دو ماھھ نشده خان محمد خان مرستیال و تعدادی از صاحب منصبان بھ ضد نظام جمھوری کھ ھ

دست بھ قیام مسلحانھ میزدند کھ حکومت جمھوری انھا را درحساس ترین مرحلھ ای کھ شروع ، بود

  . دستگیر نمودند، بھ اقدامات عملی میکردند با تنی چند از علما کھ اقدامات آنھا را پشتیبانی می کردند

دیگر کھ در خرید و امحای صحن بھ سلسلھ ای دستگیری کودتاچیان محمد عارف ریکشا و چند تاجر 

سفید با پول پاکستان سھیم بودند نیز دستگیر می شوند و با دستگیری اینھا بود کھ دوباره بازار پارچھ 

  . ھای سفید رونق می گیرد و قیمت آن بار دیگر استقرار می یابد

، ان قوای مرکزرئیس دولت جنرال غالم حیدر رسولی قوماند، بعد از دستگیری تعدادی از کودتاچیان

فیض محمد وزیر داخلھ و عبدالقدیر قوماندان ژاندارم و پولیس را بحیث ھیئت تحقیق مقرر و بھ این 

ھا صالحیت داده بود تا چھار نفر از مامورین وزارت داخلھ را جھت تنظیم و تحریر اوراق در ھیئت 

  . شامل نمایند

رمندان وزارت داخلھ را بھ حیث محرر در بناء ھیئت تحقیق عبدالصمد ازھر و سھ نفر دیگر از کا

اینھا سوال ھای داده شده را بھ روی کاغذ می گذاشتند و جواب ھای گرفتھ شده . ھیئت شامل می کنند

را بھ ھیئت تحقیق تسلیم می کردند و شام ھر روز جریان تحقیق را ھیئت تحقیق بھ حضور محمد داود 

ی می داشت اعضای کمیتھ مرکزی را یکایک بھ شمول و اوشان بھ نکاتی کھ تازگ. گزارش می دادند

  . نویسنده بھ جریان موضوع قرار می دادند

خان محمد مرستیال بھ جواب سؤال گفتھ بود کھ اگر ما بھ سقوط نظام قیام نمی کردیم دیگران می 

ای با اعتراف خان محمد خان و معذرت نامھ دگرجنرال عبدالرزاق از اشتراکش بھ کودتا ھمر. کردند



میوندوال و معرفی بعضی اشخاص توسط مولوی سیف الرحمن در حالی کھ گفتھ ھارا بھ 

  . حضورداشت متھمین ضبط و ثبت می کردند بعد از دو ھفتھ تحقیق پایان می گیرد

ھیئت تحقیق ھدایت می دھد تا آوازھای ضبط شده را بھ میوندوال کھ تا آن زمان از وی سؤال نشده 

وال بعد از شنیدن آواز دستگیر شدگان نوشتھ بودند من با عبدالرزاق خان و میوند. بود بشنوانند

ً ضمن تحقیق یکی از . اگر کسی دیگری مورد نظر باشد سؤال کنید. محمد خان ارتباط نداشتم خان بناء

صاحب منصبانی کھ در کودتا شامل و از جانب شخص میوندوال جذب و بھ اقدام خود در کودتا 

با میوندوال روبرو می شود و ازینکھ سرنوشت خود را بھ حیث کودتا کننده می اعتراف کرده بود 

دانست با پشیمانی درد آور میوندوال را مورد مالمت قرار داده و دوباره از اشتراک در کودتا تحت 

ً متأثر شده بود. رھبری میوندوال اعتراف می کند ، میوندوال کھ از اعتراف و آینده دوست خود عمیقا

اینکھ از وی پرسان بھ عمل آید تحریری از قدام خود بھ کودتااعتراف و خواھش می کند کھ بدون 

امشب از جواب دادن سؤاالت ، چون پیش آمد و آینده این جوان مرا بھ نھایت متأثر و عصبانی کرده

ھیئت تحقیق در حالیکھ محترمانھ خواھش اوشان را می پذیرد ولی بیخردانھ . شما معذرت می خواھم

بھ وی ابالغ می دارند کھ فردا بھ اجازه شما روبرو شدن با خان محمد خان و عبدالرزاق خان و 

  . عارف ریگشا و مولوی سیف الرحمن را در جلسھ بزرگ تری شروع خواھیم کرد محمد

آنھم در محضر ، بھ اشخاص فوق الذکر، میوندوال از شنیدن جملھ روبرو شدن فردا، بھ گفتھ عبدالقدیر

متأسفانھ جریان و پیش آمد گفتھ . بیشتر با نا آرامی و ھیجان زده از اطاق خارج می شونداشخاص 

وی را مجبور کرده باشد تا بھ زندگی کھ بخت با او ، شده و شاید ترس وی از افشای بیشتری حقایق

تائید  با اینکھ طب عدلی پوھنتون کابل خودکشی را رسماً . یاری نکرده بود در پایان آن شب خاتمھ دھد

اما اشتباه آن می رفت از جانب افراد و شبکھ ای کھ در کودتا ذیدخل و ھنوز ، و تصدیق کرده بود

اما عبدالقدیر کھ معتمدترین . زمینھ و وسایل خودکشی فراھم شده باشد، دستگیر و افشا نشده بود

ً رد میکردھمدستی دیگران را بھ خودکشی وی ، ھمکار خود را بھ حفاظت میوندوال گماشتھ بود   . جدا

با وجود آن رئیس دولت از دگرجنرال غالم فاروق لوی درستیز زمان شاھی کھ بھ حیث رئیس 

ً بررسی و بھ حضور  محکمھ انقالبی مقرر شده بود خواستھ بودند تا اسناد و مدارک قضیھ را شخصا

." ھ گذاشتھ بودطوری کھ می گفتند مشاھدات اوشان نیز بھ پیش آمد گفتھ شده صح. شان گزارش دھند

)٣٧(



  : ن می نویسدآ دکتور شرق کمی بعد از

  : انگیزه ای کھ موجب ھم بستھ گی و تشویق کودتا چیان شده بود عبارت اند"

تحقیقات نشان می داد کھ کودتای گفتھ شده علیھ نظام بھ حکومت سابقھ کھ در رأس آن موسی  -١

یافتھ بھ شمول خان محمد خان و دگرجنرال  دسیسھ گران سازمان. شفیق قرار داشت تنظیم شده بود

چنانچھ صحبت ھای . عبدالرزاق با میوندوال بھ سرنگونی محمد داود و رفقایش تجدید پیمان میکنند

ثبت شده و اعتراف دستگیر شوندگان مبین آن بود کھ در تنظیم و رھبری کودتا ھرسھ شان اشتراک 

  . مساعی داشتند

سرطان می خواستند بنام  ٢۶با استفاده ازخالء زعامت بھ صبح ) خان محمد خان( یکی از آنھا -٢

زمان اخراج از وزارت مذکور سوگند ، رفقای خودرا بھ ضد جمھوری خواھان برانگیزند، وزیر دفاع

  . خورده بود کھ بدون وزارت دفاع ھم جمھوری سرنگون شده می تواند

جدید و نفوذ وی میان افغان ھای ماورای بعد ازکسب قدرت محمد داود و پشتیبانی مردم ازنظام  -٣

خط دیورند پاکستان احساس خطر کرده و بھ سرنگونی شان عالوه تبلیغات منفی بھ یکی از کودتاچیان 

  . سر نخی داشتند) سقوط افغانستان اثر عبدالصمد غوث ٣١٩عقب صفحھ  ٤پراگراف ( ھم

، ا ایجاد روابط نیک میان دو کشورو ھمچنان حکومت پاکستان بعد از خنثی شدن کودتای متذکره ت

را مسلح و ) بعدھا موسوم بھ ھفت تنظیم( دستھ جات کوچک برادران بنیادگرای افغانی مقیم پاکستان

برای سرنگونی و یا ال اقل نا آرام نگھ ، تمویل نموده و بنام اینکھ رھبران حکومت کابل کافر شده اند

از خانھ مولوی سیف الرحمن دخیل بھ کودتای . ندداشتن حکومت جمھوری بھ افغانستان می فرستاد

برای : فوق مکتوبی بھ دست آمده بود کھ رھبر جمعیت اسالمی پاکستان بھ جواب نامھ ای نوشتھ بود

اینکھ مردم باور کنند کھ محمد داود و رفقایش کافرند تبلیغ کنید کھ کودتا بھ ھمکاری پرچمی ھا 

ز تجلیل سالگرد لنین از جانب علمای افغانستان در اذھان چون پرچمی ھا بعد ا( .صورت گرفتھ است

حکومت پاکستان می خواست تا کودتا را بھ آنھا پیوند داده و مردم را بھ ، عامھ کافر معرفی شده بود

  )٣٨( )". ضد کودتا بشورانند

ً از چگون ھ گی نوشتۀ باال از جانب شخصی کھ بعد از داؤدخان در مقام درجھ دوم قرار داشت و حتما

البتھ اشتباھات . از اھمیت واعتبار بیشتری برخوردار است، جریانات و حوادث مطلع تر از دگران بود

ازان جملھ . کوچکی کھ ناشی از فراموشی بھ علت مرور زمان بوده میتواند درین نوشتھ وجود دارد



دولت کھ آقای  کھ بھ دریافت من و ھمچنان مطابق ابالغیۀ، است تاریخ گرفتاری گروپ اول متھمین

 ٣١باشد و خبر آن بھ تاریخ  سنبلھ می ٢٩، نقل آنرا منتشر ساختھ است" مسئلۀ میوندوال"محتا ط در 

  . سنبلھ منتشر گردیده بود

کھ یک نمونۀ ، ادعا ھا و اتھامات وافری دارد، در مورد تحقیق میوندوال و مرگ او مصطفی رسولی

نم بھ یک نمونۀ دگر از جعلیات مشمئز کننده اشاره ای نداشتھ اما نمی توا. آن را در باال ذکر نموده ام

  . باشم

وی مطالبی را از نامۀ شخصی بنام غالم حضرت رحیمی از سدنی آسترالیا نقل نموده کھ در ان 

نوشتھ شده کھ ھنگامی کھ وی بنا بر کدام اتھامی غرض بازپرس بھ ریاست تحقیق صدارت برده شده 

ن امنیۀ والیت کابل در وقت داؤدخان را نیز بھ علت انفجاری کھ در پاچا سرباز قوماندا، بود

تجارتخانۀ مشترک وی و پاچاگل وفاداردر شھرنو صورت گرفتھ و یک نفر روسی دران کشتھ شده 

از نویسندۀ مکتوب نقل می شود کھ گویا سرباز را زیاد لت و کوب کرده . بھ آنجا آورده بودند، بود

  : ۀ او چنین نقل می کنددر ادامھ از نام. بودند

برادر مسئلۀ انفجار بمب " : بھ جوابم گفت. بعد از گذشتن چند ساعت دلیل لت و کوب را جویا شدم"

تحقیق  مشاورین روسیولی امشب کارکنان ریاست تحقیق و . تمام شده و بی گناھی ما ثابت گردید

ل را از بین بردی؟ ھرقدر بھ ایشان جدیدی را شروع کردند و آن اینکھ میگویند تو بھ امر کی میوندوا

  . حقیقت را میگویم ایشان قبول نکرده و مرا لت و کوب کردند کھ حقیقت را بگو

  دوباره از او سوال کردم حقیقت چطور است؟ 

  : او بدون ھراس با جرئت برایم گفت

وندوال را موقعی کھ می. بودم پرچم من در زمان داؤد قوماندان امنیۀ کابل و از جملۀ اعضای حزب

یک شب رئیس تحقیق مرحوم میوندوال کھ صمد اظھر بود و . آوردندیف والیت کابل گرفتار و بھ توق

کھ ھمان  کارمل دستور داد: نفر سوم در وزارت داخلھ و ھم عضو پرچم بود برایم تلفون کرد و گفت

نفر کالن را؟ گفت  من از صمد اظھر پرسیدم کدام. نفر کالنی کھ نزدت بندی است او را از بین ببر

ھمان بود . من باو گفتم از بین بردن شخصیتی چون میوندوال کار آسانی نیست. صدراعظم سابق را

. رفتیم اطاق میوندوالآمد و ھردو باھم بھ  بھ والیت کابلکھ چند روز بعد آن نصف شب صمد ازھر 

  )٣٩" (.من پاھای میوندوال را محکم گرفتم و صمد اظھر میوندوال را خفھ نمود



  : این است کھ، آنچھ قابل توجھ و بر ھمھ ھویدا نیز می باشد

. صرفھ نھ کرده است، رسولی از درج ھیچ نوع جعل ولو کھ با موضع خودش نیز در تناقض باشد -

) ؟( اما در ینجا سندی. در حالیکھ ادعاھایش آگنده از این است کھ میوندوال را کی جی بی کشتھ است

گویا روس ھا بھ خون خواھی میوندوال برخاستھ از پاچا سرباز بازخواست را پیشکش میکند کھ 

  . مرگ اورا می کردند

ً با پرچم تعلقی نداشت -   . پاچا سرباز قطعا

  . میوندوال در توقیفخانۀ والیت کابل نھ بلکھ در دھمزنگ زندانی بود -

  . کرده استاو خود را نیز قاتل و شریک جرم معرفی ، اگر پاچا سرباز چنین گفتھ -

کارمل نھ بلکھ داؤدخان قرار داشت و خود داؤد ھم نمی توانست چنین امری را ، در رأس آن دولت -

  . صادر کند

  پاچا سرباز چھ گونھ بھ آن ساده گی بھ ھمکاری در چنان جنایت ھولناک تن درداده بود؟ -

ند و کدام ترس و بیمی وجود آیا در والیت کابل و در توقیفخانھ موظفین و پھره داران وجود نداشت -

  نداشت؟

ازغالم حضرت پرسیده نشده است کھ پس مردۀ غرغره شده گی چگونھ در سلولی در دھمزنگ پیدا  -

ضرورت انتقالش بھ ، شد؟ در حالی کھ می شد در توقیف والیت کابل غرغرۀ او را صحنھ سازی کنند

  دھمزنگ چھ بود؟

فراوان مماثل ) ؟( حتی آقای مھرین و داؤد ملکیارکھ مدارکبی ارزشی این ادعا بھ اندازه ای است کھ 

" مدرک"اما برای من تذکر این . منصرف شده اند) ؟( از پیش کشیدن این مدرک، عرضھ کرده اند

  . است کھ بر آنھا استناد صورت گرفتھ است" مدارکی"بھ خاطری کھ ممثل . ارزش نیست بی

ً کتابش را داکتر شیرشاه یوسفزی  ، اثر آقای نبی عظیمی نوشتھ است" اردو و سیاست"درنقد کھ عمدتا

در ارتباط میوندوال نقل قول ھایش را از نجیم آریا نموده . در کلیت آن تبلیغات سیاسیی بیش نیست

  : اما وی در نوشتۀ آریا نیز چنین دستبازی کرده است. است



ھ امر حاکمان رژیم مستبد و با تاب دادن گردنش توسط نصرهللا پولیس و با لگدمال سازی شکمش ب"

خون از دھنش سرازیر ، باآلخره با آخرین لگدی کھ از یک افسر معلوم الحال حوالھ بطنش گردید

  ." گشت و چون ھمھ قھرمانان مبارز و وطن پرستان جھان جان داد

 قوماندان عمومی امنیھ"شود در اصل متن تصرفاتی بھ عمل آمده از ان جملھ  طوری کھ دیده می 

معلوم . از ان حذف و بھ جای آن یک افسر معلوم الحال گنجانیده شده است)" بدالقدیر نورستانیع(

  )٤٠( .چنان تصرفی بھ عمل آورده است، نیست کھ بنا بر حسن نظر یا سوء نظر نسبت بھ عبدالقدیر

   :نویسد و ی می. میر عنایت هللا سادات در مورد چگونھ گی مرگ میوندوال اظھار شک می نماید

اعالمیھ ھای رسمی مرگ او را خودکشی . میوندوال بصورت اسرار آمیز در زندان از بین رفت"

بعد از مرگ . اما سؤاالت زیادی در مورد چگونگی امکان خودکشی الینحل باقی ماند. تعریف کردند

ایر س. از طریق رادیو و جراید پخش گردید) سؤال و جواب( میوندوال در محبس پارۀ از اسناد تحقیق

  )٤١." (گاه منتشر نشد ھیچ ، ھا شده بود اسناد الزامیھ کھ موجب صدور حکم توقیف آن

بھ عقیدۀ من آقای سادات کھ عدم قناعتش را از نحوۀ اعالن مرگ میوندوال و عدم انتشار مکمل اسناد 

نھ نموده الزامیھ بھ گونۀ بسیار معقول متوجھ رژیم ساختھ و بر مبنای تصوراتش اتھامی بر کسی وارد 

  . عمل نموده است، بھ مثابۀ تاریخ نگار با مسئولیت، است

  : ھمین قدر نوشتھ است کھ اً جناب محمد ولی زلمی در اخیر شرح زنده گینامۀ میوندوال صرف

." بھ اتھام ارتکاب کودتا محبوس و در زندان محبس انتحار گردید ٢٢دسامبر ١٩٧٣او در سال " 

)٤٢(   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

٢ Escape goat -١   

   ٢ ٩٤پشاور صفحھ، کتابفروشی فضل ١٣٧٩ از انتشارات، رازی را کھ نمی خواستم افشا گردد: غوث الدین فایق -

   ١٠٠و  ٩٩حات ھمان جا صف -٣

  ١٠٠ھمان جا صفحھ  -٤



 ٣ثبت شماره ، در سایت کابل نات ٢٠١١فبروری  ١٦مورخ  ١٣٧مصاحبۀ ثبت شده گی داؤد ملکیار با وفادارمنتشرۀ شماره  -٥

  ) شماره ٨ازجملۀ 

  تاریخ  ١٢٧سایت انترنتی کابل نات شماره ، مسئلۀ میوندوال، عبدالحمید محتاط -٦

٢٠١٠. ٠٩. ٠١   

سر آغاز بھ قلم ، پشاور - چاپ دانش خپرندویھ تولنھ، ترجمۀ محمد یونس طغیان ساکایی، سقوط افغانستان: لصمد غوثعبدا -٧

  صفحات سھ و چھار، تیودور الیوت جونیر

  ٢٨٩ھمان جا صفحھ  - ٨

  ٢٨٩ھمان جا صفحھ  - ٩

  ٢٩٠ھمان جا صفحھ  -١٠

خ مرکز نشراتی ١٣٧٦چاپ ، ٢٩٤جلد دوم ص ، در افغانستان ظھور مشروطیت و قربانیان استبداد: سید مسعود پوھنیار -١١

  . میوند

  ٢٠و ١٩صفحات ، سیاسی و اجتماعی شھید میوندوال، شخصیت علمی: عبدالشکور احمدزی -١٢

  خ ١٣٧٩پشاور  –دانش کتابخانھ ، ٢٩٢شھادت محمد ھاشم میوندوال سرآغاز فاجعھ در افغانستان؛ ص: مصطفی رسولی -١٣

  ١٣٧٣چاپ دوم سال ، مؤسسۀ انتشارات خیبر ٦٦صفحھ، ؤدخان د کی جی بی پھ لومو کیدا - ھارون  -١٤

  ھمان جا -١٥

  ھمان جا -١٦

  ٨٠ھمان جا صفحھ  -١٧

  خ١٣٨٨چاپ دوم انتشارات میوند ، ٢٣٢صفحھ ، شب ھای کابل: جنرال عمزی -١٨

   ٦٤ھمان جا ص ، ھارون. ا -١٩ 

چاپ اول ، تھران –کمیتھ فرھنگی جمعیت اسالمی افغانستان : ناشر، غانستاندسایس و جنایات روس در اف: ش ن حق شناس -٢٠

  ٢٣٩صفحھ ١٣٦٣

   ٨١ھمان جا ص ، ھارون. ا -٢١

   ٢٣٨ھمان جا؛ صفحھ: جنرال عمرزی-٢٢



  ٢٣٧و  ٢٣٦ھمان جا صفحات  -٢٣

ً از سھ نفر ھم اتاقی ھایش نام برده است -٢٤ اشت ھای سیاسی و رویدادھای یادد( .جناب سلطان علی کشتمند درین گروپ صرفا

  )٢٠٠٢نجیب کبیر چاپ اول سال : ناشر، ٦٠٨تاریخی؛ جلد اول و دوم ص 

انتشارات میوند  ١٣٨٨شب ھای کابل چاپ دوم : ؛ و جنرال عمرزی ٦٠٦و  ٦٠٥صفحات ، ھمان جا: س ع کشتمند: ر ک -٢٥

  )٣٢٢- ٣٢١کابل ص ص  –

  ٣٧٧ھمان جا ص ، عمرزی -٢۶

  پشاور –سبا کتابخانھ  ١٣٧٤چاپ اول  ١٣١ص ، ھای کابل شب: جنرال عمرزی -٢٧

   )٢٠٠١امریکا ، سپیدی: افغانستان د دموکراسی او جمھوریت پھ کلونو کی؛ خپروونکی: عبدالغفار فراھی -٢٨

  ٢٣٨ھمان جا ص  -٢٩

  ھمان جا -٣٠

  ٢٣٩ھمان جا ص  -٣١

ترجمھ بھ دری از جمیل الرحمن کامگار؛ چاپ بنگاه  ،نگاھی مختصربھ تاریخ معاصر افغانستان: محمد ابراھیم عطایی -٣٢

   ٣٨٢ص ، خ١٣٨٤نشراتی میوند 

چاپ دوم سال ، کودتای ثور و پیامدھای آن در افغانستان؛ ادارۀ دارالنشر افغانستان: کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی -٣٣

   ٦١ص، ٢٠٠٠

  جلد اول و دوم؛ چاپ مرکز نشراتی، اناردو و سیاست در سھ دھۀ اخیر در افغانست: نبی عظیمی - ٣٤

   ١٠٦ص، پشاور -میوند

وظیفھ شما دو نفر کھ نسبت بھ ، رئیس دولت قبل از محاکمۀ سردار عبدالولی من و آصف الم را بھ نزد خود خواست و گفت -٣٥

محکمھ بھ جزای اعدام محکوم اینست کھ دالیل و اسناد کافی علیھ سردار ولی فراھم نمائید تا در ، دیگران بھ من نزدیکتر ھستید

گرچھ ما ھردو نفھمیدیم کھ بکدام علت بھ وی نزدیکتر ھستیم اما بر روی خود نیاوردیم و کار خویش را با جدیت آغاز . شود

  )٩٧ھمان جا ص ( .نمودیم

  تا  ٢٥٢صفحات ، جلد اول و دوم، یادداشتھای سیاسی و رویدادھای تاریخی: سلطان علی کشتمند -٣٦

  نجیب کبیر: ناشر ٢٠٠٢، اول ؛ چاپ٢٥٤

  پشاور  –تاسیس و تخریب اولین جمھوری افغانستان؛ مرکز نشرات سعید : دکتور محمد حسن شرق -٣٧



  ١٥٦ص 

  ١٥٧ -١٥٦صفحات ، ھمان جا -٣٨

، این قسمت نوشتۀ دکتور شرق ذکر شده ٣کھ در شماره ، سقوط افغانستان اثر عبداصمد غوث ٣١٩عقب صفحھ  ٤درپراگراف 

  : ن آمده استچنی

٤ .I have seen written statements by at least one conspirator, a certain Zarghoon Shah, who 

had confessed to receiving large sums of money from Pakistan sources, the ambassador of 

Pakistan to Kabul, when invited by the Foreign Ministry to review and asses the documents 

and confessions tying his country to the coup, declined to do so .  

خ ص ١٣٧٩پشاور  –شھادت محمد ھاشم میوندوال سرآغاز فاجعھ در افغانستان؛ دانش کتابخانھ : مصطفی رسولی - ٣٩

  ، ٣٠١-٣٠٠ص

مرکز  ١٣٧٩چاپ دوم ، بر کتاب اردو و سیاست در سھ دھۀ اخیرنقدی  –شود  تاریخ مسخ نمی: داکتر شیرشاه یوسفزی – ٤٠

  ٧٢-٧١صفحات ، پشاور –نشراتی میوند 

  ١٣٥ص  ١٩٩٨المان ، افغانستان سرزمین حماسھ و فاجعھ: میر عنایت هللا سادات – ٤١

، ش ١٣٧٤، هټکو -صحاف نشراتی مؤسسھ، ه تاریخچھډد افغانستان او روسیی د سیاسی روابطو لن: محمد ولی زلمی – ٤٢

  مخ ٢٠٥

  

   

  



 بخش نھم

  قسمت ب  

   

نوبت پرداختن ، درین قسمت ب. در قسمت الف بخش نھم بھ انعکاس موضوع در تالیفات پرداختھ شد

  . بھ مقاالتی می رسد کھ در ارتباط این بحث نگاشتھ شده اند

گم، بنا بر نبود پختھ گی سیاسی در کشور ما  را گرفتھ ھمواره بھ  اعتقاد بھ اندیشۀ معینی خصوصیت دُ

، بھ راه افتیدن جنگ مسلحانھ وانقطاب ھای عقیدتی. تبارزنموده است، گونۀ خصومت با دگراندیش

اتنیکی و لسانی؛ درجھ و معیاراین خصوصیتِ خصومت ورزی را در عرصۀ ، مذھبی، سیاسی

ۀ سیاست کھ اغلب دست اندر کاران عرص. تبلیغاتی نیز تا سطح شبھ جنگ مسلحانھ باال برده است

توسل بھ دسیسھ . نھ توانستھ اند ازین قاعدۀ کلی مستثنی باشند، زاده و پروردۀ ھمین شرایط بوده اند

بھ خاطر رقابت ، روایت ھا و شایعھ پراگنی ھای جعلی و دور از اتیک نویسنده گی و پژوھش، سازی

  . ھای سیاسی و عقیدتی با تأسف چنان شایع گشتھ کھ مایۀ تھوع می گردد

مقاالت زیادی دربارۀ کودتا ومرگ میوندوال انتشار یافتھ خواھد بود کھ از نظر این جانب نھ احتماالً  

بدون ، دربسیاری آنھا بنا بر جبھھ گیری سیاسی و عقیدتی ھمان یک ادعا و اتھامگذشتھ اند و احتماالً 

  . بھ تکرار گرفتھ شده خواھد بود، مدرک و سند

، عالیترین، یل گسترده و عمیقی کھ دربخش ھای گذشتھ از متکامل ترینتصور میکنم با حالجی و تحل 

رمدعاترین نوشتۀ بھ ظاھرپژوھشی آقای نصیر مھرین کھ بھ ادعای خودش ، عاطفی ترین و پُ

صورت پذیرفت؛ تمام سوالیھ ھایی اگر در زمینھ ، استوار نیز بوده است" مدارک گره گشایانھ"بر

بھ آن مقاالتی می پردازم کھ درانھا  اً درین بخش صرف. افتھ خواھند بودپاسخ شان را دری، وجود داشتند

  . دیده می شوند، نقاط و یا مطالب متمایزتری نسبت بھ نوشتھ ھای دگر

چند سخن در بارۀ " زیر عنوان  عصمت هللا امینیدر ابتدای این مبحث بھ سراغ نوشتھ محترم  

در بحث ھای گذشتھ . میرویم، در سایت کابل نات "محبوسیت و شھادت شھید خان محمد خان مرستیال

ارتباط می ، آن قسمت ھای این نوشتھ کھ بھ اشغال کرسی وزارت دفاع و نامۀ ادعا شده از نام وی

  )١( .اکنون بھ چند نقطۀ دگر این نوشتھ عطف توجھ میکنیم. بھ بحث گرفتھ شد، گرفت



  : آقای امینی می نویسد 

  ." بھ وزارت داخلھ برده میشدم" تحقیقات"ساعت یک شب برای ،درمدت محبوسیت دردھمزنگ"  

اگر آقای امینی می نوشت کھ ساعت یک شب بھ محبس برگردانده می شد قابل باور بود اما بردن  

تحقیقات . درست بوده نمی تواند اً برای تحقیق از دھمزنگ بھ وزارت داخلھ در یک بجۀ شب قطع

شب آغاز می یافت و  ٩بعد از ساعت  معموالً ، با ماه رمضان متھمین این قضیھ بھ دلیل تصادف آن

تأخیر استثنائی از نیم تا یک ساعت . متھمین نیز در ھمین ساعت بھ وزارت داخلھ آورده می شدند

. نمی یابم، جز دراماتیک جلوه دادن قضیھ، دلیلی بھ خاطراین نوع ادعای آقای امینی. بیشتر نمی بود

  . توانند باور بر اظھارات دگر اورا نیز زیر سوال ببرند چنین ادعاھای نادرست می

  : امینی درجای دگر می نویسد 

از طرف یکی از صاحب منصبان پردرد محبس دھمزنگ برایم گفتھ شد کھ مرحوم مرستیال "  

صاحب وقتی دید کھ یک صاحب منصب بزرگ و باوقار از طرف چند بیرحم و وحشی صفت لت و 

ھمان بود کھ برای ھیأت بھ اصطالح تحقیق گفت ، فامیل را ھم شکنجھ میکنند کوب میشود و نزدیکان

ھمان . خویش را بنویسم" کودتایی"تا طوریکھ شما میگویید نقشۀ ، کھ برایم قلم و کاغذ و وقت بدھید

بود کھ برای یک شب غرض تحقیق بھ وزارت داخلھ برده شد کھ بھ این صورت از لت و کوب 

  ." ودرا خالص کردتوھین جنایتکاران خ

. سخنان آن صاحب منصب پردرد را باور کرده کھ ھمھ را درینجا نقل کرده است اً آقای امینی حتم 

این ، را برطرف کنیم" لت و کوب صاحب منصب باوقار و شکنجۀ فامیل"اگر رنگ و روغن اضافی 

م تاکید میکنم کھ باز ھ. عین حکایتی است کھ من در مورد اعتراف بدون شکنجۀ مرستیال نوشتھ ام
و این دلیل دگر بر درستی اظھار من مبنی بر ، درست بوده، باوری کھ او ھم بر این حکایت نموده

  . میباشد، اینکھ مرستیال بدون شکنجھ شدن اعتراف نموده است

  : آقای امینی پسانتر می نویسد 

اینجانب را از ، بلپس ازشھادت مرستیال صاحب وچند انسان بیگناه دیگردر منطقۀ پلچرخی کا" 

صمد اظھر کھ مرا بھ خانھ میرساند در طول راه گفت کھ تا امر ثانی . محبس دھمزنگ آزاد کردند

  ." شما از خانۀ تان بیرون برآمده نمی توانید وبا ھیچکس ھم تماس نگیرید



کھ سر ، رسانیدن زندانی رھا شده تا خانھ اش وظیفۀ ھیچ کس نبوده و درھرحالت بھ شخص من 

اگر اورا تا خانھ اش رسانیده و توصیھ ای . ارتباطی نداشت، بھ درجۀ اولی، اری با زندان نداشتموک

جناب دکتور نذیر امین ھمیشھ از کمک ھای . آن یک کمک وتوصیۀ دوستانھ بوده است، کرده باشم

آدم  گرچھ دران دم و دستگاه نھ تنھا. من در مورد متھمین مربوط بھ فامیل شان سپاسگزاری میکرد

با آنھم در حدود امکانات خود ، مقتدری نبودم بلکھ خودم نیز مانند ھرکس از متھم شدن می ترسیدم

منجملھ در مورد کسانی ، در مواردی، توجھ قدیر خان را با انداز مالیم برابر با خصوصیات روانیش

با ، وه بر این فامیلعال. جلب می نمودم، کھ بھ خاطر انتساب فامیلی یا خویشاوندی دستگیر شده بودند

ازان . کسان بیشتری چنین کمک ھا صورت گرفتھ کھ با گذشت زمان نام ھای شان فراموشم شده است

نیز بھ ھمین وتیره زود رھا ، جملھ شخصی بھ نام فضل باقی کھ بھ گمانم خواھرزادۀ میوندوال بود

  . گردید

  : وی در رابطھ بھ جسد مرستیال می نویسد 

اینجانب عریضۀ عنوانی مقام ریاست ، آوردن جســد مطھر مرستیال صاحب شھید بھ منظور بدست"  

وپسر ایشان ایمیل جان نزد ) پروین امینی( عریضھ را دختر ایشان. جمھوری و وزارت داخلھ نوشتم

موافقھ کردند کھ بعدتر جسد را ، شاید بعد از کسب اجازه ازداود خان. فیض محمد وزیر داخلھ بردند

  ." ده بدھندبرای خانوا

نزد من آمد تا اگر برای بدست آوردن جسد مرستیال " ملیز"کھ پسرمرستیال بنام ، قابل یادآوری است 

قدیر خان . من اورا در دفترم گذاشتھ نزد قدیر خان رفتھ موضوع را مطرح ساختم. کمکی کرده بتوانم

اما پسانتر وزیر . ابالغ نمودمدران موقع جواب رد داد کھ در بازگشت بھ دفترم نظر اورا برای ملیز 

بدست ، داخلھ ھمان طوری کھ دکتور امینی نوشتھ است موافقۀ داؤدخان را در مورد تسلیم دادن جسد

  . آورده بود

وی . آقای دکتور امینی موضوع غریبی را پیش می کشد کھ تفسیر و تأویلش برای من مشکل است 

  : می نویسد

ھ اجراات میکرد یکی کابینۀ ظاھری کھ برای ملت افغانستان در واقعیت با دو کابین، داود خان" 

افشای کابینۀ مخفی انرا . ودیگری کابینۀ مخفی سلطنتی کھ مشاورین خود را داشت. معرفی نموده بود

 .Paul Rاز طریق خانم المانی غالم محمد فرھاد کھ بنام پاپا مشھور بود و آشنایی با اً تصادف

Friedrich ر وظیفۀ مشاوریت و رھنمایی مسایل جنایی را در شھر اخیر الذک. شنیدمKaiserlauten 



المان  Kaiserlautenدر شعبات استخباراتی امریکایی ھا در شھر  این شخص اصالً . المان دارا بود

ع در شعبۀ استخباراتی وزارت داخلۀ افغانستان طور خدمتی استخدام شده ١٩٧٢تربیھ شده و در سال 

ھ برایش وظیفھ داده شده بود کھ مردم ھای سرشناس مملکت را بھ رژیم معرفی قرار گفتۀ او ک. بود

این شخص . ع دوباره بھ المان مراجعت نمود١٩٧٤شخص مذکور بعد از ختم وظیفھ در سال . نماید

از کابینۀ مخفی مشوره میگرفت و مشوره ، کھ محمد داؤدخان، در اولین روز آشنایی ما صحبت کرد

در جریان صحبت وقتی . اعضای مخفی او بھ روسھا و امریکایی ھا تعلق داشتند. ھارا عملی میکرد

از ادامۀ صحبت خودداری ، متوجھ شد کھ ما ازمتعلقین واعضای خانوادۀ شھید مرستیال صاحب ھستیم

   ". . . کرد

دمت شاید مقصد دکتور امینی از ذکر این مطلب این بوده باشد کھ استخبارات المانی و امریکایی در خ 

اما نقطۀ غریبھ این است کھ چرا . آنچنانکھ دگران ادعا میکنند، داؤد خان قرار داشت نھ کی جی بی

استخدام شده بود؟ مبادا متھمین " معرفی مردم ھای سرشناس مملکت بھ رژیم"یک خارجی بھ مقصد 

باط فامیلی این نقطھ کھ آن شخص بعد از فھمیدن ارت. ازان طریق معرفی شده باشند، بھ کودتا نیز

چنان شکی ، امینی با مرستیال از صحبت بیشتر برغم کوشش ھای امینی در زمینھ خودداری نموده ھم

  . را تقویھ کرده میتواند

  : ھم داشتھ باشم مھرعلی زاللبگذارید اشاراتی بھ سخنان  

مال دارد احت، اگر این حرف او درست بوده باشد کھ اورا در اتاق محبس با مرستیال روبرو ساختند 

بھ خاطر آن بوده باشد کھ در مورد تشخیص شخصیت او و یا در مورد ارتباط و تقصیر او شک و 

در غیر آن . تردیدی وجود داشتھ و قبل از فرستادن برای تحقیق خواستھ باشند آن شک را رفع کنند

  . تحقیق در محبس صورت نمی پذیرفت

ن زمان مروج نبود و خان محمد خان ھمواره آ استعمال اصطالح کمونیست ھا امروزی است و در 

  . نھ کمونیست ھا، از اصطالح جوانک ھای بی تجربھ و خوردضابط ھا استفاده میکرد

این ادعای زالل شاید درست باشد کھ مرستیال از کودتا نھ بلکھ از عدم رضایت از داؤدخان و وضع  

تصور . ا است با او سر جنبانیده باشدموجود شکایت نموده و زالل نیز ھمان طوری کھ از کالمش پید

نیز این تصورم را بیان داشتھ ام کھ بیشترین مشمولین لیست مرستیال را ھمچو اشخاص  و قبالً ، میکنم

  )٢( .تشکیل میداد



صمد ازھر ناخواستھ " زیر عنوان  عتیق هللا نایب خیلچند نکتھ در ارتباط بعضی نقاط نوشتۀ  

  : )٣( "اعتراف میکند

 نوشتھ ام و مکرر میکنم کھ جز فیض محمد افسر پرچمی دومی در کودتای داؤد اشتراک من قبالً  

نھ تنھا رد نھ کرده ، اما ھمکاری پرچمی ھا را با دولت داؤد بھ خاطر تطبیق برنامۀ مترقیش. نداشت

ھمان گونھ کھ آقای سلطان علی ، این درست است کھ فیض محمد. ام بلکھ بر آن تاکید ھم نموده ام

در تعیین ولسوال ھای پرچمی نقش داشت کھ این بھ معنی اشتراک ، کشتمند ھم نوشتھ و ذکرش گذشت

 . ا.خ.د.حبھ  اً بعد، ھمچنان عده ای از افسران اشتراک داشتھ در کودتای داؤد. در کودتا نمی باشد

دتا پرچمی کھ این ھم بھ آن معنی بوده نمی تواند کھ آنھا در وقت کو، خاصة ً جناح پرچم پیوستند

  . بودند

من نخواستم روی شنیده گی نظر قاطع ارائھ ، توسط کی نوشتھ شده" خطاب بھ مردم"در بارۀ اینکھ  

ً نوشتم من اطالع ندارم ورنھ نوشتن چنان برنامۀ جامع مترقی برای نویسندۀ آن مایۀ . نمایم و بناء

، رسانم کھ مطابق بھ منابع موثق اگر برای کسی این نقطھ با اھمیت است بھ اطالعش می. افتخار است

ھمکاری  . ا.خ.د.حدر تسوید آن برنامھ از طرف جناح پرچم ، از ان جملھ محترم سلطان علی کشتمند

  )٤( .صورت گرفتھ بود

راه ھایی را برای گرفتن ارتباط ، من انکار نمی کنم کھ زندانیان درھر قضیھ و در ھر زمان 

نستیم در شرایط دشوار زندان زمان قوماندانی سید عبدهللا و دلگی ماھم توا. یافتھ میتوانند، بابیرون

اما تفاوت ھای مشخصی درین میان وجود دارند کھ . کم و بیش ارتباط ھایی ایجاد کنیم، مشری گل آغا

تازه گی و کھنھ گی ، اھمیت و خطیر بودن متھمین، درجۀ اھمیت و خطیر بودن قضیھ: عبارت اند از

  . تحقیق قضیھ و درجۀ پیشرفت

قضیھ تازه نباشد و تحقیق تکمیل یا از ، ھرگاه قضیھ و مشترکین آن از اھمیت کمتر برخوردار باشند 

کھ ، در مورد مرستیال. جوشش و حرارت افتاده باشد؛ بھ تدریج امکان ایجاد ارتباط میسر شده میتواند

قرار  مراحل اولییق نیز در داشت و تحق تازه گی کامالً ھنوز ، بوده خیلی با اھمیتقضیھ و متھمین 

  . بھ صفر تقرب میکند، داشت ؛ امکان ایجاد تماس با بیرون یا ارسال نامھ

، چھ گونھ ممکن است کسی بھ خودکشی دست بزند، اما در مورد اینکھ در زیر چنان مراقبت جدی 

نکھ میوندوال با تصور ای، گمان غالب بر آن میرود کھ موظفین زندان دران انجام شب یا آغاز بامداد



. غفلت ورزیده اند، بھ مقفول بودن دروازۀ اتاقش اکتفا نموده، بعد از صرف سحری خوابیده است

  . میوندوال با تجربۀ چند شب قبل با این وضع آشنا بوده است احتماالً 

آن محترم خلیل هللا سکندری با مسئولیت تمام در رد  قبالً ، در بارۀ موارد ادعا شدۀ قتل ھای دستجمعی 

  )٥( .بھ صورت مقنع پرداختھ و حتی از نویسنده توضیح و دلیل اثبات خواستھ است

تلفون صحرایی از بسیار سابق در افغانستان وجود داشت و قبل ازانکھ سیستم مدرن تر تلفون در  

افغانستان ایجاد شود در تمام کشور و حتی تا سالھای آخر سلطنت محمد ظاھرشاه نیز در اطراف 

. زنگ تیر میکرد، نھ وسیلۀ ارتباط تلفونی بود کھ بھ جای دایل کردن نمبر با دور دادن ھندلکشور یگا

ً طرف استفاده بود بعید نیست کھ در سالھای بعدی بھ پیمانۀ زیاد غرض استفادۀ . در اردو ھم وسیعا

چھ کسی  شرق یا غرب؟ و اینکھ، اینکھ از کجا آورده شده بود. نظامی از شوروی ھم آورده شده باشد

روس یا افغان؟ از ھر جایی کھ آمده بود و ، ابتکار بھ کارگیری آن را بھ مثابۀ وسیلۀ شکنجھ داشتھ

من نمی توانم باور . محکومیت آن را نفی کرده نمی تواند، ھرکسی کھ مبتکر استعمال ناجایز آن بود

از بھ ، داشتند در ارگان ھای امنیتی وجود ١٣٥٧ثور  ٧کنم کھ آن مشاورین روسی کھ بعد از

  . کارگیری این تلفون ھا بھ حیث وسایل شکنجھ بی خبر بوده باشند

در بارۀ شکنجھ ، و ھمچنان قلم بھ دستان محترم دگر، )٦( آنچھ آقای نایب خیل در نوشتۀ قبلی اش 

می خواھم برای شان ، ھای اگسا یا خاد می گویند و مرا مالمت میکنند چرا دران باره سکوت میکنم

، پیش آمد، موضوع طرف بحث چگونھ گی تحقیق، ت دھم کھ در نوشتۀ حاضراین جانبصراح

در غیر آن ھر نوع جنایت و وحشت اعم از . واسرارمرگ میوندوال می باشد نھ چیزی بیشتر ازان

عقبگرایی؛ تخریب زیربناھا و ، زن ستیزی، تجاوز بر مال و ناموس؛ وطن فروشی، ترور، شکنجھ

مذھب؛ ، زبان، سمت، فرھنگی و سیاسی؛ ایجاد تفرقھ بر بنیاد قوم، اجتماعی، روبناھای اقتصادی

 و . . . غصب زمین و دارایی ھای عامھ؛ تجارت مواد مخدرو بازی با صحت انسان ھا؛ آدم ربایی و

مستلزم پیگیری و بازخواست جدی و در درجۀ خیلی ، از جانب ھرکسی کھ ارتکاب شده باشد. . . 

  . تعارف می باشدباالتر از جرایم م

جواب متقابلی داشتھ نمی توانم و ، در برابر کلمات نامناسبی کھ آقای نایب خیل بھ کار برده است 

  . سکوت را ترجیح میدھم

تحت عنوان  ١٢٢، ١٢١، ١٢٠را در شماره ھای  احسان لمراکنون نوشتھ ای از محترم 

  )٧( .مرور میکنیم" شھادت میوندوال علل"



بھ افشای چھرۀ استبداد و نامنویس مبارزین ، آن مانند بسیاری نوشتھ ھای دگرشدر قسمت ھای اول 

حق آنھا ، مشروطیت و آزادی خواھان پرداختھ و الحق کھ با برجستھ ساختن نام ھای آن بزرگمردان

  . را ادا کرده است

در ، تھسپس با تفصیل بیشتر در بارۀ جناب میوندوال و مقام سیاسی و اجتماعی آن مرحوم پرداخ 

من در تمام این موارد . مقاالت بعدی چندین مطلب را از قلم آقای میوندوال نیز بھ نشر رسانیده است

ایشان را محق میدانم چھ ھرکس حق دارد اندیشھ ھایی را پسندیده بھ آنھا بگراید و شخصیت یا 

رند کھ میخواھم موارد کمی درین نوشتھ وجود دا. شخصیت ھایی را بھ مثابۀ رھبر یا الگو بپذیرد

  : توجھ جناب لمر را بھ آنھا معطوف نمایم

اگر این حدس درست باشد کھ غربی ھا بعد از بیانیۀ میوندوال در پنجمین جلسۀ اضطراری مجمع  -

در پی انتقام برامدند و مطالبی را در ، در تقبیح تجاوز اسرائیل ١٩٦٧جون  ٢٣عمومی ملل متحد در 

 ت رئیس جمھور جانسن آن اتھامات را متوجھ حکومت موجودمجلۀ رامپارتس منتشر و حکوم

بھ خاطری کھ شوروی نیز در آن . ساخت؛ پس گمان ضدیت شوروی با او منتفی میگردد) میوندوال(

ً شخصی کھ طرف بدبینی و حتی  موضوع در مخالفت با اسرائیل قرار داشت و از جانب دگرمنطقا

  . مورد خوش بینی و حمایت آن دگری بوده باشد دسیسۀ یکی از حریفان واقع بوده باشد باید

اما تفویض ، با دانش و خطیب خوب بود، واضح است کھ آقای میوندوال شخصیت وارد در سیاست

دکتورای افتخاری برایش از جانب یک دانشگاه نھ بھ آن دلیل بوده کھ او بیانیھ ھای شفاھی خوب ایراد 

و ، ک ژست سیاسی است کھ پیش از پیش پالن شدهبلکھ اعطای دکتورای افتخاری ی، نموده بود

ً برای شخصیت   . ھای برجستھ تفویض میگردد  معموال

  : می نویسد، قرار داده بودند) ؟( حملھ جناب لمر در شمارش جھاتی کھ میوندوال را تحت ضربھ و

جملھ ھمان داودخان از "بقول از محمد ظاھرشاه ، ــ خانواده حکمران موجودیت ویرا تحمل نداشتند ١"

  ." و میوندوال غالم نمیشد" افرادی بود کھ غالم می پالید

اگر واقعبینانھ قضاوت کنیم ھمین خانوادۀ حکمران بود کھ آقای میوندوال را بھ آن مدارج عالی 

قابل توجھ است کھ توظیفش بھ مقام صدارت در یک موقع . سفارت و حتی صدارت باال برد، وزارت

اما . کھ خود نشانھ ای از اعتماد حکمران است، عقرب اتفاق افتاد ٣حادثۀ  بسیار حساس و بھ تعقیب

معنی آنرا داشتھ نمی تواند کھ شاه ، آنچھ ظاھرشاه در شرایط تبعید ناشی از جفای پسرعمش گفتھ باشد



این حقیقت در گفتھ ھای میوندوال کھ بار بار از طرف یاران و پیروان . خودش گویا غالم نمی پالید

از جملھ در نوشتۀ آقای لمر وحتی آقای محتاط نیز ، وال مکرر در مکرر تکرار شده میرودمیوند

  : در بخش دوم ھمین نوشتۀ آقای لمر چنین میخوانیم، از جملھ. وضاحت دارد، وجود دارد

اگر شما در چوکات ماموریت بمقام صدارت ھم : بر مردم گفت ١٣٥٠او در اجتماعی سوم عقرب "

یعنی صالحیت صدراعظم کمتر از محمد رحیم ( از یک پیشخدمت بیش نخواھد بودبرسید موقف شما 

منظور ( اگر در افغانستان جنرال سھ ستاره شوید مقام شما از یک اردلی بیش نیست) پنجشیری میباشد

وزیر دفاع کشور بود کھ در مقابل دگرمن عبدالولی داماد شاه بھ اصطالح عسکری تیار سیط استاده 

در چوکات پارلمان شما کرسی ریاست را داشتھ باشید ارزش شما بیشتر از یک بوقچھ  اگر، )میشد

  " بردار نیست 

آنچھ روسھا را بیشتر تحریک مینمود کھ میوندوال بھ ، برای اتحاد شوروی ھم آدم مطلوب نبود - ٢"

. "ھم میبینیم وقت داشتم با" ھا سر خم نمیکرد و چنانچھ دیدیم کھ بھ کاسیگین با سربلند گفت اگر آن

، خودش بھ سوسیال دموکراسی پابند بود و نظام شوروی با سوسیال دمکراتھا تضادشدید داشتند

 ھواری بومدین، )عراق( محمد فارق، )مصر( سوسیال دموکراتھا برجستھء آنزمان جمال عبدالناصر

پابلو ، )چلی( سلوادورالنده) یوگوسالویا( جوزف بروز تیتو، )ھند( جواھر لعل نھرو، )الجزائر(

لنین . مودودی وھزاران دیگر بودند، دکتورعلی شریعتی متفکر ایران، )نقاش بزرگ اسپانوی( پیکاسو

با مراجعھ با آن ، »دوستان خلق کیانند وچگونھ علیھ سوسیال دمکراتھا میرزمند« کتابی دارد بنام 

  ." شدند مخالفت داشتندمیبینیم چگونھ بسوسیال دموکراسی کھ از انترناسیول دوم بھ بعد فعال 

دموکرات بودن وی بود و برای  مخالفت شوروی با میوندوال بھ علت سوسیال در مورداین سخن کھ 

 "ھا میرزمند خلق کیانند و چگونھ علیھ سوسیال دموکرات دوستان " ادعا بھ اثر لنین بنام اثبات این

 ت درونی تیوریسن ھای سوسیالیستمبارزا آن: کھ نموده است؛ ھمینقدر کفایت میکند بگویم استناد

افغانستان در زمان  نشانیدن نظریات شان در کجا و شرایط زمان انترناسیونال دوم برای بر کرسی

سرمایھ داری بھ کمونیزم  کجا؟ در ھر حالت سوسیال دموکراسی نسبت بھ صدارت میوندوال در

. با رنگ سرخ مشخص می سازند در باختر زمین سوسیال دموکرات ھا را نیز چنانچھ. نزدیکتراست

 شوم و داوری را بھ آگاھان سیاست و تاریخ خواھم بھ بحثی داخل ازین درین مورد نمی بیشتر

  . میگذارم

چون طیف وسیعی . جناب لمر عده ای را بنام سوسیال دموکرات ھای برجستۀ ان زمان شمرده است

لزومی برای ، سوسیالیست خوانده اندخود را ، از شخصیت ھا و زمامداران دارای نظریات نھ یکسان



اما در آن جملھ از محمد فاروق در عراق . شرح تفاوت نظرھای اشخاص نام برده شده دیده نمی شود

ھمچنان موالنا مودودی را نیز سوسیال دموکرات . نام برده شده است کھ نتوانستم ایشان را بجا آورم

قاضی ، اگردان او چون موالنا فضل الرحمانپس ش، اگر او سوسیال دموکرات بود. قلمداد میکند

حقانی و امثالھم نیز در ردیف سوسیال دموکرات ھا ، برھان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، حسین احمد

  . قرار خواھند گرفت

طفیلیھا و حتی مالزمین دربار ، منافقین اپورتونیست چوکی پرستھای مقام طلب، ــ جاه طلبان ٣"

ً علیھ وی فعا . وچنین مرض مھلک درجامعھ ما بسیار زیاد است، مینمودند) ا - فعالیت ( لینمشترکا

وتا زمان مرگ ) ا -بریدند( کسانی بودند کھ در دور وزارت و صدارت با وی بودند سپس با وی برند

  ." قرار داشتند) تره کی امین و کارمل، داود خان، دوره شاھی( در خدمت نظامھای بعدی

داشتھ باشم فھم خودرا ازین پاراگراف خدمت شان اظھار نمایم چنین خواھد بود درین مورد اگر اجازه 

کھ گویا کسانی کھ در زمان قدرت شخصی بھ وظایفی تقرر می یابند باید تا اخیر عمر شان غالم حلقھ 

اگر با . معمول جھان چنان است کھ زمامداران میروند اما مھره ھا برجا می مانند. بھ گوش او بمانند

یر ھر وزیر یا صدراعظم کارمندان ھم تغییر بخورند ھمان طوریکھ از سال ھای زیادی با آن تغی

  . چنانچھ ازھم پاشیده ھم است. مواجھ استیم شیرازۀ امور از ھم می پاشد

  ." امریکا و دستگاه استخباراتی اش ھم با وی سر سازگاری نداشت - ٤"

ھم ، ھم شوروی، بھ نمایش گذاشتھ کھ ھم دربارنویسندۀ محترم میوندوال را یک شخص تجرید شده 

در حالیکھ بعضی ھا را عقیده . ھمھ بر ضد او بودند) منافقین اپورتونیست( امریکا و ھم اطرافیانش

 Johnازان جملھ است سید قاسم رشتیا کھ در خاطرات سیاسیش از صحبت جان ستیفز . چنان نیست

Steeves  اظھار تمایل سفیر برای دیدار مستقیم با شاه بدون سفیر ایاالت متحدۀ امریکا با وی و

آن سفیر از طریق ، کھ بعد از رھنمایی الزم از جانب رشتیا، پیمودن راه معمول دپلوماتیک سخن گفتھ

شاه بھ وزیر دربار ، وزیر دربارعلی محمد خان بھ مالقات شاه رفتھ بود و بھ مجرد برامدن سفیر

وزیر دربار چنان کرده بود و در . را پیدا و نزدش احضار نماید میوندوال اً ھدایت داه بود کھ فور

بھ میوندوال ھدایت داده بود آماده گی بگیرد ) قرار اظھار بعدی میوندوال بھ رشتیا( جریان این دیدار

مسئولیت عھدۀ صدارت ، تا در صورت عدم موفقیت دکتور یوسف در گرفتن رأی اعتماد از پارلمان

کھ ، یا در عین زمان از ایجاد مشکالت در پارلمان توسط خلیل هللا خلیلیرشت. را بر دوش گیرد

و از تال چال ھای ، معروف شده بود حزب زرنگار را از جانب یا در خدمت شاه سازمان داده بود



دکتور عبدالظاھر رئیس ولسی جرگھ نیز سخن ھایی بھ این مفھوم دارد کھ گویا طرفداران شاه در 

  )٨( .سنگ اندازی می کردند، محمد یوسف صدراعظم موظف مقابل موفقیت دکتور

این گزارش اگرجعل و دروغ بافی از مواضع رقابتی در حلقھ ھای باالیی اراکین دولت در جھت  

  . ھم داللت برحسن نظر شاه و ھم از امریکا نسبت بھ میوندوال میکند، بدنام ساختن ھمدگر نبوده باشد

  : عمرزی می نویسددر بخش دوم ھمین نوشتھ از قول 

شوروی ھم  مشاورینو میوندوال چھره شناختھ شده ملی و بین المللی بود ": جنرال عمرزی نوشت"
   . . . در ضدیت او قرارداشتند

 میوندوال یکی از ھمان شخصیتھای بود کھ با نظریات محمد داود خان چندان توافقی نداشت وقتی
قھر و غضب برخورد  بھوی  بھخان بیش از پیش نسبت د ؤدا وی اتھام کودتا را بستند بھمخالفینش 

موظفین تحقیقات کھ نظریات رئیس دولت نسبت بھ میوندوال برایشان معلوم بود بی رحمانھ .  . . نمود

  "او را تحت فشار و شکنجھ قرار داده بودند

وقتی نویسنده بر ھر نبشتھ ای بدون تشخیص شخصیت و درستکاری نویسندۀ آن در طول زنده گی 

ً فاجعھ بار می آید، استناد بجوید، شا چون قلم . این جنرال عمرزی کسی جز غنی صافی نیست. واقعا

ھمین کافی است بگویم کھ ھمھ او ، من اجازه ندارد بھ کلماتی کھ برای تشخیص او الزم است بپردازد

کھ حرف ، یقخواننده خواھد پرسید کھ من خودم چرا از غوث الدین فا. می شناسند" زنبور" را بنام 

نقل قول کرده ، و از صمد غوث کھ نوشتھ اش سر تا پا تناقضات است، درستی در تمام کتابش نیست

ام؟ پاسخ من این است کھ چون آقای مھرین بر بعضی اقوال آنھا استناد کرده بود من ھم در پاسخ بھ 

" شب ھای کابل"ب ھای دگرکتا در بارۀ این و برخی قسمت. نوشتھ ھای آنھا نیز مراجعھ کرده ام

ً در جزء الف ھمین بخش اشاراتی داشتھ ام، عمرزی    ..قبال

  : آقای لمراز قول دکتور رسولی در جریدۀ امید می نویسد

میوندوال را با غل و زنجیر ھمچو اسیری نزد داود خان آوردند او میوندوال را چندین بار خائن "

سال قبل شھید نبی چرخی بھ نادرخان گفتھ  ٤٠ خطاب کرد تا اینکھ باالخره میوندوال جوابی گفت کھ

خائن گذشتگان ، خائن تو ھستی"و میوندوال گفت » مردم افغانستان خائن و خائنین را می شناسند«بود 

ند من خائن نیستم من خائین ا توست کھ در طول تاریخ کشور را گاھی بھ شرق گاھی بغرب فروختھ

قت عدهء از اعضای کمیتھ مرکزی بروی حملھ نمودند ولی در این و "را بمردم مملکت معرفی نمودم



ً خود او را کھ درکودتا ، سید امیر دگروال ھوائی و عضو کمیتھ مرکزی جمھوریت ممانعت نمود بعدا

 سرطان ھمکارشان بود شامل لیست نموده اعدام کردند و آقای عظیمی حتی در جمع کودتاچیان و

  ." است کمیتھ مرکزی ھم نام ویرا معرفی نکرده

اما جعل ھم اندازه ، با آنکھ نھ نسبت بھ شخصیت میوندوال شکی دارم و نھ نسبت بھ استبداد داؤد خان

 این غل و زنجیر در کجا بود؟ این بردن نزد داؤدخان در کجا؟ این رد و بدل کلمات زشت در. دارد

ی برای آنکھ آن کلمات این اعضای کمیتھ مرکزی و این سید امیر در کجا بودند؟ این آقای رسول، کجا

آقای رسولی نمی نویسد کھ . برای آن صحنھ آرایی ھم نموده است، زیبا را از زبان میوندوال بنگارد

  آیا ھرکھ ھرچھ نوشت باید آن را اعتبار داد؟ ! بھ کدام استناد بھ این ادعا توسل جستھ است؟

اما وتیرۀ جعل حقایق ، نمی گیردگرچھ این ادعا بھ تحقیق میوندوال و بھ شخص من ارتباط مستقیمی 

  . را بھ صورت عموم بھ نمایش میگذارد

اگر درست باشد کھ اعتمادی ، با اشاره بھ آنچھ محترم احسان لمردربارۀ نوراحمد اعتمادی نوشتھ است

برای معلومات نویسندۀ ، گرفتھ باشد" دروژبا نرودوف"در دورۀ سفارتش در مسکو از شوروی نشان 

  . است نھ نشان لنین" دوستی خلقھا "محترم آن نشان 

نامبرده از : آقای لمر با مراجعھ بھ نوشتۀ احمــد شاه کریم علومی؛ دربارۀ وحید عبدهللا می نویسد

ھر قدر ": و لگد زدن بھ میوندوال بوزارت داخلھ رفتھ و در برگشت گفت!! دفترش برای اخذ اعتراف

ملت افغانستان  وجدان و، من نزد خدا: میگوید، ر کنمیگویند بھ خیانت خود اقرا، بھ این خاین ملی
  " گناھی نکرده ام کھ اقرار کنم

  : بگذارید از احمدشاه کریم علومی این حکایت را بھ تفصیل بخوانیم

. برای چند ماه در دفتر قلم مخصوص وزارت امور خارجھ مؤظف بودم، سرطان ٢٦پس ازکودتای "

 معین وزارت خارجھ گوشی تیلفون رابرجایش گذاشتھ ظھر وحید عبدهللا ١٢روز در حدود ساعت 

بیا بریم کھ " : نموده گفت، روی بھ داکتر واحد کریم کھ بھ حیث سفیرافغانستان درقاھره تعیین شده بود

برای من : داکتر کریم در جواب گفت. صحنۀ دیدنی خواھد بود اً یقین. میوندوال را تحقیق میکنند

معزز ودانشمند را کھ دیروز منحیث ، تحمل است کھ آن شخص محترم بسیاردشوار کھ حتا غیر قابل

شما اگر خواستھ باشید تشریف . امروز در حالت ذلت وتحقیر ببینم، آمر خود ازاو ھدایت میگرفتم

  . من کارھای سفرم را ترتیب میکنم. ببرید



  . مشما منتظر باشید من زود برمیگرد: وحید عبدهللا روی بھ سوی دیگران کرده گفت

میگویند بھ ، ھر قدر بھ این خاین ملی: وحید عبدهللا با عصبیت ساختگی آمده گفت ٣در حدود ساعت 

." وجدان وملت افغانستان گناھی نکرده ام کھ اقرار کنم، من نزد خدا": میگوید، خیانت خود اقرار کن

اسناد ، گفتم، لھ کردهبھ او حوا) لگد( من ھم مثل دیگران دو سھ لغت: وحیدعبدهللا اضافھ نموده گفت

  )٩( .کھ تو با اجنبی ھا قرار ومدار داشتی، موثق در دست است

اگر جعلی نباشد وحید . داستانی کھ از وحید عبدهللا حکایت کرده است واضحامضحک و جعلی است 

ولی من با وحید عبدهللا از بنیاد مخالفم . عبدهللا آنقدر احمق بوده کھ از نابکاری ناکرده الف زده است

این را بھ خاطری بھ جرأت میگویم کھ خودم ھمیشھ در . نمی توانم چنین بھتانی را در حقش بپذیرم

ادعای چنین . تحقیق میوندوال حاضر بوده ام و میدانم کھ چنین امری بھ وقوع نھ پیوستھ است

  . خاطرات ناشی از حب و بغض راویان میباشد

رحیم ( –برگھایی از تاریخ معاصر وطن ما  - گفتارآقای لمر سخنان زیبایی ازسخی غیرت در پیش 

افسانھ و دروغ پدید می ، ھنگامیکھ شاھدان عینی سکوت اختیار کنند": چنین نقل میکند) شیون ضیایی

و اکنون ما در چنان مرحلھ یی از تاریخ ملی قرار داریم کھ اگر حوادث توسط شاھدان عینی  . . .  آید

  ." بوه افسانھ ھا و جعلیات روبرو خواھد شدنسلھای آینده با ان، ثبت نشود

توجھ داشتھ باشد ، ایکاش ھر نویسنده و خاصة ً ھر مورخ. نویسنده چقدر دقیق نوشتھ است ببینید

با تأسف از مدتی است ما این جعلیات را با . دروغ ھا و جعلیات نگردد، شکار این انبوه افسانھ ھا

 –دروغ ھا و جعلیات برای مقاصد شخصی ، این افسانھ ھاچشم باز شاھدیم و شاھد آن نیز استیم کھ 

از مدتی است بھ کار افتاده  -ارضای عده ای وکسب وجھھ و مقام در پیشگاه اھل سلطھ ، کسب شھرت

  . اند

  : در ادامھ آقای لمرمی افزاید 

حقایق ، تحقیرو ھتک حرمت بھ اشخاص و فامیلھای شان را ندارد، این فشرده ھرگزھدف توھین" 

تا نھایت کوشش مینمایم واقعیتھا را برویت . تلخی است کھ اگر بیان نشود خاموشی آن گناه ماست

عقده ، آوازه ھا و قرینھ سازی یا تخیالت ذھنی، اسناد و دالیل مستند بنویسم نھ بروی حدس و گمان

و با مأخذ ھموطنانی کھ این سطور را قبول نداشتھ و دالیل موثق مستند . توھین و غیره، ھای شخصی



دقیق در رد آن داشتھ و یا افزودیھایی بر آن دارند تمنا دارم آنرا بروی کاغذ و صفحات برقی انترنت 

  ." بیاورند و بر اکمال این نبشتھ ھا بیفزایند

بیایید با ھم در جھت کشف . بسیار عالی استاً این طرز تفکر و این احساس شما واقع! آقای لمر

من فریضۀ خود دانستم بھ مثابۀ شاھد عینی آنچھ را دیده ام و . قایق کار کنیمواقعیت ھا و دستیابی بر ح

، با امانت داری بھ نگارش آورم و آنچھ را مدارک و روایات نادرست تشخیص داده ام، از آنچھ آگاھم

اگر بھ مسایل از موضع فارغ از حب و . افشا نمایم، "خود کشی یا قتل؟"در ھمین سلسلھ نوشتھ ھای 
سبت بھ ھمدگر برخورد صورت بگیرد و بر بنیاد متود علمی و ھمان گونھ کھ در پاراگراف بغض ن

، عقده ھای شخصی، قرینھ سازی یا تخیالت ذھنی، آوازه ھا، نھ بروی حدس و گمان"باال آمده است 
دران صورت کار علمی و تحقیق در مجرای درست و اصولی قرار گرفتھ نتایج ، "توھین و غیره

  . می آورد ملموس بار

بر ، بعد از نقل ابالغیۀ دولت درمورد گرفتاری متھین کودتا، آقای لمر دربخش سوم ھمین نوشتۀ شان

، از سرخی سینھ، بدون ذکر منبع معلوماتی، تفصیالت داده شده از جانب خانم میوندوال اکتفا نکرده

  : شکستھ گی دو انگشت و عالیم ضرب در خلف جمجمھ سخن میگوید، کبودی گردن

یعنی درسینھ میوندوال بھ اندازه ، میزان سرنوشت میوندوال را تعین کردند ٩ده روز بعد در  . . .  "

دو انگشت دستش شکستھ بود و در خلف ، ناحیھ گردن وی کبود بود، یکدست سرخی دیده میشد

  " . . .  جمجمھ اش عالیم ضربھ موجودبود

ً این ادعا از جایی دگر اقتباس شده با ولی این ھمان از یک زاغ چھل زاغ ساختن است کھ ، شداحتماال

  . در آغاز بحث بھ آن اشاره نموده بودم

مربوط بھ روز چھارم تحقیقات دانستھ ، میزان مرستیال را ٤آقای لمر ورقۀ سوال و جواب مورخ 

 این درست است کھ اعالمیۀ. فھمیده نمی شود کھ بھ کدام دلیل آنرا روز چھارم دانستھ است. است

گرفتاری را بروز پنجشنبھ گذشتھ اعالن نموده کھ برابر ، سنبلھ بوده اما ھمین اعالمیھ ٣١دولت بروز 

ً تفصیل داده شده است. سنبلھ می شود ٢٩با    . در مورد اعترافات قبلی مرستیال قبال

خان  میزان میوندوال کھ دران از داشتن کدام ارتباط با ٥آقای لمر بعد از درج سوال و جواب مورخ 

نظر ، محمدخان و عبدالرزاق خان انکار و برقضاوت و حق بینی ھیأت تحقیق ابراز اعتماد نموده بود

  : خود را می افزاید



ً مجبورش میسازند کھ آنچھ را مستنطقین میخواھند بنویسد"    . "اما بعدا

و پسانھا سپس بھ تجربۀ خودش در اگسا و بیدادگری ھای گذشتھ از امیر عبدالرحمن تا ھاشم خان 

پرداختھ واو ھم چون مھرین قبول کرده نمی تواند کھ در چنان نظام ھا چنین مستنطقینی ھم پیدا شده 

  . میتوانند کھ خود ضد بیدادگری می باشند

اما من از ، شما از اگسا شکوه دارید، آقای لمر: برای شان بگویم کھ، میخواھم در ھمدردی با آقای لمر

، اسدهللا سروری –زمرۀ کسانی بودم کھ بیشتر مورد مھر شکنجھ گران من از . آن فریادھا دارم

ِ رواداری مفرط شان برای  -معاونش نواب و خواھرزاده اش عزیز اکبری رئیس استخبارات و طرف

اما تعجب میکنم کھ چرا این پاراگراف نوشتۀ تان را متصل . تحمل شدیدترین شکنجھ ھا قرار داشتم

آورده ، ر آن بر قضاوت وحق بینی ھیأت تحقیق اعتماد نشان داده استھمان جواب میوندوال کھ د

  : سوال و جواب مذکور را نقل میکنم! اید؟

  ! شاغلی میوندوال" 

با استفاده از جوابات قبلی شما پرسیده میشود اگر دید و وادید و مالقات شما با صاحب منصبان خورد  

تو ضیحات  ممکن در روشن شدن حقایق موضوع رتبھ و عالی رتبھ برویت شواھد ثابت شود بعداً 

  ٥/٧/١٣٥٢امضای اعضای ھیأت تحقیق . الزم ارائھ نمایید

  ! محترما

شما پیشتر در باره دو نفر یعنی مرستیال و عبدالرزاق خان پرسان کردید و من جواب دادم کھ با آنھا 

ید بشما معلوم است کھ بمن ارتباطی نداشتھ ام اگر کدام کسی دیگری ھم مورد نظر شما باشد سوال کن

توصیھ شد توسط دو پیغام کھ من پاسپورت گرفتھ و خارج بروم من ازین قضایا خبرنداشتم وحسب 

وعده رئیس صاحب دولت من منتظر بودم کھ سھمی در ھمکاری با رژیم جدید بگیرم ولی اکنون 

میتوانید حقیقت را  من بھ قضاوت وحق بینی شما عقیده دارم کھاست برای من دسیسھ ایجاد شده 
. میشود دریابید کھ نام من بھ ناحق درین موضوعیکھ نمیدانم چگونھ است پیچانیده

  "میوندوال امضاء

امیدوارم نوشتن این پاراگراف آقای لمر در اتصال با آن جواب میوندوال؛ بھ غرض زدودن اعتماد 

  . نبوده باشد، در ذھن خواننده، میوندوال بر ھیأت تحقیق



  : آقای لمر اظھار نظر میکند، رونویس کردن تمامی سوال ھا و جواب ھای میوندوالبعد از 

جمالت نھایت کوتا وی از ناتوانی میوندوال در ، این شاید آخرین حرفھا وقلم بدست گرفتن وی باشد"

  " . . . نوشتن حکایت مینماید

. ر درایت کامل او میکندداللت ب، کوتاه نوشتن میوندوال چھ در برخ انکار و چھ در برخ اعتراف

زیرا در چنین حاالت تفصیل زیاد دادن موجب طرح سوال ھای بیشتر میگردد و از جانبی ھم اگر 

  . چنین پاسخ ھای کوتاه بھ درد می خورند، امیدی برای عفو یا تخفیف مجازات وجود داشتھ باشد

کھ کودتا توسط افسرانی کھ قطعھ این عقیدۀ آقای لمر و آنچھ ازنوشتۀ قبلی خود میوندوال مبنی بر این

اما ضرور نیست کس یا کسانی کھ در رأس قرار . دقیق است، نقل کرده، داشتھ باشند عملی می شود

دست بھ اقدامات ، آنھا می توانند از طریق روابط شان در قطعات. قوماندانان قطعات باشند، دارند

  . ودتای حفیظ هللا امین میباشدمثال ھای برجستۀ آن کودتای داؤدخان و پسانتر ک. بزنند

من با تمام توضیحات جناب لمر در مورد مظالم و بیدادگری ھای رژیم ھای حاکم در طول تاریخ 

از خالل نوشتھ ھای دیگرش نیز ھویدا است کھ دردی عمیقی . موافقت و ھمنوایی دارم کشور کامالً 

امیدوارم تمامی شکوک . ت در ستیز استدر نھان دارد و بھ مثابۀ یک انسان با احساس با استبداد سخ

  . رفع گردیده باشد، وی با آنچھ در بخش ھای متعدد این نبشتھ گفتھ آمده است

  : می زنیم )١٠( "مسئلۀ میوندوال"زیر عنوان  عبدالحمید محتاطحال سری بھ نوشتۀ جناب 

و رو کردن آنھا می  از زیر اً در حالی کھ نقاط قابل بحث فراوان درین نوشتھ وجود دارند و عجالت

  : تجدید نظر فرماید، از جناب شان تقاضا و خواھش میکنم روی نقاطی کھ بھ آنھا اشاره می کنم، گذرم

 برای استنطاق بودند دیده تربیت غرب درآلمان اکثراً  کھ پولیس را افسران خطرناک خیلی باند یک " -

  ." انداختند کودتا جرم متھمین بجان

در میان افسران پولیس بھ شمول تحصیل یافتھ گان المان نیز کسان ناسالمی جای تردید نیست کھ  

بھ ھر منظوری ( اما صادر کردن چنین حکم عامی و ھمۀ آنھا را باند خطرناک نامیدن. وجود داشتند

تا جایی کھ میدانم خشونت ھا با متھمین در اثر مداخلۀ چند معلوم . بی انصافی محض است) کھ باشد

می گرفت کھ ھمیشھ بھ اتاق ھای تحقیق سر میزدند و تصوری ایجاد کرده بودند کھ  الحالی صورت

  . گویا از باال جا بھ این کار موظف می باشند



  . تاکاوی ھا و زندانی شدن ھا و شکنجھ ھا دران -

ھیچ کس در وزارت داخلھ زندانی نشده و تاکاویی کھ بھ منظور زندانی ساختن یا تحقیق طرف استفاده 

آن عمارت ھنوز پابرجا . مشرح نوشتھ ام درانجا وجود نداشت ھمان گونھ کھ قبالً ، ع شده بتواندواق

  . و تصور نمی کنم پسانتر تغییراتی دران آورده شده باشد، است

 و دھلیز دراز یک ما دربرابر و نھادیم قدم زیرزمینی منزل بھ اول منزل کانکریتی ھای اززینھ ما" -

 تحتانی کانکریتی ازاطاقھای انگیزی غم ھای فریاد و داد و فغان. گرفت قرار دھشتناکی تاریک نیمھ

 وحشتناک خیلی، وضع چنین در گرفتن قرار من برای. بود انداختھ طنین تاریک نیمھ درھمین دھلیز

  ." بود

ً . باطل میگردد، ھر آنچھ بر آن مرتب گردیده باشد، وقتی موجودیت آن تاکاوی کذایی نفی گردید قبال

اگر آن وزیران ولی ، نوشتھ ام و بازھم مکرر میکنم کھ مواردی از شکنجھ و بدرفتاری وجود داشتھ
موضع و ، و ھمواره در تحقیقات حضور می یافتند، مقتدر کھ اعضای کمیتھ مرکزی نیز بودند

   .بدترین افسر پولیس ھم جرآت نموده نمی توانست دست بھ بدرفتاری بزند، برخورد سالم می داشتند

  . تمثیل وضع شکنجۀ مرستیال -

ولی ھمان طوری کھ با حضور وجدان ، گرچھ من در ھیأت موظف تحقیق از مرستیال شامل نبودم

تمثیل آن . نوشتھ ام در موقع اعترافش حضور داشتھ ام و یقین دارم کھ تا آن لحظھ شکنجھ نھ شده بود

  . ز استصحنۀ شکنجۀ مرستیال از جانب آقای محتاط برایم تعجب انگی

صحنھ ای است کھ مرستیال ، یکی از صحنھ ھایی کھ ھنوز ھم از مقابل چشمانم دور نمی شود 

حاضر بھ ھمکاری و اعتراف شده فرصت خواستھ بود اعترافاتش را بھ صورت سنجیده با آرامش 

د و یکی از ھمان بزرگان یاد شده با نازل شدن آنی دران اتاق با پیش آم، خاطر در زندان بنویسد

نھایت زشت بر مرستیال فریاد براورد واورا تھدید بھ بکاربرد خشونت نموده از او خواستھ می رفت 

آن محترم حاضر نبود آن دست آورد را کھ . کھ تمام اعترافاتش را درھمان حال ودر ھمان جا بنویسد

د است کھ بھ تفصیل آن در گذشتھ آمده و ھنوز زو( .از دست بدھد، باید بھ نام وی رقم زده می شد

  ).صراحت از او نام ببرم



ولی . نفی می گردد، ھمان گونھ کھ مکررنوشتھ ام احتمال شکنجۀ مرستیال بعد از آن اعتراف کاملش 

نھ بھ خاطر گرفتن اعتراف بلکھ  اً یقین، اگر با یک احتمال نھایت ضعیف کسی اورا شکنجھ نموده باشد

  . ی آن کس بوده خواھد بودبرای آب کردن عقده ھا و ارضای رغبات سادیست

آقای محتاط گویا در موقعی با اتاق تحقیق میوندوال رفتھ بود کھ موصوف صداھای ثبت شده را می  -

  . گفتن مطالبۀ ختم تحقیق در آن شب را نموده بود" بلی چنین است"شنید و گویا در ختم آن با

، شنیدن صداھای ثبت شدۀ معترفینواقعیت قضیھ چنان بود کھ بعد از روبرو شدن با شاھد معترف و 

بھ چند پرسش دگر نیز پاسخ تحریری داده و بعد ازان تقاضای ، میوندوال اعتراف کتبیش را نوشتھ

  . التوای ادامۀ تحقیق را تا فردا شب نموده بود؛ کھ بدون تعلل آن را پذیرفتھ بودم

 وسایل چوب و برقی ندهد، تحقیق اطاقھای ناک وحشت فضای و شدیم خارج سرا وحشت این از" -

 و اکلیل، نبی، عیسی، نصر  ناک ھیبت ھای چھره لحظھ ھر. میداد رنج سخت شکنجھ مرا گوناگون

 خان خانمحمد وغرورمرستیال میوندوال زده وحشت حالت و از یکطرف مستنطق ھای پولیس سایر

  " . . .  رنج میداد مرا سخت و بود شده حک مغزم در

ازچھرۀ ھیبت ناک کسانی نام می برد کھ ھیچ کدام شان در قید حیات نیستند تا از آقای محتاط متأسفانھ 

تعجب آور تر این است کھ در باال از تحقیق آرام میوندوال در موجودیت نصرهللا . خود دفاع کنند

مستنطق و رویۀ مناسب مستنطقین تذکر داده وچند سطر بعد ھمان نصرهللا را با چھرۀ ھیبت ناک 

آن . در ھیچ استنطاقی عضویت یا حضور نداشتاصالً ، عیسی کھ مدیر محبس بود. ده استمعرفی نمو

دو نفر دگر در استنطاق ھا حضور داشتند ولی با اطمینان می توانم بگویم کھ این قضاوت در مورد 

  . آنھا نیزخوانا نیست

  . خودکشی با یک دستمال -

از ابالغیۀ دولت در مورد خودکشی میوندوال ، بینھبھ مثابۀ عضو کمیتھ مرکزی و کا اً آقای محتاط یقین

  . اطالع داشتھ و می دانست کھ دران ابالغیھ خودکشی میوندوال با استفاده از کدام وسایل ذکر شده بود

امیدارم جناب محتاط بر نقاط یادشده تجدید نظر فرماید تا باشد کھ تاریخ پژوھان و عالقھ مندان تاریخ 

  . واقعیت ھا قرار گیرنددر روشنی ، واقعی کشور

  : می خواھم بھ یک موضوع دگر نیز اشارتی داشتھ باشم



  : بلکھ با اظھار یقین حکم میکند کھ، آقای محتاط نھ تنھا با اظھارشک 

 نماند پنھان بیشتر، بود گرفتھ قدیرصورت توسط داود بدستور سردار مستقیما کھ میوندوال قتل اما"

 را شورویھا باشند توانستھ تا و کردند حوالھ پرچمی ھا یعنی خود سیسیا رقبای بھ تروراورا وشایعھ

  ." سازند نیزدخیل

. از جزئیات زیاد قضیھ اطالع دارد احتماالً ، آقای محتاط بھ مثابۀ عضو کمیتھ مرکزی و عضو کابینھ

از  اما نقل قول، اگر دانستنی ھا و مدارک موثقی در زمینھ داشت بھتر بود آن را بر مال می ساخت

  . نمی تواند دلیلی بر اصدار چنین حکمی گردد، نجیم آریا کھ خود فاقد مدرک است

درست بوده بھ صورت موثق از آن اطالع دارم کھ اندک زمان بعد  یک قسمت نظر آقای محتاط کامالً 

قدیر خان بھ آمریت عمومی اسخباراتش وظیفھ سپرده بود ھم در ، از تغییر جھت سیاسی داؤدخان

اما بھ علت . تبلیغات گسترده ای را علیھ من و پرچم راه اندازد، وندوال و ھم در موارد دگرمورد می

اقدامی ، فقدان دلیل و وارد بودن تمام دست اندرکاران این قضایا از ھمۀ جزئیات و اجراآت مربوط

کھ اگر  نوشتھ ام مکرر میکنم ھمان گونھ کھ قبالً . درین رابطھ علیھ من بھ عمل آورده نمی توانست

  . صرفھ نمی کرد، قدیر خان استنادی یافتھ می توانست تا مرا بھ محاکمھ بکشاند

حقیقت مرگ " تحت عنوان ٢٠١٠. ٠٥. ١٦کابل نات مؤرخ  ١٢٠درشماره  محمد حیدر اخترآ قای 

  . گزارش داده بود، نصیبش شده بود ١٩٩٣از افتخاری کھ در سال ، "میوندوال

خود اعتراف میکند کھ مصطفی رسولی را ، ژورنالیست ھم می شناساند کھ خود را، آقای حیدر اختر

برخالف تمام موازین حقوقی و اخالقی و اصل برائت ذ ( "قاتلین و شکنجھ گران " بھ نوشتن نام ھای 

تشویق کرده است و مباھات میکند کھ چنین نام گرفتن ھا برای اولین بار از طریق برنامۀ وی ) مھ

عبارات زشت دیگری ھم ، "قاتلین و شکنجھ گران" و ه بر کلمات مستھجنی چون عال. بعمل آمده است

در . خامۀ من نھ عادت و نھ توان نوشتن الفاظ و کلمات زشت و توھین آمیز را دارد. بھ کار برده است

  . خموشی معنی دار میفرستم، مقابل ھمھ خشونت و توھین وی

حرمت رسانھ و قلم را نگھ داشتھ نمی توانید و طوری شما از ھمان جنسی استید کھ ! بلی آقای اختر

" یک نھ و صد آسان" نوشتۀ اخیراً و خصوص" حقیقت مرگ میوندوال"نوشتۀ ، کھ از نشرات سابقۀ تان

در سرشت تان ھم وجود  برمی آید؛ چنین حرمتی اصالً ، تان در سایت گفتمان ٢٠١١. ٠٣. ٢٩مورخ 

  . ندارد



چلۀ دربار"شخصی را بھ حیث ، ھان و ھمچنان قدرت مندان محلیدر ادوار قدیم مروج بود کھ شا " مَ

کھ با حرکات کومیک وفحش دادن و تحقیردگران موجبات خرسندی و ساعت تیری ، نگھ می داشتند

رد ُ چنان بھ نظر می آید کھ آقای اختر در جمع متعھدین بھ اتھام زنی و . آن بزرگان را فراھم می آو

ست افت، افترای عمدی وی کھ از . خاری یا استخدام شدۀ مشابھ قرارگرفتھ یا قرار داده شده استدر پُ

یگانھ سالح وی و چند ھمردیفش فحش ، استدالل عاجز است و بھ استدالل و منطق نیز گردن نمی نھد

او یکبار . می باشددروغ و افتخار بربدگویی و بدکرداری ، الف، افترا، اتھام، زشت گفتن، دادن

کابل نات  . . .  ٢٠١١جنوری  ١٣٦ چنانچھ در شماره، ھ ھای مسلسل مرا رد کندتصمیم گرفت نوشت

بھ این کار پرداخت؛ اما زود یا خودش "در بارۀ شکنجھ و قتل محمد ھاشم میوندوال"زیر عنوان 

و یا دوستانش او را متوجھ ، دریافت کھ آن نوشتۀ فاقد محتوا و استداللش خودش را رسوا می سازد

از ادامۀ آن ، وجود داشت" ادامھ دارد"ا وجود آنکھ در پایان بخش اول آن نوشتھ اش کھ ب، ساختند

یک دشنام نامۀ تازه را زیر عنوان ، اما ھمان طبع متعارف او طاقت نیاورده. منصرف گردید

  . نشر نمود" صد آسان نی  یک"

  : آقای اختر می نویسد

با چنان . مھ تلویزیون رنگین اقامھ دعوا نمودمراجعھ کرده وباالی برنا» مدافع«صمد ازھر بھ وکیل "

اظھار داشتھ بود کھ من درقضیھ ھاشم میوند ، چشم سفیدی کھ خاصھ وطن فروشان پرچمی ھا است

  "!!!وال ھیچ گونھ دخالیتی نداشتم

با دروغی ، خاصۀ خودش) ؟( پس با چشم سیاھی وطن پرستانۀ، خود آقای اختراگر نھ با چشم سفیدی

صمد ازھر اظھار داشتھ بود کھ من درقضیھ ھاشم میوند وال ھیچ گونھ "رد می گوید کھ کھ شاخ ھم دا

این آقا بفرماید یک بلگھ آی را نشان دھد کھ دران ازھر از اشتراک در ." نداشتم) دخالتی( دخالیتی

  ! تحقیق میوندوال انکار ورزیده باشد

بازھم . د وطنداران با خبر و متأثر شدندتعداد زیا) اقامۀ دعوی علیھ او( وی می گوید کھ از موضوع

  : می نویسد

بھ کتابخانھ رادیو تلویزیون افغانستان رفتم و از شماره ، ازموقع استفاده کرده، چون روانھ وطن بودم" 

از اعتراف تا انتحار « از روی صفحات آن مطالبی راکھ تحت عنوان ، ھای روزنامھ ھای جمھوریت

وقتی . زیرا درجملھ ھیات تحقیق امضای صمد ازھر موجود است. دمکاپی کر، انتشاریافتھ بود» 



، مالحظھ نمودم کھ مردمان با وجدان وبا احساسی کھ از موضوع خبر شده اند، دوباره بھ آلمان آمدم

  . من ھم موضوع را با نشرات خارج مرزی درمیان گذاشتھ خواھان کمک شدم. داخل اقدام شده اند

و با خبر شدن وطنداران ، ن وانمود می سازد کھ گویا از قبل پالن شده بودگرچھ سفر بھ کابل را چنا

حقیقت اینست کھ آقای اختر با مواجھ شدن با بازخواست قانونی ، را نیز باخبری عادی نمایش میدھد

بھ ھر دری سر زد و استعانت . چنان سراسیمھ شده بود کھ مستوفی ھم بھ حسابش رسیده نھ میتوانست

مقصد آقای ( نشریۀ امید ناشر اندیشھ ھای جمعیت اسالمی افغانستان را بھ کمک طلبید منجملھ. جست

کھ گویا بھ کدام ، برخالف ادعایش، و خود) است" ھمین نشریۀ امید" نشرات برون مرزی"اختر ھم از

کھ درانجا ھم ، در تالش سند سازی بھ پاکستان و افغانستان سفر کرد، منظور دیگری روانۀ کابل بود

غنیمت دانستھ ، چیزی دستیابش نشد و این کشف را کھ امضای من در پای اوراق تحقیق وجود دارد

  . آنرا دستاویز قرار داد

اگر نوشتۀ مرا . بی جھت تا افغانستان خود را سرگردان نموده بود، آقای اختر بخاطر این کشف

مطالعھ می " ولسمجاھد "خ ١٣٧٢ماه ھای قوس و جدی  ١٩٧درشماره ، درجواب آقای رسولی

ً فرموده است، فرمود براه انداختن واویال و طلب ، اضافھ بران. ضرورت بھ این سفر نبود، کھ یقینا

بخاطری کھ آنچھ آنھا بھ دسترس جناب اختر قرار ، ھم ضرور نبود" نشرات برون مرزی" کمک از

اتھام . وارده تبرئھ نھ میکرد واو را از اتھام، چیزی جز دشنام و اتھام بندی ھای بی بنیاد نبود، دادند

بوده است و ، کرامت بشری و نادیده گرفتن اصل برائت ذ مھ، شرف، موجھ بر وی تجاوز بر حیثیت

  . این اعمال ضد قانونیش را توجیھ کرده نمی توانست، آنچھ وی بھ دنبال آن سرگردان شده بود

ً انصراف بعدی من از دعوی نیز برخالف ادعای آقای اختر وی علیھ " سند سازی "نھ بھ دلیل ، بناء

کانال آزاد ( کھ وکیل من برایم حالی ساخت کھ پای خود مؤسسۀ اوفنرکانال، بلکھ بھ این دلیل بود، من

این دعوی . ھامبورگ درین ماجرا کشانیده شده و اکنون در صدد دفاع ازخود برامده است) تلویزویون

تخمین مصارف باعث عجز من گردید و . می طلبد میتواند خیلی بھ طول انجامد و مصارف گزافی را

ِ ادعای آقای اختر. از ادامۀ دعوی دست کشیدم کدام مطلبی از جانب من در بارۀ انصراف ، برخالف

  : از دعوی درکدام نشریھ منتشر نشده است و این ادعای وی کھ

موضوع را بھ ھمان بودکھ صمد ازھر دریکی ازشماره ھای مجاھد ولس نوشت کھ من نمی خواھم " 

  ." محکمھ بکشانم



مجاھد ولس ١٣٧٣جوزا و سرطان سال  ٢٠٣نوشتۀ دوم من در شماره . نادرست است کامالً 

  : بھ این مضمون بود، "بازھم رد جعلیات"زیرعنوان 

در ابتدا نھ میخواستم جوابی ، زمانی کھ آقای مصطفی رسولی اتھامات غلیظ علیھ من وارد نمودند"

این فکر در من رسوخ کرد کھ شاید مردم بر چنین نوشتھ ھا و بیانیھ ھا باور کنند و  ولی بعداً ، بنویسم

بھ ھمین دلیل ھر آنچھ درین ارتباط میدانستم با حضور وجدان . در آینده ھم کسانی بران استناد ورزند

  . آن را در نظر خواھند گرفت، نوشتم و یقین دارم تاریخ نویسان آگاه از اساسات تاریخ نویسی

ً خود آقای رسولی. اکنون بھ خوبی روشن شد کھ حدس من درست بود این تبعید شدۀ مظالم ( زیرا اوال

ً بیست سال، رژیم ھای گذشتھ بھ مسکو ً تقریبا آثار مارکسیستی را در ، برعالوۀ نطاقی، کھ مجموعا

) سیده استبرابر حق الزحمھ ھای گزاف ترجمھ میکردند و بیشتر از صد کتاب بھ نام شان بھ چاپ ر

  . در نوشتۀ تازۀ خود روی نوشتھ ھای مشابھ دیگران استناد ورزیده اند

دران صورت برای احدی جان ، اگرچنین نوشتھ ھای بی مسئولیت دلیل برمحکومیت کسی شده میتواند

کمتر شخصی یا گروه شناختھ شده ای وجود خواھد داشت کھ بھ انواع اتھامات تا . سالم نھ خواھد ماند

  . شمال و جنوب متھم نھ گردیده باشد، در دستگاه ھای جاسوسی شرق و غرب عضویت

تالشی ، و تجارت سیاسی بھ نام آقای میوندوال، مرام آقای رسولی و امثال شان از ھدف قرار دادن من

است بھ خاطر پوشانیدن گذشتۀ خود شان و جلب نظر محافل و مقاماتی کھ در آیندۀ افغانستان نقش 

  . خواھند داشت

ً یک نشریۀ فرھنگی است ، با کلماتی کھ با نام و مرام این جریده نھ می زیبد، نشریۀ امید ھم کھ ظاھرا

از خواننده گان تقاضا نمود درتائید این حکم معلومات و اسناد ، معرفی نمود" سفاک"بعد ازانکھ مرا 

  . ده استبرای بعضی اشخاص نامھ فرستاده شده و مطالبۀ اظھار نظر ش. ارائھ نمایند

کیست مردی کھ خالف حکم صادر . نتیجۀ چنین نظرخواھی و روایت سازی پیش ازپیش معلوم است

  شده اظھاری نموده بتواند؟

تا جایی کھ من متوجھ شدم عده ای میخواھند افکار عامۀ ھموطنان و جھان را از اوضاع موجود 

با چنین ، ھای بیرون رفت ازانکشور منحرف و صفحات جراید را بھ جای بررسی این اوضاع و راه 

ر سازند   . وحدت کشور ما و صلح جھانی، این یک جفای نابخشودنی است در مقابل مردم ما. نشرات پُ



 ١٣٧٢منتشرۀ ماه ھای قوس و جدی" رد جعلیات " لھذا بدینوسیلھ اعالم میدارم کھ تمام واقعیت ھا در 

تم کھ صفحات جراید را با جنگ قلمی کھ نتیجۀ انعکاس یافتھ و در صدد آن نیس" مجاھد ولس " جریدۀ 

ر سازم، آن باز ھم افتراق خواھد بود          )١١( " بـا احترام فایقـھ. پُ

در صدد آن نیستم کھ صفحات جراید " خوانندۀ محترم مطالعھ و مشاھده می فرماید کھ من نوشتھ ام  

ر ، را با جنگ قلمی کھ نتیجۀ آن بازھم افتراق خواھد بود اما آقای اختر از ورای عینک کذب ." سازمپُ

  ." من نمی خواھم موضوع را بھ محکمھ بکشانم" : و ریا آنرا چنین خوانده است کھ

با روش خصمانھ از مخالفین سیاسی من مطالبۀ ارسال مضامین بر علیھ من نمود وبرای " امید"نشریۀ 

مجموعۀ این . نیز بھ نشر رسانید عده ای نامھ فرستاده متقاضی جواب گردید کھ این جواب ھا را

است کھ آقای اختر جمع آوری و بھ المانی ترجمھ و بھ وکیل خود " اسناد"نوشتھ ھا نیز از شمار ھمان 

  . و امثال شان" قاضی ھا " ، "رشتیاھا" ، "حق شناس ھا"ازھمین جملھ بودند نوشتھ ھای . داده است

بار دگر بھ نثار فحش و دشنام پرداختھ ، ماناش در سایت گفت" یک نھ و صد آسان"در سیاھۀ نو

خواننده را بھ این عقیده می سازد کھ آقای اختر معنی و مفھوم آن ھمھ توضیحات مستدل را درک 

اختر بر این کارش افتخار میکند کھ رسولی را تشویق نموده است نام کسی را . کرده نھ توانستھ است

تأسف بر چنین مسئول رسانھ . یث قاتل اعالن کندشرع و اخالق دررسانھ ھا بھ ح، خالف قانون

کھ ازموضع جمعیت " امید" جناب اختربردشنام ھا وافتراھای منتشره درنشریۀ معلوم الحال!!!یی

نیز ، و بھ صورت بنیادی در ضدیت با من و حزب من قرار داشت، اسالمی افغانستان سخن می گفت

درحالیکھ آن نوشتھ ھا تبلیغاتی بودند کھ در . نمایاند با افتخار یاد میکند و آن را در تائید خود می

اگرخصومت با ازھر مطرح . ضدیت و خصومت با من نوشتھ شده بودند نھ بھ خاطر گل روی اختر

  . اختری را نمی شناخت" امید"، نمی بود

 –ش و شاید بھ زعم خود( نوشتھ بود و جناب اخترتا کنون ھم آن را بھ مثابۀ شھکاری نادر عمرآنچھ 

چیزی جز تکرار ھمان دروغ ھایی نیست کھ از نوک قلم ھای ھمطرازان ، آن را نگھ داشتھ) اثباتی

پاسخ تمام آن اتھامات و " خودکشی یا قتل؟"با آن ھم در ھمین نوشتۀ دنبالھ دار. شان تراوش میکند

  . ادعاھا داده شده است

اک و خون کشانیدن انسان ھا مال و ثروت معلوم الحاالنی استند کھ با بھ خ، اما دزدان چراغ بھ دست

شاھرگ ، زمین ھای دولت و مردم راغصب کردند، در اکناف جھان مالک قصرھا شدند، اندوختند

باندھای فرامرزی مواد ، شرکای تجارتی کارتل ھای بین المللی اند، ھای اقتصادی را بھ دست دارند



نھ آنانی کھ بھ خاطر رھایی مردم از انواع ، دمخدره دارند و سکانداران اداره و سیاست کشور نیز ان

ظلم و ستم و تأمین رفاه و عدالت اجتماعی رزمیدند و جانبازانھ قربانی دادند؛ ولی با بھ کار برد اسلحۀ 

مورد ضربھ ، زنگ زدۀ ماقبل قرون وسطایی با استفاده از معتقدات مردم خوش قلب و خوش باور

از وقف و فداکاری بھ خاطر رنج ھای بیکران خلق ھای ستمدیدۀ اینھا نمونھ ھایی . قرار داده شدند

، پاکی، کھ جیب ھای تھی ولی قلب ھای ماالمال از عشق بھ مردم و میھن دارند، کشور ما بوده اند

  . صداقت و وجدان آرام افتخار و ره توشۀ زنده گی شان است

ِ آقای اختر کھ از تعلل داؤدخان در مورد گل گذار شاکی است ، ی بر مزار نادرشاهاین نادر عمر

او می تواند اکنون . بی جھت ناراحت است، ومالمتی آن را بر گردن پرچمی ھای نامعلوم می اندازد

عقرب نھ نشستھ پیوستھ این آرمانش را  ١٦تا می تواند منتظر . این افتخار را ھمھ روزه داشتھ باشد

ما این داؤد بود کھ علیھ پسر نادر کودتا کرد ا. خاک تربتش را سرمۀ چشمانش گرداند، برآورده ساختھ

واقع ، و شاید خود اوھم در دو راھی تصمیم گیری بر چنین مروجھ ای کھ دو توت ھم ارزش نداشت

  . شده بود

را بھ  عبدالقادر قاضینوشتۀ آقای ، آقای اختر منتشر گردیده اند" تائید"بیایید از جملھ نشراتی کھ در

کھ ھم مکرر نشر شده و ھم در بسیاری موارد بنیاد ادعاھای داؤد ملکیار و  عنوان بھترین نمونۀ آنھا

دلو و  ١٩٩یک باردرشماره ، این یکی. طرف مطالعھ قرار دھیم، نصیر مھرین را نیزتشکیل میدھد

و ) یادش میکنیم ١کھ بعد ازین بھ نام ادعانامۀ شماره ( نشریۀ مجاھد ولس )١٩٩٣( ١٣٧٢حوت سال 

اثر آقای " کودتای نام نھاد میوندوال"در جملۀ نوشتھ ھای تائیدی ھنگام نشر، یراتیبار دگر با تغی

 ٢کھ بعد ازین بھ نام ادعانامۀ شماره ( م ٢٠١٠می ١٦مورخ  ١٢٠مھرین در سایت کابل نات شماره 

  . منتشر گردید) می نامیمش

بی طرفانھ  ت ازمقام قضاوتکھ انتظار میرف" قاضی"با مطالعۀ آنھا توجھ خواھید فرمود کھ این آقای  

ھمان . سفسطھ و قرینھ تراشی لغزیده است، چھ قدر درتضاد گویی، برمسند قضاوت نشستھ داوری کند

ً یادآور شده ام بر کسی پوشیده نیست کھ در نزدیک محاکم والیت کابل عده ای کھ شغل ، گونھ کھ قبال

در مقابل وجھ ، ی بودند و مطابق حالھمیشھ نشستھ م، شان ادای شھادت در برابر پرداخت پول بود

اما اینک خود . معینی در پیشگاه محکمھ با دست گذاشتن روی مصحف بھ ادای شھادت می پرداختند

با ابداع داستانی کھ طفل کوچک ھم بھ ، "برای خدا نھ برای ریا" نھ در برابر پول بلکھ ، قاضی

  . ناحق می پردازد بھ ادای شھادت دروغ و، درستی آن باور کرده نمی تواند



کھ از طرف داؤد ملکیار در دسترس  –بنا بھ اینکھ برخالف نوشتۀ تازه اش در سایت کابل نات 

مجبورم تمام آن ، سال قبل در دسترس ھمگان نیست ١٩آن نوشتۀ  - مطالعۀ ھمگانی قرار داده شده 

تکرار  ٢ عانامۀ شمارهدانقل نمایم تا بھ آن ادعاھایش کھ در ، ١٣٧٢مجاھد ولس سال"نوشتھ را از 

  : چنین است١متن کامل آن ادعانامۀ شماره . نیز پاسخ گفتھ شود، نشده

  ! محترم محمد حسن ولس مل منتشر جریده مجاھد ولس"

در " رد جعلیات"مقالھ آغای عبدالصمد ازھر تحت عنوان . امیدوارم در کمال صحت و عافیت باشید

آغای عبدالصمد ازھر در مقالھ خود . را جلب نمودجریده مجاھد ولس توجھ م ١٣٧٢، ١٩٧شماره 

اگرچھ من . ادعای آغای دکتورغالم مصطفی رسولی را مبنی بر قتل محترم میوندوال رد نموده است

اما مسئلھ جناب میوندوال از مسایل مھم و طرف توجھ تمام ، نوشتھ آغای دکتور رسولی را نخوانده ام

قرار گرفت کھ خود آغای ازھر ھم ازان انکار ورزیده نمی مردم افغانستان در ھمان وقت و زمان 

جناب میوندوال از شخصیت ھای بین المللی بودند کھ افتخار شھرت نیک شان متعلق بھ ھر فرد . تواند

ازین جھت ھر افغان حق دارد منحیث وجیبھ ملی خود حقایق قضیھ تاسف آوری کھ بر . افغان است

و اساسات و قوانین جاریھ کشور و خالف پرنسیپ ھای انسانی  اوشان تحمیل گردیده و خالف اصول

  . ھمرایش رفتار شده در مورد نظر خودرا ابراز نماید

جناب شما خواھش می شود تا مطابق اصول و قوانین مطبوعات نوشتھ مرا در جریده مجاھد ولس  از

  . بدست نشر بسپارید

چوکی ھای . روز گردید من والی لغمان بودمزمانی کھ کودتای محمد داؤد بھ ھمکاری پرچمی ھا پی 

ً صدارت را حسن شرق . وزارت داخلھ را تورن فیض محمد اشغال نمودند، مھم و حساس دولت مثال

عبدالقدیر نورستانی بحیث قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس و آغای عبداصمد ازھر کھ از تحصیالت 

فت یک پولیس ورزیده و توانا و از قلم و عالی در مصر و تجارب کافی در امور  ارندوی بھ ص

. دانش برخوردار بودند بھ حیث رئیس ارکان قوماندانی عمومی ژاندارم وزارت داخلھ مؤظف شدند

فیض محمد تورن اردو و لمړی بریدمن ( وجود ھمچو یک صاحب منصب ورزیده در کنار دو نفر

را ھردوی شان در امور وزارت زی. حتمی و ضروری دیده می شد) ترافیک عبدالقدیر نورستانی

  . داخلھ کم تجربھ بودند

رئیس جمھور بروز اول بعد از پیروزی کودتا مرحوم جنرال خان محمد خان مشھور بھ مرستیال را  

کھ از شخصیت ھای برجستھ و ممتاز اردوی کشور بودند و با رئیس جمھورسابقۀ نیکو داشتند 



ور وزارت دفاع را با درایت و کفایتی کھ داشتند بھ خان محمد خان ام. بوزارت دفاع توظیف نمود

حزب ) ا -امال از خود قاضی است ( طرز اجراآت ایشان چون بھ مصاق. سرعت انجام می دادند

و اندیشھ بدل پرچمی ھا خلق شد و درک  )ا -امال از خود قاضی است ( حراس، پرچم سازگار نبود

تسلط شان بر اردو موانعی ایجاد می نماید مقاصد نمودند کھ با موجودیت وی فعالیت ھای حزبی و 

رئیس جمھور را وادار ساختند تا عصر ھمان روز خان محمد . کمونیست شاان براورده نخواھد شد

  . خان را از وزارت دفاع برکنار نموده و عوض وی شخص دیگری را بھ وزارت دفاع معرفی نمود

. اوشان ھم توافق نشان دادند، ی ھمکاری نمودقرار معلوم رئیس جمھور از جناب میوندوال تقاضا

پرچمی ھا کھ موجودیت شخصیت ھای پرقدرت از نگاه علم و دانش و تجارب طوالنی در امور 

ازان رو تقاضای رئیس جمھور از ، کشور را کھ غیر حزبی می بودند تحمل کرده نھ میتوانستند

بھ پرچمی ھا بوجود آورد و از ھمان ) ا -امال از خود قاضی است ( محترم میوندوال اندیشھ و حراثی

کمونیست ھا بھ خوبی می دانستند کھ احساس وطن دوستی و . لحظھ بھ فکر توطئھ و دسیسھ افتیدند

روشن بینی جناب میوندوال و خان محمد خان دگرجنرال عبدالرزاق خان قوماندان ھوایی جریانات 

درک می نمود و خاموش ، بھ نفع کشور نبود روزمره و فعالیت ھای کمونیست ھا را کھ بھ ھیچ وجھ

نھ نشستھ موانعی و درد سری در راه پیشبرد مقاصد شان از طریق رساندن فعالیت ھای ضد منافع 

ً گاھی مجالس ترتیب می نمودند کھ چطور . خواھد نمود) ؟( ملی برشخص رئیس جمھور توھید احتماال

خان ، طبعی است کھ جناب میوندوال. ت سازندبتوانند محمد داؤدخان را از عواقب این وضع ملتف

مجرب و آگاه کشور کھ در زدوبند با ، عبدالرزاق خان و ھمھ شخصیت ھای دانشمند، محمدخان

ً تحت تعقیب دستگاه جاسوسی حکومت قرار داشتند و . پرچمی ھا و خلقی ھا و کودتاچیان نبودند جدا

را بکلی بستھ و در اختیار خود داشتند کھ  از جانب دیگر پرچمی ھا راھای رسیدن بھ رئیس جمھور

درین . ھیچ کس حتی نزدیک ترین دوستان رئیس جمھورربدون سلسلۀ ایشان بوی رسیده نمی توانستند

  . مورد مثال ھازنده و شواھد عینی موجود است

و تا  بنام توطئھ کودتا گرفتار، قبل ازآنکھ جناب میوندوال و رفقایش عرایض خودرا بداؤد خان برسانند

ورنھ این مطلب . آخرین دقایق حیات شان نتوانستند بھ داؤدخان برسند و علت توطئھ را توضیح دھند

  . را ھمھ مردم افغانستان بھ نیکویی می دانند نھ کودتایی در کاری و نھ چنین اندیشھ

ه گان قراین و شواھد زنده کھ اینک خدمت خوانند، لھذا قتل جناب میوندوال و رفقایش روی دالیل 

ً روی توطئھ و دسیسھ صورت گرفتھ و جنایتی بود کھ بر فرزندان اصیل و  ارجمند تقدیم میشود کامال



ً در مورد جناب میوندوال کھ قضیۀ فوت ایشان را از انتحار  ارجمند کشورتطبیق گردیده است خاصتا

  . بھ قتل از شک بھ یقین می گردید

نزد ، ان توسط آغای عبدالصمد ازھر وانمود می سازندشھادت جناب میوندوال را مردم افغانست –اول 

مردم حق بین افغانستان دالیلی بوده کھ وی را بقتل ایشان متھم می سازند کھ دلیل عمده نزد مردم قتل 

ً از محل تحقیق ، وی متصل بعد از اعترافات مختصر اجباری صورت گرفتھ است و این خبر مستقیما

صورت گرفتھ است و این خبر تحقیق بعد از حدوث واقعھ توسط بعد از اعترافات مختصر اجباری 

محافظ و بعضی از اعضای ھیئت خواھد بود از ، اشخاص کھ در دور و بر ھیئت بھ صفت  ارندوی

  . دھن بدھن در سراسر کشور پخش گردید

بعد از فیض محمد تورن وزیرداخلھ و ، آغای صمد ازھر رئیس ارکان وزارت داخلھ –دوم 

اما از نگاه دانش و تجربھ در ، نورستانی قوماندان عمومی از نگاه صالحیت شخص دوم  رعبدالقدی

ً در قضیۀ ، بھ ھمین سبب در جمع قضایای مھم سیاسی. امور استنطاق بر ھردو برتریت داشت خاصتا

اتھام کودتای جناب میوندوال آغای ازھر بحیث رئیس ھیئت بود و احدی از اعضای ھیئت و شخص 

ً می نویسد ، رسش یا بازدید را بدون اجازه وی از محبوسین نداشتدیگر حق پ چنانچھ خودش صریحا

پس قتل جناب میوندوال چون در اثنای تحقیق صورت . کھ ھیئت تحقیق را رھبری و ھدایت می داد

  . از نظر آغای عبدالصمد ازھر پوشیده نیست، گرفتھ است

من تا کنون دقیقا " وشتھ خود متذکر شده است آقای صمد ازھر در یکی از پاراگراف ھای ن –سوم 

ً انتحار بود یا قتل این توضیح آغای ازھر قضیھ را بدون شک از ." نمی دانم کھ آیا این حادثھ واقعا

این خالیگاه در اصل نشریۀ مجاھد ولس بھ ھمین شکل وجود ( ... . .  انتحار بھ قتل می کشاند کھ

وال در حین جریان تحقیق باقی نماند درینجا رئیس ھیئت تحقیق برای قتل آغای میوند) ا - داشتھ است 

ً بیان کردند و یا بھتر است بگویم کھ بھ  خود بین قتل و انتحار بعد از سالیان دراز تردد خود را صریحا

ً اعتراف نمودند از نگاه اصول استنطاق چنین نتیجھ گیری میشود کھ آغای . قتل جناب میوندوال ضمنا

بصورت دقیق می داند کھ قاتل جناب میوندوال کی بود و بھ چھ ترتیب قتل صورت عبدالصمد ازھر

ازآن رو از آغای صمد ازھر تقاضا می شود تا وجدان خود را از عذاب ابدی راحت . گرفتھ است

  . قضیھ را برمال نماید. نموده بفرمایند کھ قاتل حقیقی جناب میوندوال اگر خودش نیست پس کی است

و ھم  ازھر گفتھ است کھ میوندوال قبل از سوال ھیئت اعتراف مختصر بھ کودتا نمود آغای –چھارم 

ً در برابر سوال ھیئت اعترافات خود را نوشتھ ً تا از متھم سوال نشود جواب مفھومی . بعدا قاعدتا

وقتا کھ اعتراف در بین آمد ضرورت بھ سوال نمی شود جواب قبل از سوال قرینھ بران است ، ندارد



واب بدون سوال بعد از شکنجۀ کافی گرفتھ شده است آنھم در دو جملھ بسیار بی ربط و کھ ج

ً بھ سبک نویسنده گی شخصیت توانایی ھمچو میوندوال مطابقت نداشت و ھرکس  مختصری کھ اصال

  . با خواندن آن تأسف می کرد و می گفتند کھ بزور شکنجھ این اقرار گرفتھ شده است

ھر بھ صفت یک پولیس ورزیده و مستنطق با تجربھ با من ھم عقیده خواھند فکر میکنم آغای صمد از

زمانیکھ یک متھم بھ قصور خود اعتراف نماید دیگر فشار ھیئت تحقیق در بدست آوردن ھدف ، بود

تحقیق از متھم کاستھ می شود وقتا کھ آغای میوندوال معترف بھ کودتا شدند در حقیقت نتیجھ بدست 

ً با لطف و مھربانی و با ادب و با مالحظھ کھ در جریان . ھم مرتفع گردیدآمد و فشار از مت خاصتا

تحقیق قرار فرموده خود آغای ازھر با میوندوال صاحب بعمل آمده یک شخص عالم بدین اسالم و آگاه 

در دین اسالم گناه کبیره بوده و عامل آن ھیچ گاه بخشوده نمی شود و ) قتل نفس( از اینکھ انتحار

ً عقل سلیم این ، ه او روا نیستجناز چطور با فھم ھمھ خطرات اخروی دست بھ انتحار می زند؟ ابدا

اصل مسئلھ این است قسمی کھ آغای عبدالصمد ازھر خود از . عمل جناب میوندوال را قبول نمی کند

ی شخصیت بین المللی آغای میوندوال در نوشتھ خود متذکر شده و محاکمھ اورا موضوع ساده فکر نم

کرد و بھ نیکویی می دانست استادن میوندوال بھ پای میز محاکمھ با فصاحت و بالغتی کھ داشت این 

توطئھ را برمال می کرد و با بر مال شدن آن افتضاح و رسوایی را بدار و دستھ پرچمی ھا کھ خودش 

. آوردھم از شخصیت ھای بزرگ و بھ اصطالح خودش از مھره ھای کدر پرچم بود بھ بار خواھد 

پس مصلحت دیدند کھ قبل از تکمیل تحقیقات از بین برده شود و قتل اورا ناجوان مردان بھ پای مقتول 

  . بیچاره انتحار نشر کردند کھ چقدر مفتضح و شرم آور است

زمانیکھ من والی لغمان بودم گرفتاری جناب میوندوال و جنرال خان محمد خان با چند نفر  –پنجم 

چند روز بعد در اخبار اصالح و انیس اعترافات آقای . د کودتا صورت گرفتدیگر بھ اتھام قص

میوندوال و خان محمد خان با جمالت بسیار مختصرو بی ربط نشر گردیده ھر خواننده بوضاحت می 

متصل بعد از اعترافات خبر انتحار جناب میوندوال . دانست کھ روی جبر و فشار گرفتھ شده است

ً  . . .  بعد از خبر انتحار ملک قریۀچند روز . پخش گردید کھ از افشای نام و محل سکونتش فعال

میوندوال بیچاره خودکشی نکرده اورا در وقت تحقیق زیر لغت و " خودداری می نمایم نزدم آمده گفت 

پسرم در وزارت داخلھ  ارندوی است ھمراه " : پرسیدم تو چھ خبر داری؟ گفت" لت و کوب کشتند

: در ضمن صحبت گفت. "ت و در بردن و آوردن بندی ھای سیاسی وظیفھ داردھیأت ھمکار اس

  . "روز رخصتی آمده بھ خانھ است چند"



در ضمن صحبت . روز دیگر ملک با پسرش آمدند. از ملک خواھش کردم پسر خودرا با خود بیار

ً کھ برایش جدی قول دادم کھ ھی چ وقت این موضوع را ازپسر ملک پرسیدم در اول متردد شد بعدا

ً جوان لب بھ سخن گشود  ھیئت تحقیق کھ کھ رئیس شان رئیس صاحب " راز افشا نخواھد شد بعدا

لت و کوب و ، ارکان از قریۀ عمرزائی مااست از میوندوال و دیگر بندی ھا بسیار سخت تحقیق میکند

بدالصمدازھر کور خان محمد خان را ع چنانچھ. قین و فانھ و دیگر قسم شکنجھ ھا بھ بندی ھا می دھد

کرد و میوندوال را بزیر لت و کوب و قین و فانھ وشکنجھ بھ قتل رساند بعدازانکھ کشتھ شد خودشان 

وی از شکنجھ ھا و قصابی ھائیکھ در زیر . "اورا با کمربند کوت خوابش در کلکین کشال کردند

ً رئیس صاحب ارکان آغ ای ازھر حاضر می زمینی وزارت داخلھ توسط ھیئت ھای تحقیق کھ اکثرا

از پسر ملک پرسیدم دیگر از رفقای تان کی ھمراه تان . بود قصھ ھا کرد کھ مو بر بدن راست می شد

ً در تحقیقات ھا می بودیم کھ در خاطرات و ": می بود؟ گفت کالن کالن بچھ ھا ھمراه ما من اکثرا

  . یادداشت ھای من محفوظ است

، و عذر کردند کھ اگر راز شان افشا شود برباد می شوند ]؟[وقت رفتن ملک و پسرش بسیار التجاح 

ً تا زمانیکھ خود شان موافقھ نکنند و حاضر بھ شھادت در وقت  من جدی برای شان قول دادم کھ ابدا

  . ضرورت نشوند راز شان نزد من بصورت جدی محفوظ خواھد بود

فجایع و مظالم دور از مروت  این بود یکی از شواھد عینی کھ جریان تحقیق را بھ چشم سر دیده و

انسانی را در جریان تحقیق بھ چشم سر مشاھده کرده است کھ البتھ در وقت و زمانش با بوجود آمدن 

  . یک حکومت سالم در کشور در صورتیکھ قضیھ بھ محاکمھ کشانیده شود برمال خواھد شد

من از تکلیف صحی " اند کھ اما برعکس آغای عبدالصمد ازھر در مقالھ خود بنام رد جعلیات نوشتھ 

بھ . آغای میوندوال آگاھی داشتم می ترسیدم کوچکترین آزرده گی شان منجر بھ کدام حملھ قلبی نشود

ھمین علت بھ ھیأت توصیھ کردم با ادب و با مالحظھ باشند و حتی با صدای بلند ھمراه شان صحبت 

بھ قول و مفکوره آغای ازھر و نظام بر  چھ میوندوال. این گقتار آغای ازھر مایھ تعجب است." نکنند

گویا برای برانداختن نظام ، سر اقتداری کھ وی مامور عالی رتبھ آنست دشمن ایشان شمرده می شود

دست بھ کودتا زده بود در ھیچ یک نظام وحتی رژیم ھای دموکراسی دنیا ھم با چنین اشخاص چنان 

ً نمی شودلطفی کھ آغای ازھر متذکر شده اند با دشمنان نظا چھ رسد بھ نظام ، م بر سر قدرت ابدا

بھتر بود آقای ازھر از تذکر چنین جمالت اغراق . دکتاتوری یی کھ کمونیست ھا بران مسلط بودند

سال مظالم و فجایعی را کھ کمونیست ھا  ١٤زیرا مردم افغانستان مدت ، آمیز خودداری می نمودند

  . فراموش نکرده اند برملت ستم کشیده روا داشتند از خاطره خود



ً تکلیف قلبی نداشتھ بلکھ در سال . برمی گردیم بھ اصل مطلب   ١٣٤٥اول اینکھ جناب میوندوال اصال

باثر تکلیف روده یکبار در مصر و مرتبھ دوم حین سفر رسمی شان در ترکیھ عملیات شدند و بعد 

کلمات اغراق آمیزی کھ آغای  دوم اینکھ نھ تنھا با الفاظ و. ازان از کمال صحت برخوردار بودند

) ؟( ازھر در نوشتھ خود متذکر شده اند با وی رفتار نشده بلکھ طبق شھادت عینی و قرائن و امار

. جریان تحقیق ھم شخص میوندوال و ھم رفقای شان شدید ترین شکنجھ ھا باالی شان اجرا شده است

و . فشار و شکنجھ کور کردند) ؟( چنانچھ در جریان تحقیق چشم جنرال خان محمدخان را ھم برابر

. در حین اعدام خان محمدخان شھود عینی زیاد بھ چشم سر دیدند کھ یک چشم اوشان از بین رفتھ بود

  . در صورتیکھ ضرورت شود بھ تفصیل توضیح خواھد شد. برآن ھم گواه موجود است

موده اند کافی بھ نظر نمی لھذا آغای ازھر استداللی را کھ غرض تبرئھ خود در مقالھ خویش ارائھ ن

رسد و نمی توانند بر حقایق تلخی کھ در زمان قدرت و سلطھ شان رخ داده پرده افگند و بنام رد 

جعلیات نوشتھ ھای ایشان مسئلھ قتل آغای میوندوال را کھ خاصتا اتھام قتل متوجھ خودش گردیده 

  . نتوانستھ است از خود مرتفع بسازد

چی نوع ادعای علیھ آغای صمد ازھر نموده اند و یا بھ قول ، کی ھستنداینکھ آغای مصطفی رسولی 

آغای ازھر بھ مرض روحی مبتال میباشند یا چطور؟ نھ من دکتور رسولی را می شناسم و نھ با جناب 

بلکھ برعکس زمانیکھ من معاون والیت پکتیا بودم بر موضوع ، میوندوال شناخت و معرفتی داشتھ ام

ً آگاه می باشندرسمی سو تفاھمی ب نوشتھ من . ین ما رخ داد کھ آغای شالیزی از جریان آن کامال

حیثیت تبصره بر گفتار آغای ازھر و اظھار حقایقی است کھ بحیث یک فرد افغان مسلمان شمھ ازانرا 

  "قاضی  -با احترام . خدمت خوانندگان ارجمند نوشتم

  : چنین می نویسد در کابل نات ٢جناب قاضی اکنون در ادعا نامۀ شماره 

نشرات پر ، برای اثبات ادعای خود کارمندان حکومت، بھ ھر حال اعالنات و شایعات جعلی . . .  " 

تا اینکھ چندی بعد خبر خود کشی مرحوم میوندوال در اخبارھای انیس واصالح . طمطراق می نمودند

  . تایی غرغره کرده استکھ گویا مرحوم میوندوال خود را درپای یک چپرکت با نک. بھ نشر رسید

در حالیکھ . بر آن تبصره کردیم، وقتی کھ این خبر را خواندم با مستوفی والیت کھ دوستم بود

وگیرم کھ در آن حالت با . در آن وقت نکتایی نزد وی چھ میکرد، میوندوال محبوس و تحت تحقیق بود

این نوع سواالت  ؟.غرغره کنددر پای چپرکت چگونھ میشود انسان خود را . نکتایی تحت تحقیق بود

کھ گویا اعالنات حکومت بسیار طفالنھ وبی محتوی وخالف حقیقت جلوه می ، از ھرکس شنیده میشد



داؤود خان در چنگال کی جی "کتاب  زمان داؤود خان در، جریانات این قضیھ وقضایای دیگر. نمود

  . با شرح کامل شرح داده شده است" بی

مکاتب  کھ تیکھ دار وقرار دادی تعمیرات، وزی ملک قریھ گل کاریر، چندی برین موضوع گذشت

  : نزدم آمد ودرضمن صحبت گفت، والیت ھم بود

  ." والی صاحب من امروز خبر بسیار مھمی از بچھ ام شنیده ام کھ باور انسان نمیشود" 

   ؟گفتم بگو چھ شنیده ای

. نداری ھمیشھ ھمرایش می باشدبھ خاطر وط. پسرم نزد عبدالصمد ازھر حاضر باش است" : گفت

 زیر لغت) بھ قصد( قصھ کرد کھ میوندوال بیچاره را بدستھ، درین روز ھا رخصتی بھ خانھ آمده

  " چطور این مردم ظالم استند. در محبس کشتند) لگد(

   ؟چطور شده، پرسیدم

) ازھر( او. پسرم گفت کھ یک شب صمد ازھر مرا با خود بھ محبس دھمزنگ برد" : تیکھ دار گفت

، بعد از چند لحظھ گفت و گو. بھ اتاق میوندوال داخل شد و من در عقب دروازه بودم کھ کسی نیاید

تا . میوندوال فریاد میزد و صمد ازھر اورا دشنام میداد و ھم با لگد میزد. صدای لت و کوب بلند شد

) دا خلھ( ا بھ وزارتم. لحظۀ بعد ازھر از اتاق خارج شد. اینکھ دیگر صدای میوندوال خاموش شد

فردای آن در اخبار نشر کردند کھ . از آمدنم بھ اینجا بھ کس چیزی نگویی، بھ من گفت) ازھر( .آمدیم

  . میوندوال خودکشی کرده است

بھ کسی چیزی نگویی کھ بھ من . پدر این مسألھ بسیار مھم و بسیار محرم است"پسرم بھ من گفت 

  ." نقص میرسد

خطر ھا  شاید زیرا گفتن آن سودی ندارد و. ویمگبھ کس چیزی نمی  کھ اصالً  من بھ ملک وعده دادم

  . قبال داشتھ باشد در

. پسرش نزد من آمدند فردای آن ملک و. من از ملک خواھش کردم کھ پسر خود را نزد من بیاورد

مینان من برایش اط. سراسیمھ شد بسیار وارخطا و او اوالً . من جریان را دوباره از پسرش پرسیدم

پدرش ھم بھ وی گفت ، پسر رو بھ طرف پدر کرده. ازین موضوع بھ کس نخواھم گفت دادم کھ اصالً 

  ." دوباره تکرار کرد، وی ھمان جریانی را کھ بھ پدرش گفتھ بود. تا جریان را بھ من توضیح دھد



روایت ، )ودلذا ھمراز والی صاحب ب و( کھ تیکھ دارھم بوده، جناب قاضی از قول ملک قریۀ گلکاری

ھمانند مفتریان دگری کھ مرگ میوندوال را قتل ومرا قاتل ایشان وی . باال را بھ خورد خواننده میدھد

در حالیکھ ( اما بھ دلیل انتساب من بھ پرچم. خوب میداند کھ این ادعایش حقیقت ندارد، قلمداد میکند

 و بر) دانستھ ام، حزب وطن اً بعد، من خودم خودرا پیوستھ عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان

قرینھ می سازد و بر سبک سازمان ھای استخباراتی دوسیھ ، ھی دلیل می تراشد، اساس پرچم دشمنی

بی گناه " رعایای"قرینھ سازی برای محکومیت  والی صاحب با استفاده از تجاربی کھ در. ایجاد میکند

تقابل با ملکان محلی و تیکھ داران؛ و ھمکاری م در، و جنس اندوزی نقد ساحۀ والیتش بھ منظور در

بخاطر بھ دست آوردن ، در دوسیھ سازی ھای سیاسی برای محکومیت انسان ھای شریف و مبارز

بھ خاطری کھ وی در ادعانامۀ . در ھمگرایی با سیاست بازان حیلھ گر؛ ید طوال دارد، مقام و اعتبار

بھ ھمین جھت بر رسی ، ا بھ پیش کشیده بوداباطیل متعدد بیشتری ر) ١٩٩٣مربوط بھ سال ( ١شماره 

مربوط بھ سال ( ٢و رد ادعاھای مضحک و بی بنیادش را از ھمان جا آغاز و ادعانامۀ شماره 

را با آن در مقایسھ قرار داده تناقض گویی ھایش را در عین حکایت جعلی بھ نظاره می ) ٢٠١٠

  : نشینیم و بر رسوائیش تأمل می کنیم

  : ادعانامھ توجھ نمائید بھ بخش ھایی ازین

رئیس جمھور بروز اول بعد از پیروزی کودتا مرحوم جنرال خان محمد ": جناب قاضی می فرماید

خان مشھور بھ مرستیال را کھ از شخصیت ھای برجستھ و ممتاز اردوی کشور بودند و با رئیس 

ارت دفاع را با درایت خان محمد خان امور وز. جمھورسابقۀ نیکو داشتند بوزارت دفاع توظیف نمود

طرز اجراآت ایشان چون بھ مصاق حزب پرچم . و کفایتی کھ داشتند بھ سرعت انجام می دادند

حراس و اندیشھ بدل پرچمی ھا خلق شد و درک نمودند کھ با موجودیت وی فعالیت ھای ، سازگار نبود

رئیس . راورده نخواھد شدحزبی و تسلط شان بر اردو موانعی ایجاد می نماید مقاصد کمونیست شاان ب

جمھور را وادار ساختند تا عصر ھمان روز خان محمد خان را از وزارت دفاع برکنار نموده و 

این نظراز جانب مھرین بدون ذکرمأخذ ." (عوض وی شخص دیگری را بھ وزارت دفاع معرفی نمود

  )اقتباس شده است

با ایشان موافقت ، کوی شان با داؤدخاندر مورد شخصیت برجستھ و ممتاز خان محمد خان و سابقۀ نی

تا . اما در بقیھ موارد جناب شان را در تناقض گویی و تصورات من دراوردی آغشتھ می یابم. دارم

جایی کھ در ھمان زمان از زبان اعضای کمیتھ مرکزی داؤدخان شنیده بودم و دکتور شرق و ضیاء 

غال کرسی وزارت دفاع پرداختھ بود و داؤدخان جناب مرستیال خودسرانھ بھ اش، مجید ھم نگاشتھ اند



بعضی را تصور بران است کھ ( .بھ مجرد مطلع شدن ازان اورا بھ ترک وزارت دفاع امر نموده بود

خان محمدخان خودرا آنقدر بھ داؤدخان نزدیک فکر می کرد کھ بھ خود حق داده بود از امور وزارت 

و فراموش کرده بود داؤدخان ، ا فراموش کرده بودولی خودخواھی داؤدخان ر. دفاع وارسی نماید

  ) . گالیھ دارد، کھ در دوران خانھ نشینی اش اورا ترک گفتھ بودند، ازان یاران قدیم

خواه آن سخنان فایق درست باشد کھ گویا مرستیال از محضر داؤدخان برخاستھ بھ وزارت دفاع رفتھ 

ال اگر او مطابق نوشتۀ قاضی در عصر ھمان در ھر ح، یا سخنان دکتور شرق و ضیاء مجید، بود

برکنار گردیده بود؛ درین صورت ، و یا مطابق بھ نوشتۀ آقای مجید در قبل از ظھر ھمان روز، روز

ونھ این " امور وزارت دفاع را با درایت و کفایتی کھ داشتند بھ سرعت انجام می دادند"نھ آن ادعا کھ 

حراس و اندیشھ بدل پرچمی ، اق حزب پرچم سازگار نبودطرز اجراآت ایشان چون بھ مص"ادعا کھ 

ھا خلق شد و درک نمودند کھ با موجودیت وی فعالیت ھای حزبی و تسلط بر اردو موانعی ایجاد می 

رئیس جمھور را واد ار ساختند تا عصر ھمان روز . نماید مقاصد کمونیست شان برآورده نخواھد شد

نار نموده و عوض وی شخص دیگری را بھ وزارت دفاع خان محمد خان را از وزارت دفاع برک

زیرا در چنین مدت کوتاه چند ساعتھ نھ سرعت انجام امور . صدق داشتھ می تواند." معرفی نمود

) ؟( در دل پرچم حراس –کھ ھنوز معلومش نیست  –و نھ آن طرز اجراآت ، احساس شده می تواند

روشن نھ می سازد کھ این پرچمی ھا دران ، دیگرجناب قاضی مماثل ِ مدعیان . افگنده می تواند

درین شکی نیست کھ در کودتای داؤدخان افسرانی اشتراک داشتند کھ پسانھا بھ ! مرحلھ کی ھا بودند؟

، کھ بدون داشتن تائید سازمانی، بھ استثنای فیض محمد، اما در مرحلۀ اجرای کودتا، پرچم رو آوردند

  . ھیچ افسری مربوط بھ پرچم اشتراک نداشتھ است، خودسرانھ دران اشتراک ورزیده بود

قرار معلوم رئیس جمھور از جناب میوندوال تقاضای " : جناب قاضی در پاراگراف بعدی می نویسد

پرچمی ھا کھ موجودیت شخصیت ھای پرقدرت از نگاه . اوشان ھم توافق نشان دادند، ھمکاری نمود

، ا کھ غیر حزبی می بودند تحمل کرده نھ میتوانستندعلم و دانش و تجارب طوالنی در امور کشور ر

بھ پرچمی ھا بوجود آورد و ) ؟( ازان رو تقاضای رئیس جمھور از محترم میوندوال اندیشھ و حراثی

  " .. . .  از ھمان لحظھ بھ فکر توطئھ و دسیسھ افتیدند

حکایت " د میوندوالکودتای نام نھا"آقای نصیر مھرین با نقل قول از مصطفی رسولی در بخش سوم 

من وقتی بھ کابل آمدم از رئیس دولت سردار " : نوشتھ است متناقضی را از زبان خود میوندوال

داؤود خان بدون ارتباط موضوع بھ من گفت کھ ، زمانی بھ نزدش رفتم، داؤودخان وقت مالقات گرفتم

  ." انسان ھایی نزد من می آیند کھ می خواھم رویشان را بخورم اً بعض



اضافھ میکنم حتی اگر بپذیریم کھ ، ناباوریم را ابراز داشتھ ام حالی کھ بر صحت این حکایت قبالً  در

برای پرچم کھ مطابق ، داؤد تقاضای ھمکاری و یا وعدۀ دادن مقامی را برای میوندوال نموده ھم باشد

و جز مرحوم  )١٢( گاھی ھم در صدد بھ دست آوردن مقامات عالیۀ دولتی نبود نوشتۀ آقای کشتمندبھ 

کدام مقام حزبی ، فیض محمد کھ افسر پایان رتبھ بود و بھ ابتکار خودش با کودتاچیان پیوستھ بود

  . مطرح شده نمی تواند، پرچم در اھرم قدرت نیز قرار نداشت؛ ھراس از دست دادن آن

. تعیین نمایدبعضی ادعا می کنند کھ داؤدخان در نظر داشت میوندوال را بھ حیث سفیر در واشنگتن 

بھ معنی دور ساختن او از سیاست فعال در داخل کشور بوده باز ھم برای کسی ، اگر درست باشد

ِ این تصوراتِ توطئھ و دسیسھ. خطری ایجاد کرده نمی توانست زادۀ افکار و تصورات توطئھ ، خود

بوده باشد نھ بھ  اما اگر سوء نظری از جانب داؤدخان نسبت بھ میوندوال وجود داشتھ. زا می باشند

و پالن ، بلکھ بنا بھ سابقۀ آن دو، دلیل احساس خطر کذایی پرچمی ھای تصوری دور و بر داؤدخان

  . ھای آن دو بوده می تواند

کمونیست ھا بھ خوبی می دانستند کھ احساس وطن دوستی و " : جناب قاضی چنین ادامھ می دھد

رال عبدالرزاق خان قوماندان ھوایی جریانات روشن بینی جناب میوندوال و خان محمد خان دگرجن

درک می نمود و خاموش ، روزمره و فعالیت ھای کمونیست ھا را کھ بھ ھیچ وجھ بھ نفع کشور نبود

نھ نشستھ موانعی و درد سری در راه پیشبرد مقاصد شان از طریق رساندن فعالیت ھای ضد منافع 

ً گاھی مجالس ترتیب می نمودند کھ چطور اح. خواھد نمود] ؟[ملی برشخص رئیس جمھور توھید تماال

خان ، طبعی است کھ جناب میوندوال. بتوانند محمد داؤدخان را از عواقب این وضع ملتفت سازند

مجرب و آگاه کشور کھ در زدوبند با ، عبدالرزاق خان و ھمھ شخصیت ھای دانشمند، محمدخان

ً تحت ت و . عقیب دستگاه جاسوسی حکومت قرار داشتندپرچمی ھا و خلقی ھا و کودتاچیان نبودند جدا

از جانب دیگر پرچمی ھا راھای رسیدن بھ رئیس جمھور را بکلی بستھ و در اختیار خود داشتند کھ 

درین . ھیچ کس حتی نزدیک ترین دوستان رئیس جمھورربدون سلسلۀ ایشان بوی رسیده نمی توانستند

  . مورد مثال ھازنده و شواھد عینی موجود است

بنام توطئھ کودتا گرفتار و تا ، بل ازآنکھ جناب میوندوال و رفقایش عرایض خودرا بداؤد خان برسانندق

ورنھ این مطلب . و علت توطئھ را توضیح دھندآخرین دقایق حیات شان نتوانستند بھ داؤدخان برسند 

  ." شھرا ھمھ مردم افغانستان بھ نیکویی می دانند نھ کودتایی در کاری و نھ چنین اندی

آنچھ را من توانستھ ام ازان بھ ، با آنکھ برداشت دقیق از ادبیات خاص جناب والی صاحب مشکل است

  : بھ بحث می گیرم، دست آورم



ً " این بار آقای قاضی با بکار برد کلمۀ  و دیگر قرینھ " قرار معلوم ھا"کھ ھمردیف ھمان " احتماال

خان محمدخان و عبدالرزاق خان ادای ، میوندوالفھمیده یا نافھمیده برضد ، سازی ھای شان است

اما گویا نھ بھ " گاھی مجالسی ترتیب می نمودند" اشخاص مذکور، بھ گمانھ زنی وی. شھادت می دھد

  . "چطور داؤدخان را ازعواقب وضع ملتفت سازند"بلکھ بھ منظور رھیابی اینکھ ، منظور طرح کودتا

ی مذکور در زدوبند با پرچمی ھا و خلقی ھا و این استدالل آقای قاضی کھ چون شخصیت ھا

ً تحت تعقیب دستگاه جاسوسی حکومت قرار داشتند، کودتاچیان نبودند یک استدالل خاص جناب ، جدا

ایشان بوده و بدین معنی است کھ تمام کسانی کھ دران زدوبند نبودند تحت تعقیب قرار داشتھ اند؛ کھ 

چھارچشمھ نگران اوضاع بوده و شاید ھیچ ، آن رژیم نوپا اما اگر گفتھ شود کھ. البتھ درست نیست

پرچمی ھا راھای "در مورد اینکھ . کسی را از نظارت خود دور نمی داشت شاید تا حدی درست باشد

بازھم گفتھ نھ میتواند کھ کدام " . . .  رسیدن بھ رئیس جمھور را بکلی بستھ و در اختیار خود داشتند

  ! رار داشت کھ رسیدن بھ رئیس جمھور را تنظیم یا مانع شده می توانست؟پرچمی در دفتر یا مقامی ق

  : اکنون توجھ فرمائید بھ برشماری دالیل قاضی علیھ این جانب

شھادت جناب میوندوال را مردم افغانستان توسط آغای عبدالصمد ازھر وانمود " دلیل اولش این است کھ 

زد مردم قتل وی متصل بعد از اعترافات مختصر اجباری دلیل عمده ن" : درادامھ می نویسد. می سازند

  ." صورت گرفتھ است

آیا ھمین چند سیاست باز قلم بدست کھ  -کدام مردم افغانستان چنین قضاوت داشتھ اند؟ ! جناب قاضی

مردم افغانستان اند؟ ، در طول سال ھا کوشیده اند اتھامات ناروا را پخش و در اذھان رسوخ دھند

ً با ھمین نوع فھم تان از استنباط من  ازشما کھ نام تان قاضی و وظیفۀ تان والیت بوده این است کھ یقینا

قضاوت و ، مورد اتھام، اھالی بیگناه والیت تحت حکم تان را با استدالل مشابھ، مسائل حقوقی

  . محکومیت قرارداده خواھید بود

 اً اگر صرف. وانمود می سازد" اجباریقتل وی بعد از اعترافات مختصر "وی دلیل عمدۀ این ادعا را 

  : آن را از منطق سلیم بھ دور می یابیم، ھمین جملۀ اورا بھ تحلیل گیریم

  . را بھ کار برده است" قتل"پیش از پیش اصطالح " مرگ"بھ جای اصطالح  -اوالً 

  از کجا دانست کھ اعتراف اجباری بود؟ –دوم 



  باید قتل بوده باشد؟اً حتم، ادهچرا مرگی کھ بعد از اعتراف اتفاق افت –سوم 

و برتری من ) باید درجھ سوم می گفت( دلیل دومش صالحیت درجھ دوم من بعد از وزیر وقوماندان

در جمع " خوانده می شود و ھمین را سبب آن میداند کھ ، از نگاه دانش و تجربھ نسبت بھ آن دو

ً در قضیۀ اتھام کودتای جناب میون، قضایای مھم سیاسی دوال آغای ازھر بحیث رئیس ھیئت خاصتا

بود و احدی از اعضای ھیئت و شخص دیگر حق پرسش یا بازدید را بدون اجازه وی از محبوسین 

قضایای سیاسی کدام ھا بوده می توانند کھ ازھر ) شاید مقصد شان جمیع بوده باشد( این جمع. "نداشت

ً باھم آمیختھ شده اند، از محبوسین بازدید پرسش ودر رأس قرار داشتھ است؟ اما  ً پرسش و . قصدا یقینا

بازدید در محل تحقیق کھ عبارت از دفتر رسمی در وزارت داخلھ میباشد بدون موجودیت ھیأت تحقیق 

اما خارج از محل . صورت نھ می پذیرد و رئیس ھیأت تحقیق جریان تحقیق را رھنمایی می نماید

نھ صالحیت و نھ مکلفیتی ، یأت تحقیق یا رئیس آنھ، در شفاخانھتحقیق یعنی در محبس یا احتماالً 

  . دارند

ً می نویسد کھ ھیئت تحقیق را رھبری و " : در ادامۀ استدالل چنین پیش میرود چنانچھ خودش صریحا

از نظر آغای ، پس قتل جناب میوندوال چون در اثنای تحقیق صورت گرفتھ است. ھدایت می داد

، این قابل فھم است کھ رئیس ھیأت! م استدالل و استنتاج قاضیانھباز ھ." عبدالصمد ازھر پوشیده نیست

میوندوال در اثنای  از کجا باز مکاشفھ فرمود کھ قتلاما این قاضی ما ، تحقیق را رھبری می کند
  . تا بعد ازان ازھر را بچسپیم کھ قاتلش را بنمایاند تحقیق صورت گرفتھ است؟

   

ً " تھ است این است کھ چون ازھر نوش دلیل سومش  ً نھ میدانم کھ آیا این حادثھ واقعا من تا کنون دقیقا

  ." این توضیح قضیھ را بدون شک از انتحار بھ قتل می کشاند" انتحار بود یا قتل

در قضاوت والی ، اگر کسی بگوید او متیقن نیست کھ حادثھ قتل بوده یا انتحار! چھ استداللی؟! بھ! بھ

 وقوع پیوستھ در جریان تحقیق بھو  قتل بوده، قضیھکھ می شود  صاحب کھ قاضی ھم می باشد مدلل

ضمنی بھ قتل  عدم یقین رئیس ھیأت تحقیق را اعترافبھ این ھم بسنده نھ کرده این تردد یا . است
از " : درینجا آقای قاضی بھ یک کارآگاه استنطاق مبدل می شود و حکم میکند کھ. می داند میوندوال

ین نتیجھ گیری میشود کھ آغای عبدالصمد ازھربصورت دقیق می داند کھ قاتل نگاه اصول استنطاق چن

ازآن رو از آغای صمد ازھر تقاضا . جناب میوندوال کی بود و بھ چھ ترتیب قتل صورت گرفتھ است



می شود تا وجدان خود را از عذاب ابدی راحت نموده بفرمایند کھ قاتل حقیقی جناب میوندوال اگر 

  ." قضیھ را برمال نماید. ی استخودش نیست پس ک

از ، کھ عدم یقینم در دو احتمال قتل و انتحار دران بیان شده است، جناب قاضی از ھمان یک جملھ

وای بھ حال این !!!چھ استنتاج ھای گسترده ای کرده اند، قاضی و کارآگاه استنطاق، مقام یک والی

قضاوت یا حکم روایی کرده ، با چنین منطقیوطن و این مردم کھ نخبھ گان دولتی شان در سطح والی 

  . اند

  : دلیل چھارم آقای قاضی را بنگرید

ً در "  آغای ازھر گفتھ است کھ میوندوال قبل از سوال ھیئت اعتراف مختصر بھ کودتا نمود و ھم بعدا

ً تا از متھم سوال نشود جواب مفھومی ندارد. برابر سوال ھیئت اعترافات خود را نوشتھ وقتا ، قاعدتا

  "کھ اعتراف در بین آمد ضرورت بھ سوال نمی شود

اعتراف بدون سوال را بی مفھوم ، )١٣( واالشانی" اصول استنطاق"آ قای قاضی باز ھم روی ھمان 

اگر بھ تفاصیل . میداند و زمانی کھ اعتراف صورت گرفت سوال ھای بعدی را غیر ضروری می داند

آن وضعی کھ دران آقای میوندوال ، مراجعھ نماید، کرده است قبلی ھمان نوشتۀ من کھ وی بران استناد

ً توضیح شده است، بدون سوال اعترافی نوشت اعتراف بھ ھیچ وجھ ضرورت ادامۀ تحقیق را . کامال

نھ تنھا نفی نھ میکند بلکھ بالعکس بھ خاطر ، آنطوری کھ اصول استنطاق جناب قاضی حکم میکند

ً ( ادامۀ تحقیق، شمول صحت و سقم خود اعترافبھ ، روشن ساختن تمام جوانب قضیھ نھ صرفا

  . ضروری می باشد، )استنطاق

یک شخص عالم بدین اسالم و آگاه از اینکھ " آقای قاضی تردد و تعجب خودرا ازین کھ، در ادامھ 

در دین اسالم گناه کبیره بوده و عامل آن ھیچ گاه بخشوده نمی شود و جنازه او روا ) قتل نفس( انتحار

این نظریھ از ( .ابراز می نماید" چطور با فھم ھمھ خطرات اخروی دست بھ انتحار می زند؟ ، نیست
  )بدون ذکر مأخذ اقتباس شده است، طرف آقای مھرین

ایشان بایست بر . درین مورد با ایشان ھم نظر استم کھ این عمل آقای میوندوال کار درستی نبود 

ھ نتایج تحقیق ایشان را برائت نھ می داد و مورد قناعت اعصاب خود مسلط می شدند ودر صورتی ک

  . در محکمھ از خود دفاع می کردند، با درایت و فصاحتی کھ داشتند، شان نھ می بود



پیش از پیش استنتاج آتی را بھ پیش ، اما آقای قاضی بھ خاطری کھ بھ ھمین استدالل روبرو نشود

ی عبدالصمد ازھر خود از شخصیت بین المللی آغای اصل مسئلھ این است قسمی کھ آغا": کشیده است

میوندوال در نوشتھ خود متذکر شده و محاکمھ اورا موضوع ساده فکر نمی کرد و بھ نیکویی می 

دانست استادن میوندوال بھ پای میز محاکمھ با فصاحت و بالغتی کھ داشت این توطئھ را برمال می 

را بدار و دستھ پرچمی ھا کھ خودش ھم از شخصیت کرد و با بر مال شدن آن افتضاح و رسوایی 

پس مصلحت دیدند . ھای بزرگ و بھ اصطالح خودش از مھره ھای کدر پرچم بود بھ بار خواھد آورد

کھ قبل از تکمیل تحقیقات از بین برده شود و قتل اورا ناجوان مردان بھ پای مقتول بیچاره انتحار نشر 

بدون ذکر مأخذ اقتباس ، این نظریھ از طرف آقای مھرین." (تکردند کھ چقدر مفتضح و شرم آور اس
  )شده است

و با ھمان تصمیم قبلی ، من دراوردش" اصول استنطاق"با توسل بھ ھمان ، جناب قاضی و والی ما

اما ھیچگاه ادعا نکرده کھ از مھره ھای کدر ، کھ منسوب بھ آن است، و ازھر" پرچم"محکومیت 

گذشتۀ تاریخ افغانستان . ھ نتیجھ گیری باال را بھ خورد خواننده می دھدخیلی سبکسران، پرچم بوده

بھ ھیچ اصول ، وقتی تصمیم بھ نابودی مخالفین می گرفتند، نمایشگرآنست کھ فرمان روایان این کشور

بھ ، آنھا انسان ھا را بدون تحقیق در بند یا درسیھ چالھا می پوسانیدند. حقوقی واخالقی پابند نبودند

داؤد خان ھم از ھمان قماش و پیرو صدراعظم . توپ می بستند یا بھ اصطالح چانماری میکردنددھن 

اگر داؤد . مثال ھای زیادی از اجحاف دوران صدارتش وجود دارد. محمد ھاشم خان بود) ؟( کبیر

یا  می توانست اورا مانند گذشتھ بدون محاکمھ از بین ببرد، خان تصمیم بھ نابودی میوندوال می داشت

و اگر میخواست تمثیل قانونیت نماید باز ھم می توانست در محکمھ حکم ، مادام العمر در بند نگھ دارد

در ، این ادعا کھ میوندوال شاید در محکمھ بر بطالن تحقیق استدالل می کرد. اعدامش را صادر نماید

تمام این متھمین در چرا آنھا چنین نکردند؟ . مورد خان محمد خان و بقیھ متھمین ھم صدق میکند

با ، محاکمھ توجھ جھان را جلب می کرد، اگر در حالت زنده بودن میوندوال. قضیۀ واحد درگیر بودند

با آنھم دیدیم کھ بر یک عده . بلکھ بر آن افزوده ھم گشت، مرگ ایشان نھ تنھا از اھمیت آن کاستھ نشد

  . مجال آنرا نھ داشتند حکم اعدام صادر شد و آنھا ھیچ دفاعی کرده نتوانستند ویا

دلیل پنجم جناب قاضی ھمان دو داستان متناقض ملک و پسرش است کھ در آغاز بھ حالجی گرفتھ 

  . شد



در حالی کھ من ھیچ گاه حاضرباشی نداشتھ ام؛ ، است حاضرباش من ٢شماره پسر ملک در شھادت  –

 و، را عھده دار سیاسی حبوسینبردن و آوردن مبوده وظیفۀ  ھمکار ھیأت تحقیق ١شماره ودر شھادت 

ًدر   . درین صورت او حاضرباش من بوده نمی توانست کھ، تحقیقات ھا ھم می بود اکثرا

پسرش  از قول ١حالیکھ در شھادت شماره  در. است از قریۀ گلکاری ٢ملک قریھ درشھادت شماره  -
 در حالی کھ من نھ از. ه استباشد کھ مرا ھم از قریۀ عمرزائی شان معرفی نمود باید از قریۀ عمرزائی

منطقی بھ نظر نھ میرسد کھ ملک قریھ اھالی قریھ اش را . قریۀ عمرزائی و نھ از قریۀ گلکاری می باشم

است کھ ) آقای قاضی( این جاعل ِحکایت. نھ شناسد –آنھم با آن سرشناسی کھ ازش حکایت میکنند  –

  . جا بجا کرده است، شده اش از زبان ملک در داستان جعل، قریۀ محل سکونت من غلطش را از تصور

ھیئت تحقیق کھ رئیس شان رئیس صاحب ": گفتھ می شود کھ ١ از قول پسر ملک در شھادت شملره -

لت و کوب و ، بسیار سخت تحقیق میکند از میوندوال و دیگر بندی ھاارکان از قریۀ عمرزائی مااست 

مؤظف تحقیق  اً صرفدر حالی کھ من " . . .  دھد قین و فانھ و دیگر قسم شکنجھ ھا بھ بندی ھا می
ً از ، بودم نھ از متھمین دیگر میوندوال و با جسارت اخالقی و صفای وجدان ادعا میکنم کھ من اصال

من صحت . نیستم، کھ برای کرکترجناب والی صاحب باورکردنش مشکل است، قماش خشونت و شکنجھ

نموده نمی توانم ولی تا جایی کھ بھ ھیأت تحقیق میوندوال  و عادالنھ بودن تحقیق متھمین دگر را تضمین

کھ باز ھم ، این ھیأت رویۀ نھایت شریفانھ و احترام کارانھ در برابر ایشان داشتھ است، ارتباط میگیرد

  . دشوار است" مدعیان تاریخ پژوھی"باور کردنش برای آقای قاضی و

 ٢اما درادعای شماره . "را عبدالصمدازھر کور کردخان محمد خان " : گفتھ می شود ١درادعای شماره  -
ز این بوده نھ میتواند کھ آقای قاضی ملتفت شده است کھ این دروغ . است این ادعا حذف شده ُ دلیل آن ج

  . شاخدار ازطرف ھیچ کسی تائید نھ شده است

بھ قتل رساند  جھلت و کوب و قین و فانھ وشکنمیوندوال را بزیر " : گفتھ می شود ١در ادعای شماره  -

وی پسانتر در ھمین . "بعدازانکھ کشتھ شد خودشان اورا با کمربند کوت خوابش در کلکین کشال کردند

 در اثنای تحقیققتل جناب میوندوال چون " : با این جملھ اش، مقال در شماره دوم دالیل اقامۀ اتھام نیز

در وزارت ( قتل را در اثنای تحقیق" .از نظر آغای عبدالصمد ازھر پوشیده نیست، صورت گرفتھ است

  . دانستھ است) داخلھ

پسرم گفت کھ یک شب صمد ازھر مرا با " : تیکھ دار گفت" : چنین آمده است ٢اما در ادعای شماره 

بھ اتاق میوندوال داخل شد و من در عقب دروازه بودم کھ کسی ) ازھر( او. برد محبس دھمزنگخود بھ 

میوندوال فریاد میزد و صمد ازھر اورا . صدای لت و کوب بلند شد، فت و گوبعد از چند لحظھ گ. نیاید



لحظۀ بعد ازھر از اتاق خارج . تا اینکھ دیگر صدای میوندوال خاموش شد. دشنام میداد و ھم با لگد میزد

در  فردای آن. از آمدنم بھ اینجا بھ کس چیزی نگویی، بھ من گفت) ازھر( .آمدیم) داخلھ( ما بھ وزارت. شد

  ." اخبار نشر کردند کھ میوندوال خودکشی کرده است

محل قتل ادعا شده بھ وضاحت اً کھ نتیجت، ادعا گردیده قتل در اثنای تحقیقحادثۀ  ١در ادعای شماره 

اما برای آنکھ جناب قاضی در شرح چگونھ گی انتقال جسد از وزارت . نمایانده شده است وزارت داخلھ

با مشکل مواجھ می ، )در چپرکت، یا در روایت متفاوتش( کردن آن در کلکین داخلھ تا محبس و بعد کشال

بدون آنکھ متوجھ شده باشد کھ با ، وھم بخاطر آنکھ موضوع را چرب تر و موثق تر جلوه داده باشد، شد

داستان مضحکی را در ادعائیۀ شماره ، تضادگوئی ھا و افترا پراگنی ھاچلوصاف خودش از آب می براید

  : ببینید. زده استرقم  ٢

در ادعای . از ھمکاران تحقیقات و ھمچنان مؤظف انتقال محبوسین بود ١پسر ملک کھ در ادعای شماره 

، میرود محبسبا من بھ ، یکباره گی در جامۀ حاضرباش و شخص مورد اعتماد من درمیاید ٢شماره 

ً دران مرحلۀ تحقیق( بدون آنکھ کس خبر شود نزد میوندوال اتاق شان مقفول و دارای نگھبان ، کھ منطقا

از اتاق ، تحت لت و کوب میوندوال را میکشم، اورا درعقب دروازه گذاشتھ بھ داخل میروم، میرویم) بوده

با ھم از محبس خارج می ، بھ او توصیھ میکنم از آمدن من بھ آنجا بھ کس چیزی نگوید، خارج می شوم

ً . وزارت داخلھ میرویم بازھم کسی مارا نھ می بیند و با ھم بھ، شویم ، منظور کشتنبھ یعنی من صرفا

تنھا و دزدانھ بھ محبس رفتھ بودم و باچشم بندیی کھ داشتم ھیچ یک ازدربانان وپھره داران دروازۀ 

جن  اً بھ تعقیب آن حتم. تا مؤظفین ومدیر محبس ھیچ کس خبر نھ شده بودند، دھلیزھا و اتاق ھا، عمومی
آیااین عین ھمان ادعایی نیست کھ آقای داؤد ملکیاردر . بودم تا اورا حلق آویز کنندرا بھ آنجا فرستاده  ھا

  )١٤( .پرسیده بود و در بخش ھشتم نوشتۀ آقای مھرین نیزبر آن اتکا شده است، مصاحبھ با عیسی نورزاد

ً با محبس نھ سروکاری داشتم و نھ وقتش را داشتم شوق نمایش ، این بھ ھرجایی سرزدن. من اصال

  . حضور ووجود چند کودتاچی از خو راضی بود نھ از من

قابل توضیح می دانم کھ چنین " شکنجھ ھا و قصابی ھا در زیرخانھ ھای وزارت داخلھ" اما در مورد  -

تنھا و تنھا در زمان قدرت حفیظ هللا امین و دوران قدرت ، بکار برد زیرخانھ ھای مؤسسات مختلف

ھمان طوری  اً عالوت. نھ دردوره ھای دیگر، صحت داشتھ میتواند، یمیو جنگ ھای میان تنظ" مجاھدین"

  . وزارت داخلھ فاقد چیزی بھ مفھوم زیرخانھ بود، نوشتھ ام کھ قبالً 

اما " : با این دالیل پنجگانھ بسنده نکرده در ادامھ می فرماید ١آقای قاضی در ادعانامۀ شماره 

من از تکلیف صحی " م رد جعلیات نوشتھ اند کھ برعکس آغای عبدالصمد ازھر در مقالھ خود بنا



بھ . آغای میوندوال آگاھی داشتم می ترسیدم کوچکترین آزرده گی شان منجر بھ کدام حملھ قلبی نشود

ھمین علت بھ ھیأت توصیھ کردم با ادب و با مالحظھ باشند و حتی با صدای بلند ھمراه شان صحبت 

چھ میوندوال بھ قول و مفکوره آغای ازھر و نظام بر . ب استاین گقتار آغای ازھر مایھ تعج." نکنند

گویا برای برانداختن نظام ، سر اقتداری کھ وی مامور عالی رتبھ آنست دشمن ایشان شمرده می شود

دست بھ کودتا زده بود در ھیچ یک نظام وحتی رژیم ھای دموکراسی دنیا ھم با چنین اشخاص چنان 

ً نمی شود لطفی کھ آغای ازھر متذکر شده چھ رسد بھ نظام ، اند با دشمنان نظام بر سر قدرت ابدا

این نظریھ از جانب آقای مھرین بدون ذکر مأخذ ." (دکتاتوری یی کھ کمونیست ھا بران مسلط بودند
  )اقتباس شده است

ذھنیت والیانھ و قاضیانۀ اش چنان زھرآلود است کھ . آقای قاضی جھان را در آئینۀ خودش می بیند

ً ھر انسانی باید اصالً   تصور این کھ در جھان نھ تنھا انسان ھای شریف وجود دارند بلکھ اصوال

  . برایش ناممکن است، شریف باشد

ً بھ این پندار استید کھ در ھیچ نظام و حتی رژیم ھای دموکراسی دنیا ھم با ! آقای قاضی اگر شما واقعا

صورت نمی ، با دشمنان نظام سرقدرت، چنان لطفی کھ آغای ازھر متذکر شده اند چنین اشخاص

  ! پس اینھمھ سروصدا بھ راه انداختن برای چیست؟، گیرد

  . متأسفانھ شما درست نمی گویید

بی طرفی پولیس و تمام ارگان ھای تطبیق قانون در برابر متھمین می ، اصل مسلم قبول شده اوالً  

  . د عمل قرار داردباشد و در تمام دنیا این اصل بصورت گسترده و پیوستھ مور

  ً سزاوار مؤیدۀ ، خاطئ دانستھ شده، ھرگاه شخصی یا رژیمی ازین اصل تخطی می نماید –ثانیا

  . جزائی می باشد

، من با این نقطھ توافق دارم کھ متأسفانھ در رژیم ھایی کھ خود را سردمدار دموکراسی ھم می دانند

اما . ناختھ شده تمام دنیا آن را محکوم میکندچنین تخطی ھا بھ وفرت وجود دارند کھ تخطی و جرم ش

اصدار . ھر تحقیقی و ھر مستنطقی را در عین ردیف قرار داد، نمی توان با دست آویز قرار دادن آن

چنین حکم عامی بھ معنی محکومیت ھر نوع تحقیقی در سراسر جھان و انکارمطلق از امکان 

   .موجودیت انسان ھای خوب و واقع بین نیز می باشد



دستگاه کوتوالی و پولیس و ھمچنان دستگاه ، ھیچ کس انکار ورزیده نھ میتواند کھ از قدیم الزمان

اما ھیچ . ھمواره فاسد و ضد مردمی بوده اند، قضایی ما بھ مثابۀ اجزائی از نظام ھا و رژیم ھای فاسد

درھمین ، دولت داریکس این را ھم انکار ورزیده نمی تواند کھ درنتیجۀ تکامل تمام جھات جامعھ و 

کھ بھ تد ریج از تعلیم و تربیۀ مسلکی و فنی و امکانات تخنیکی ، دستگاه ھا و از جملھ در میان پولیس

انسان ھای با فھم با وجدان وجود داشتھ و ، بھره مند و با علوم مدرن و دانش حقوقی مجھز گردیده اند

  . دارند کھ چشم پوشی ازان حق ناشناسی ظالمانھ خواھد بود

، "سال مظالم و فجایع کمونیست ھا بر مردم افغانستان روا داشتھ شد١٤" اما این نظر آقای قاضی کھ 

درخت ھا در کجا؟؟ اگر ، با حادثۀ کودتای میوندوال داشتھ می تواند؟ ده در کجا، چھ ارتباطی با گذشتھ

آدم ، ب گردیده باشندمظالم و فجایعی ارتکا" کمونیست ھا"پسانتر در زمان بھ اصطالح آقای قاضی 

در غیر آن . نھ ھمھ کسان مربوط بھ آن رژیم، ھای مشخصی مسئولیت آن را بر دوش خواھند داشت

بھ شمول ( منجملھ در رژیم ھایی کھ آقای قاضی بھ آنھا منسوب بود، در ھر زمانی و در ھر رژیمی

دامن آقای ، محکومیت صدور حکم عام خیانت و بدکاری وجود داشتھ و با، جنایت، )رژیم داؤدخان

در ھر زمان و در ھر رژیمی کھ ارتکاب ، جنایت جنایت است. قاضی نیز سفید مانده نمی تواند

  . قابل بازخواست می باشد، گردیده

معلومات می دھد کھ آقای میوندوال مریضی قلبی نداشتھ اند اما ، جناب قاضی در پاراگراف بعدی

  . دوبار عملیات روده را گذشتانده اند

موض وع را تغیی ر ن ھ ، این کھ جناب ایش ان مص اب ب ھ تکلی ف روده ب وده باش ند ی ا ک دام مریض ی دیگ ر

ام راض دیگ ر نی ز آدم را ض عیف و . من ھ م ادع ا ن ھ ک رده ام ک ھ ایش ان تکلی ف قلب ی داش تھ ان د. میدھد

قلب ی منجمل ھ حمل ۀ ، عص بی میتوان د منج ر ب ھ تک الیف دیگ ر-آسیب پ ذیر س اختھ ص دمۀ ناگھ انی روح ی

  . گردد

ک ھ ب ازھم ، بھ پایان ب رده ان د، جناب قاضی نوشتۀ شان را با تجدید اتھامات و ادعای افغانیت و مسلمانی

  . بھ افترا گرائیده اند

بھ خاطری برای تحلیل و ، نوشتۀ آقای عبدالقادر قاضی را از جملھ نوشتھ ھای پشتیبانی از آقای اختر

مامور عالی رتبھ و والی در رژیم ھای شاھی و ، خصارزیابی گزیدم کھ جنابش شخصیت با تش

حرف ھا و استداللش با وزنھ تلقی شده در . نیز بر حرمتش می افزاید" قاضی"جمھوری بوده و پسوند 

تأثیر بسزایی داشتھ و بدون ذکر مأخذ طرف استفادۀ " تاریخ نویسان " و " پژوھشگران " سمت دھی 



ھرین ازان با گسترده گی تام بھره برده و با تأسف بھ مأخذ آن ھیچ چناچھ آقای م. آنھا قرار گرفتھ است

  . اشاره ای نھ نموده است

ھرگاه با دقت ودرایت بھ نوشتۀ جناب قاضی وکسان دیگری کھ قلم بھ دست گرفتھ درین ارتباط مقالھ 

خصی ھمھ محرک ھا و اھداف ش، نوشتھ و ھمچنان کسانی کھ بھ اصطالح تاریخ نوشتھ اند توجھ شود

  : این محرک ھا و اھداف را می توان چنین خالصھ نمود. یا گروھی سیاسی داشتھ اند

  . انتساب سازمانی یا فامیلی این مدعیان با متھمین کودتا -

ً حزب دموکراتیک خلق افغانستان( پرچم دشمنی و مقابلۀ تبلیغاتی علیھ محبوبیت حزب وطن - و ) سابقا

  . رھبر اخیر آن دکتور نجیب هللا

و یا " کمونیستی" یا دولت بھ اصطالح خود شان، برائت ذمھ خود شان از ھمکاری با دولت ِ داؤد -

  . ھردو

  . تا بھ امروز ادامھ دارد، "مجاھدین"انحراف توجھ عامھ از جنایاتی کھ بعد از تسلیمی قدرت بھ  -

فعالیت ھای تروریستی  انحراف توجھ عامھ ازپشتیبانی ھا وھمکاری ھای شماری از قلم بھ دستان از -

در تبانی با ، کھ تحت پوشش جھاد، و تخریبی نیروھای سیاه عقبگرای ضد ترقی و ضد دموکراسی

  . دشمنان کشور؛ میھن و مردم مارا از ھست و بود ساقط نمودند

مافیایی مسلط و در پیشگاه  - تکاپوی یافتن جای پایی برای خود شان در میان حلقات سیاسی -

  . ونی اوضاع افغانستانجلوداران بیر

  . کمایی شخصیت کاذب با دشنام دادن و راه انداختن سرو صدای میان تھی -

  . پیاده کردن تعھد سازمانی و گروپی -

* * *  

بنا بر سفارش دوستی سری بھ سایت مشعل زدم و نوشتۀ ، قبل از آنکھ این بخش را بستھ و بھ نشر بسپارم

از لطفی کھ در حق بنده و در مورد . را بھ خوانش گرفتمی عظیمی نبمحترم  ٢٠١١اپریل  ١٤تازۀ مورخ 

  . فرموده اند کمال سپاس دارم" خودکشی یا قتل"نوشتۀ بھ اصطالح خود ایشان دامن دراز



  : آید سوء تفاھمی در زمینھ وجود دارد آنگونھ کھ از نوشتۀ شان بر می

چرا نام کسی را کھ بھ حیث رئیس ھیأت تحقیق " : اند کھ گویا گالیۀ من این بوده کھ جناب عظیمی نوشتھ

  " ام نگرفتھ، درمسألھ میوند وال مؤظف شده بود

ام؛  متذکر شده، ھمان طوری کھ در البالی ھمین نوشتار بارھا ازمسئولیت خود بھ حیث رئیس ھیأت تحقیق

  . ام ای داشتھ در سابق نیز از این حقیقت نھ انکاری و نھ کدام شکایت یا گالیھ

اما این کھ چرا آن شایعات دراردو " وارم از این ھم آزرده خاطر نھ گردند اگر عدم توافق خودرا با امید

ً درچنین مواردی کھ واقعیت قضیھ زیاد روشن نباشد، وسیاست بازتاب یافت ، نکتھ یی است کھ معموال

ً درمورد قتل روانشاد میر اکبر . ازسوی برخی از نویسنده گان بھ کار می رود خیبر دیدیم وخواندیم مثال

کھ گمان زنی ھا فراوان بود وھنوز ھم ھست وبسیاری ازاین شایعات وگمانھ زنی ھا در کتاب ھای تاریخ 

بھ خاطر آنکھ جناب شان از فعالین برجستۀ آن زمان و . ابراز نمایم." معاصر افغانستان باز تاب یافتھ اند

  . شان روشن نبوده باشد د است کھ واقعیت قضیھ برایدر بیخ و بن تمام قضایا وارد بودند و از تصوربعی

میوندوال در یک اتھام . مرگ میوندوال با ترور روانشاد میراکبر خیبرتفاوت ھای ماھوی وجدی دارد

در نتیجۀ شھادت ھای حضوری و سمعی اعتراف نمود و ، مشخصی بازداشت و تحت تحقیق قرار گرفت

شعبات کرمنال تخنیک و طب عدلی تائید ، موظفین محبسدر محبس دست بھ خودکشیی زد کھ از طرف 

ای بھ شھادت رسید و ھیچ مرجعی   در حالیکھ میراکبر خیبر در کنار جادۀ عمومیی توسط ناشناختھ. گردید

  . در ھیچ زمانی در پی کشف و شناخت مرتکب یا مرتکبین آن جنایت نھ برامد

  : اند  محترم عظیمی در ادامھ نوشتھ

زومندم کھ جناب ازھر اشتباه بزرگ مرا درمورد نام رئیس ھیأت تحقیق مرحوم در فرجام آر"

ً نام صمد اظھر نوشتھ شده است و . با بزرگواری خویش ببخشد، سردارعبدالولی کھ از قلم مانده و سھوا

سرمامور ( این شخص نصرهللا نام داشت و یکی از افسران برجستھء پولیس، اما اگر اشتباه نکرده باشم

بعد ( و از جملھء نزدیکان و معتمدین عبدالقدیر قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس) ندانی امنیھ کابلقوما

  ." بود) ھا وزیر داخلھ جمھوری افغانستان

آورم کھ رئیس و اعضای ھیأت تحقیق  ولی بھ یاد شان می، آقای عظیمی فراموش نموده باشند احتماالً 

  . تعیین گردیده بود، چند تن از افسران اردو سردار ولی توسط خود داؤدخان مرکب از



تا کنون در چگونھ گی قضیۀ میوندوال  من کھ آرزو نموده بودم سؤاالت ھمھ محترمانی کھ احتماالً 

ھای سابق شان تجدید نظر   بعد از مطالعۀ این نوشتار حل شده و بر قضاوت، شکوکی داشتھ بوده باشند

با حفظ نظرم در موارد . ای است در ھمان جھتِ آرزو برده شده این نوشتۀ جناب عظیمی طلیعھ، نمایند

این پیش قدم شدن جناب ایشان را در شکستاندن تابوی پافشاری بر شکوک یا مواضع اعالن ، ذکر شده

  . دانم تحسین برانگیز و شایان سپاس می، شدۀ قبلی

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

مورخ  ١١٨در شماره " " مرستیال"چند سخن در بارۀ محبوسیت و شھادت شھید خان محمد خان " دکتور عصمت هللا امینی  -١

  . سایت انترنتی کابل نات٢٠١٠. ٠٤. ١٦

   

  کابل نات شماره، مصاحبھ با ملکیار: مھرعلی زالل -٢

اعتراف نا خواستھ  ٠١. ١٦مورخ  - ١٣٦سایت کابل نات شماره " صمد ازھر نا خواستھ اعتراف میکند" : عتیق هللا نایب خیل -٣

  ٢٠١١. ٠٢. ٠١- ١٣٧صمد ازھردر شماره

  نجیب کبیر : ناشر  ٢٠٠٢؛ چاپ اول  ٢٥٤صفحھ ، جلد اول و دوم، و رویدادھای تاریخیخاطرات سیاسی : ع کشتمند-٤

  م  ٢٠١١فبروری ١٣٧کابل نات شماره، واقعیت ھای پنھان در ماجراھای عیان: یسکندر هللاخلیل  -٥ 

   ٢٠١٠ اکتوبر ١٣٠سایت کابل نات شماره ، ضرورت محکمھ و نکوھش شکنجھ: عتیق هللا نایب خیل -٦ 

. ١٦تاریخ  ١٢٢و  ٠٦. ٠١تاریخ ١٢١، ٠٥. ١٦تاریخ ١٢٠شماره ھای ، کابل نات، "علل شھادت میوندوال": احسان لمر -٧ 

           م ٢٠١٠سال  ٠٦

 ١٣٧٦ -چاپ اول . ایاالت متحدۀ امریکا - ویرجینیا- مطبعۀ امریکن سپیدی، ١٣٧١تا  ١٣١١خاطرات سیاسی: سید قاسم رشتیا -٨

           م١٩٩٧ –

  ٢٠١٠ال ششم ماه می س ١٢٠احمــد شاه کریم علومی ـ پیوست ھا بھ کودتای نام نھاد میوندوال ـ کابل ناتھـ شماره  -٩

    ٢٠١٠اول سپتامیر ١٢٧شماره ، سایت کابل نات" مسئلۀ میوندوال" : عبدالحمید محتاط -١٠

بر سر انحصار قدرت بھ ، از مدت کوتاھی رویکار آمده" مجاھدین"، بود ١٩٩٣کھ سال ، بادر نظرداشت زمان این ماجرا -١١ 

را بھ باد فنا داده بودند و دامنۀ آن مصیبت روز تا روز گسترده تر می شد؛  ھست و بود و زنده گی شھریان کابل، جان ھم افتاده



ھنوز ھم بر آن دست آورد می بالیدند و از بادۀ آن ، در اروپا و امریکا، اما ناظرین و مؤیدین قلم بھ دست دور از صحنھ

توأم با ھذیان گویی ھا گرفتھ بود کھ معموالً نیز بھ اندازه ای باال ، . ا.خ.د.حدر چنین حالتی تب ضد . سرمست بودند" پیروزی"

اگر مجبور ساختھ شده می شد در مقابل اً خاصت. دران شرایط مردی سراغ نمی شد کھ علیھ آن ھذیان گویی ھا قرار بگیرد. بود

  . تقاضای کتبی یا شفاھی چیزی بنویسد

  ھمان جا ، سلطان علی کشتمند -١٢

  . برای والیان بھ کار برده می شد و درمکاتبھ بھ اختصار و ج می نوشتندواال شان جاللتمآب القابی بود کھ  -١٣ 

آیا امکان این احتمال ، پس - ملکیار. د: در بخش پنجم، از مصاحبۀ داؤد ملکیار با عیسی نورزاد مدیر محبس دھمزنگ"  -١٤

کسی در بین ساعات ، راھم دیده ایدمیرود کھ یک وقت بعد از اینکھ شما بندیھا را داخل محبس ساختھ اید ومیوند وال صاحب 

  " ؟آیا امکانش موجود است. چھار تا ھشت صبح داخل اطاق او شده ومیوندوال را کشتھ باشد

تا ساعت  ٣٠/٤ایا نمی شود گفت کھ از حوالی ساعت " " : "کودتای نامنھاد میوندوال" از نوشتۀ آقای مھرین در بخش ھشتم 

  " میوندوال شده و اورا بھ قتل رسانیده اند؟ صبح فرد ویا افرادی وارد اتاق ٣٠/٨

   

  



 بخش دھم

   

. "محکمۀ فرمایشی و محکمۀ تاریخ"بخش دھم و نھایی نوشتۀ آقای مھرین بحثی دارد تحت عنوان 

ً اظھار نظر در ، درین مبحث بھ چگونھ گی تشکیل ترکیب و اجراآت محکمھ پرداختھ است کھ اصوال

مواردی ھم در آن وجود . کار اعضای آن محکمھ است، ت نویسندهآن مورد و پاسخ در برابر ایرادا

  . یا تأمل و یا تردید می باشند، دارند کھ از نگاه من ھم قابل تائید

متھمین از داشتن وکیل ، در صورتی کھ در محاکمۀ متھمین نورم ھای دموکراتیک رعایت نگردیده

دالیل اتھام و ھمچنان برای ترتیب  مدافع و داشتن فرصت کافی برای آشنایی با صورت د عوی و

و یا در جریان محکمھ برای شان موقع اظھار نظر یا دفاع داده ، محروم گردانیده شده باشند، دفاعیھ

شکی نیست . من ھم در محکوم ساختن این نوع محاکمھ با نویسنده ھمنوا و ھمنظر میباشم، نشده باشد

م ادعاھا بھ شمول ادعای بد رفتاری و شکنجھ اگر کھ این ھم از وجایب محکمھ بود کھ باید بھ تما

  . وجود داشت رسیده گی میکرد

من از تۀ دل با این منطق نویسنده کھ مظنون را قبل از حکم محکمھ مجرم خطاب کردن کار نادرست 

بھ شمول قوانین مربوط بھ جرایم و ، نھ تنھا موافقم بلکھ آنرا مخالف حکم صریح تمام قوانین، است

  : چنانچھ وی می نویسد. میدانم، عسکریمجازات 

برچسپ ھایی چون خاین و . اما ھنوز محکمھ یی دایر نشده بود کھ بھ زندانیان اتھام دروغین زدند" 

معلوم بود کھ چھ نیت شومی را ، کھ علیھ دستگیر شده گان تبلیغ نموده بودند! وسیلۀ دست اجانب

سند ومدرکی وجود نداشت و معلوم نبود کھ آنھا  زیرا در حالی کھ ..محکمۀ فرمایشی عملی میکنند

وھنوز محکمھ یی بھ اثبات نرسانیده بود کھ آنھا ، خاین بھ وطن و جیره خوار دست اجانب ھستند

در حقیقت تصمیم آنھا راپیش از محکمھ را برای محکومیت نشان ، دارندۀ چنان خیانت ھای بوده باشند

  ." میداد

خود نویسنده را بھ عین اصل متوجھ ساختھ می افزایم در حالیکھ ، نویسندهبا تائید این اعتراض قانونی 

، مجرم خطاب کنیم، جایز نیست حتی شخصی را کھ تحت تعقیب قضایی بوده متھم یا مظنون است

بھ مثابۀ مجرم ، شخص یا اشخاصی را کھ بھ ھیچ وجھ حتی مورد تعقیب قضایی ھم واقع نیستند

وقتی نویسنده برکسی بھ . رفتاری از قانون بوده یک عمل شنیع میباشدمعرفی کردن باالتر از خالف 

عین خطایی را مرتکب میشود کھ در پاراگراف نقل شدۀ ، عنوان شکنجھ گر یا قاتل دست میگذارد



معیارھای دوگانھ در پرنسیپ ھای حقوقی جایی . دولت را بھ آن نوع خطاکاری نکوھش میکند، باال
  . ندارند

د قانون اساسی و قانون جزا دران موقع یادآوری نموده نتیجھ میگیرد کھ حکم محکمھ نویسنده از نبو

اما برای ، گرچھ توضیح این قسمت بھ اعضای ھمان محکمھ ارتباط میگیرد. متکی بر کدام قانون نبود

بعضی از فصول قانون اساسی سال ، معلومات آقای مھرین میتوانم بگویم کھ تا جایی کھ بھ یاد دارم

فصل شوری و آنچھ مربوط بھ آزادی ھای دموکراتیک می شد ملغی ، فصل پادشاه –منجملھ ، ١٣۴٣

ً در دھۀ دموکراسی تدوین. ومتباقی فصول آن مرعی االجرا بودند تصویب و ، قانون جزا کھ قبال

اما چون متھمین قضیۀ . بعد از اعالن جمھوریت نیز مدار اعتبار بود، مرعی االجرا گردیده بود

ً باید مطابق بھ اصولنامۀ جزای عسکری محاکمھ شده میون دوال در محکمۀ نظامی محاکمھ شدند منطقا

  . باشند

محکمۀ تاریخ چشم بھ راه زمان وارایۀ " : آقای مھرین چھ دقیق ودرست می اندیشد وقتی می نویسد کھ

یخنگار تواند شد پیروزی دادخواھانھ زمانی نصیب تار. سند ودفترودیوانی می نشیند کھ درسینھ دارد

تکیھ گاه ، بھ دست آمدن مدرک وسند ثقھ وگواه صادق. کھ آن مدارک نھفتھ درسینۀ تاریخ را دریابد

میدانیم کھ تاریخ وبھ ویژه تاریخ . مطمین برای قضاوت وپیام آورنظارت وجدان پاکیزه اش میشود

  ." فریبکاریھاودسایس گوناگون است، سرشارازتوطئھ ھا، معاصرافغانستان

بلی تاریخ باید متکی بر مدارک و اسناد ثقھ و گواھی ھایی کھ صداقت و درستی آن با . تاکید دارم

شایعات ، نگاشتھ شود؛ نھ بر پایۀ تبلیغات خصمانۀ سیاسی، بکاربرد شیوه ھای علمی ثابت گردیده باشد

، طئھ ھاسرشار از تو –در حالت اخیر ھمان میشود کھ نویسنده گفتھ است . و روایات نادرست

  . فریبکاری ھا و دسایس گوناگون

ره بھ سوی شناخت آن توطئھ ھا ی خفت وخوار و دسیسھ ، نھاده است اختیارماآنچھ امروزدر" اما با 

  . توافق داشتھ نمی توانم." آمیز گروھی می برد کھ با جان مردم بھ بازی نشستند

ً مدار، قرارگرفتھ است اختیار نویسندهایکاش آنچھ در  اسناد و گواھی ھای غربال شدۀ ، کواقعا

صادقانھ میبود و بھ کمک آن مورخ رسالت واالی امانت داری فارغ از حب و بغض را بھ نمایش 

، جعل، ولی با تأسف آنگونھ کھ در بخش ھای متوالی گذشتھ چلوصاف بی پایھ گی. گذاشتھ میتوانست

مدارک "ردن تاریخ و بھ سخره گرفتن مسخ ک، ھرگونھ اتکایی بران، و نادرستی آن از آب کشیده شده
  . میباشد" و اسناد ثقھ

باید آمادۀ شنیدن فریاد ھای در ، صدا برای شنیدن آن. باید آنرا شنید. تاریخ صدا وفریادی نیز دارد"

امتیاز بزرگی "مسلم است کھ فاتح . نوشتھ اند" تاریخ"برایشان " فاتحان"گلو خفتۀ انسانھایی باشیم کھ 



ً فاتح برای ، چیز ھایی کھ مؤرخ باید مراقب باشد یکی از. دارد آن است کھ قصۀ گذشتھ را منحصرا

  "آینده گان بگوید

ً معانی و حقایق بزرگی نھفتھ اند شکست . تاریخ فاتحان است، سوگمندانھ تاریخ. درین جمالت واقعا

لبَ ." خورده گان را ھمواره تاریخ محکوم کرده است َ ن غ َ ق لِم َ لح َ ھ فاتحان سابق تاریخ ھمانگونھ ک. "ا

بازی جفاکارانھ در جھت تحمیق جامعھ بھ راه ، فاتحان امروزی نیز با تاریخ، را بھ نفع خود نوشتند

فاتحان و حواریون شان با ، در دھۀ نود صدۀ گذشتھ چپ داد خواهبعد از شکست جنبش . انداختھ اند

یوستھ در تکاپوی وارونھ سازی حقایق توسل بھ جعل تاریخ با بکار برد تبلیغات و روایات خودساختھ پ

  . بھ منظور وارد آوردن ضربات برآن جنبش بوده اند

تاریخ ، و ما شاھد بوده ایم کھ فاتحان دسیسھ ھا": ببینید آقای مھرین در ادامھ باز ھم زیبا مینویسد

ت برای نوشتھ اند اما آن امتیازناشی از دورۀ زمامداری فاتحان وتاریخ مجعول آنھا نتوانستھ اس

دسترسی بھ . مانع شنیدن فریاد ھا و دسترسی بھ حقایقی شود کھ مؤرخ آزاده آنھا را میشنود، ھمیشھ

ھمان اسناد جعلی فاتحان وقت و دیدار با مظلومیت بیگناھان است کھ ضرورت سرزنش توطئھ گران 

  ." را مطرح میکند

رسید کھ کاوشگران فارغ از مصایب با تمام اطمینان میگویم کھ روزی خواھد ! بلی خوانندۀ ارجمند

نھ با جعلکاری ، با بکاربستن شیوه ھای پژوھش علمی، امروزی سیاسی و خصومت ھای ایدئولوژیک

خوب و بد را منصفانھ تفکیک نموده ھرکدام ، حقایق تاریخی را برھنھ ساختھ، ھا وروایات خصمانھ

ن گونھ کھ محکوم شده گان جنبش ھای ھما. شان را در جایگاه مناسب حال شان در تاریخ قرار دھند

رھایی بخش گذشتھ از جانب قدرت ھای حاکم و گماشتھ گان بیگانھ گان در زیر قبای مذھب؛ از 

تاریخ نھ تنھا برائت داد بلکھ جایگاه ، جنبش ھای مشروطیت و شاه امان هللا ِ تکفیر شده را، جملھ

بدون شک تاریخ بعد از فاتحان امروزی مقام ؛ شناسایی کرد، واالی آنھا را در بیداری و تحول جامعھ
با تفکیک دوران ھای دست آورد و اشتباه؛ بر تارک تحوالت و دگرگونی ھای ، شامخ جنبش چپ را

تالش ھای مذبوحانھ ای کھ با خلق قرینھ ھا و . درخشش تام بھ نمایش خواھد گذاشت با، دورا نساز

قالبی و توده یی می تراشند و حبیب هللا بچۀ روایات برای یک رھزن و قطاع الطریق شخصیت ان

آن موجود نادان عقب افتاده با طرز تفکر عصر حجر را در برابر شاه امان هللا وطن دوست و ، سقاو

  . محکوم بھ شکست بوده ھیچگاه در قلوب مردم جا نھ خواھد گرفت، ترقی خواه قرار می دھند

  : ھ می پردازدآقای مھرین یکبار دگر بھ تکرار مکررات بی پای



در زمینۀ قتل میوندوال و بعد صدور حکم اعدام برای او شایان یادآوری است کھ توطئھ گران "

جریان محاکمات او از گونھ ، اگر میوندوال را زنده بگذارند و محاکمھ نمایند، اندیشیده و پنداشتھ بودند

لمللی سعی خواھند نمود کھ در خبرنگاران و یا نمایندگان برخی از نھادھای بین ا. ھای عادی نیست

بدون تردید موضوع بازتاب ، محکمۀ مضحک و مسخره، در آنصورت. وقت محاکمۀ او حضور بیابند

پس . گسترده یی در سطح جھانی خواھد یافت و پرده بیشتر از روی توطئھ و شکنجھ ھا برخواھدافتاد

مان مدرک ناشی از آزار و توھین و ترجیح دادند آن مرد بیمار و شکنجھ دیده را با بھ دست آوردن ھ

بھ زودی صبح ھنگام در زندان دھمزنگ از میان بردارند ، تحقیری کھ نیمھ شب ھا بھ کار می بردند

  ." و بعد محاکمھ نمایند

در جواب اتھامات مصطفی رسولی گفتھ و نوشتھ بودم کھ  ١٩٩٣این من بودم کھ سالھا قبل در سال 

کشورھای دیگر جھان ، میوندوال یک شخصیت شناختھ شدۀ کشور استندمن معتقد بودم کھ چون آقای "

ھم ، منجملھ ژورنالیستان خارجی، نیز موضوع را تعقیب و در جریان محاکمۀ شان عالقھ مندان زیاد

انسانی و مطابق موازین حقوقی بین المللی ، لذا تحقیق باید چنان دموکراتیک. حضور خواھند یافت

بلکھ در محکمھ مورد تمجید ، ای انتقاد و انگشت گذاشتن وجود نداشتھ باشدصورت گیردکھ نھ تنھا ج

  )١." (خود آقای میوندوال نیز قرار گیرد

بھ کار ، ولی آقای مھرین ھمان ایده را در مفھوم متضاد آن با پیوند استداللی با شیوۀ آشنای خودش

ً نیز در بخش ھشتم بر بی پایھ گی آن چنین نو، بستھ است   : شتھ بودمکھ قبال

حتی سر و . قضیھ بنام کودتای میوندوال مطرح بود، در بود و نبود میوند وال. قضیھ ھمان یکی بود"

ً توجھ بیشتر جھانیان را جلب میکرد و باید در نبود او خبرنگاران و  صدای مرگ او در زندان منطقا

ً در بود او ھم ھمین گونھ اما دیدیم کھ چنین نشد و . نھادھای بین المللی زیادی حضور می یافتند یقینا

  . میبود

  : چند سطر بعد آن افزوده ام

کمتر حرفی در مورد یا ، اگر او زنده میبود و ھمچون دگران محاکمھ و اعدام می شد! آقای مھرین"

چھ چیزی را میوندوال گفتھ . در ضدیت دولت گفتھ می شد تا این کھ او در زندان بمیرد یا کشتھ شود

گران نمی توانستند؟ شما کھ میگویید بھ حرف ھا ی بقیھ متھمین کسی گوش فرا نھ میتوانست کھ د

در بقیھ متھمین ھم شخصیت ھایی وجود داشتند کھ . عین پیش آمد با میوندوال ھم شده میتوانست، نھاد

 از آن جملھ اند خان محمد خان مرستیال و –کمتر ھم نبودند ، اگر باالتر از میوندوال نمی دانید شان



آیا آنان ارزش آن را نداشتند کھ مورد توجھ جھانیان قرار گیرند؟ آیا آنھا نمی . عبدالرزاق خان

برای میوندوال ، توانستند حرفھای ناگفتھ را در محکمھ بگویند؟ اگر این امکان برای آنھا وجود نداشت

باعث جلب باز ھم مکرر میکنم کھ اگر مرگ میوندوال در زندان . ھم وجود داشتھ نمی توانست

  ." زندۀ او ھرگز نمی شد، خبرنگاران نشد

این ادعا با حالجی استداللی کھ با تھ و باال کردن و تغییر دادن اوقات و تاریخ ، در ھمان بخش ھشتم

  . بھ اندازۀ کافی رد و بی پایھ گی آن بھ اثبات رسانیده شده است، بھ خورد خواننده داده شده بود، ھا

درین بخش و در بخش ھای پیشین در نکوھش و محکوم ساختن نظام ھای  من با آنچھ آقای مھرین

، تمام موارد نقض حقوق بشر. کامال ٌ ھمراھم، استبدادی بھ شمول استبداد داؤدخانی نوشتھ است

انواع کشتن و سر بھ نیست ، بھ زندان افگندن ھای غیر موجھ، پایمالی آزادی ھای فردی و اجتماعی

در ھر زمان و توسط ھرکھ صورت گرفتھ ، یکھ تازی و خود پسندی، جزا عدم تناسب جرم و، کردن

  . محکوم و مستوجب مؤیدۀ جزائی میباشند، باشد

من بھ این نظرم کھ داؤدخان آدم ضدملی نبود و از دل و جان خواستار انکشافات اقتصادی و 
. را با کسی تقسیم کند اما آنقدر جاه طلب بود کھ حاضر نبود افتخار انکشاف، اجتماعی در کشور بود

مبتکر ، حاضر نبود از خود ھوشیارتر. ھر قدمی بھ پیش باید مھر و نشان داؤد خانی داشتھ می بود
بھ ھمین دلیل . ھمین خصلت کافی بود اورا خود رأی و مستبد گرداند. تر یا خوشنام تر را تحمل نماید

 - ون دلیل و حتی بدون کدام محاکمھ ایاو عبدالملک خان عبدالرحیم زی را تحمل کرده نتوانست و بد

من با این برداشت کھ ، با حفظ ھمین نظر. آن شخصیت فعال و مبتکر را در زندان پوسانید - ولو قالبی

اگر توطئۀ ، اما ھمان گونھ کھ قبال ٌ تذکر داده ام. وی جزئی از ھمان نظام ھای استبدادی بود موافقم

ل نھ خطری را برای داؤد ایجاد کرده بود کھ باید اورا از سر در غیر آن میوندوا، کودتا را نفی کنیم

، ھمانگونھ کھ قبال ٌ تذکر داده ام. راھش دور میکرد و نھ این نوع از بین بردن بھ نفع او تمام می شد

  . راه ھای دور کردن میوندوال از سر راھش متعدد و ھرکدام بھ مراتب سھل تر و بی جنجال تر بودند

  : پاراگراف دگر مینویسدآقای مھرین در 

نتایج آن بگونۀ فشرده از طرف ما بھ  و، سال پسین روی کودتا ھای نام نھاد اندکی کھ در نتیجۀ کار" 

 ازین رو آگاھانھ با اتخاذ مو قف محکوم کنندۀ نظام و. حکایت از چنین محکومیتی دارد، نشر رسید

 مسایل تاریخ سیاسی و م از مظلوم دردر پی آن بوده ام کھ وضاحت تشخیض ظال، اشخاص توطئھ گر

بررسی مسایل  بھ منظور توضیح بیشتر موضع گیری ھا در. حاکمیت در افغانستان فراموش نشود



خاطر نشان شود کھ ، مانند موضعگیری در قبال توطئھ گران کودتا ھای نام نھاد، تاریخ کشور

اما پس از آشکار شدن . ی نماییمانعکاس دادن مدارک رعایت م جمع آوری اطالعات و بیطرفی را در

این بیطرفی بھ طرفداری بیگناھان و محکومیت ، انسان کشان سیمای اھریمنی مردم آزاران و

از طرف دیگر در  یکطرف توطئھ کرده اند و زیرا بھ وضاحت می بینیم کھ از. گناھکاران میرسد

اما وقتی آن حاکمیت . نوشتھ اند یا نوشتھ ھای توجیھ آمیز خویش سیاه را سفید برگھای تاریخ رسمی و

آن تاریخ جعل ، و روشنی روز بر برگھای نھفتۀ تاریخ پرتو می افگند، بیدادگرانھ بھ پایان میرسد

  ." رسمی و دروغ آلود طرد میشود، آمیز

  : بیایید این پاراگراف را در سھ بخش بھ مطالعھ گیریم

ونتایج آن بگونۀ ، روی کودتا ھای نام نھادنتیجۀ کاراندکی کھ درسال پسین "در ابتدا این جمالت 

ازین رو آگاھانھ با اتخاذ مو قف . حکایت از چنین محکومیتی دارد، فشرده از طرف ما بھ نشر رسید

در پی آن بوده ام کھ وضاحت تشخیض ظالم از مظلوم ، محکوم کنندۀ نظام واشخاص توطئھ گر

  : را می نگریم." نشود درمسایل تاریخ سیاسی وحاکمیت در افغانستان فراموش

جامعھ شناسان و دانشمندان سیاست ، اقدام بھ کاوش و تحقیق در چنین موارد از وجایب مورخین

بھ روشنی آوردن و شناختاندن ظالم و مظلوم و شناسایی جایگاه عالی انسان ھایی کھ بھ خاطر . میباشد

، دادند و یا در زندان ھا و سیھ چالھادر زیر ساطور استبداد جان ، انسان ھای رنجدیده و میھن ویرانھ

قابلیت ھرنوع تقدیر را دارا ، بھ مرگ تدریجی سپرده شدند؛ واقعا ٌ از کارھای سترگ و با ارزش بوده

  . میباشد

بھ منظور توضیح بیشتر موضع گیری ھا دربررسی مسایل تاریخ " : سپس این جملھ را مرور میکنیم

خاطر نشان شود کھ بیطرفی را ، گران کودتا ھای نام نھاد مانند موضعگیری در قبال توطئھ، کشور

  ." درجمع آوری اطالعات وانعکاس دادن مدارک رعایت می نماییم

در ھمین موضوع نھفتھ است کھ ھم در جمع ، لب لباب اعتبار و ارزش بر رسی و تحقیق تاریخی

ازان ھا بیطرفی کامل چگونھ گی بھ تحلیل گرفتن و نتیجھ گیری ، آوری و ھم در انعکاس مدارک

آنچھ جناب مھرین . آقای مھرین فاقد آن است" بر رسی و تحقیق " کاری کھ با تأسف . رعایت گردد

سمت داده شده و ، افترا، شایعھ، دستکاری شده، مواد جعل شده، بنام مدارک و اسناد ارائھ کرده است

خ. ھدفگیر بوده اند مدارک و "ھای این بھ اصطالح  دربخش ھای پیشین نوشتھ ام تمام زوایا و رُ

این نوع گرد آوری . را بھ تحلیل گرفتم و بی پایھ گی و بی ارزشی آنھا را نمایان گردانیدم" اسناد

تمام عیار مانند دوسیھ سازی ھای استخباراتی است کھ برای مغشوش ساختن افکار عامھ و یا ، مدارک



یک جریان سیاسی یا ، یک جمعیت، شوربھ منظور تدارک مقدمات وارد آوردن یک ضربھ بر یک ک

  . صورت میگیرد، یک فرد غیرمطلوب

  : در قسمت اخیر آن پاراگراف چنین میخوانیم

این بیطرفی بھ طرفداری ، اما پس از آشکار شدن سیمای اھریمنی مردم آزاران وانسان کشان" 

ف توطئھ کرده اند زیرا بھ وضاحت می بینیم کھ ازیکطر. بیگناھان و محکومیت گناھکاران میرسد

. واز طرف دیگر در برگھای تاریخ رسمی ویا نوشتھ ھای توجیھ آمیز خویش سیاه را سفید نوشتھ اند

و روشنی روز بر برگھای نھفتۀ تاریخ پرتو می ، اما وقتی آن حاکمیت بیدادگرانھ بھ پایان میرسد

  ." رسمی و دروغ آلود طرد میشود، آن تاریخ جعل آمیز، افگند

ن با وجدانی در طرفداری از بی گناھان و مظلومان و در ضدیت با مردم آزاران و آدم کشان ھر انسا

تاریخ نویسی ھای سرکاری را من نیز محکوم نموده ھمانقدر فاقد ارزش میدانم کھ تاریخ . قرار دارد

خدمات مورخینی کھ رویداد ھا و . نگاری جانبدارانھ و ملھم از حب و بغض ھای ایدئولوژیک را

آگاه و ، اقتصادی و چگونھ گی مدیریت این ساحات را با ضمیر روشن، اجتماعی، انکشافات سیاسی

یک محقق میتواند با حفظ امانت داری بھ . قابل تقدیر شایان میباشند، بیطرفانھ نوشتھ اند یا می نویسند

وقتی پای ولی . نظری یا قضاوت عامی ایجاد نماید، نتایجی برسد کھ بریک دوره یا رژیم مشخص

شرافت و برائت ذمۀ آنھا را با دقت ، اشخاص مشخصی در میان می آید مسئولیت آنرا دارد کھ حیثیت

خاصةً اگر این  –در نظر گرفتھ بھ قضاوت ھای بی پایھ و صدور احکام بی مسئولیت نپردازد 

یگویم کھ با بارھا گفتھ ام و باز م. فرمانده و صاحب صالحیت ھم نبوده باشند، اشخاص پالیسی ساز

این قضاوت کھ قدرت ھای استبدادی بھ شمول حکمروایی داؤدخان ھمۀ شان با تمام توان علیھ حقوق 

و آزادی ھای دموکراتیک قرار داشتند و در سرکوب دگراندیشان و مخالفین شیوۀ حکمرانی استبدادی 

ً موافقم، شان از ھیچ امکانی فروگذاشت نمی کردند وافق بوده نمی توانم کھ ولی با این نظر م. کامال

پالیسی ساز و یا کم از ، تمام افرادی کھ در گوشھ ای ازان نظام ھا قرار داشتند و چنانچھ گفتم فرمانده

من از . در گلیم آن نظام ھا پیچانیده شوند، کم صاحب کدام صالحیت تصمیم گیری ھم نبوده اند

تحت بازپرس قرار گرفتن ھمایون . نمموجودیت مردم آزاران در دورۀ جمھوریت داؤد انکار نمی ک

کاظم آمر عمومی استخبارات قدیر خان وزیر داخلھ و شماری از ھمکارانش بھ امر مستقیم داؤدخان و 

محکومیت شان بھ حبس ھای طویل بھ خاطر آزار و شکنجھ ای کھ بر جنرال میراحمدشاه روا داشتھ 

ًکجروان و بد رفتا، بودند ران بیشتری وجود داشتھ اند کھ از بازخواست بھ نشانۀ بارز آن است و یقینا

دور از انصاف و از  اما ھمھ چیز را در ھم آمیختن و خشک را با تر یکجا سوختاندن. دور مانده اند



رسوایی  آنچھ در طی بخشھای گذشتھ بھ تصویر کشیده ام ھمانا اثبات ونمایاندن. بنیاد نادرست است
  . است جعلیات کامل و دروغبافی ھای دیده درایانھبلکھ ، نھ نگاری جعل آمیز و دروغ آلود تاریخ

قبال ٌ نیز اشاره کرده ام کھ بھ نظر من کودتا ھنوز در مرحلھ ای نبود کھ باید بھ این شکل با آن 

  . برخورد شدید صورت میگرفت

ٌ باید قبل از گرفتاریاوال   عمق ریشھ گیری آن، تعقیبات درست و مسلکی برای دریافت حقایق، ◌

و  –اگر وجود داشتھ  -پشتیبانی خارجی، منابع مالی و تدارکاتی، درجۀ مشارکت اشخاص، حرکت

  . کشف پالن کاری آن صورت می گرفت

ٌ در ضدیت با داؤد سری جنبانیده بودثانیا  ◌ً ٌ نباید ھر شخصی کھ در مخالفت با اوضاع یا مشخصا ◌ ،

  . محکوم میگردیدبنام کودتاچی گرفتار میگردید و بھ چنان مجازات سنگین 

اعدام بھ صورت عام . مجازات مرگ ثقیل ترین مجازاتی است کھ گاھی بھ آن متوسل می شوند ثالثاً 

با آن ھنگامۀ محکوم ساختن ، یک عمل زشت است و بالخاصھ دران مرحلۀ آغازین نظام جمھوریت

  . کار غیر عاقالنھ و غیرعادالنھ بوده است، نظام سابق بھ بیعدالتی

ً باید آنرا در نظر می گرفت یا ، صحت مدارک اثباتیھ و اعترافاتارزیابی  کار محکمھ بوده کھ اصوال

داشتن حق دفاع برای متھم از بدیھیات در اجرای عدالت است کھ بدون آن ھیچ قضاوتی . گرفتھ باشد

 این مواردی است کھ حقایق وضع و ارائۀ توضیحات دران باره خارج. را نمی توان عادالنھ نامید

  . ساحۀ مسئولیت ومعلومات من است

کارکرد ، من در صدد آنم کھ محک قضاوت. من بارھا نوشتھ ام کھ در صدد دفاع از داؤد خان نیستم

اگر ، اگر او ناحق کسی را اعدام کرده بود، اگر داؤد مستبد بود. ھر شخص بھ صورت جداگانھ باشد

، ربا کدام متھمی بدرفتاری صورت گرفتھ بوداگ، احکام صادره بنا بر توصیۀ او غیر عادالنھ بودند

با داؤد با  . ا.خ.د.حاگر ھمکاری ، اگر از نزدیکی داؤد با اتحاد شوروی کسی ناخرسند بود یااست

در زمان قدرتش وجود  . ا.خ.د.حاگرانتقادھایی علیھ عملکردھای ، مزاج کسی سازگار نبود یا نیست

. وروی وجود دارند؛ ھمۀ اینھا یک جانب قضیھ انداگر اعتراض ھایی علیھ عملکردھای ش، دارند

جانب دگر قضیھ کھ ھستۀ مرکزی اصل بحث را تشکیل میدھد عبارت است از شیوۀ برخورد ھیأت 

این موضوع را در بخش ھای گذشتھ بھ دقت و صحت . تحقیق با میوندوال در ھمان مقطع زمانی

ز جانب ھیأت تحقیق با میوندوال صورت واقعیت امر اینست کھ پیش امدی کھ ا. توضیح نموده ام

گرفتھ آنقدرعالی و استثنایی بود کھ حتی برای انسان ھای عادی و از نظر روانی صحتمند ھم غیر 

این مدعیان ھیچ مدرکی از . قابل باور است چھ رسد بھ کسانی کھ بھ مرض بدبینی مصاب اند

ً بر لف اظی و بر خصلت استبدادی رژیم اتکا نموده بدرفتاری با او ارائھ نموده نتوانستھ اند و صرفا



. امکانات وجود انسان ھای مھذب با وجدان را منتفی میدانند و ھمھ جھان را در آیینۀ خود می نگرند

در ھمان مصاحبۀ کھ از جانب ، حتی پاچاگل وفادارنیز کھ از زبان او جعلیاتی را منتشر کرده بودند

ادرست را رد کرده است کھ در بخش ھفتم ھمین نوشتار روایات ن، جاعلین بران استناد شده است

عالوةً عبدالحمید محتاط کھ قرار اظھار خودش با پاچاگل یکجا بھ . مورد بحث واقع گردیده است

  )٢( .از رویۀ خوب با میوندوال سخن گفتھ است، سرزدن بھ اتاق ھای تحقیق پرد اختھ بود

  : آقای مھرین در ادامھ می نویسد

نشستۀ پیشین را  پاره یی از منابع در دست داشتھ و بھ تکرار، ثمرۀ زحمات جناب ملکیار با مشاھدۀ" 

 فعالی را در ایشان کارگاه آماده و بکر پرزحمت و کار زیرا. نھادم کنار، کھ مدتھا پیش بھ دست داشتم

دا ص، فلم ھای ویدیویی. میداد کھ بھ نگارش موضوع مشخص مراجعھ نموده بود کسی قرار اختیار

نامھ ھای متعددی کھ جناب ملکیار فراھم نموده  ھای کھ در نوار ھا بھ ثبت رسیده اند؛ عکسھا و

در . گرانبھا بودند مقنع موضوع بسیار برای تشریک مساعی ما بھ منظور دنبال نمودن مستند و، بودند

؛ بلکھ آرزومندی قناعت بخشتر رسیدیم  دقیقتر و، مشترک خویش نھ تنھا بھ روشنی بیشتر واقع با کار

ھدف روشنی موضوع و دریافت پای دسیسھ  از ھمیشگی ما در خالل تماسھا این بود کھ گامی فراتر

دولتمردان آیندۀ کشورما بیاویزد تا با فرھنگ توطئھ  گامی کھ درس عبرت را گوش آویز. برداریم

افغانستان بھ آن نیاز  شاید بھترین خدمت در گسترۀ مقولۀ عبرت تاریخی کھ. بگسلند، علیھ مخالفین

فرھنگ حکومتداری آمیختھ با  ھمین عبرت برای گسست از راه ھای توطئھ آمیز و، بسیار دارد

  ." دسیسھ باشد

. دموکراتیک و طرف تائید میباشد، مردمی، عادالنھ، انسان دوستانھ، ادعای فوق بسیار شرافت مندانھ

انجام داده فلم ھای ویدیویی و صداھای ثبت این ھم درست است کھ آقای داؤد ملکیارکارھای بکری 

ً در راه براورده شدن آرمانی کھ در . شده در نوارھا را تھیھ نموده بود اما ایکاش اینھمھ زحمات واقعا

با تأسف کھ این کار بزرگ با نیت . بھ کار می افتید، پاراگراف باالی نوشتۀ آقای مھرین انعکاس دارد
ً متفاوت است سوء آغاز و با طرح چنانگونۀ س با قرار دادن  -واالت کھ با روش علمی تحقیقی کامال

ثبت ، طرف مصاحبھ در موقعیت ھای دفاعی و سوق انھا برای اتھام زدن بر ھدف تعیین شده
تصرف درمتون مصاحبھ ھا؛ بھ اصطالح تکمیل ، ویدیوھا از ادعاھای تلقین شده بھ اعضای فامیل

روایات ، یختن آن مواد بی اعتبار با مجموعھ ای از شایعاتسپس آقای مھرین با آم. گردیده است
فقرات یا قسمتی از جمالت اظھار شده توسط دگران؛ درھم آمیزی ، انتخاب التقاطی جمالت، نادرست

ً متناقض بار می آیند؛ بازی ناجایز با تاریخ ھا شماره ھا و تعبیرھا و ترجمانی ، دروغ ھا کھ طبیعتا
ثور  ٧نوحھ سرایی ھای عاطفی و استناد بھ زشت کاری ھای بعد از ، رانھای نادرست از گفتار دگ



معجونی درست کرده تحت عنوان تاریخ برای نسل ، - کھ ھیچ ارتباطی با قضیۀ میوندوال ندارند  –
ھای موجود و آینده تقدیم نموده است کھ نھ تنھا در جھت براورده شدن آن آرمان کذایی در 

بلکھ در عکس آن خواننده را بھ فرسخ ھا از حقایق دورو با جانشین ، پاراگراف باال قرار ندارد
  . تاریخ را مسخ می نماید، سازی تبلیغات سیاسی بجای تاریخ

  : جناب مھرین چنین اضافھ میکند

برای شنیدن صدا ویا انتشارنوشتۀ اشخاصی کھ از ، ھنگام انتشار نبشتۀ کودتای نام نھاد، برای ما" 

بھ . ھیچ نوع ممانعتی مطرح نبود، استنطاق ھا ودستگیریھا واعدام ھا نامبرده شدایشان در جریانات 

  ." سعی نمودیم، ھمین اساس بود کھ در بازتاب نظریاتی کھ ازجوانب مختلف در اختیار ما قرار گرفت

اما کور شوم اگر جز یک . تازه دانستم کھ اختیار نشرات سایت کابل نات در دست جناب قرار دارد

ضیھ از جانب آقای علی رسول فرزند محترم امان هللا رسول کھ استفاده از گاراج منزل شان را اعترا

رد میکرد و از آقای رؤوف ملکیار تقاضای معذرت خواھی و ، از طرف مصئونیت ملی یا پولیس

تمام نوشتھ ھا ھمچون . دگر کدام نظرمخالف را خوانده توانستھ باشم، تصحیح موضوع نموده بود

زمامداری حزب ما بیانیھ ھای تائیدی در تائید بیانیۀ اساسی رھبر و پیشوا بودند؛ و ای بسا کھ  دوران

  . عین مطالب و حتی جمالت بھ تکرار می نشستند

از انتشار بخش ھای ، سایت کابل نات بعد از نشر شش بخش، حتی جواب توضیحیی کھ من نوشتم
، بھ میان آمده بود، اد و مدارک و دروغبافی ھابعدی بھ دلیل رسوایی کھ از برمال شدن جعل اسن

، نیز با آنکھ بھ انتشار نوشتھ ھای مھرین و یاران پرداختھ بود خوشھسایت انترنتی . انکار ورزید
جادۀ یک طرفھ ، بھ این ترتیب راھی کھ آقای مھرین و یارانش میروند. از نشر نوشتۀ من ابا ورزید

این گروه حق ندارند از . جانب مقابل از حق دفاع محروم باشد ای است کھ باید بال مانع بنویسند و
عدالت و عدم ، )اعالمیۀ حقوق بشر ١٨مادۀ ( آزادی بیان و عقیده، )منجملھ حق دفاع( حق

  . جانبداری سخن بگویند

  : آقای مھرین با رضایت از دست آورد پژوھشش می نویسد

ال درھنگام صبح در زندان دھمزنگ بھ قتل رسیده میوندو، چنان چی خواننده گان نیز ملتفت شده اند" 

ھر آن چی مدارک وقراین وشواھدی را کھ ، برای اثبات قتل او وبرای تردید بھ ادعای خودکشی. است

اما این نیاز برجای مانده است کھ چھرۀ شخصی کھ او را بھ قتل . انتشار دادیم، بھ دست آوردیم

  " . . .  شناسایی نشده است، رسانید



آنھا . قراین و شواھد بھ دست آورده بود انتشار داد، آنچھ آقای مھرین از مدارک! خوانندۀ عزیز بلی

ھمان ھایی بودند کھ باھم مرور شان کردیم و بھ وضاحت دریافتیم کھ ھیچ کدام آنھا نھ تنھا قتل و یا 

عیان این پژوھش را بدرفتاری با میوندوال را تائید نھ میکردند بلکھ افترا و تالش ھای مذبوحانۀ مد

در ، این مدعیان مطابق قانون و شریعت ھردو. برای اتھام زنی روی اغراض سیاسی برمال ساختند

مفتری دانستھ شده مستوجب تعقیب ، مورد کسانی کھ علیھ شان ادعای غلط و غرض آلود کرده اند

  . عدلی میباشند

نمیتوان و نباید ھمچون آقای مھرین روی حدس و گمان و یا با برداشت از خصلت حکمروایان مستبد 

برای وجود چنین شبھھ دالیل و سپس برای اثبات . حکم صادر نمود کھ میوندوال بھ قتل رسیده است

اگر چنان مدارک قوی وجود می داشت پل . مدارک و اسناد موثق علمی طرف اعتبار بھ کار اند، آن

  . پای قاتل نیز بدست می آمد

  : سر مھر آمده می نویسد در ختام کالم آقای مھرین

حتا اگرکسانی بھ این باور باشند کھ درآن ھنگام با نیت رعایت حقوق وکرامت انسانی در " 

جا یافتھ ویا جا داده شده در ماشین غلط ، در واقع پرزه ھایی بوده اند، برابرمتھمین رفتار می نمودند

یی را بھ زندان بسپارند وبھ خیانت تصمیم گرفتند کھ عده ، نظامی کھ در آن رئسا و زورمندان اش

ِ ھرنوع صدای اعتراض را بستھ بودند، متھم نمایند تمامی . نظام خود رأی واستبدادی بود، اما در

ھمان بود کھ آن نظام حد . رفتار ھا وھنجارھای دیده شده در برابرمتھمین از ھمان نظام خبر میدھند

مھ نیز صحھ گذارفرمایشات ولزوم دیدھای از پیش وبرای آنکھ محک. اقل آزادی مطبوعات رابرنتابید

ازمحول نمودن آنھا بھ محاکم غیر نظامی طفره روی شد وبا چاق نمودن ادعامبنی بر ، تعیین شده باشد

نقد ومحکومیت آن راه وروش . محکمۀ نظامی دایرگردید، وابستگی بھ پاکستان واتھام خیانت بھ وطن

حقیقت وسرنوشت قربانیان وشکنجھ دیده گان نیست ؛ بلکھ  حکومتداری تنھا خدمت بھ ضرورت بیان

  ." میتواند درسی برای حال وآیندۀ جامعۀ ما نیز باشد

درین پاراگراف آقای مھرین اندکی بھ این باور ھم شده است کھ کسانی بوده خواھند بود کھ با نیت 

ھایت دلچسپ و با اھمیت نقطۀ ن. رعایت حقوق و کرامت انسانی در برابر متھمین رفتار می نمودند

  : درین پارا گراف جایی است کھ می نویسد

وبرای آنکھ محکمھ نیز صحھ . ھمان بود کھ آن نظام حد اقل آزادی مطبوعات رابرنتابید" 

ازمحول نمودن آنھا بھ محاکم غیر نظامی طفره ، گذارفرمایشات ولزوم دیدھای از پیش تعیین شده باشد

محکمۀ نظامی ، مبنی بر وابستگی بھ پاکستان واتھام خیانت بھ وطنروی شد وبا چاق نمودن ادعا

  ." دایرگردید



درین جمالت آقای مھرین خودش تمام آن ادعاھای سابقش را کھ بار بار نوشتھ بود کھ میوندوال را بھ 

خاطری کشتند تا در محکمھ ای کھ دران نماینده گان نھادھای بین المللی و خبرنگاران خارجی ھم 

میوندوال گویا با رسوا ساختن توطئھ علیھ خود افتضاح بار می آورد؛ رد ، داشتھ میبودندحضور 

ببینید با زنده بودن میوندوال نیز سرنوشت محاکمھ بھ ھمین منوال بوده می توانست و . میکند

ھای خود و  اینجا است کھ مھرین خود ش تمامی تالش. ضرورتی برای کشتن میوندوال وجود نداشت

، را برای پذیرا گردانیدن فراورده ھای رسوای شان و برکرسی نشاندن استنتاج ھای مغرضانھ ملکیار

  . می سازد" خاکی"

نوشتۀ آقای مھرین را با اسناد و مدارک آقای داؤد ملکیار و عالوه بر آن نوشتھ ھای ، تا این جا

مطمئنم . زیر ذره بین گذاشتم در، چھ در کتاب ھا و چھ در مقالھ ھا، نویسنده گان دگر را دراین ارتباط

قرار ، کھ خوانندۀ ارجمند در روشنی کامل حقایق رویداد و رسوایی جعلیات انتشار یافتھ بھ نام تاریخ

تحلیل و نتیجھ گیری خواھم ، در آینده بھ جمع بندی، بھ خاطر درخشش بیشتر حقیقت. گرفتھ است

  . پرداخت

   

    * * *  

نامۀ نوی از پاچاگل وفادار در . میل نوشتن این بخش بھ میان آمدبعد از تک باز ھم یک انکشاف نو

در . ن معلوماتی در ارتباط کودتای میوندوال داده شده استآ سایت کابل نات بھ چاپ رسید کھ در

  : چنین نوشتھ است، مورد آنچھ مربوط بھ بازجویی از شخص میوندوال می شود

اود خان بھ وزارت امور داخلھ ھدایت داده بود کھ با این را ھم پوره خبر دارم کھ محترم محمد د" 

تحقیق دیگران را تکمیل نمایند و باز اسناد و شواھد مبنی ، رویھ ی بد نشود] میوندوال[ خود میوند

بنا برآن بھ خود میوندوال ھیچ نوع جزا داده نشده بود . برثبوت کود تا را بھ میوندوال ارائھ کنند

ائھ ی اسناد و شواھد معتبر قلم بر گرفت و بھ گونھ ی تحریری بھ رھبری وقسمی کھ فکر می شد با ار

کھ این خود کشی اش را طب عد لی و ، خودش بھ کود تا اعتراف نمود و پس از آن خودش را کشت

  ) ٣." (قت تائید نمود

نوع  از فحوای نامھ استنباط می شود کھ گویا داؤد خان از تشدد با سایر متھمین اطالع داشتھ و این

نویسندۀ نامھ بھ یقین مسئولیت صحت . پیش آمد را یا اجازه داده و یا دران مورد تجاھل نموده بود

  . معلومات ارائھ نموده اش را بر عھده گرفتھ است



درین صورت آن حدس و گمان من کھ در قسمت ب بخش نھم در ارتباط با نوشتۀ آقای حمید محتاط  

  : درانجا نوشتھ بودم. ددابراز داشتھ بودم بھ صحت می پیون

تا جایی کھ میدانم خشونت ھا با متھمین در اثر مداخلۀ چند معلوم الحالی صورت می گرفت کھ "  

ھمیشھ بھ اتاق ھای تحقیق سر میزدند و تصوری ایجاد کرده بودند کھ گویا از باال جا بھ این کار 

  ." موظف می باشند

  : در جای دگر پسانتر باز ھم نوشتھ ام

ً نوشتھ ام و بازھم مکرر میکنم کھ مواردی از شکنجھ و بدرفتاری وجود داشتھقب" اگر آن ولی ، ال
موضع ، و ھمواره در تحقیقات حضور می یافتند، وزیران مقتدر کھ اعضای کمیتھ مرکزی نیز بودند

بدترین افسر پولیس ھم جرآت نموده نمی توانست دست بھ بدرفتاری ، و برخورد سالم می داشتند
  ." زندب
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  چاپ ناروی ١٣٧٢ قوس و جدی سال ١٩٧شمارۀ مسلسل ، در جریدۀ مجاھد ولس" رد جعلیات": ع ص ازھر -١

  ٢٠١٠. ٠٩. ٠١مورخ  ١٢٧در سایت کابل نات شماره " مسئلۀ میوندوال": محتاطعبدالحمید  -٢

مورخ  ١۴٢در سایت انترنتی کابل نات شماره ، ارسالی ضیاء مجید، پاچاگل وفادار ٢٠١١فبروری  ٢٢نامۀ مورخ  -٣

  ٢٠١١اپریل  ١۶

   

  



 بخش یازدھم

   

این بخش بھ ھیچ وجھ نھ تنھا جای آن مطالعۀ . می پردازم، درین بخش بھ جمع بندی آنچھ نبشتھ آمد

بلکھ اکتفا بھ آن ، استدالل ھا و تفصیالتی را کھ با دقت ذره بینی گزارش داده شده گرفتھ نمی تواند

مراجعھ بھ اً صرف، این جمع بندی کھ بخشوار صورت گرفتھ. خواننده را ازفھم عمق حقایق باز میدارد

  . اصل متن را سھولت می بخشد

  : با طرح مسألھ و پیش کشیدن چند سوال عمده و اساسی ذیل ،در بخش نخست 

ً دست بھ کودتا میزد؟    آ یا محمد ھاشم میوندوال واقعا

ً خودکشی کرد یا کشتھ شد؟   آیا او واقعا

  چھ کسی می توانست اورا بکشد؟، اگر بھ قتل رسیده

  کی ھا و چرا انگشت اتھام را بھ سمت معینی نشانھ می گیرند؟

با ذکر پس . بھ اطالع خواننده گذاشتھ شد، داد بازجویی از میوندوال بھ اختصارچگونھ گی روی

نبود عدالت و دروغ گویی ھای پیھم ، تداوم گیر و گرفت ھای بی بنیاد، منظرتاریخی استبداد در کشور

، رژیم ھای حاکم؛ این حقیقت نمایان گردانیده شد کھ جامعھ در مجموع نسبت بھ کردار و گفتار رژیم

با نظر شک و تردید ، ھر عمل و ھر اظھار آن را حتی اگر درست ھم بوده باشد، باور گردیده بی

مؤسسات ، احزاب، از طریق رسانھ ھای آزاد( در جامعھ ای کھ فاقد نظارت ھمگانی. نگریستھ است

نظام ( و سیستم سالم پیاده سازی قانون) صیانت حقوقی و سیاسی و مجتمع مدنی بھ صورت عموم

  . مبرھن است کھ نمی شود بر اجراآت قدرت حاکمھ باور کرد، باشد) عدلی و قضایی، یامنیت

این نتیجھ ھم گرفتھ شد کھ این ناباوری بر دولت خود بخود تمام افرادی را در بر می گیرد کھ در 

دستگاه دولتی وظایفی اجراء می کنند و تشخیص مھره ھای سالمی را کھ اگر دران وجود داشتھ 

  . ا مشکل مواجھ می سازدب، باشند

باعث بروز و پخش شایعات و روایاتی ، این ناباوری ھا بر دستگاه حاکمھ و اعمال و اعالمیھ ھای آن

یا تراوش میکند و کالً ، می شود کھ از درک متفاوت شخصی یا از مواضع سیاسی یا عقیدتی



در تاریخ نگاری؛ ، توار برآنھاشایعات و نوشتھ ھای اس، اتکا بر چنین روایات. نادرست می باشنداً قسم

  . تاریخ نگار را بھ کجراھھ می برد و فاجعۀ مسخ تاریخ را بار می آورد

سوگمندانھ می بینیم کھ اگر دیروز تاریخ نگاری در راستای جانبداری : بھ این حقیقت ھم اشاره شد کھ

، خط سیاسی، ایدئولوژیامروز با تأسف در جانبداری از ، شاھان و حاکمان نگاشتھ می شد، از امیران

طرد و محکومیت غیر خودی ھا و ، کھ خود بخود مذمت . . .  مذھب و، منطقھ، زبان، حزب

در چنین حالتی تاریخ نگاری تبدیل میشود بھ وسیلھ ای برای . قرار میگیرد، دگراندیشان را دربر دارد

معوج و حتی ، کجکھ نتیجۀ آن پیش کشیدن تصویر ، تبلیغ افکارخودی و محکومیت غیر خودی

  . معکوس حقایق می باشد

بر این نقطھ نیز تأکید صورت گرفت کھ ضروری است وقتی کاوشگر و محقق در جریان تالش برای 

ھمان خبطی را کھ رژیم ، خود، دست بھ قلم میبرد، رفع اتھام ازمحکومین بیگناه و رسواساختن رژیم

اشخاصی را کھ ، محکومیت یک حاکمیت یعنی بھ خاطر. مرتکب نگردد، را با آن متھم میسازد

ھمچنان ھمان طوری کھ استبداد را بھ عدم فراھم آوری . متھم نھ گرداند، کمترین تقصیری نداشتھ اند

خود محقق و نویسنده نیز نباید حق دفاع را ازکسی کھ بر ، محکوم میکند، امکانات دفاع برای متھمین

  . بگیرد، او اتھام وارد گردیده

را پیش از پیش در برابر خود قرار  ھدفبرجستھ گردید کھ آقای مھرین در ابتدا یک  این نقطھ ھم

و سپس با ظاھر فریبندۀ ، استپرچم و ازھر داده کھ عبارت از متھم ساختن و محکوم گردانیدن 

با ، جعل رویدادھا و روایت ھای نادرست خصمانھ، با استفاده ازروش التقاطی، پژوھش عالمانھ

اھداف ، بازی نادرست با شماره ھا و تاریخ ھا و پس و پیش کردن جمالت و الفاظ، رتکرارھای مکر

  . سیاسیش را زیر پوشش تاریخ ثبت صفحات نموده است

این ادعا را ، با استفاده از ھمان فضای ناباوری بر دولت، این ھم یادداشت گردید کھ مخالفین سیاسی

تبلیغات ، بھ استھزا گرفتھ برای ایجاد شک برآن ادعا، دهکھ با میوندوال از نھایت احترام کار گرفتھ ش

  . بی پایھ و بی مایھ راه انداختند

سخن گفتھ ، از ناراحتی ھایم از خبر خودکشی میوندوال و از پیشنھادات بی نتیجھ ام برای قدیرخان

  . شد



مرگ و، سرکرده گی کودتا، اعترافات مرستیال، از شکوک وتصورات آنگاھیم در بارۀ کودتا 

میوندوال ؛ و ھمچنان از آرزومندی و تصمیمم بسر رسانیدن یک تحقیق بی مثال راستین کھ متأسفانھ 

  . با خاک یکسان شد؛ یادآوری گردید

یک برخ قابل توجھ نوشتھ ھایی کھ بر جمھوریت داؤد خان صراحت داده شده کھ  بخش دومدر آغاز 

و در  . ا.خ.د.حدر ضدیت با ، مخالفت عقیدتی، ددر فضای جنگ سر، و کودتای میوندوال پرداختھ اند

این نقطھ ھم متبارز گردانیده . عرض وجود کرده اند، چھارچوب راه اندازی تبلیغات منحرف کننده

ھره درین زمره و اولین کسی است کھ تالش کرده بھ آن  شده است کھ آقای نصیر مھرین آخرین مُ

  . ظاھر تحقیق علمی و تاریخ نویسی بدھدرنگ پژوھشگرانھ و ، اتھامات وتبلیغات سیاسی

ادعا ھای مھرین با ھمکاری داؤد ملکیار را اگر در سر تا پای نبشتھ اش بنگریم چنین خالصھ می 

  : شوند

، داؤد خان و پرچم در وابستھ گی با اتحاد شوروی قرار داشتند و اقدامات علیھ کودتای میوندوال -

  شوروی ومخالفین با آن کشور؛ عبارت بود از قلع وقمع ناوابستگان بھ

نھ دلیلی وجود دارد کھ شوروی ، چگونھ گی ھمکاری ھا و مناسبات با اتحاد شوروی توضیح گردیده

نھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان کدام منفعتی در نبود میوندوال ، خواھان از بین بردن او بوده باشد

آدم نھایت وطن دوست و ملی ، اتوریشداشت و نھ داؤد خان کھ بھ رغم خودخواھی و خصلت دیکت

  . چنین عملی را بھ خاطرارضای شوروی انجام می داد، گرا بود

  بھ وسیلۀ نکتایی خبر داده؛ اً خودکشی میوندوال راصرف ١٣٥٢میزان  ١٠روزنامۀ انیس مورخ  -

ربند کم، خودکشی توسط یک پارچۀ نیلونی لباس، در حالی کھ در ابالغیۀ منتشرۀ دولت در رسانھ ھا

  . کوت خواب و نکتائی ذکر شده است

  شکنجۀ میوندوال؛ -

ً معمول بوده و   بارھا گفتھ شده کھ سوء رفتار با متھمین در دستگاھای امنیتی کشور ما یک امر کامال

اما . بھ ھمین دلیل کسی گرفتن اعتراف را بدون بھ کاربرد بد رفتاری یا شکنجھ پذیرفتھ نھ میتواند

کسا نی ھم دران دستگاه وجود داشتند کھ صالحیت و توانایی مسلکی الزم ت کھ واقعیت مسألھ اینس
  . داشتند فنی و قانونی –با استفاده از متودھای علمی برای کشف حقایق  را



  اشتراک جناح پرچم در کودتای محمد داؤد؛ -

  . از اغالط مشھوره بوده با ارائۀ تفصیالت رد گردیده است

  : بخش سومدر  -

در بارۀ سند یافت شده از خانۀ سیف الرحمن یکباردر ھمین بخش از زبان پاچا سرباز و حکایتی  

  باردگر در بخش ھفتم از زبان پاچاگل وفادار نقل شده و تناقضات آشکاری دارد؛ 

  . با استدالل و منطق رد گردیده است

  نامۀ منسوب بھ مرستیال؛ -

  . ناباوری جدی اظھار شده است، در مورد صحتِ آن 

  ؛) داؤد ملکیار -پدر مصاحبھ کننده ( اظھارات سمت داده شدۀ سالم ملکیار -

  . توضیحاتی در رد پاره ای از ادعاھا داده شده است

  : بخش چھارمدر  -

  ھاشم خانی و داؤد خانی؛، خصوصیت ھای ذاتی رژیم ھای نادرخانی 

ا آن خصوصیت ھا و سیاست ھا با برداشت نویسنده از وجود این خصوصیت ھا توافق و ھمسویی پرچم ب 

در حالی کھ بر ھمکاری پرچم با داؤد در پیشبرد برنامۀ : از بیخ و ریشھ رد گردیده عالوه شده است کھ

پرچم توطئھ گر و دسیسھ کار نبود و بھ  مترقی کاریش تاکید شده این حقیقت نیز وضاحت داده شده کھ
  . ای ضد داؤد سھمی داشتھ استھمین دلیل نھ در کودتای داؤد و نھ پسانتر در کودت

سرکوب ھا در دھۀ سی از نیاز خارج کشوری ناشی نمی شد و گویا در عصر جمھوریت از نیازھای  -

  رھبردی شوروی ناشی گردیده؛

  . این نظر با ارائۀ تفصیالت مستدل رد گردیده است

  ؛مخالفت با مرستیال بھ خاطر باز نگھ داشتن راه ارتقا بھ مقام وزارت دفاع -



  نگرانی داؤد و نعیم از موجودیت گنجینھ ای از اطالعات نزد میوندوال؛ -

  بھ دستور داؤدخان؛، سرطان ٢٦پخش شایعات کودتا از جانب میوندوال قبل از  -

   

  سرکوب اخوانی ھا و وابستھ گی داؤد بھ شوروی؛ -

   

  . تھ گردیده اندنا وارد بودن دالیل و ادعا ھا برجس، تمام این موارد زیر بحث گرفتھ شده

  : در بخش پنجم -

جریانات بعد از داؤد را با آن موضوع تحقیقات از میوندوال در ھم می آمیزند و نابکاری ھای  

ً در آب گل آلود ، پساداؤد را دلیل بر اِعمال شکنجھ در گذشتھ در برابر میوندوال می نمایانند صرفا

  . ساختۀ شان ماھی میگیرند

  ال از جسد؛ مشاھدات خانم میوندو -

بر صحت مشاھدات اظھار ناباوری شده و معلومات علمی در بارۀ تغییراتی کھ در جسد پس از مردن 

  . تقدیم شده است، رخ میدھند

  ؛)در مصاحبھ با نورزاد( کاال بردن در شب قبل برای میوندوال -

  . وجود داشتھ اشاره شده است" شب قبل"بھ قصدی کھ در عقب اظھار 

  بعضی اشخاص بطور مشکوک در محبس؛رفت و آمد  -

ھدفگیری بد نیتانھ از نام گرفتن اشخاصی درین ارتباط و بھ خاک خوردن تیر شان با این اظھار  

  . برمال شده است، نورزاد کھ بھ ھدایت حیدر رسولی این رفت و آمدھا قطع گردیده بود

در محل واقعھ دست بھ کار و متخصصین جنایی ( در خواب بودن نورزاد حتی ھنگامی کھ عکاسان -

  شده اند؛



ھمکارانش و محافظین ھمھ در خواب بودند؛ دروازه ، منظور مدعیان این است کھ آن نورزاد بیچاره 

  . کسان مشکوکی آمده میوندوال را بھ قتل رسانیده اند، ھا و قفل ھا باز گذاشتھ شده

س ساختھ اید ومیوند وال صاحب راھم بعد از اینکھ شما بندیھا را داخل محب: در سوالی از نورزاد -

آیا . کسی در بین ساعات چھار تا ھشت صبح داخل اطاق او شده ومیوندوال را کشتھ باشد، دیده اید

  امکانش موجود است؟ 

رد دقیق و مسئوالنۀ آین ادعا در چندین جا صورت . درین سوال ھمان سوء نیت وضوح کامل دارد

  . گرفتھ است

  : بخش ششمدر 

  مرستیال؛ شکنجۀ -

شرح مبسوطی ، در جواب رسولی نوشتھ بودم ١٩٩٣کھ در سال " رد جعلیات"با نقل قسمتی از نوشتۀ 

  . داده شده است، از چگونھ گی پیش آمد و اوضاعی کھ منجر بھ اعتراف شد

  ادعای حاجی فقیر در مورد سیلی خوردنش؛ -

  . با دالیل رد شده است

  تحقیق؛قبل از شب آخر ، نبود قصد خودکشی -

شنیدن اعترافات و اعتراف خودش بھ میان نیامده ، کھ ھنوز آن مواجھھ، میزان ٨بدون شک در روز 

  . این قصد بعد ازتحقیقات شام آن روز بھ میان آمده است، قصد خودکشی نداشتھ، بود

  محمد حسن شرق ھم بھ اتاق ھای تحقیق می آمد؛ -

  . است رد گردیده، این ادعا از زبان من بھ عمل آمده

  دکتور شرق داؤدخان را قاتل میوندوال میداند؛ -

  . مھرین چنین ترجمھ نموده میتواند اً آن جملۀ شرق را صرف

  برایش گفتھ اند کھ میوندوال در یک جھارپایی خوابیده انتحار نموده؛: از زبان صدیق واحدی -



  شده باشد؛ممکن است توسط کمونیست ھا کشتھ ، وچون میوندوال یک شخصیت ملی بود -

   

اظھار تأسف شده با پرسش ھایی در ، بھ حال این مسئول درجھ یک جنایی در سطح والیت کابل

پرسیده شده کی برایش ھدایت داده بود آن حادثھ را ، رابطھ بھ مکلفیت ھا و اجراآتش مواجھ گردیده

چپ تصور می خودکشی بنمایاند؟ و حتی زمانی کھ سمت معاونیت قدیرخان را داشت و من با ھرکھ 

بازخواستی بھ عمل ، چرا اگر شبھھ ای وجود داشت، شد شامل تصفیھ شده تحت ضربھ قرار داشتیم

  نیاورد؟

   

  : روفادااز زبان در بخش ھفتم  

   

  حالت بد میوندوال و استمدادش از او؛ -

  ھدایت داؤدخان مبنی بر استرداد جسد میوندوال بھ فامیلش؛ -

  نک در ارتباط سندی کھ از منزل سیف الرحمن پیدا شده بود؛داستان آن مامور کذایی با -

بر اساس نشر ثبت . نادرستی ادعاھا برمال شده است، تمام این موارد با دقت زیر بحث گرفتھ شده

مصاحبۀ وفادارکھ بھ تفصیل بھ تحلیل گرفتھ شده و بر اساس نامۀ وی عنوانی ضیاء مجید و نوشتۀ 

  . توسط خودش رد گردیده اند، عمده ترین ادعاھا، تمفصل بعدیش نشرشده در کابل نا

از طرف داؤد ، شھادت ناحق از زبان شخص معلوم الحالی بنام ضیاء ناصری، در نھایت بخش ھفتم -

  . ملکیار منتشر شده بود کھ تحت بحث قرار داده شده است

  : بخش ھشتمدر  -

  تناقض گویی ھا در مصاحبھ ھا؛ -

  . شناسانده شده است، سمت دادن مصاحبھ ھا در جھت ھدف تغیین شده دلیل آن تحمیل دروغ گویی و



  در طول و عرض یک نظام؛، عدم پذیرش امکان موجودیت انسان ھایی با افکار و سلیقھ ھای متفاوت -

عقاید و ، موجودیت یا عضویت کارمندان در یک دستگاه بدین معنی بوده نمی تواند کھ ھمۀ شان افکار

وجدان ھرکس متعلق بھ خودش است و بھ ھمین دلیل مسئولیت . یگانھ گی بخشیده اند دلچسپی ھای شان را

بودن شماری ازکارمندان مشخص در . دوستان و ھمکاران سرایت نمی کند، فردی میباشد و بھ خانواده

بھ معنی ، خالف اراده و برای یافتن بخور نمیری در جایی قرار گرفتھ اند اً کھ اکثر، یک دستگاه فاسد

  . وافقت با تمام اعمال کارمندان و ھمکاران دگر نیستم

  برائت دھی فیض محمد است؛، قدیر نورستانی را اختیار دار اصلی دانستن -

روشن ، تفکیک وظایف و صالحیت ھا توضیح و نقش برجستۀ ق ع ژ پ در ساحۀ پولیس و امنیت

  . گردانیده شده است

امکان ندارد کھ ، ور داشت ورئیس ھیأت تحقیق ھم بوددر جریان تحقیق حضاً اما صمد ازھر کھ شخص" -

وگرفتن ژست ھای مخالفت آمیز با ، دلیل انکار از اِعمال شکنجھ. شکنجھ در غیاب او عملی شده باشد

  ؛." در چھرۀ مور نمایش میدھند، از ھمان نیاز ژست ھای حاکی است کھ مارھای دیروزینھ، شکنجھ

ده کھ جھت گیری سیاسی واستعمال کلمات ناشایست با مقام مھرین متوجھ ساختھ ش، با رد شکنجھ

  . شایستھ گی ندارد" محقق" و " استاد" ، "مورخ"

  تحقیق شبانھ تا دیر وقت؛ -

  . دالیل آن توضیح شده است

  ؛؟کار دیگری در طی روزھای تحقیق آن محبوسین وجود داشت، آیا غیر ازانجام وظایف شکنجھ آمیز -

تصور ، است یا دشنامنامھ؟ دید آقای مھرین نسبت بھ غیرخودی ھا خیلی مکدربودهآیا این نوشتن تاریخ 

  . برایش دشوار است، ھای عالی انسانی ھای سالم و متعھدبر آرمان موجودیت انسان

آیا از ، با اشاره یی بھ سال ھای پس از کودتای ثور کھ ازھر وحزب اودست بازتر درادارۀ امور یافتند -  

  "ی مخالفین وبی گناھان کاستھ شد ویا دامنۀ آن گستره تر شد؟شکنجھ وعذاب دھ



تاریخ بنویسد و بھ سال ھای بعد از کودتای ، نویسنده باز خواستھ است با لفاظی و استعمال کلمات موھن

کھ ھیچ ارتباطی با موضوع میوندوال ندارد و بدون آنکھ سھم مرا در کدام کج روشی یا تقصیر ، ثور

  . د و بھ تاخت و تازبسیار شخصی و باضمیر مفرد مخاطب می پردازدمیرو، یادآور شود

  طفره رفتن از پاسخ در ارتباط با ادعای حاجی فقیر؛ -

  چرا طفره روی از پاسخ دانستھ میشود؟، رد شدن مستدل ادعای حاجی فقیر 

  "شکنجھ گر گاھی از زبان وگاھی از چوب ومشت ولگد استفاده میکند"  -

حبت من با مرستیال و بزرگ سازی شخصیت او است کھ منتج بھ اعترافش شده اشارۀ مھرین بھ ص

  . شکنجھ تلقی میشود، در قاموس مھرین ھر آنچھ منجر بھ حصول اعتراف شود. بود

مدعی است کھ میوندول را دو بار درجریان تحقیق دیده ، صمد ازھر طی صحبت با جناب داؤود ملکیار -

  است؛

  . تصحیح شده است، ده از مرور زماناین اشتباه غیر مھم زائی

  در وزارت داخلھ معرفی شده است؛ اً میوندوال اکرم پیلوت را جدید -

این یک قسمت از ھمان شعبده بازی ھای مھرین است کھ با بازی با الفاظ و تاریخ ھا خواستھ است دسیسھ 

  . تفصیل در بخش ھشتم دیده شود. اش را بر خواننده بقبوالند

از پذیرا ساختن دستورھا و ازچیغ و فغان سخن ، وان اندک باقی مانده در جسم میوندوالمھرین از ت -

  میگوید؛

  . او میخواھد با تحریک احساسات و جلب عواطف خواننده نظرش را تحمیل نماید

  میزان؛ ٨اکرم در شب " دوبارۀ"آوردن  -

کشف ، یخ ھا راز این شعبده بازیکھ با بازنگری شماره ھا و تار، جزئی از شعبده بازی یادشده میباشد

  . شده است



آوردن شاھد شکنجھ دیده و خواھشاتی ، مشت ولگد زدن ھا، دشنام دادن ھا، او را با بیدار خوابی ھا -

ً لطف، میوندوال صاحب" چون  چند سطر بنویسید کھ ھمھ از بیدار خوابی رھایی بیابیم ورنھ ھمین بیدار  ا

  میزان نموده اند؛ ٨/  ١٥ر بھ نوشتن ورق شمارۀ وادا، خوابی است وھمین شکنجھ ھا

از کجا میداند کھ چنین رویھ پیش گرفتھ شده بود؟ جز برداشتش . باز ھم بھ تحریک عواطف پرداختھ است

، وی با کوتھ بینی ومحصور بودن درتنگنای بدبینیش. دلیل دگری در دست ندارد، از خصلت نظام مستبد

  . تصور ھم نموده نمی تواند احساس مسئولیت وجدانی را اصالً موجودیت انسان ھای باشرف و با 

بوده ، قدیرخان وخسربرۀ او عیسی نورزاد وخود داؤود، ھرچھ شده" ازھر مدعی می شود کھ مسؤول  -

  توسط کسانی کشتھ شده باشد کھ مانند بچھ گک ھا دور داؤود خان را گرفتھ بودند؛" : ویا میگوید." میتواند

  چرا انداختن مسئولیت بر دوش دگران تلقی میشود؟، ا و مسئولیت ھاتوضیح صالحیت ھ

  ورق تحقیق؛ ١٢عدم انتشار  -

  . اوراق مقدماتی تحقیق بوده اند و ھنوز اعترافی دران ھا وجود نداشتھ است اً غالب

ال کشتھ شدن او را زیر سو، می خواھد از یک طرف با کار برد کلمۀ اگر، وی با این سخنان پھلو دار"  -

اما برای این کھ ذھنیت غالب بر برداشت ھا یی را کھ او را . ببرد واز طرف دیگراز تایید قتل می گوید

وبھ این . قتل را بھ طرفداران داؤود خان پیوند می دھد، منحرف کند، قاتل میوندوال معرفی نموده اند

  ." ترتیب با این تیر خود آنان را نشانھ می گیرد

بلکھ این جناب استاد مھرین است کھ از ، گفتار باال تیر را بھ مخالفان نشانھ میگیرداین ازھر نیست کھ با 

جعل روایات و تالش ، درھم و برھم گردانیدن تاریخ ھا، پس و پیش کردن واژه ھا، طریق لفاظی ھا

برانگیختن احساسات خواننده؛ در صدد بدست آوردن شادباش ھای ھم ردیفان و یاران ایدئولوژیکش 

، ر توجیھ بھتان و اتھام ناروای قتل علیھ کسانی کھ وی در جبھۀ مخالف سیاسی شان قرار داردبخاط

  ." میباشد

، این نقطھ را نباید فراموش کرد کھ این خود مھرین است کھ ازابتدا تا انتھای ادعا نامھ ای بھ نام تاریخ

کرده اند میوندوال را  در صدد اثبات آن است کھ گویا داؤد و اعضای دولت او در مجموع فیصلھ

  . بکشند و اورا در محبس کشتند و این ازھر است کھ این ادعاھا را باطل و غیر منطقی ثابت می نماید



ورق تحقیق برمیاید کھ اعضای ھیأت تحقیق در پی تھیھ اعتراف نامھ ھای جعلی بوده  ١٢از عدم انتشار -

  اند؛

اما چرا عدم انتشار آنھا بھ . وجود نداشتھ خواھد بودیعنی چھ؟ این درست است کھ دران اوراق اعترافی 

  معنی ادعا شده گی مھرین باشد؟

نشانی منزل ، میوندوال کھ نخستین بار محمد اکرم خان را دیده، ھمانگونھ کھ در صفحات پیشین دیدیم"  -

  ؛." اکرم پیلوت از دادن پاسخ عاجز است، خودرا ازاو میپرسد

نھ در سر تا پای آن صفحات پیشین چنین مطلبی وجود دارد و نھ در اوراق  .دروغ شاخدار ھمین را گویند

  . تحقیق انعکاس دارد

  ورق این کا ررا نکرده؟  ١٣میوندوال اگر بھ رضای خود اعتراف میکرد پس چرا تا  -

آن اعتراف در اثر شکنجھ گرفتھ شده اً آیا حتم، ورق انکار و بعد ازان اعتراف میکند ١٣کسی کھ تا 

حاالت استثنایی نیز ، با آغاز تحقیق اعترافی صورت نمی گیرد بیان گردیده ؟ دالیل اینکھ معموالً است

  . تشریح گردیده اند

  میزان شده بود؛ ٨میزان بوده و آنقدر پاسی از شب گذشتھ بود کھ تاریخ  ٧ورق تحقیق  ١٧شمارۀ  -

یسندۀ زبردست و زبر زور بخاطر اما نو. را دارد ١٣٥٢. ٧. ٨بر روی خود تاریخ  اً این ورق واضح

میزان بوده و آنقدر پاسی از شب  ٧چنان وانمود میکند کھ این ، آنکھ ادعای بعدیش را بر کرسی بنشاند

توضیح شده کھ در کشور ما شب را بھ دو بخش قبل و بعد از نیمھ . میزان شده بود ٨گذشتھ بود کھ تاریخ 

  . شب تقسیم نمی کردند

میوندوال وتعیین " اعتراف " موضوع ، ین مصروفیت گردانندگان چرخ دولتمیزان بیشتر ٨روز  -

  ؛." سرنوشت او بوده است

 ٨میزان ساختھ تا برای دولتمداران فرصت بدھد کھ در  ٧را بھ ھمین خاطر  ١٧میزان در ورق  ٨آن 

. د کشتھ شودمیوندوال بای، میزان بھ رأی زنی بپردازند و تصمیم بگیرند حال کھ اعترافی در دست است

  آیا ھمھ بعد از نیمھ شب نوشتھ شده اند؟. میزان دارند ٨ھمھ تاریخ  ١٨تا  ١٣اما اوراق 



شخصی کھ در مصاحبھ ھای خویش ھرگز از خود کشی ( ،محمد عیسی نورزاد، آمر عمومی محبس -

خویش را داخل اتاق شده و کمره ھای عکاسی " ھیأت بررسی " حتا ھنگامی کھ ) میوندوال یاد نمی کند

  ؛." در خواب است، فعال می کنند

صبح فرد ویا افرادی وارد اتاق  ٣٠/٨تا ساعت  ٣٠/٤ایا نمی شود گفت کھ از حوالی ساعت "  -

  " میوندوال شده و اورا بھ قتل رسانیده اند؟

  میوندوال در محبس بھ قتل رسیده است؛ -

  تصمیم بھ قتل میوندوال بعد از اعترافش؛ -

از دروازۀ ، افسران موظف و پھره داران ھمھ در خواب بودند، مدیر محبس، مھرینمطابق بھ تیوری 

اشخاصی وارد اتاق ، دھلیزھا و اتاق ھا ھمھ باز بودند، عمومی گرفتھ تا دروازه ھای بخش ھا

یا در تمام . میوندوال شده او را کشتھ اند و پسان اورا با نکتایی در چھارپایی خوابیده غرغره کرده اند

میزان دولتمداران باھم نشستھ بر قتل میوندوال تصمیم گرفتھ اورا کشتند و اعالن نمودند کھ با  ٨ روز

  . نکتایی خودرا غرغره نموده است

  خودکشی با نکتایی و در چپرکت؛ -

باالتر از ابالغیھ ھای رسمی دولت ) ھارون. ا( دروغ پردازی پیشوای مدعیان، برای این مدعیان

، نکتایی و کلکین طفره رفتھ، پارچۀ نیلونی، ارزش دارد ازکمربند کوت خواب، امنتشره در رسانھ ھ

  . ھی بر نکتایی و چپرکت چسپیده اند

چرا چند روزی تحمل  ؟کھ او را پس از آن شب حساس بھ زودی بکشند، چھ نیازی سبب شده است -

  شود؟؛ انتقال بیابد ومحاکمۀ فرمایشی دایر" دیوان حرب"نکردند تا دوسیۀ او بھ 

بھ . با این سوالش او خود ادعای بعدیش را بھ ھیچ ضرب میزند. این سوالی است کھ من از او کرده بودم

  . خاطری کھ در محکمۀ نظامی مجالی برای علنی بودن و اشتراک خبرنگاران وجود ندارد

و ازگونھ ھای عادی جریان محاکمات ا، کھ اگرمیوندوال را محاکمھ نمایند، توطئھ گران اندیشیده بودند"  -

خبر نگاران ویا نمایندگان نھادھای بین المللی در روز ھای محاکمات حضور میابند وموضوع . نیست

پرده بیشتر از روی توطئھ وشکنجھ ، درچنان صورتی. بازتاب گسترده یی در سطح جھانی خواھد یافت

  ؛! ؟." ھا بر می افتد



  : در آثار دگران بنگریم، در بخش نھم الف 

  : غوث الدین فایق از

  تا ئید توطئۀ کودتا کھ دران مرستیال را مھرۀ اصلی دانستھ است؛ -

  پیش آمد نیک با میوندوال و اظھار رضایت و امتنان میوندوال از ھیأت تحقیق؛ -

  شکنجھ و کشتن میوندوال توسط ھیأت تحقیق؛  -

  ین قضیھ و امثال آن؛اتھامات غیر اخالقی چون اتھام سوء استفادۀ مادی پرچمی ھا از ا -

   

  : صمد غوثاز 

  حتی بیان تاریخچۀ تصمیمش ؛، تا ئید دسیسۀ کودتا از جانب میوندوال -

  کمونیست خواندن دربست وزارت داخلھ و صمد ازھرو دوستانش را مجریان قتل میوندوال دانستن؛  -

ومی ژاندارم و قوماندان عم بھ حیثثور  ٧ در" کمونیست ھا"تقرر صمد ازھر بعد از پیروزی -

  )زندان و شکنجۀ اگسا را با کرسی ق ع ژ پ اشتباه گرفتھ است( پولیس؛

  ھمدردی داؤد با میوندوال؛  -

  میوندوال توسط کمونیست ھا کشتھ شده است و خشمگین شدنش؛زود پی بردن داؤد بر این کھ  -

  : نجیم آریااز 

 با آخرین لگد قوماندان عمومی امنیھگردن میوندوال را تاب داده شکست و ، نصرهللا نام پولیس"

در بطنش خون از دھن او سرازیر گشت و چون یک مبارز وطن پرست جان ) عبدالقدیر نورستانی(

این تالش ، داکتر را آوردند تا او را باز بحال آورند، وقتیکھ میوندوال باثر آن لگد بھ کوما رفت. سپرد

برای آن بود کھ میخواستند اعتراف کاذب و جبری برای آن نبود کھ اورا از مرگ نجات دھند بلکھ 

  ." مطلوب شان را از او حاصل دارند اما او دیگر زنده نبود



نام صمد ، در رابطھ بھ این موضوع نوشتند بنا بر ضدیت ھای سیاسی و ایدیولوژیک اً آنھایی کھ بعد

  . نوشتند، ازھر را بھ جای عبدالقدیر نورستانی

. و عده ای دگرھمین کار را کرده اند مصطفی رسولی، شکور احمدزیعبدال، سید مسعود پوھنیار

تا توانستھ اند موضوع را چنان دراماتیک و مبالغھ آمیز بھ تصویر کشیده ، بعضی ازانھا چون رسولی

  . اند کھ مایۀ تھوع میگردد

  : ھارون. از ا 

  عجلۀ پرچمی ھا برای قتل میوندوال؛ -

  شکنجھ؛ -

  ھای ازھر؛جان دادنش در زیر لگد -

ِ در حالت کوما وسیلۀ کشانیدن زنبیل از زیر خانھ ھای وزارت داخلھ تا قلعۀ جدید  - بردن میوندوال

  دھمزنگ؛

  تأثر عبدالملک عبدالرحیم زی از دیدن در زنبیل کشانید نش بھ زندان ؛ -

  رادیو خودکشی را با نکتایی اعالن نموده است؛  -

تا اینجا ھمھ ادعاھایش بھ ( غرض الزام دیگران کار گرفتھ شود؛ پالن ھمین بود کھ از انتحار او بھ -

  )از جانب اخالفش بھ تکرار گرفتھ شده اند" زنبیل"استثنای 

  در پای اوراق تحقیقش مرستیال؛ امضای ازھر و نصرهللاو شکنجھ  -

  جعل سخنانی از زبان دکتور بالمکنداس؛ -

این ادعا را نیز اخالفش بھ تکرار گرفتھ ( ؛)خرمقاتل ( ارائۀ لیست دروغین از مستنطقین مرجان -

  )اند

  حکایت تقلبی از عکس ھای برھنھ مربوط بھ ارگ شاھی؛ -

  : حقشناساز 



با ، قدیر نورستانی و صمد ازھر با بکاربرد لگد و قنداق تفنگ، قتل میوندوال توسط فیض محمد -

  . استناد بر گفتار ادعا شده گی از جانب خود مرتکبین

  : و نفوذ یک گروپ مشخص کړ حسن کابا رھنمایی  عمرزیل از جنرا

مخالفت مشاورین ، نامۀ باقی مانده از میوندوال، زیرخانھ ھا، دروغ ھایش بھ شمول اتاق تحقیق

کھ این بھ دلیلی ممکن نیست ( قتل در نتیجۀ شکنجھ در اثنای تحقیق، )وجود نداشتند کھ اصالً ( شوروی

و ده ھا دروغی کھ در ارتباط ) باز گشتھ و سحری ھم خورده استکھ او صحیح و سالمت بھ محبس 

  . رسوا گردیده اند، بھ کار و اجراآت خود و یا در ارتباط با من نوشتھ است

  : و فرمایش ھمان گروپ مشخص کړ با رھنمایی حسن کا غفار فراھیاز 

  قتل میوندوال توسط ازھر با استناد بر نوشتۀ فایق؛  -

نبع مبھم مبنی بر اینکھ میوندوال را شکنجھ داده می پرسیدند کھ طبابت شوروی نقل قول از یک م -

  خوب است یا از امریکا؛

  دفن میوندوال در انبار ذغال ژاندارم و پولیس در بریکوت؛ -

  : بھ فرمایش ھمان گروپ مشخص محمد ابراھیم عطایی از

ً توسط صمد ازھر بسر کھ ، ضربات شدید بوت ھا درسر و سینھاز اثر ، میوندوالقتل  - این قتل ارادتا

  . رسید

  : محمد اعظم سیستانی از

پس از ، بھر حال پرچمیان کھ ضرب شصت عناصر اخوانی را در پوھنتون تجربھ کرده بودند"  -

کھ بر اثر استنطاق توأم با شکنجھ در وزارت داخلھ از جانب یکنفر پرچمی ( فراغت از کار میوندوال

متوجھ حریف اصلی و عمدۀ شان یعنی جمعیت ھای اسالمی برامدند و ) دجان خود را از دست دا

  ."رئیس دولت را در جھت قلع و قمع آنھا قانع یا وادار ساختند



  : از نبی عظیمی 

بھ زودی بھ تصحیح موضع سابقش ( ؛"میگویند"نسبت دادن اتھام قتل بھ صمد ازھر بھ حوالۀ  -

  ). پرداختھ معذرت خواھی نمود

، یا با روایات و الفاظ متفاوت بھ تحریر دراورده اند اً این نوشتھ ھا کھ ھمان یک ادعا را عینبھ تمام 

  . دروغ بافی ھا و جعلیات شان برمال گردانیده شده اند، تناقضات، تحت بررسی دقیق قرار داده شده

  : سلطان علی کشتمنداز  

طلبانھ با دولت او بدون توقع مقام یا در برابر داؤد و ھمکاری داو . ا.خ.د.حپالیسی جناح پرچم  -

  . انعکاس دقیق و روشن یافتھ است، و ھمچنان رد شایعات معاندین، شرکت در حکومت داری

  : محمد حسن شرق دکتوراز 

تا اطالعیۀ اول از ، کرونولوژی کودتای میوندوال از اوضاع ناآرام ساختھ شده توسط دستان مخفی -

  خره تا خودکشی میوندوال؛دستگیری و تحقیق و باآل، توطئھ

و طب عدلی پوھنتون ) قوماندان عمومی ژپ( عالوه بر اینکھ خودکشی از طرف قدیر نورستانی -

داؤدخان برای دگرجنرال غالم فاروق لوی درستیز سابق کھ بھ حیث رئیس ، کابل تائید گردیده بود

کھ . ن موضوع را بر رسی نمایدنیز وظیفھ سپرده بود تا صحت ای، محکمۀ انقالبی تعیین گردیده بود

  نتیجۀ آن بررسی نیز در تائید خودکشی بود؛

  سابقۀ تصمیم میوندوال برای کودتا در زمان صدارت موسی شفیق؛ -

  اشغال خودسرانۀ کرسی وزارت دفاع توسط خان محمد خان؛ -

  تحریکات و مداخالت پاکستان و تبلیغات مبنی بر کافر بودن داؤد خان و رفقایش؛ -

  : مصطفی رسولی از

و ازھر باھم میوندوال ) سرباز( از زبان پاچا سرباز روایت شده کھ او - با استناد بر نامۀ شخص دگر -

  !!!وقاحت ھم اندازه دارد. کشتھ اند) نھ در محبس دھمزنگ ( را در توقیف خانۀ والیت کابل



  : در قسمت ب بخش نھم

  : عصمت هللا امینی

  فاع؛اشتغال مرستیال در وزارت د -

  . بھ چالش کشیده شدن چگونھ گی اشتغالش در بخش ھای سابق تشریح گردیده است

  نامۀ ادعا شدۀ مرستیال؛ -

  . صحت آن در بخش ھای سابق مورد شک قرار داده شده است

  بجۀ شب؛ ١٢برده شدن شبانھ اش بھ غرض تحقیق بھ وزارت داخلھ بعد از ساعت  -

  . یک ادعای غلط دانستھ شده است

کھ از اعتراف بدون شکنجۀ مرستیال سخن " یکی از صاحب منصبان پر درد" ھارات اظ -

  گفتھ؛

  . این ھمان حقیقتی است کھ من ھم بیان نموده ام، با حفظ مالحظاتی

  رسانده شدن وی تا منزلش توسط ازھر؛ -

ھ امینی نماینده گی از حسن نیت نسبت ب، با در نظرداشت اینکھ رسانیدن تا خانھ وظیفۀ کسی نبوده

، با وی و شمار دگر کھ بر اساس قرابت فامیلی گرفتار گردیده بودند) ازھر( از کمک خودم. میکند

  . یادآوری شده است

  در بارۀ استرداد جسد مرستیال بھ فامیلش؛ -

  . دانستنی ھای من درین رابطھ معلومات داده شده است

یا در استخبارات وزارت داخلھ برای معرفی در بارۀ کابینۀ دوگانۀ داؤد و سخنان یک المانی کھ گو -

  اشخاص سرشناس بھ رژیم توظیف گردیده بود؛

  . تعجب و ناباوری شده است اظھار



  : عتیق هللا نایب خیل

  نقش پرچمی ھا در کودتا؛ -

  . رد گردیده است

  ؛"خطاب بھ مردم"انتقاد بر نمایش بیخبری از ھمکاری در تسوید  -

  . ھمکاری در تسوید آن تائید گردیده است، سلطان علی کشتمندبا استناد بر نوشتۀ محترم 

  امکانات ارتباط با بیرون زندان ؛ -

  . دشواری ھا و امکانات آن توضیح گردیده اند

  سوال امکان خود کشی رغم آن مراقبت ھای جدی در زندان؛ -

  . چگونھ گی احتمال آن بیان گردیده است

  ادعای قتل ھای دستجمعی؛ -

  . اشاره شده است، دل و بھ چالش کشیدن آن از جانب محترم خلیل هللا سکندریبھ رد مست

  تلفون ھای صحرایی و بھ کارگیری آنھا بھ مثابۀ وسایل شکنجھ؛ -

  . درھر زمان و از طرف ھر رژیمی تقبیح و محکوم گردیده است، استعمال آن در شکنجھ

  : احسان لمر

  ھ خاطر خطابۀ جذابش؛اعطای دکتورای افتخاری برای میوندوال ب -

  . رو ی پروسیجر اعطای دکتورای افتخاری مکث شده است

جاه ، اتحاد شوروی، خانوادۀ حکمران( قرار داده بودند" تحت حملھ و ضربھ"جھاتی کھ میوندوال را  -

  ؛ )امریکا و دستگاه استخباراتیش، . . .  طلبان و منافقین

  . کر گردیده اندذ، دالیل عدم موافقت بودن با این برداشت ھا



  مخالفت شوروی با میوندوال بھ علت سوسیال دموکرات بودنش؛ -

  . عدم موافقت نشان داده شده است

میوندوال چھره شناختھ شده ملی و بین المللی بود و مشاورین شوروی " : استناد بر ادعای عمرزی -

  ؛"تا آخر . . .  ھم در ضدیت او قرارداشتند

گویا میوندوال را با غل و زنجیر نزد داؤدخان بردند و درانجا داؤد و نقل قولش از رسولی کھ  -

  ؛ . . .  گذشتھ گانش را خاین خطاب نمود

  . انگشت انتقاد گذاشتھ شده است، بر ھردو نقل قول باال

نقل قول از احمدشاه کریم علومی کھ گویا وحید عبدهللا الفیده کھ میوندوال را با لگد زده  -

  است؛

  . ک خوانده شده استجعلی و مضح

  ؛"مجبور میسازند کھ آنچھ را مستنطقین میخواھند بنویسد)میوندوال را( اما بعداً " -

  . این نظرش زیر سوال برده شده است

  کوتاه و مختصر نویسی ناشی ازناتوانی جسمی؛ -

  . مختصر نویسی نھ ناشی از ناتوانی جسمی بلکھ از درایت میوندوال بود

  نظامی برای انجام کودتا؛ ضرورت داشتن قطعۀ -

تائید این ضرورت و رد این ضرورت کھ سرکرده یا رھبر آن حرکت خودش یک قطعۀ نظامی داشتھ 

  . باشد

حدس و ، بیطرفی و دوری از حب و بغض، امانت کاری، تاکید آقای لمربر روش متکی بر اسناد -

  ن و غیره در تاریخ نگاری؛توھی، عقده ھای شخصی، قرینھ سازی یا تخیالت ذھنی، آوازه، گمان

کار علمی و تحقیق در مجرای درست و اصولی قرار گرفتھ نتایج  دران صورتاین نظر تائید گردیده ابراز عقیده گردیده کھ 

  . ملموس بار می آورد



  . مظالم و بیدادگری ھای رژیم ھای حاکم در طول تاریخ کشور -

  ن احساس استبدادستیزی ویو ستود، ابراز موافقت و ھمنوایی با درک و موضعش

  : عبدالحمید محتاط

در حالی کھ ازمعلوم . باند خطرناکی از افسران پولیس کھ گویا بھ جان متھمین انداختھ شده بودند -

یادی نشده ، بھ منظور وارد آوردن فشار در اتاق ھای تحقیق حاضری می دادند اً الحاالنی کھ صرف

  است؛

  ؛)وجود خارجی نداشتند کھ اصالً ( کنجھ ھا درانتاکاوی ھا و زندانی شدن ھا و ش -

  تمثیل وضع شکنجۀ مرستیال؛ -

  گفتن از طرف میوندوال؛" بلی چنین است"تقاضای ختم تحقیق بعد از  -

 وحشت سرا و چھره ھای ھیبت ناک کسانی کھ دگر در قید حیات نیستند و بعضی شان اصالً  -

  عضویت ھیأت ھای تحقیق را ھم نداشتند؛ 

  کشی با یک دستمال؛خود -

با ارائۀ دالیل از محترم محتاط خواستھ شده روی ادعاھای باالیش تجدید نظر و در بارۀ ادعای بعدیش 

معلومات ، از جزئیات زیاد قضیھ اطالع داردکھ احتماالً ، بھ مثابۀ عضو کمیتھ مرکزی و عضو کابینھ

  . ارائھ نماید

 نماند پنھان بیشتر، بود گرفتھ قدیرصورت توسط داود اربدستور سرد مستقیما کھ میوندوال قتل اما"  -

 را شورویھا باشند توانستھ تا و کردند حوالھ پرچمی ھا یعنی خود سیاسی رقبای بھ تروراورا وشایعھ

  ." سازند نیزدخیل

یک قسمت نظر آقای محتاط تائید گردیده معلومات داده شده کھ بھ استخبارات وزارت داخلھ وظیفھ 

  .بود تا علیھ ازھر و پرچم تبلیغات و افتراآت راه اندازندسپرده شده 



  : حیدر اختر

  ؛"اظھار داشتھ بود کھ من درقضیھ ھاشم میوند وال ھیچ گونھ دخالیتی نداشتم"ازھر  -

  . از او بلگۀ اثبات خواستھ شده است

  جمع آوری دشنامنامھ ھای ضد من بھ نام اسناد قتل میوندوال؛ -

شناسانده شده ، ھای تبلیغاتی کھ اورا از اتھام راجع شده تبرئھ نموده نمی توانستند ماھیت آن دشنامنامھ

  . است

  : نادر عمر

  خطاب دزدان چراغ بھ دست ؛ -

  . دزدان چراغ بھ دست برای عمر و اختر معرفی شده اند

  : عبدالقادر قاضی

  ضدیت پرچمی ھا با تقرر مرستیال در وزارت دفاع؛ -

اما نھ بھ ، )ا -خان محمدخان وعبدالرزاق خان، میوندوال( اشخاص مذکورترتیب مجالس توسط  -

  ؛ "چطور داؤدخان را ازعواقب وضع ملتفت سازند"بلکھ بھ منظور رھیابی اینکھ ، منظور طرح کودتا

بھ دلیل نبودن شان در ، قرار داشتن شخصیت ھای مذکور تحت تعقیب جدی دستگاه جاسوسی دولت -

این نظراز جانب مھرین بدون ذکرمأخذ اقتباس شده ( ،ا و خلقی ھا و کودتاچیانزد و بند با پرچمی ھ

  ؛ )است

  سد راه ھای رسیدن بھ رئیس جمھور توسط پرچمی ھا ؛ -

  . روی ادعا ھا بھ تفصیل بحث شده رد گردیده اند

  : دالیل اتھام علیھ ازھر در نوشتۀ قاضی -



دلیل  . . .  سط آغای عبدالصمد ازھر وانمود می سازندشھادت جناب میوندوال را مردم افغانستان تو"  -

  ." عمده نزد مردم قتل وی متصل بعد از اعترافات مختصر اجباری صورت گرفتھ است

کدام مردم افغانستان چنین قضاوت داشتھ اند؟ آیا ھمین چند سیاست باز قلم بدست کھ در طول سال ھا 

  مردم افغانستان اند؟، رسوخ دھند کوشیده اند اتھامات ناروا را پخش و در اذھان

باید قتل اً حتم، چرا مرگی کھ بعد از اعتراف اتفاق افتاده –از کجا دانست کھ اعتراف اجباری بود؟ 

  بوده باشد؟

و برتری او از نگاه ) باید درجھ سوم می گفت( صالحیت درجھ دوم ازھر بعد از وزیر وقوماندان -

  دانش و تجربھ نسبت بھ آن دو؛

  . ھمین است، ل بھ کار استاگر دلی

ً می نویسد کھ ھیئت تحقیق را رھبری و ھدایت می داد"  - پس قتل جناب . چنانچھ خودش صریحا

  ." از نظر آغای عبدالصمد ازھر پوشیده نیست، میوندوال چون در اثنای تحقیق صورت گرفتھ است

تا بعد  یق صورت گرفتھ است؟میوندوال در اثنای تحق کھ قتل اما معلوم نیست از کجا مکاشفھ فرمود

  . ازان ازھر را بچسپیم کھ قاتلش را بنمایاند

ً انتحار بود یا قتل" چون ازھر نوشتھ است  - ً نھ میدانم کھ آیا این حادثھ واقعا این " من تا کنون دقیقا

  ." توضیح قضیھ را بدون شک از انتحار بھ قتل می کشاند

قضیھ قتل بوده و در جریان تحقیق صورت گرفتھ و عدم وی نتیجھ میگیرد کھ ، در تفصیل آن نوشتھ

  !!!این ھم می شود دلیل. یقین رئیس ھیأت تحقیق را اعتراف ضمنی بھ قتل میوندوال میداند

ً تا از متھم سوال نشود جواب مفھومی ندارد"  - وقتا کھ اعتراف در بین آمد ضرورت بھ سوال ، قاعدتا

  "نمی شود

یالت مربوط بھ وضعی کھ دران اعتراف بدون سوال صورت گرفتھ را آقای قاضی گویی کھ آن تفص 

وی جواب بدون سوال را بی مفھوم و تحقیق را آنقدر . نخوانده بھ جوااب نوشتۀ من پرداختھ است

  . بسیط می پندارد کھ یک اعتراف برایش ھمھ چیز بوده با بدست آوردن آن تحقیق خاتمھ می پذیرد



در دین اسالم گناه کبیره بوده و ) قتل نفس( و آگاه از اینکھ انتحار یک شخص عالم بدین اسالم" -

چطوربا فھم ھمھ خطرات اخروی دست بھ ، عامل آن ھیچ گاه بخشوده نمی شود و جنازه او روا نیست

  ؛)بدون ذکر مأخذ اقتباس شده است، این نظریھ از طرف آقای مھرین( "انتحار می زند؟ 

  . آقای قاضی ھمنظری ابراز شده است این یگانھ نقطھ ای است کھ با

میوندوال با فصاحت و بالغتش در محکمھ توطئھ را بر مال می ساخت و دار و دستۀ پرچمی ھا  -

این نظریھ از ( .بھ ھمین خاطرمصلحت دیدند قبل از تکمیل تحقیقات او را ازبین ببرند. رسوا می شد
  ؛)بدون ذکر مأخذ اقتباس شده است، طرف آقای مھرین

  . ین امکان در محکمۀ نظامی بھ شریکانش کجا میسربود کھ بھ وی می شدا

میوندوال بھ قول و مفکوره آغای ازھر و نظام بر سر اقتداری کھ وی مامور عالی رتبھ آنست " -

گویا برای برانداختن نظام دست بھ کودتا زده بود در ھیچ یک نظام ، دشمن ایشان شمرده می شود

سی دنیا ھم با چنین اشخاص چنان لطفی کھ آغای ازھر متذکر شده اند با وحتی رژیم ھای دموکرا

ً نمی شود چھ رسد بھ نظام دکتاتوری یی کھ کمونیست ھا بران مسلط ، دشمنان نظام بر سر قدرت ابدا

  ؛)این نظریھ از جانب آقای مھرین بدون ذکر مأخذ اقتباس شده است." (بودند

ذھنیت والیانھ و قاضیانھ اش چنان زھرآلود است کھ . ی بیندآقای قاضی جھان را در آئینۀ خودش م

ً ھر انسانی باید  ً تصور این کھ در جھان نھ تنھا انسان ھای شریف وجود دارند بلکھ اصوال اصال

بھ این پندار است کھ در ھیچ نظام و حتی رژیم  اً اگر قاضی واقع. برایش ناممکن است، شریف باشد

با دشمنان نظام ، چنان لطفی کھ آغای ازھر متذکر شده اند ین اشخاصھای دموکراسی دنیا ھم با چن

  ! پس اینھمھ سروصدا بھ راه انداختن برای چیست؟، صورت نمی گیرد، سرقدرت

  ؛"سال مظالم و فجایع کمونیست ھا بر مردم افغانستان روا داشتھ شد١٤"  -

برای مغشوش ساختن اذھان بھ  اً درخت ھا در کجا؟ اختالط موضوعات و زمانھ ھا قصد، ده در کجا

  . میان آورده میشود

  . داستان متناقض ملک و پسرش -

درین جا لب لباب آن داستان طوالنی با فشرده گی . این موضوع بھ تفصیل بھ حالجی گرفتھ شده است

  : تام تقدیم میگردد



را  سیاسی سینبردن و آوردن محبوبوده وظیفۀ  ھمکار ھیأت تحقیق ١شماره در ادعانامۀ پسر ملک  

ًدرتحقیقات ھا ھم می بود، عھده دار وی . کھ درین صورت او حاضرباش من بوده نمی توانست، واکثرا

وزارت داخلھ در اثر شکنجھ ) ا -تصوری( ادعا کرده کھ میوندوال در اثنای تحقیق در زیرخانھ ھای

حاضرباش و شخص  یکباره گی در جامۀبھ  ٢ھمین پسر ملک در ادعانامۀ شماره . کشتھ شده است

ً دران ( بدون آنکھ کس خبر شود نزد میوندوال، میرود محبسبا من بھ ، مورد اعتماد من درمیاید کھ منطقا

اورا درعقب دروازه گذاشتھ بھ داخل ، میرویم) اتاق شان مقفول و دارای نگھبان بوده، مرحلۀ تحقیق

بھ او توصیھ میکنم از آمدن من بھ ، وماز اتاق خارج می ش، تحت لت و کوب میوندوال را میکشم، میروم

بازھم کسی مارا نھ می بیند و با ھم بھ ، با ھم از محبس خارج می شویم. آنجا بھ کس چیزی نگوید

ً . وزارت داخلھ میرویم تنھا و دزدانھ بھ محبس رفتھ بودم و باچشم بندیی ، منظور کشتنبھ یعنی من صرفا

تا مؤظفین ومدیر محبس ، دھلیزھا و اتاق ھا، دروازۀ عمومی کھ داشتم ھیچ یک ازدربانان وپھره داران

ً بھ تعقیب آن حتم. ھیچ کس خبر نھ شده بودند . را بھ آنجا فرستاده بودم تا اورا حلق آویز کنند جن ھا ا

از احتمال آمدن کسانی ، آیااین عین ھمان ادعایی نیست کھ آقای داؤد ملکیاردر مصاحبھ با عیسی نورزاد

پرسیده بود و در بخش ھشتم نوشتۀ آقای مھرین نیزبر آن ، صبح وکشتن میوندوال ٣٠: ٨و  ٣٠: ٤میان 

  اتکا شده است؟

ً با محبس نھ سروکاری داشتم و نھ وقتش را داشتم شوق نمایش ، زدن این بھ ھرجایی سر. من اصال

  . راضی بود نھ از من دوجود چند تا از خو حضور و

  : در بخش دھم

  ھای دموکراتیک در جریان محاکمھ؛ ضرورت رعایت نورم -

  . مورد تائید و تاکید بنده بوده است

  برائت ذمھ بھ مثابۀ یک اصل عمده؛ -

در مقام نقض صریح آن قرار  یک اصل مسلم قانونی است ولی با تأسف کھ مھرین و ھمقطارانش عمالً 

  . دارند

  ت؛عدم موجودیت قانونی کھ بایست بر مبنای آن محاکمھ صورت می گرف -

  . وجود قوانین مرعی االجرا بھ اطالع آقای مھرین رسانیده شده است



  گواه صادق؛ اھمیت مدرک وسند ثقھ و -

، ھیچ مصاحبۀ دایرکت شده، ھیچ سند ساختھ گی، اما ھیچ جعل. متود تحقیق علمی ھمین ھا را می طلبد

آنچھ بر آن ھا مھرین . ودسند یا گواه شمرده ش، ھیچ روایت خودساختھ و ھیچ شایعھ نمی تواند مدرک

  . استناد کرده ھمین ھا اند کھ چیزی بیش از توھین بھ تاریخ نویسی نیست

  تاریخ را ھمواره فاتحان بھ نفع خود نوشتھ اند؛ -

اما خود وی وامثالش از ھمان ھایی استند کھ در تقالی . با این برداشت مھرین ابراز ھمنوایی شده است

بدون . شکست خورده است تاریخ فاتحان را می نویسند اً خواھی کھ موقتجعل تاریخ بر ضد چپ عدالت 
با تفکیک دوران ھای دست آورد و ، شک تاریخ بعد از فاتحان امروزی مقام شامخ جنبش چپ را

  . درخشش تام بھ نمایش خواھد گذاشت با، اشتباه؛ بر تارک تحوالت و دگرگونی ھای دورا نساز

  در محکمھ رسوایی برپا میکرد و بھ ھمین خاطر اورا کشتند؛، اگر میوندوال زنده میبود -

حتی سرو . قضیھ بنام کودتای میوندوال مطرح بود، در بود و نبود میوند وال. قضیھ ھمان یکی بود

ً توجھ بیشتر جھانیان را جلب میکرد و باید در نبود او خبرنگاران و  صدای مرگ او در زندان منطقا

در بود او ھم ھمین گونھ  اً اما دیدیم کھ چنین نشد و یقین. حضور می یافتند نھادھای بین المللی زیادی

کمتر حرفی در مورد یا در ضدیت ، اگر او زنده میبود و ھمچون دگران محاکمھ و اعدام می شد. میبود

  . دولت گفتھ می شد تا این کھ او در زندان بمیرد یا کشتھ شود

  بداد داؤد خانی؛نکوھش نظام ھای استبدادی بھ شمول است -

، ھمراھی در این نکوھش و تأکید برمحکومیت ھرنوع جرم و جنایت در ھر نظامی کھ واقع شده باشد

او ضدملی نبود و از دل و جان : در مورد داؤد خان این نظرعرضھ گردیده کھ. ابراز گردیده است

د کھ حاضر نبود افتخار اما آنقدر جاه طلب بو، خواستار انکشافات اقتصادی و اجتماعی در کشور بود

حاضر نبود از . ھر قدمی بھ پیش باید مھر و نشان داؤد خانی داشتھ می بود. انکشاف را با کسی تقسیم کند

ھمین خصلت کافی بود اورا خود رأی و مستبد . مبتکرتریا خوشنام تر را تحمل نماید، خود ھوشیارتر

  . گرداند

یقی انجام داده و دران توانستھ ظالم و مظلوم را از ھم ستایش از کار خودش کھ گویا کار بزرگ تحق -

  تفکیک نماید؛



تاریخ نویسی ھای . نام تحقیق را بر چنین تبلیغات ناروای سیاسی گذاشتن بدنام ساختن تحقیق میباشد

سرکاری را من نیز محکوم نموده ھمانقدر فاقد ارزش میدانم کھ تاریخ نگاری جانبدارانھ و ملھم از حب و 

  . ای ایدئولوژیک رابغض ھ

  بزرگ نمایی اھمیت کار سترگی کھ ملکیار انجام داده؛ -

  . در یک جمع بندی فشرده افشا و رسوا گردیده است، ماھیت دسیسھ آمیز این کار سترگ

  موقع انتشاردادن برای نظرات مخالف؛بیطرفی و  -

و عدم " کابل نات"در  توقف انتشار بخش ھای بعد از بخش ششم این نوشتھ ام، این ادعا رد شده

  . مثال داده شده است" خوشھ"انتشار کلی آن در 

برای اثبات قتل او وبرای تردید بھ . میوندوال درھنگام صبح در زندان دھمزنگ بھ قتل رسیده است -

  انتشار دادیم؛، ھر آن چی مدارک وقراین وشواھدی را کھ بھ دست آوردیم، ادعای خودکشی

ھد مھرین از بام افتاده و روی حدس و گمان و یا با برداشت از خصلت طشت رسوایی قراین و شوا

حکمروایان مستبد ھم نمیتوان و نباید ھمچون آقای مھرین حکم صادر نمود کھ میوندوال بھ قتل رسیده 

مدارک و اسناد موثق علمی طرف اعتبار بھ ، برای وجود چنین شبھھ دالیل و سپس برای اثبات آن. است

  . چنان مدارک قوی وجود می داشت پل پای قاتل نیز بدست می آمد اگر. کار اند

  . متھمین را در محکمۀ نظامی بھ محاکمھ سپرد، دولت بھ خاطر طفره رفتن از محکمۀ علنی -

وی پیوستھ ادعا کرده میرفت کھ میوندوال را بھ . بھ باد فنا داد، با این توضیحش تمام آنچھ را بنا کرده بود

این . خود را نجات دھند، در محکمھ راه می انداخت از سرو صدا یی کھ احتماالً  خاطری کشتند کھ

  . محکمۀ در بستۀ نظامی در حالت زنده ماندن میوندوال ھم در انتظارش بود

  : ٢٠١١اپریل ، ١٤٢در کابل نات شماره  نامۀمفصل پاچاگل وفاداراز

رت امور داخلھ ھدایت داده بود کھ با خود این را ھم پوره خبر دارم کھ محترم محمد داود خان بھ وزا"

تحقیق دیگران را تکمیل نمایند و باز اسناد و شواھد مبنی برثبوت ، رویھ ی بد نشود] میوند وال [ میوند

بنا برآن بھ خود میوندوال ھیچ نوع جزا داده نشده بود وقسمی کھ فکر . کود تا را بھ میوندوال ارائھ کنند

و شواھد معتبر قلم بر گرفت و بھ گونھ ی تحریری بھ رھبری خودش بھ کود تا می شد با ارائھ ی اسناد 

  ." کھ این خود کشی اش را طب عد لی و قت تائید نمود، اعتراف نمود و پس از آن خودش را کشت



از فحوای نامھ استنباط می شود کھ گویا داؤد خان از تشدد با سایر متھمین اطالع داشتھ و این نوع پیش 

نویسندۀ نامھ بھ یقین مسئولیت صحت معلومات . یا اجازه داده و یا دران مورد تجاھل نموده بودآمد را 

  . ارائھ نموده اش را بر عھده گرفتھ است

درین صورت آن حدس و گمان من کھ در قسمت ب بخش نھم در ارتباط با نوشتۀ آقای حمید محتاط  

  : بودم درانجا نوشتھ. ابراز داشتھ بودم بھ صحت می پیوندد

در اثر مداخلۀ چند معلوم الحالی صورت می گرفت کھ  متھمینتا جایی کھ میدانم خشونت ھا با  " 

ھمیشھ بھ اتاق ھای تحقیق سر میزدند و تصوری ایجاد کرده بودند کھ گویا از باال جا بھ این کار 

  ." باشندموظف می 

  : در جای دگر پسانتر باز ھم نوشتھ ام

ً نوشتھ ام و "  اگر آن وزیران ولی ، بازھم مکرر میکنم کھ مواردی از شکنجھ و بدرفتاری وجود داشتھقبال
موضع و برخورد ، و ھمواره در تحقیقات حضور می یافتند، نیز بودند مرکزیمقتدر کھ اعضای کمیتھ 

  ." بدترین افسر پولیس ھم جرآت نموده نمی توانست دست بھ بدرفتاری بزند، سالم می داشتند

بھ غرض تداعی سرسری آنچھ نبشتھ  اً این بخش عمدت، ی کھ در ابتدای این بخش تذکر داده شدهھمان طور

در بخش بعدی بھ نتیجھ گیری ھا و . گرد آوری شده است، آمده و بھ منظور تسھیل مراجعھ بھ اصل متن

  . پاسخ بھ پرسش ھای مطرح شده پرداختھ میشود

ھشتم و دھم و ادعانامھ ھای عبداقادر قاضی را در قسمت پیشنھاد میکنم خواننده گان ارجمند بخش ھای 

  . با دقت بازخوانی نمایند، ب بخش نھم این نوشتار
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خدمت ، کاپی اوراق منتشر شده از تحقیق میوندوال را باذکر شماره و تاریخ، سھیل مراجعھخاطر ت بھ

  : خواننده گان ارجمند تقدیم می نمایم

   

   ١٣ورق شماره          !شاغلی میوندوال

جوابات قبلی شما پرسیده میشود اگر دید و وادید ومالقات شما با صاحب منصبان خورد رتبھ  با استفاده از

ً ممکن در روشن شدن حقایق موضوع توضیحات الزم ارائھ نمائیدوعا   . لی رتبھ برویت شواھد ثابت شود بعدا

  ١٣٥٢/  ٧/  ٥ اعضای ھیأت تحقیق تاریخ

  ! محترما

شما پیشتر در باره دو نفر یعنی مرستیال و عبدالرزاق خان پرسان کردید و من جواب دادم کھ با آنھا ارتباطی 

کسی دیگری ھم مورد نظر شما باشد سوال کنید بشما معلوم است کھ بمن توصیھ شد توسط نداشتھ ام اگر کدام 

دو پیغام کھ من پاسپورت گرفتھ و خارج بروم من ازین قضایا خبرنداشتم وحسب وعده رئیس صاحب دولت 

من بھ من منتظر بودم کھ سھمی در ھمکاری با رژیم جدید بگیرم ولی اکنون برای من دسیسھ ایجاد شده است 

قضاوت وحق بینی شما عقیده دارم کھ میتوانید حقیقت را دریابید کھ نام من بھ ناحق درین موضوعیکھ نمیدانم 

  امضاء میوندوال.           چگونھ است پیچانیده میشود

  ١٤ورق شماره         !شاغلی میوندوال

ً خود شما اظھار داشتید کھ دالیل کافی غرض اثبات علیھ  شما موجود است و عالوه نمودید کھ طوریکھ شفاھا

با اینکھ محمد اکرم پیلوت را کھ دارای تمام صفات مکمل شھادت بود استماع نمودید کھ اگر شھادت یک تن 

دیگر از رفقا متھم خود را استماع نمائید اینک بھ اثرخواستھ شما حاضر است و شما باید تحریر نمائید کھ این 

کمھ ارائھ نکرده بلکھ از آرزوی خود شما است بھ این اساس باید سند موضوع را بھ تلقین خویش در مح

  . ١٣٥٢/ ٧/  ٨امضای ھیأت تحقیق . تحریری در زمینھ تحریر نمائید

  ! محترما

چون شما فرمودید کھ از اشخاص متھم شھادتی علیھ من موجود است و میتوانید آنرا بمن بشنوانید من بھ 

.  عتراضی ندارم و در محکمھ اعتراضی ندارم چونکھ خواھش خود من بودشنیدن آواز ثبت شده این شھادت ا

   ١٣٥٢/  ٧/  ٨امضای میوندوال           . 

   ١٥ورق شماره          !ھیات محترم تحقیق



قراریکھ درچند شب تحقیق اظھار فرمودید کھ دالیل زیادی علیھ من وجود دارد و شواھد ھم موجود است کھ 

س ترتیب نموده بودم کھ در آن یک عده اشخاص موجود بوده اند و در آن توطئھ علیھ من در خانھ خود مجل

  . رژیم چیده شده است من اعتراف میکنم کھ در ترتیب چنین مجلس مرتکب اشتباه بزرگی شده ام

  . ١٣٥٢/  ٧/  ٨امضای میوندوال 

  ١٦ورق شماره         !شاغلی میوندوال

نموده اید کھ در مجلسی کھ علیھ رژیم جمھوری افغانستان در منزل شما قراریکھ شما در جواب خویش تحریر 

اشخاصی را کھ درین مجلس توطئھ علیھ رژیم جمھوری تحت . تشکیل شده بود مرتکب اشتباه شده بودید

ً معرفی کنید   ٨/٧/١٣٥٢امضاء ھیأت تحقیق .   رھبری شما تشکیل شده بود رسما

  ! محترما

، انھ اعترافیھ نوشتھ ام چنانچھ در تحقیقات معلوم شده است خان محمد خاندرین مجلس کھ در ورق جداگ 

  امضای میوندوال    . عبدالرزاق خان و محمد اکرم پیلوت میباشد

  ١٦ورق شماره بازھم         !شاغلی میوندوال

ً واضح سازید کھ این سھ نفر چھ کاره اند و از  چھ وقت بھ  شما از سھ نفر در جواب خویش نامبرده اید لطفا

  اوشان معرفت و آشنائی دارید؟

  امضای ھیأت تحقیق      ١٣٥٢/  ٧/ ٨ 

  ! محترما

  ً معرفت و آشنائی خود را با خان محمد خان و عبدالرزاق خان در اوراق گذشتھ گفتھ ام و محمد اکرم را جدیدا

رزاق خان ھمان خان محمد خان ھمان خان محمد خان مرستیال و عبدال، در چند شب گذشتھ معرفی شدم

  امضای میوندوال.        قوماندان سابقھ است

  ١٧ورق شماره          !شاغلی میوندوال

  : وقتیکھ شما بشمول این سھ نفر رفیق خویش ھریک

  پیلوت  اکرم ـ محمد ٣. ـ عبدالرزاق خان قوماندان ھوائی ٢. ـ خان محمد خان مرستیال ١ 



روی کدام موضوعات و بھ چھ ، ھوری افغانستان دایر کرده بودیددر خانھ خویش مجلس توطئھ علیھ رژیم جم

ً جریان را مفصل تحریر نمائید. تفضیل با آنھا صحبت کردید    ١٣٥٢/  ٧/ ٨امضای ھیأت تحقیق . لطفا

  ! محترما

درین مجلس انتقاداتی راجع بھ رژیم جمھوری صورت گرفت و اشخاص حاضر اظھارداشتند کھ بھ یک اقدام  

  میوندوال  یامضا          بزنیم کودتا دست

  ١٨ورق شماره          !شاغلی میوندوال

قراریکھ درسوال قبلی از شما پرسیده شد کھ ترتیب پالن و صورت عملی شدن کودتا را با صحبت کھ بین 

سعی ورزید تا گفتار ھرکدام از . شما ورفقاء ھمدست و شریک شما صورت گرفت طور مفصل بیان دارید

  .بخاطر خویش آورید ھمچنان صحبت کھ ازطرف شما درزمینھ صورت گرفتھ تفصیل دھیدرفقا را 

  ١٣٥٢/  ٧/  ٨امضای ھیئات 

  ! محترما

ھر یک آنھا در باره مسلک خود سخن میزدند و از نقطھ نظر مسلک تشریح مینمودند تفصیل حرف شان بیادم 

. اق از قوای ھوایی صحبت کردندنیست مکرر اینکھ خان محمد خان آمادگی قوای زمینی و عبدالرز

  میوندوال امضاء



  بخش دوازدھم و پایانی

 

  نتیجھ گیری

 

 :طرح مسألھ

محمدھاشم میوندوال صدر اعظم سابق افغانستان کھ با شماری از یارانش بھ اتھام توطئۀ کودتا 

در  ١٣۵٢میزان  ٩میزان، در سحرگاه  ٨بازداشت گردیده بود، بعد از اعترافش در شبانگاه روز 

این واقعھ بنا بر شناخت تاریخی مردم از خصلت نظام ھای . محبس دھمزنگ دست بھ انتحار زد

. ا.خ.د.سالھا بعد سیاست بازانی کھ در مخالفت با ح. استبدادی، مورد شک اذھان عامھ قرار گرفت

ً حزب وطن( ً علیھ جناح پرچم ) بعدا و شخص قلم برداشتھ بودند، آن حادثھ را علیھ آن حزب، خاصتا

 .خودم کھ رئیس ھیأت تحقیق میوندوال بودم، طرف استفاده و تبلیغ قرار دادند

 :کرونولوژی مختصر

عالوه بر این کھ من خودم شاھد زندۀ ماجرا بودم، مطابق بھ معلوماتی کھ دکتور محمد حسن شرق، 

ه، عبدالحمید عبدالصمد غوث، غوث الدین فایق، پاچاگل وفادار، میر محمد صدیق فرھنگ، لویی دوپر

و عده ای دگر، در تائید توطئھ ارائھ داشتھ اند، محمد ھاشم میوندوال با دو تن از  . . .  محتاط،

خان محمد خان معروف بھ مرستیال و عبدالرزاق خان قوماندان عمومی سابق قوا و  -ھمراھانش

عترافات مولوی سیف مدافعۀ ھوایی، بر بنیاد اطالعات و تعقیبات، و بالخصوص بعد از دستگیری و ا

الرحمن وکیل سابق ولسوالی نازیان لویھ ولسوالی شنواردر ولسی جرگھ، بھ اتھام توطئۀ کودتا دستگیر 

. اعالم داشت) خ١٣۵٢سنبلۀ  ٢٩(سنبلۀ دولت، تاریخ بازداشت را روز پنجشنبھ  ٣١ابالغیۀ . گردیدند

ً بر بنیاد اعترافات مولوی سیف الر ًعمدتا  .حمن و مرستیال، گرفتار گردیدندشمار دگر نیز بعدا

مفصل ترین و مشرح ترین اعتراف . بنا بر حلول ماه صیام، تحقیقات از متھمین شبانھ بھ عمل می آمد

 .از مرستیال و در درجۀ دوم از سیف الرحمن بود

میزان در اثر شھادت حضوری نھایت غضب آلود، احساساتی، آتشین و  ٨میوندوال کھ بھ تاریخ 

م پیلوت و شنیدن اعترافات شمار دگر، در حالت اضمحالل مشھود روانی قرار گرفتھ بود، عاطفی اکر

بعد از تفکر و سنجش ِ تصمیم گیری در فرصت درازی کھ در تشناب سپری کرد، در اوراق شماره 

 .میزان اعترافات کتبی بھ عمل آورد ٨تاریخ  ١٨و  ١٧، ١۶، ١۵



وانی تقاضای التوای تحقیق تا فردا شب را مطرح موصوف با پیش کشیدن معذرت بحران شدید ر

ً پذیرفتھ شد  .ساخت کھ بر مبنای احترامی کھ از جانب ھیأت تحقیق در برابر وی معمول بود، فورا

مدیر زندان،  -با تأسف کھ وی بعد از بازگشت بھ زندان و صرف سحری قرار اظھارعیسی نورزاد

با استفاده از پارچۀ نیلونی، کمربند کوت خواب و  دست بھ خودکشی زد کھ مطابق بھ ابالغیۀ دولت

خودکشی وی عالوه بر تصدیق مدیر و سایر موظفین . نکتایی خودرا در کلکین حلق آویز نموده بود

محبس، ھم درمشاھدات و معاینات کرمنال تخنیک و ھم در معاینات و نظریۀ طب عدلی، تائید گردیده 

ر شرق، این خودکشی از طرف جنرال غالم فاروق لوی مطابق بھ معلومات داده شدۀ دکتو. بود

درستیز سابق کھ بھ ریاست محکمۀ نظامی برگزیده شده و برای بررسی چگونھ گی مرگ میوندوال 

 .از طرف رئیس دولت موظف گردیده بود، نیزمورد تائید قرار گرفتھ بود

تماد برکردار و گفتار دولت، ھمان طوری کھ در بخش اول این نبشتھ توضیح گردیده، بنا بر فقدان اع

در جامعھ بھ  –بھ شمول خودکشی و مرگ ناشی از مریضی  -ھر مرگی کھ در زندان اتفاق می افتاد 

ذھنیت ھای روشنفکرانھ برای آن، . نظر شک دیده شده نتیجۀ قساوت ھای حکمرانان دانستھ می شد

قضیۀ خودکشی . می ساختند تفاسیری در مطابقت با خط ھای فکری و سمت ھای سیاسی شان، مطرح

گیر وگرفت . میوندوال نیز کدام استثنایی نبوده، بھ فوریت مورد شک و گمانھ زنی ھا قرار گرفت

ً رھا  ھای وسیع کھ شماری از افراد غیر دخیل و بیگناه را نیز در بر میگرفت، گرچھ عدۀ زیادی بعدا

 .ھم گردیدند؛ بر تقویت چنین ناباوری ھا می افزود

نان سیاسی، دوستان و اقارب میوندوال و ھمراھان، و ھمچنان مخالفین سیاسی رژیم، با استفاده ھم پیما

ازھمین ناباوری ھا و بدبینی ھا نسبت بھ عدم شفافیت اجراآت اداری، عدلی و قضایی؛ در پی پخش 

زمانی انگشت اتھام دران برھۀ . شایعات مبنی بر کشتھ شدن میوندوال از طرف ایادی دولت، برامدند

ً رژیم و قدیر را نشانھ گرفتھ بود نجیم آریا، ) ولو توخالی و غیر مستند(چنانچھ در ادعاھای . مستقیما

عبدالقدیر نورستانی قوماندان "این یار و ھمکار نزدیک سیاسی میوندوال، اتھام قتل و خشونت بر 

ا از دستگاه دولت تصفیھ بھ ھمین دلیل، مدتی بعد از انکھ چپی ھ. ، وارد گردیده است"عمومی امنیھ

شده بودند، قدیرنورستانی بھ منظورانحراف جھت گیری این اتھام ازخود درافکارعامھ، بھ دستگاه 

 .استخباراتش دستور داد شایعاتی در زمینھ بر ضد چپی ھای تصفیھ شده، پخش نماید

. ا.خ.د.غات ضد حو پس از انقطاب ھای سیاسی ناشی از آن کھ تب تبلی ١٣۵٧بعد از حوادث پسا ثور 

باال گرفتھ و ماشین تبلیغات مدرن باختر زمین درجۀ این تب را بھ حد غلیان باال برده بود، بھ ھر 

این خیلی پسان، حتی بعد ازسقوط دولت . کذب، جعل و افترا علیھ منسوبین آن حزب متوسل شدند

ھارون، کھ ادعاھای دور از  .از ا" داؤدخان د کی جی بی پھ لومو کی"دکتور نجیب هللا بود کھ کتاب 



او تالش . خ منتشر گردید١٣٧٣منطقش در بخش نھم قست الف زیر بحث آورده شده، در سنبلۀ سال 

ازھر  نموده است با دروغ ھای احساساتی، لبۀ تیز اتھام را از داؤد و قدیر، سوی پرچم و صمد

دیدیم، در پی آبروخری حتی چنانچھ در مورد عکس ھای سکسی مربوط بھ دربارھم . انحراف دھد

بعد از آن کسان زیادی بر بنیاد دالیل سیاسی بھ نحوی از . برای دربار نیز بھ ھذیان گویی پرداختھ بود

انحا قدم روی جای پای ھارون گذاشتھ بھ جای قدیر، ازھر را بھ خاطری کھ منسوب بھ یک سازمان 

 .ان اھمیت داشت، نشانھ گرفتندسیاسی حریف بود و کوبیدن و بدنام ساختن آن سازمان برای ش

، بھ دالیل مخالفت ھای )آنچھ امروز تروریزم خوانده میشود" (جھاد مقدس"قلم بدستانی کھ در دوران 

سیاسی با رژیم حاکم و در تالش خوش خدمتی بھ پشتیبانان پرقدرت جھانی و منطقوی آن 

عھ سازی ھای رسوا زدند؛ در ، بھ جای برخورد نقادانھ، دست بھ خلق جعلیات و شای"مقدس جھاد"

، با الھام از جبین و آبروی "جھاد"دوران بعد از جھاد نیز، حتی بعد از مشاھدۀ ثمرات نا میمون آن 

قدرت ھایی کھ آن ساالران جنگ و خون را بر اریکۀ قدرت نشانده و ھنوز ھم از آنھا پشتیبانی 

 .عدالت خواه در مسابقھ قرار دارندمیکنند، در ادامۀ خصومت و دسیسھ سازی علیھ نیرو ھای چپ 

در کتب و  –ادعاھای قبل از مھرین ھمان گونھ کھ در قسمت ھای الف و ب بخش نھم این مبحث 

بھ تفصیل تحت بررسی و دقت قرار داده شدند، بھ وضاحت دیده شد کھ چیزی جز تبلیغات و  -مقاالت

ده حتی بی سوادترین سیاست بازھم نمی دشنام ھای مفت سیاسی فاقد ھرگونھ مدرک، دلیل و بنیاد نبو

بسیاری ازآن ادعاھا چنان بازاری و دور از اصول تاریخ و سیاست چھ . توانست آنھا را جدی بگیرد

چۀ قلم زنی نیز فاصلھ داشتھ اند، کھ درخواننده بیطرف احساس  کھ بھ فرسخ ھا از نزاکت ھا و آداب سُ

 .اشمئزاز و تحقیر ایجاد می نمودند

ً متناقض نیز بوده متکی بر  اتھاماتی کھ این قلم بدستان وارد می نمودند، با حفظ ماھیت، متنوع و بعضا

کدام سند و مدرک نبوده اند و برای خواننده سوال بر انگیز بود کھ چگونھ تمامی دستگاه دولت از 

داخلھ، رئیس جمھور گرفتھ تا کابینھ و کمیتھ مرکزی، دستگاه ھای عدلی و قضایی آن وقت، وزارت 

قو ماندانی عمومی ژاندارم و پولیس با تمام شعبات مرکزی آن، ادارۀ محبس با تمام کارمندانش کھ 

مسئولیت بازگرفتن بازداشتی ھا را در ختم تحقیق ھر شبھ داشتند، مسئولین جنایی مرکزی و جنایی 

را در اثنای والیت کابل؛ در خواب طویل المدت رفتھ بودند کھ صمدازھر، شخصیتی با آن تشخص 

شت واز ھیچ کدام آنھا نھ صدایی، نھ اعتراضی و نھ ) در وزارت داخلھ(تحقیق ُ در زیر شکنجھ می ک

بازخواستی بھ ظھور رسید؟ بالنتیجھ، برای خواننده انتباھی جزاین کھ ھمھ را تبلیغات سیاسی میان 

انتقال صحیح و سالم عالوه بر این خالی بزرگ، چون . تھی بداند چیز بیشتر داده نمی توانستند

میوندوال از وزارت داخلھ بھ محبس و پایان زنده گیش نیز در محبس با دالیل متعدد بھ اثبات رسیده 



است، تمام آن اتھامات کشتھ شدن میوندوال در زیر شکنجھ در اثنای تحقیق باطل گردیده بھ صفر 

 .ضرب خورده بودند

ھرین اولین کسی است کھ برای رفع ھمین خالی با توجھ بھ ھمین نقیصۀ تبلیغاتی، آقای نصیر م

تبلیغاتی، بھ جای کشتھ شدن میوندوال در زیر شکنجھ در اثنای تحقیق، شرکت ھمھ دستگاه دولت را 

درتصمیم کشتن میوندوال مطرح نموده، با استفاده از سند سازی ھای داؤد ملکیارو بھ کار برد نبوغ 

د آن برامده است کھ باعلمی وتحقیقی نمایاندن کارش ھمان خودش در تزویر تاریخ ھا و ارقام، در صد

با . افتراھای مکرر را صبغۀ مستند داده، اکاذیب را تحت پوشش حقایق بھ نام تاریخ، بھ ثبت رساند

چون مرگ . آنکھ بھ صراحت نام از قاتل نمی گیرد اما نھ از ازھر دست بردار است و نھ از پرچم

تدقیق و موشگافی ھای "مھرین در نتیجۀ بھ اصطالح ار ناپذیر است، میوندوال در محبس مسجل و انک

کند کھ  اما او فراموش نمی. مرگ او در محبس، ادعا میکند کھ او کشتھ شده است با پذیرش" علمیش

برای موجھ . آن کسی کھ در ھدف اتھام زنی وی و دوستانش قرار دارد، در محبس حضور ندارد

ی چنانیی وضع میکند کھ در حالیکھ مدیر محبس در خواب بود، کسی ساختن اتھام مورد نظر، تیور

اگر خواستھ باشد این ادعا را منطقی توجیھ نماید باید . دزدانھ آمده میوندوال را بھ قتل رسانیده است

این را ھم بیفزاید کھ ھمھ افسران و کارمندان محبس بھ شمول محافظین و پھره داران نیزھمھ در 

درھا از دروازۀ عمومی گرفتھ تا بخش ھا، دھلیزھا و اتاق ھا نیز باز گذاشتھ شده  خواب بودند وھمھ

در غیر آن باید مدعی شود کھ بھ کدام طریقۀ جیمز باندی با استفاده از ھلیکوپتر، طناب ھا و . بودند

 .بام ھا خود رارسانیده قتل را انجام داده است

                   : چگونھ گی تھیۀ مدارک و بھ کار گیری آنھا

این  - در بررسی دقیقی کھ از شیوۀ تدارکِ مدارک وتفاسیر و احکام صادره از جانب آقای مھرین

، در درازای این و مددگار دوسیھ سازی ھایش آقای داؤد ملکیار - مدعی تاریخ نگاری تحقیقی علمی

فاسیر و استنتاج ھا، ، ت"مدارک"نوشتاربھ عمل آمد، با ماھیت و عمق خصومت تھیھ کننده گان این 

 :بھ شیوۀ بھ کار رفتھ طور فشرده، اشاره میکنم. آشنایی کامل حاصل آمد

جھت دادن تحقیق و کاوش، نھ برای دریافت حقیقت، بلکھ برای غنی ساختن دوسیۀ مد نظربا انواع  -

 ؛اھداف تعیین شدهجعل و افترا برعلیھ 

 وط، بھ غرض سوء استفاده؛تحریف اظھارات و استخراج التقاطی نقاط غیر مرب -

 .حذف مطالب نامطلوب از نظر دوسیھ سازان از مصاحبھ ھا، از طریق مونتاژ نمودن آنھا -

چون مصاحبۀ اول عیسی (زیر زدن مصاحبھ ھایی کھ در جھت پالن وھدف تعیین شده نبودند -



 ؛)نورزاد

د نظر و با آدم ھای جبون مور ھدفمصاحبھ ھای فرمایشی با اعضای خانواده، با مخالفین سیاسی ِ -

ً دروغ ھای آشکار و دور از منطق را برای گریز از سوء ظن، خیلی نازیبا  معاملھ گری کھ صرفا

فتھ بودند؛  سُ

 بھ کارگیری منطق معکوس در ارزیابی تناقضات در مصاحبھ ھا و نوشتھ ھا؛ -

 ؛)مثل ضیاء ناصری معروف(گواھی یگان معلوم الحالی ازاعضای خانواده  -

بازی تقلب آمیز با تاریخ ھا و شماره ھا، کھ نمایانندۀ نبوغ مھرین در جعلکاری و تحریف حقایق  -

 تاریخی میباشد؛

چون آثار جمع شده و بھ تحلیل گرفتھ شده و (نادیده گرفتن قطعی اسناد و مدارک مادی و علمی  -

.  کار رفتھ در خودکشی، نظریۀ کرمنال تخنیک، نظریۀ طب عدلی، ابالغیۀ دولت در مورد وسایل بھ

 ؛). . 

مثل پرسیده شدن آدرس خانۀ میوندوال از اکرم پیلوت وعجز وی از بیان (دروغ گویی دیده درایانھ  -

 )آن

درھم آمیزی قضایای مربوط بھ زمان مشخصی با قضایای زمان ھای متفاوت و غیر مرتبط، بھ  -

یر مشخص برادعا ھایی راجع بھ مسائل چون استناد غیر مربوط و غ(خاطر مغشوش ساختن خواننده 

 ؛ )زمان داؤد خان و کودتای میوندوال ١٣۵٢، برای توجیھ ادعای مربوط بھ ١٣۵٧ثور ٧پسا 

 تحریک عواطف خواننده؛ -

 .تخطی از پرنسیپ ھای عام و جھان شمول حقوقی، اتیک نویسنده گی و روش علمی تاریخ پژوھی -

اسی، شایعات و روایات نادرست، فریبکاری، بھتان، افترا، تبلیغات خصمانۀ سی: با بیان فشرده -

 دسیسھ و توطئھ؛

و استفاده از نفوذ در رسانھ ھا، برای بر کرسی نشاندن آن ادعاھا و افتراھا و بھ منظور سانسور و  -

 .جلوگیری از افشای اکاذیب و بیان حقایق

برابر با میل، سلیقھ، قریحۀ ادبی،  ً موضع سیاسی، درجۀ گستاخی و سطح و سازماندھی ادعاھا معموال

این دسایس در تمام بخش ھای این نوشتار . پھنای خصومت مدعی با مدعی علیھ صورت گرفتھ است

 .و علی الخصوص در بخش ھشتم و دھم قاطعانھ رسوا گردیده اند

 آیا محمد ھاشم میوندوال واقعاً دست بھ کودتا میزد؟



 :با حفظ شکاکیت بیطرفانھ، بھ فاکت ھای ذیل برمی خوریم با مطالعۀ آنچھ در طول این نوشتھ آمد،

بھ  . . .  اعتقاد نویسنده گان متعددی چون صدیق فرھنگ، لویی دوپره، صمد غوث، دکتورشرق، -

این نظر کھ میوندوال در دوران صدارت محمد موسی شفیق، در صدد آماده گی برای راه اندازی 

 کودتا بود؛

ھ با تذکر از مسافرت میوندوال بھ مسکو و سپس بھ بلگراد، و تقاضای بھ استثنای صدیق فرھنگ ک 

ھمکاری برای براندازی نظام دولتی افغانستان، در مالقات دو بھ دو با وی کھ در آن زمان سفیر 

پیش کرده است؛ بقیۀ نویسنده گانی کھ در باال از آنھا نام گرفتھ دلیلی  افغانستان در یوگوسالویا بود،

 .لیل و مدرکی ارائھ نھ نموده اندشد، کدام د

سرطان علی رغم توصیھ خلیلی، چنین نیز توجیھ شده  ٢۶بازگشت عاجل میوندوال بعد از کودتای  -

میتواند کھ بھ منظور استفاده از عدم استواری و تازه گی رژیم جمھوریت با عجلھ خودرا بھ کشور 

برای یک کودتا را سازمان داده بودند، تجدید رسانیده، با ھمان کسانی کھ قبل از جمھوریت آماده گی 

 پیمان کرده در صدد راه اندازی کودتا بوده باشد؛

 اطالعات و تعقیبات استخباراتی؛ -

 اعترافات مولوی سیف الرحمن؛ -

اعترافات سایر متھمین، بالخصوص اعترافات تفصیلی و شرح کامل ماجرا از جانب خان محمد خان  -

 مرستیال؛

 ی و تأثیر گذار اکرم پیلوت؛شھادت حضور -

برادرھا این نھ جادو است نھ چشم بندی، بلکھ صفایی : درین مورد نیز آقای مھرین با تمثیل اینکھ(

دست است؛ خواستھ بود با صفایی دست، با دور نگھ داشتن توجھ خواننده از تاریخ ھا و تسلسل شماره 

ً نھ . دیده و بار اول با او در وزارت داخلھ آشنا شده بود ھا، ثابت نماید کھ میوندوال اکرم پیلوت را قبال

یا این ادعای جعلی و من دراوردش کھ گویا میوندوال از اکرم نشانی خانۀ خودرا پرسیده بود کھ اکرم 

 )از ذکر آن عاجز مانده بود

 .و باآلخره، اعترافات خود میوندوال -

ھا در راستای آماده گی برای راه اندازی  تمام این مدارک گواھی برآن دارند کھ فعالیت ھا و تالش

 .یک کودتای نظامی، وجود داشتھ اند و فعال ترین و زیرک ترین مھره دران جملھ مرستیال بوده است

این نقطھ ھم از نظر بنده قابل تذکر است کھ آن آماده گی ھا ھنوز در مرحلھ ای قرار نداشتند کھ دولت 



عقیدۀ بنده ھنوز فرصت کافی برای تعقیبات و سره ساختن  بھ. با عجلھ دست بھ گیر و گرفت بزند

 .حقایق و تفصیالت موضوع وجود داشت

 آیا میوندوال واقعاً خودکشی کرد؟ یا کشتھ شد؟

خصومت سیاسی اساس آن گردیده کھ شماری از نویسنده گان از قضیھ، پیرھن عثمان ساختھ در 

را " پرچم"بتدا یک فرضیۀ قتل واتھام زدن بر ایشان درا. محکومیت مخالفین سیاسی ازان سود برند

آن و این کھ ) ؟(پیش از پیش در برابر خواننده قرار داده سپس تمام تالش را در جھت گویا اثبات 

مرتکب آن ازھر بوده، بھ خاطری کھ او منسوب بھ پرچم است، و نیکنامی است کھ باید بدنام ساختھ 

 .شود، بھ کار برده اند

 :قتل میوندوال اند، در رأس آقای مھرین، دالیل ذیل را پیش می کشندنھایی کھ مدعی آ

 خواست مشترک داؤدخان، پرچم و اتحاد شوروی برای از میان برداشتن میوندوال؛ -

 خصلت استبدادی نظام؛ -

شکنجھ و بدرفتاری در برابر شماری از متھمین، کھ بھ عقیدۀ این مدعیان در موردمیوندوال نیز  -

 ؛صور شده نمی توانداستثنایی ت

 .اعتقاد میوندوال بر حرام بودن و مستوجب کیفر بودن اخروی انتحارو  -

 :فاکت ھا و مدارک قابل اعتمادی کھ داللت بر صحت خودکشی و رد قتل میکنند، چنین اند

ِ میوندوال از صحنۀ تحقیق در وزارت  - انتقال از لحاظ روانی بس مضطرب واز لحاظ جسمانی سالم

 بھ محبس دھمزنگ؛ داخلھ،

 شھادت نورزاد مدیر محبس مبنی بر بازگشت او بھ محبس و حتی صرف سحری؛ -

دریافت جسد حلق آویز شده اش در کلکین اتاقش، با استفاده از پارچۀ نیلونی، کمربند کوت خواب و  -

 نکتایی؛

اسی ھا و برداشت و حفظ آثار،عک -نظریات تخنیک جنایی مبتنی بر مشاھدات علمی و تخنیکی -

 ؛ - تحلیل و تجزیۀ آثار و مواد جمع شده 

شخصیتی کھ معروف بھ امانت کاری و رعایت قدسیت  - نظریۀ طب عدلی توسط دکتور بالمکنداس -

 .مسلکی اش بود

تصورات و ذھنی خوانندۀ ارجمند با وضاحت یافتھ می تواند کھ ادعاھای انکار خودکشی ھمھ بر 



 .، بنا یافتھ اندمدارک و دالیل عینی و ملموسئید خودکشی ھمھ بر استوار اند و استدالل تا گرایی

تمام این فاکت ھا، داللت بر خودکشی میوندوال در سلول خودش در زندان میکند، در غیر آن باید تمام 

دستگاه از وزیر داخلھ و قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس گرفتھ تا مدیر و موظفین محبس، مسئولین 

نایی مرکزی و جنایی محل، متخصص یا تیم طب عدلی، بھ دستور یا تائید داؤد خان؛ و کارمندان ج

این گزینھ نھ تنھا غیر محتمل بلکھ بھ ھیچ وجھ . دست بھ دست ھم داده مرتکب چنان جنایت شده باشند

ولی اگر کسی بر آن اصرار دارد، پس باید سراغ قاتل را در ھمین ردیف ھای یاد . پذیرفتنی ھم نیست

میزان را  ٨آقای مھرین تالشش در ھمین جھت بوده وقتیکھ او تاریخ . ده بگیرد، نھ در ھیأت تحقیقش

ً در ورق شماره  ٧ تحقیق؛ و وقتیکھ از احتمال آمدن کسانی از  ١٧میزان ساختھ است، آنھم صرفا

ما میزان بھ منظور کشتن میوندوال حرف میزند؛ ا ٩صبح  ٨:٣٠و  ۴:٣٠خارج زندان میان ساعات 

قرار دارد،  ھدفسراغ قاتل را نھ در طول و عرض منطقی یاد شدۀ باال بلکھ در جای دگر، آنجا کھ 

 .می گیرد

ھمان گونھ کھ نوشتھ ام باز ھم تاکید میکنم کھ اگر رژیم میخواست میوندوال را از بین ببرد، راه ھای 

خودسر بھ آن جنایت دست اما اگر تصور شود کسی . زیاد بھ مراتب بی درد سر برایش وجود داشت

ً ھم نوشتھ ام داؤد خان جبار تر ازان بود کھ در برابر چنان حرکت  زده است، باید بداند چنانکھ قبال

او اگر کسی را میکشت، بھ فرمان میکشت یا ازمحکمھ . آنھم بھ این ثقلت، گذشت نماید - ھای خودسر

ما خودسری کسی دگر را تحمل نموده ا .حکم اعدامش را صادر میکرد و یا در زندان می پوسانیدش

 نمیتوانست

 اگر میوندوال بھ قتل رسیده، چھ کسی می توانست اورا بکشد؟

ھمان تصمیم رژیم و ھمدستی و ھمکاری تمام آن دستگاه ھا و اشخاص ذکر شده در باال  :گزینۀ یک -

 .ده میتوانستاست، کھ نھ محتمل، نھ ممکن بوده و نھ چون راز سر بھ مھر تا امروز مخفی مان

این گزینھ ھم با . قتل او در نتیجۀ شکنجھ در اثنای تحقیق در وزارت داخلھ می باشد :گزینۀ دوم -

پیش آمد احترام کارانھ کھ ھم از چند منبع تائید شده و ھم یکی از جواب  -دالیل متعددی، از آن جملھ 

ف سحری، موجودیت جسد گلو ھای خود میوندوال بر آن داللت دارد، انتقال سالمش بھ محبس، صر

 .آویز شده اش در سلول زندانش، تائید خودکشی از جانب ھیأت ھای جنایی و طب عدلی؛ رد میگردد

 ھمان تصورات جیمزباندی یا چشم بندی ھای است کھ بنده از توضیح آن عاجزم؛ :گزینۀ سوم -

ً طرح و جواب دریافت گردد این است کھ چرا باید کسی  در ھر حالت، سوال اساسیی کھ باید اوال

 میوندوال را می کشت؟ یا چھ کسی یا قدرتی از زنده ماندن بعد از اعترافش در ھراس بود؟



آن تیوریی کھ مھرین بھ خاطر اثبات آن اینھمھ زحمت کشیده بود و دولت داؤد، پرچم و اتحاد شوروی 

وان کرده بود، چنانکھ دیدیم با را در نبود او ذینفع و کشتن اورا با رایزنی و فیصلۀ اراکین دولت عن

این را ھم تفصیل دادیم کھ اگر دولت میخواست او را . افشا شدن جعلکاری ھایش رسوا و ناچل گردید

از صحنھ بدر کند و یا بھ زنده گیش خاتمھ دھد راه ھا، وسایل و امکانات متعددی در اختیارش بود کھ 

ً با اعترا. ازآنھا استفاده کرده میتوانست فات بھ عمل آمده، ازان جملھ اعتراف خود میوندوال، خاصتا

ھمھ امکانات از حبس طویل و ابد تا صدور حکم اعدام، در اختیار دولت قرار داشت و ضرورتی بھ 

آن محاکمۀ علنی و امکان راه اندازی سر و صدا از جانب . کشتن وی در تاریکی وجود نداشت

نب دولت تبلیغ میکند، نیز درمتن ھمین نوشتار نفی میوندوال، کھ مھرین آن را دلیل کشتنش از جا

. گردید و چنانکھ دیدیم در قسمت ھای پایانی نوشتۀ خود مھرین ھم بھ طور ضمنی نفی گردیده است

 پس چھ کسی یا چھ نیرویی در صدد قتل وی بھ علت اعترافش بوده می توانست؟

ی کھ میوندوال را با سی آی ای پیوند در پاسخ بھ ھمین سوال باال است کھ، آنھای: گزینۀ چھارم -

درین . میدھند، بر احتمال قتلش ازجانب سی آی ای برای بازداری وی از افشاگری، تأکید دارند

صورت باید اجنت در داخل محبس وجود داشتھ باشد تا پیوست بھ اعتراف میوندوال، ھم بھ سرعت 

بیرون محبس و عبور از موانع و کشیک  دست بھ کار شده توانستھ باشد و ھم با ورود غیر عادی از

 .ھای متعدد، در آن ساعات متأخر آن شب یا آغاز بامدادان، جلب توجھ ننموده باشد

ھرگاه با وجود این استدالل ھای عینی و منطقی باز ھم بر دیدگاه ذھنی گرایانۀ کشتھ  :گزینۀ پنجم -

یرند کھ خالف قرینھ تراشی ھای شدن میوندوال اصرار می ورزند، دران صورت باید این را بپذ

ملکیار و مھرین، مدیر و کارمندان محبس نباید ھمھ در خواب بوده باشند، بلکھ در بیداری، آن دستور 

 .تصوری کذایی دولت را عملی ساختھ باشند

 :دالیل جعل، افترا، اتھام زنی، دروغ گویی و برف اندازی بر بام دگران

 انقطاب ھای سیاسی؛ -

ھتان زنی و افترا؛تالش ھای  -  بدنام سازی حریفان سیاسی تا سرحد بُ

 پرچم دشمنی و مقابلۀ تبلیغاتی علیھ محبوبیت حزب وطن؛ -

 جانبداری ھای کور بر بنیاد حب یکی و بغض نسبت دگر؛ -

 انتقام از مناسبات ذات البینی در زمان سابق؛ -

و یا " کمونیستی" ھ اصطالح خود شانذمت خود شان از ھمکاری با دولت ِ داؤد، یا دولت ب تبرای -

 ھردو؛



 انتساب سازمانی یا فامیلی این مدعیان با متھمین کودتا؛ -

مافیایی مسلط و در پیشگاه  - تکاپوی یافتن جای پایی برای خود شان در میان حلقات سیاسی -

 جلوداران بیرونی اوضاع افغانستان؛

 سرو صدای میان تھی؛ کمایی شخصیت کاذب با دشنام دادن و راه انداختن -

 پیاده کردن تعھد سازمانی و گروپی؛ -

تالش اعادۀ شخصیت میوندوال بھ مثابۀ مرد معتقد مذھبی و قوی االراده ای کھ گاھی تسلیم عواطف  -

 ؛یا ضعف ھای روانی نشده و دست بھ خودکشی نمی زد

 تا بھ امروز ادامھ دارند؛ ،"مجاھدین"انحراف توجھ عامھ از جنایاتی کھ بعد از تسلیمی قدرت بھ  -

نحراف توجھ عامھ ازپشتیبانی ھا وھمکاری ھای شماری از قلم بھ دستان از فعالیت ھای و ا -

تروریستی و تخریبی نیروھای سیاه عقبگرای ضد ترقی و ضد دموکراسی، کھ تحت پوشش جھاد، در 

 .تبانی با دشمنان کشور، میھن و مردم مارا از ھست و بود ساقط نمودند

 کی ھا و چرا انگشت اتھام را بھ سمت معینی نشانھ می گیرند؟

. ، پاسخ دقیق ارائھ شده استکی ھا و چرابا شرح دالیل افترا و دروغ پردازی در باال، بھ این پرسش 

 : کمی بیشتر بھ مطالعھ گیریم" روشنفکران"بیایید موضوع را در گسترۀ 

برازنده تر از ) militant(ی، سھ نیروی مبارز از مبارزات خیابانی و رسانھ یی دورۀ دموکراس

ً حزب وطن(. ا.خ.د.دگران تبارز نمودند کھ عبارت اند از ح مائوئیست ھا یا (، دموکراسی نوین )بعدا

در کنار آنھا از وجود محسوس ). مسلمانان بنیادگرای سیاسی(و اخوانی ھا ) شعلھ جاویدی ھا

ً در وجود ا(ناسیونالیست ھای متشکل  و یک قشر ) فغان ملت و آنچھ بنام ستم ملی خوانده می شدعمدتا

غیر متشکل ولی دارای منافع ھمگون از تکنوکراتان و روشنفکران مستقل یا وابستھ بھ دربار، را نیز 

گاھی . این نیروھا از ھمان دھۀ دموکراسی باھم در کشمکش و نزاع بوده اند. نمی توان از نظر افگند

ی از آنھا باری برای یافتن نقاط مشترک، یا بھ خاطرنزدیک ساختن فکری ویا ھم اتفاق نیفتاده کھ کس

اگر گاھی چنین . در ابتدایی ترین حالت یک گفتگوی مھذبانھ ومیھن پرستانھ، حتی فکر ھم نموده باشد

امکانی بھ ندرت میسر ھم شده باشد، خود محوری وفقدان اتیک سیاست سالم و عدم تحمل دگر 

گشتھ کھ تمام توجھ و اھتمام، نھ بھ خاطر رسیدن بھ یک تفاھم، بلکھ برای کشانیدن  اندیشی، باعث آن

 . جانب دگر بھ موضع خود یا تابعیت از خود، صرف گردد

چرا باید کسی را کھ مثل . داشتن مفکوره و راه مشخص عقیدتی یا سیاسی از حقوق حقۀ ھر فرد است



ً نفی نماییم یا دشمن  چرا بھ دور یک میز یا روی یک گلیم یا بوریا ! بدانیم؟ما فکر نمی کند، کامال

نشستھ نتوانستھ و صمیمانھ درجھت یافتن راه نجات مردم ازبدبختی ھا و بیعدالتی ھا صحبت نموده 

چرا کسی کھ با ما نیست باید دشمن تلقی گردد ؟ چرا باید در برابر کسی کھ بر اعمال یا ! نتوانستھ ایم؟

 می گذارد، بھ خصومت برخیزیم؟ افکار ما انگشت انتقاد

اما ھمان گونھ کھ بھ . ھای سیاسی و تبلیغات سیاسی یک امر معمول در بازی سیاست است رقابت

تکرار گفتھ آمد، با تأسف در کشور عقب افتادۀ ما این رقابت ھا و این تبلیغات حد و مرزی نمی 

 .کثیف ترین وسایل نیز صرفھ نمی کنندشناسند و برای بدنام ساختن حریف از بھ کاربرد کریھ ترین و 

در دورۀ جمھوریت داؤدخان، یکی ازاین سھ نیروی مبارز درتائید پروگرام مترقی دولت، در 

از . در حالیکھ آن دو نیروی دگر در مخالفت موضع گرفتند. ھمکاری غیر مکتوب با آن قرار گرفت

ھبی با راه اندازی تالش ھای وسیع از درون آن جملھ ھمان گونھ کھ ھمھ شاھد بوده اند، بنیادگرایان مذ

و بیرون اردو، در صدد براندازی رژیم برامدند؛ کھ با مقابلۀ شدید دولت مواجھ شده صالح دیدند خود 

انداختھ با کمک و پشتیبانی آن دولت بھ حمالت  - دولت پاکستان - را بھ دامن دشمن سنتی کشور

 .بپردازند مسلحانھ و تخریب کارانھ علیھ رژیم داؤدخان

اشکال تازه ای اختیار نمودند کھ حتی چپی ھای افراطی و راستی " جھاد"این انقطاب ھا در دوران 

ھای افراطی در کنار ھم قرار گرفتند و بخش ھایی از چپ افراطی در راست افراطی ممزوج، یا 

با قدرت ھای  این ھم نتیجۀ منطقی جنگ سرد و وابستھ گی ھا ی نیروھای داخلی. دران حل گردیدند

ھمان گونھ کھ دولت کمونیستی چین در ھمدستی با غرب امپریالیستی در ضدیت . بیرون مرزی بود

در تمویل، تجھیز و حمایت از تروری بھ نام  -اتحادشوروی –با دولت افغانستان و حامی خارجی آن 

ی انقالبی شان، در جھاد، علم برافراشت؛ مائویست ھای افغانی نیز علی الرغم ادعاھای چپ و ماورا

در حالی کھ منطقی آن بود کھ با روحیۀ انقالبی شان در کنار نیروھای . قرار گرفتند" مجاھدین"کنار 

( آن دو بخش دگر. دگر چپ در دفاع از دولت و ارزش ھای مردمی و مترقی آن می ایستادند

یزبھ پشتیبانی و حمایت از ن) ناسیونالیست ھا و تکنوکرات ھا و روشنفکران مستقل یا مربوط بھ دربار

این گروه ھا کھ شوربختانھ خود فاقد ظرفیت الزم برای بھ ھم آیی و طرح راه . برخاستند" مجاھدین"

 .بیرون رفت ازان اوضاع بودند، پیشنھادھای دولت افغانستان را نیزبرای تفاھم و راه یابی رد کردند

ً معتقدم کھ روشنفکران و اقشار آگاه جامعھ، بالخ صوص آنانی کھ با قلم یا رسانھ ھای قلمی، جدا
" جھاد"صدایی و تصویری سروکار داشتند یا دارند، مسئولیت ھا و مکلفیت ھای بیشتر از تائید 

 .بالخصوص در سال ھای بعد ازخروج نیروھای نظامی شوروی از افغانستان داشتند و دارند

ر بھ رویارویی ھای شدید و دوامدار بھ ھرحال مقصد از این شرح این بود کھ ھمین انقطاب ھا اگ



 .نظامی انجامیده در ساحۀ تبلیغاتی نیز بازتاب این خصومت بھ ھمان شدت محسوس بوده است

سوگمندانھ شاھدیم کھ شماری از روشنفکران و قلم بھ دستان، چنانکھ گفتھ آمد، با تائید اعمال تخریب 

زی تبلیغات گسترده، در خدمت آنھا و حامیان ، با راه اندا"جنگجویان مقدس"کارانھ و تروریستی آن 

 .بین المللی شان قرار گرفتند

ھمین ھا اند کھ ھنوز ھم با گذشت آن زمان طوالنی و رغم مشاھدۀ نتایج ناگوار و بنیاد برانداز آنچھ 

بدون . بر سر کشور و مردم ما آوردند، در ھمان موضع آن روزی قرار دارند" فاتحین جھاد " آن 

این تاریخ زنده ای کھ ھمھ با چشم سر شاھد آن بوده ایم، درس عبرتی بگیرند، و مرزمیان آنکھ از 

ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی را با عقب گرایی، سلب آزادی ھا، نفی حقوق انسانی و ضدیت با 

دموکراسی؛ تشخیص ومحک قضاوت ھای شان قرار دھند، ھی در پی جعل و افترا درضدیت با آنانی 

ه میروند کھ با گرفتن سرھای شان بھ کف بھ خاطردگرگونی و اعتالی اقتصادی، اجتماعی و برامد

فرھنگی؛ و بھ خاطر نجات مردم سخت حرمان دیده و مظلوم کشور؛ دلیرانھ بھ میدان برامدند و بدون 

ھ چشم داشت بھ مال و متاع، با وقف تمام، در راه آرمان ھای مقدس شان جانبازانھ رزمیدند و حماس

 .ھا آفریدند

قرار داده بودند، امروز نیز در " جھادی"شماری از روشنفکرانی کھ خود را در خدمت تنظیم ھای 

ً در انجام  تائید مستقیم و علنی آنھا جا دارند و شماری دگر باکشیدن نقاب فاصلھ گیری از آنھا، عمال

ھر نقابی کھ بر رخ . اند ھمان خدمات، از طریق کوبیدن مخالفین ِ تروریست ھای دیروزی، مصروف

. بکشند این حقیقت را کھ آنھا در پشتیبانی از تاریکی در مقابل روشنی قرار دارند، نمی توانند بپوشانند

ایشان در واقعیت امر در کنار ھمان نیروھای اھریمنی و تاریک اندیشانی موقعیت دارند کھ در 
دامن دشمن سالح برداشتند و در ادامۀ  ضدیت و تقابل با برنامھ ھای نسبی مترقی داؤد خان، از

خصومت با پروگرام ھای مترقی و عدالت پسند، در دوره ھای بعد از داؤد خان بھ شمول سال ھایی 
، نیز تحت )قبل از ورود و بعد از خروج آن نیروھا(کھ نیروھای شوروی در کشور حضور نداشتند 

قتصادی و اجتماعی افغانستان را با خاک شعار کذایی جھاد علیھ کفر، تمام زیربنا و رو بنای ا
آنھایی کھ سرک ھا، پل ھا، لین ھای تلفون و برق، فابریکھ ھا و تأسیسات صنعتی،  .یکسان کردند

مکاتب، موزیم ھا و مراکز ھنری را تخریب؛ دانش آموزان، معلمان، استادان، علما، متفکرین، 

حرفھ و بازار را ھم کشتند؛ کاریزھا و سیستم  ھنرمندان، سیاست مداران، کارمندان دولتی و حتی اھل

ھای آبیاری را متالشی کردند؛ ذخایر مواد ارتزاقی را آتش زدند؛ ھزاران زن را بر اعراب فروختند 

یا تحفھ دادند؛ و ھزاران فجایع و اعمال تروریستی را مرتکب شدند؛ بھ نام مبارزین آزادی تقدیر و 

آن . عی، بصری و نوشتاری دنیا از مدح و ثنای آنھا نمی آسودندتمام رسانھ ھای سم. تحسین گردیدند



قلم بھ دستان مدعی روشنفکری کھ دران زمان در تائید آن تروریستان نوشتند و پول و اعانھ گرد 

 .آوردند، فعاالنھ بھ آتش سوزان و ویرانگر جنگ ارتجاعی ھیزم کشیدند و روغن ریختند

اسقاط : ور کشور بھ آنھا، بھ ارمغان آورده شد، عبارت بود ازنتیجھ ای کھ با سپرده شدن زمام ام 

مؤسسۀ دولت با تمام عناصر متشکلۀ زیربنایی و روبنایی آن، نابودی کامل اردوی نھایت درجھ مجھز 

و آبدیده، جنگ ھای بین التنظیمی بر سر قدرت، چپاول دارایی ھای عامھ و انفرادی، دستبردھای 

ازان جملھ  –، غارت معادن بسیار قیمتی )١(یخی و ثروت باستانی کشورگسترده بر گنجینھ ھای تار

، قحطی و )٣(، تخریب شھر زیبای کابل و شھادت ده ھا ھزار باشنده گان آن )٢(زمرد و الجورد 

گرسنھ گی، محرومیت فرزندان نوباوۀ کشور از نعمت سواد و دانش، کشانیدن زنان بھ زندان ھای 

خموشی ساز و طرب، طرد ھر آنچھ در قالب ھنر می گنجید، و باآلخره با  ورای پرده ھا و دیوارھا،

رویکار آمدن نسل دگر آنھا تحت نام طالبان، از حالل کردن انسان ھا تا سنگسار و کشتار در ستادیوم 

این نمادھایی از تاریخ و تمدن باستان  –ورزشی و از میان بردن تندیس ھای غرور آفرین بامیان 

ط ساختن القاعده بر سرزمین ما و فراھم آوری محیط مطمئن برای راه اندازی اقدامات کشور، تا مسل

در عین حال آنچھ برای جھان و در درجۀ اول برای قدرت ھای ایجادگر، . تروریستی در سطح جھان

بھ بار آورد، عبارت بود از بھ ھستی آمدن ، "قھرمانان آزادی"تربیت دھنده، تجھیز و تمویل کنندۀ این 

با ابعادی کھ روز تا روز گسترده تر و تباه کن تر  -تروریزم بین المللی تربیت یافتھ، مجرب و مجھز

 .میشود

جنگ . ھردو یکی اند" طالب"و " مجاھد"اجتماعی،  - از لحاظ باورھا و موضعگیری ھای سیاسی

ی امریکا و بھ پشتیبانی نیروھا" مجاھد"امروز ھم در حالتی کھ بخش . میان شان بر سر قدرت بود

 .برای باز ستانیدن قدرت در جنگ و ستیز است" طالب"یارانش بر سریر قدرت تکیھ زده اند، بخش 

این عقب  - )بھ مفھوم سیاسی کلمات نھ بھ معنی مبارز و طالب العلم" (طالبان"این برادران " مجاھدان"

ستفادۀ ناجایز از گرایان ضد ترقی و ضد دموکراسی برخاستھ از بینش ھای قرون وسطایی، با ا

چۀ مردم مسلمان کشور، در قریب ده سال اخیر در پناه لشکر امریکا، ناتو و ھمراھان   –معتقدات سُ

در فروریزی شالودۀ ملت افغان، در تحکیم پایھ ھای بنیادگرایی، در  -ھمان حامیان دیروزی شان 

تا مغز استخوان سوختھ، نقض رسوای حقوق بشر و در دمار کشی از روزگار این ملت رنج کشیده و 

 .دست اھریمن را نیز از پشت بستھ اند

" جھاد"ممد و پشتیبان آن جنگجویان ضد ترقی، در زمان " روشنفکران"ھمان گونھ کھ قلم بدستان و 

برعلیھ نیروھای ترقی و عدالت اجتماعی قلم و زبان بھ کار بردند، و بھ جای آنکھ عدم موافقت خود 

خ بھ را با راه و رسم رژیم  حاکم آنوقت، از طریق مدنی و پیش کشیدن الترناتیف دگر کھ کم از کم رُ



سوی دموکراسی، مدرنیتھ و تحول می داشت، مطرح میکردند؛ از سیاه ترین ارتجاع در برابر 

ھنوز ھم بھ جای آنکھ با مشاھدۀ اوضاع رقتبار و نابسامان کشور، بھ . پیشرفت و ترقی حمایت نمودند

پشیمانی از موضع غیر مسئوالنۀ دیروزی در پی تصحیح جایگاه فکری خویش برایند، خود آیند و با 

بھ جای سمت دادن پژوھش ھا و . مصرانھ در ھمان راھی طی طریق میکنند کھ بھ بیراھھ میرود

تحقیقات در جھت رھیابی بیرون رفت از ورطۀ خطرناکی کھ ھستی و بقای این ملت و این کشور را 

ھ جای کنار گذاردن خصومت ھای میان تھی و تالش در جھت یک وفاق ھمگانی تھدید میکند، و ب

روشنفکران آگاه، بھ خاطر باز گرداندن جریان مدھش سقوط قھقرایی و حفظ سالمت ملتی کھ بایستی 

. ا.خ.د.بھ سوی ساختھ شدن برود نھ متالشی شدن؛ تالش ھا و تبلیغات زھرآگین شان را علیھ ح

ًحزب وطن( بلی این تالش ھا علیھ یک کتلۀ عظیم انسان ھای روشنفکر، . ار برده میروندبھ ک) بعدا

روشن ضمیر، وطندوست، ترقی پسند و عدالت خواه کھ با ایمان و عقیدۀ راسخ در مبارزۀ شان بھ 

خاطر وطن و رھایی انسان این وطن از فقر و بیعدالتی و بھ خاطر انسانیت، رزمیدند و درپیکار شان 

این تروریستان بی فرھنگ، ھزاران جان  –ان سیھ دل، سیھ اندیش قرون وسطایی بر ضد اھریمن

شیرین شان را قربان نمودند، کارنامھ آفریدند، تاریخ ساختند و برای نسل ھای آینده الگو ایجاد کردند؛ 

این کتلھ کھ ھمۀ شان تحصیل کرده گان و گل ھای سر سبد جامعھ بودند،راه . بھ کار برده میشود

آنھا با ایمان بر . یده را نھ احساساتی بلکھ بعد از تعمق دقیق و سنجش علمی پذیرفتھ بودندبرگز

ھمان . حقانیتِ راه عدالت خواه شان، بیباکانھ و قھرمانانھ علیھ تروریزم عقبگرای بنیادگرا رزمیدند

ی ازآن وقف و قوت ایمان بود کھ آنھا را قادر می ساخت در برابر پشتیبانی بی حد و حصر جھان

مکرر میکنم کھ دفاع من از این کتلۀ سراپا شرف و وجدان، بھ معنی دفاع ( .تروریزم، پایداری نمایند

 )ارتکاب گردیده اند. ا.خ.د.از جنایاتی نیست کھ از نام ح

طالبی، چنان دماری از روزگار مردم افغانستان براورده شد کھ  - در ده سال دور اول سلطۀ جھادی

اد ندارد؛ و بعد از قریب ده سال دور دوم سلطۀ جھادی، با دادن مشروعیت بھ تاریخ بشریت بھ ی

قدرت آدم کشان و چپاول گران از جانب نیروھای خارجی ؛ روزگار مردم چنان تلخ و از تحمل خارج 

گردید کھ رغم خستھ گی از جنگ، بھ اعتراف مکرر رئیس جمھور و جامعۀ جھانی، راھی جز 

امروز در کشور ما از سنگ و چوب ھم . با مخالفین برای شان نمانده بود برداشتن سالح و پیوستن

 –این حقیقت در کام خونتای مسلط . صدای ذکر خیر، دعا و شاد باش روان داکتر نجیب بر می خیزد

بھ ھمین . شرنگ تلخی میگذارد - مرکب از جنگ ساالران وطنی و نظامیان و نظامی گرایان بیرونی

ًح(یغ ھای تیز جوھردار ضدیت و دشمنی با حزب وطن دلیل ھر چند گاھی ت از نیام ) . ا.خ.د.سابقا

بھ خاطر انحراف افکار عامھ بھ جای جواب دھی از کرده ھا و سیاست ھای ضد . کشیده میشوند

در  - مردمی، تمام مھره ھای دولت و شبکھ ھای تبلیغاتی، بھ شمول رسانھ ھای مطبوع، تلویزیون ھا



و سایت ھا و وبالگ ھا، بسیج میشوند تا بار مالمتی را بر دوش دولت سابقۀ  -ورداخل و خارج از کش

 .چپی بگذارند و برای منسوبین آن دولت دوسیھ سازی کنند

ھرگاه با دقت نگریستھ شود، تشدید تبلیغات علیھ نیروھا و عناصر دادخواه مترقی، در تنگاتنگ با 

با در نظر (مت آمیز و مسلحانۀ مردم زجردیدۀ کشور ازدیاد درجۀ نارضایتی و واکنش ھای شدید مسال

داشت این کھ شمار زیاد جنگجویان، نھ مؤیدین بنیادگرایی، بلکھ قیام کننده گان ضد مظالم و اجحافات 

شدت ، )دستگاه حاکمھ و کشتار و تخریبی کھ از نام مبارزه با تروریزم صورت می گیرد، میباشند

فشار افکارعامھ در گسترۀ ملی و بین المللی در مطالبۀ بھ  زمانی کھ. وسرعت تعجیلی می گیرد

محاکمھ کشیدن جنایت کاران جنگی وضد بشری باال می گیرد، دستگاه ھای تبلیغاتی نوشتاری، 

صدایی و سیمایی مربوط بھ جنایت کاران وطنی و دستگاه ھای استخباراتی بیرونی حامی شان بھ 

تبلیغاتی ناروای گسترده ای را علیھ نیروھا و عناصری کھ  پیمانۀ گسترده بسیج می شوند و کارزار

میھن و مردم خودرا ھمواره دوست داشتھ اند و بھ خاطر نجات شان از فقر، مرض، جھل، ظلم، 

تبعیض و بی عدالتی ھای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رزمیده اند و قربانی ھای بی شمار داده اند، 

 .راه می اندازند

ان جنگ ساالر، کھ تحت پوشش جھاد در راه خدا و اسالم مرتکب شنیع ترین اگر ازجنایت کار
کھ در زمان بھ اصطالح جھاد چرا با فیر راکت ھای کور بھ جنایات ضد بشری شده اند، بپرسید 

کشتار مردم بیگناه ملکی می پرداختید و یا سرپرست ھا و نان آوران خانواده ھا را کھ گناھی جز 

ھ دست آوردن لقمھ نانی برای فرزندان شان نداشتند، بھ اتھام ھمکاری با دولت عرق ریزی بھ خاطر ب

در جواب می گویند کھ آنھا جھاد در راه خدا را گذاشتھ قیادت کفار را پذیرفتھ در ! سر می بریدید؟

 .خون شان مباح بوده استخدمت نفس اماره بودند و لذا 

ک ھا، سیستم مخابرات، شبکۀ انرژی، شبکۀ آبیاری، اگر بپرسید کھ چرا تأسیسات عامھ را اعم از سر

در پاسخ می ! مکاتب، شفاخانھ ھا، فابریکھ ھا و امثال آن کھ دارایی ھمھ ملت بود تخریب می کردید؟

 .تخریب شان صواب بودگویند کھ چون اینھا در خدمت کفار قرار داشتند، 

ید و چرا اطفال مکاتب، معلمین، استادان اگر بپرسید کھ چرا بر ضد تعلیم و تربیھ، ثقافت و ھنر بود

واھل ھنر و موسیقی رامی کشتید، آزار می رساندید ویا بر سر و روی دختران دانش آموز تیزاب می 

 .در خدمت کفر قرار داشتھ اندمی گویند بھ خاطری کھ اینھا یا مظاھر کفر بوده اند و یا ! پاشیدید؟

ھا و جوال ھا می آمدید و چرا اموال مردم را غارت و  اگر بپرسید کھ چرا در ھنگام جنگ با بوجی

کھ بدست آوردن آن در جھاد  غنیمت جنگی بودمی گویند این غارت نبود بلکھ ! چپاول می کردید؟

ما این عدالت را خوب دیدیم کھ . (جایز است بھ شرطی کھ با عدالت در میان مجاھدین تقسیم گردد



ً معتقد، در ناداری زی اما رھبران و قوماندانان از شمارش ثروت و عقار . ستند و مردندمجاھدین واقعا

 )شان عاجز اند

اگر بپرسید چرا بر زنان و دختران مردم تجاوز میکردید، یا بھ زور بھ حبالۀ نکاح تان درمی آوردید، 

ویند می گ! یا آنھا را با خود برده مورد استفادۀ نامشروع قرار می دادید و یا بر عرب ھا می فروختید؟

حیثیت غنیمت نیز دران شامل اند  زناناموال و دارایی شان کھ . در جھاد سر و مال کفار حالل است
 .زنان شان بھ کنیزی برده شده می توانند و ھمخوابگی با کنیز و فروش شان جواز دارد .جنگی دارند

د دستبرد زدید؟ می گویند اگر بپرسید چرا بھ معادن قیمتی وموزیم ھا و آثار باستانی کھ دارایی عامھ ان

در کتابی کھ در بارۀ زنده گی احمدشاه مسعود بھ . برای پیشبرد زنده گی بھ آن ضرورت داشتیم

روایت از خانمش نگاشتھ شده، خانمش با افتخار شرح میدھد کھ مسعود ھیچگاه از پول جھاد استفادۀ 

 )٢.(می نمود مصارف شخصیش را تأمین تجارت زمردشخصی نھ نموده بلکھ از طریق 

اگر بپرسید شما کھ در راه خدا و دین می جنگیدید، چرا در دوران بعد از تسلیمی قدرت بھ 

، روی ھمدیگر تیغ کشیدید؟ چرا بھ نام دین سینھ بریدید؟ چرا از نوک پستان ھا تسبیح "مجاھدین"

ا رقص مرده گان را ساختید؟ چرا بر سرھا میخ کوبیدید؟ چرا آدم ھا را در کانتینرھا سوختاندید؟ چر

چرا ھمدگر را بھ فجیع ترین اشکال قتل عام و بر زنان و اطفال بی دفاع تجاوز  بھ تماشا نشستید؟

بران مسلط " جھادیان مسلمان"قرار نداشت و " کفار"کردید؟ چرا شھر کابل را کھ دیگر تحت سلطۀ 

اختالفات مذھبی یا کنند و یا  را عنوان میسر پیچی از أولی األمر در جواب، ! بودند ویران کردید؟

 .را دلیل می آورند اتنیکی

اگر مطرح کنید کھ شیعھ و سنی ھردو مسلمان اند و اسالم تفاوت ھای اتنیکی را ھم بھ رسمیت نھ می 

شناسد و چھ بسا کھ شیعھ با شیعھ و سنی با سنی گالویز شده دمار از روزگار مردم بی دفاع شان 

می " کمونیست ھا"بی برای شان نمی ماند گناه را بر دوش بھ اصطالح شان آنگاه کھ جوا. دراورده اند

چھ خود ایشان . اندازند کھ گویا نفوذ آنھا باعث این مصیبت شده، نھ خود خواھی و جاه طلبی خود شان

شت کرده و پیوستھ بھ عبادت خداوندی مصروف بوده اند  .مسلمانانی اند کھ بھ دنیای دون پُ

ید کھ این رھبران محترم جھادی و این قوماندانان خورد و بزرگ جھاد کھ ماشاءهللا باآلخره اگر بپرس

شمار شان کم ھم نیست و جھاد شان ھم در راه خدا و بھ خاطر اعتالی کلمةهللا بوده نھ کسب منفعت 

شخصی و گردآوری سود و سرمایھ، اینھمھ دارائی نقد و جنس اعم از مزارع وباغ ھای کالن، 

دد در داخل و خارج کشور، نقدینھ ھای ملیونی و ملیارد دالری گورکرده گی و در قصرھای متع

" غنیمت مشروع"حسابات بانک ھای داخل و خارج، را از کجا آورده اند؟ آیا این ھمھ از ھمان 

گرداوری شده اند؟ درین جا است کھ اعصاب حریفان تاب نیاورده با نثار فحش و ناسزا پرسنده را 



ً  تھدید میکنند کھ گویا پا را فرا تر از حد گذاشتھ کفر میگوید، بھ رھبران مجاھدین توھین می کند، حتما

ای بسا کھ در ادامۀ این غضب شان . کمونیست یا ملحد است کھ چنین پرسش ھایی را مطرح می نماید

این  کھ آیا بعد از اینھمھ سال ھا جھاد و زحمتی کھ در راه خدا کشیده اند مستحقفریاد می کشند 
 !چیزھا نیستند؟

شان مطرح کنید، در پاسخ، گناه ھمھ کاستی ھا، بدکنشی " اھل قلم و دانش"اگر عین پرسش ھا را بھ 

بدین معنی کھ اگر مردم . ھا، جنایات و بدبختی ھا را بر دوش رژیم ھای بعد از سلطنت می اندازند

می زدند، اگر تمام مظاھر مدنیت و بی گناه را بھ شھادت می رساندند، اگر بھ اعمال تروریستی دست 

انسانیت را از بین می بردند، اگر بر زنان و اطفال تجاوز می کردند و میکنند، اگر غنیمت و کنیز و 

رده بر می گرفتند، اگر آثار باستانی، ماشین ھا و پرزه جات فابریک، سیم ھای ھوایی و زیر زمینی  بَ

کاتب را بھ آتش می کشیدند و استادان و شاگردان را می را در بازارھای پاکستان می فروختند، اگر م

 .بود" کمونیست ھا"ھمھ اش از دست داؤدخان و ، . . .  کشتند، و

القصھ کھ اھداف حمالت، تبلیغات، ادای شھادت ھای ناحق، راه اندازی سروصداھا و تبلیغات 

 :زھرآگین، مستھجن و تحریک آمیز، عبارت اند است از

بره کشیدند و برای مردم  برگرداندن توجھ - ُ عامھ از جنایات شرم آور جانیانی کھ خاک کشور را بھ تو

 نھ لب نانی ماندند، نھ عزت و نھ ھویت؛

 پرده کشیدن روی بیدادگری ھای حامیان بیرونی شان؛ -

کھ بنا بر  -جعل تاریخ با استفاده از سکوت صاحب نظران مردمی و پژوھشگران علمی تاریخ  -

در اثر شکست نا فرجام مبارزات رھایی بخش و سقوط حاکمیت حزب وطن، عاید حال صدمھ ای کھ 

شان شده بود و ایشان را یا بھ عزلت یا خوداندیشی و یا بھ امید باز راست کردن قامت در خط 

شت کردن بھ گذشتۀ شان کشانیده ؛ ھر بر لب زدن یا پُ  دیگری، بھ مُ

اشقان راستین میھن و خدمتگذاران متعھد توده ھای راه اندازی جنگ تمام عیار روانی علیھ ع -

 - ملیونی زجر کشیده، بھ منظور ساکت ساختن شان، بیرون راندن شان از صحنۀ فعال اجتماعی

 سیاسی و بھ انزوا ھل دادن آنھا؛

 .و باآلخره دست یابی بھ ھمھ یا یکی از اھرم ھای قدرت، ثروت و شھرت، از طریق این کارزار -

 ازھر بھ طور مشخص، در محراق چنین ھدف گیری ھا قرار می گیرد؟اما چرا صمد 

ً نوشتھ ام کھ صمد ازھر را بھ خاطری ھدف قرار دادند کھ منسوب بھ پرچم بود و خوش نامی بود  قبال

یعنی در خصومت با پرچم، این سازمان سیاسی رقیب شان، و در خصومت با . کھ باید بدنام می شد



 .ساب داشتھ و خالف خواست آنھا بھ نام نیک یاد میشودکسی کھ بھ آن سازمان انت

آنھایی کھ بایست درین مورد حرف می زدند و با اطالعی کھ از حقایق و شناختی کھ از صمد ازھر 

داشتند، حقایق را روشن می ساختند؛ یا سکوت کردند و یا تا کنون درین زمینھ صحبت کردن را 

وقتی آدم از خود میگوید، این خطر وجود دارد کھ . ویممصلحت نھ دیدند؛ ناچار باید از خود بگ

آگاھانھ یا نا آگاھانھ بھ خودستایی، کھ بدون تردید زشت ترین پنداری است کھ کسی از خود تبارز داده 

ھرکسی در طول کوره راه طی کرده اش در زنده گی، مطابق بھ ایده و آرمانش . میتواند، سقوط کند

من نھ بر فھم، درایت و علمیت، آنچنان کھ . باشد و حق دارد برآنھا ببالدافتخاراتی می تواند داشتھ 

خودم بھتر از ھر کسی جناب قاضی در وصف من لطف فرموده اند، نازیده می توانم، بھ خاطری کھ 
میدانم، و نھ کدام " ذم ما یشبھ المدح"و الطاف والی صاحب را نیز کنایھ و  دگر از کمبودی ھایم واقفم

ً آن . دگری دارم کمال خاص افتخاراتی کھ در زنده گی داشتھ ام و ھمواره بر آنھا می بالم، صرفآ

ھیچ کدام کار . اوصاف و موضع گیری ھایی اند کھ ھر انسان سالم نورمال باید داشتھ باشد

ھر . من آن را کرده ام کھ باید ھرکس بکند. العاده ای انجام نھ داده ام کھ مستلزم شادباش باشد خارق

س باید وظیفھ شناس باشد، ھر کس باید با صداقت وجایبش را ایفا نماید، ھرکس باید از رشوه و ک

اختالس پرھیز کند، ھرکس باید وطن و مردمش را دوست داشتھ باشد، ھر کس باید بی ادعا بوده 

بگذارد دیگران در موردش قضاوت داشتھ باشند، ھرکس باید با انواع ستم، ظلم و بی عدالتی ھای 

فردی و اجتماعی مخالف باشد و در عین زمان باید در مبارزه با غیر متصفین با این اوصاف، قرار 

یعنی در . پاکی وتقوی در حالتی قابل ستایش است کھ امکانات نفی آن وجود داشتھ باشند. داشتھ باشد

ازان پرھیز حالتی کھ امکانات استفادۀ سوء و تخطی از قانون وجود دارند ولی بنا بر حکم وجدان 

 .بعمل می آید

چون زیست و معاشرت نورمال و سالم، تقوا و مردم دوستی؛ اوصاف و خصایل ذاتی انسان ھا اند کھ 

از بدو پیدایش بھ آن متصف اند و این انحرافات اکتسابی بعدی اند کھ انسان ھا را بھ کجراھھ می 

آیا خنده . ، بلکھ الزمی نیز استپس متصف بودن بھ آن اوصاف ذاتی یک امر نھ تنھا طبیعی. برند

آور نیست اگر کسی بالفد کھ آنقدر شریف است کھ دزدی نمی کند یا آدم نمی کشد یا کدام جرم دگر 

آیا رشوه و اختالس، غصب مال و جان و ! مرتکب نمی شود؟؟؟ بدون شک کھ مضحک است، نھ

پس متصف ! بدون شک کھ ندارندرجحان منافع خودی بر منافع مردم؛ تفاوتی با دزدی و قتل دارند؟ 

اما وقتی انحراف و فساد چنان مسلط . بودن بھ آن خصایل عادی ذاتی نمی تواند موضوع افتخار باشد

گردند کھ جای اوصاف و خصایل ذاتی انسانی را بگیرند، معیارھای زنده گی و قضاوت تغییر می 

نیز چنان کمرنگ گردیده در زیر تصور وجود آدمی کھ واجد آن خصایل اصیل انسانی باشد . خورند



الیۀ ضخیمی از شکوک قرار میگیرد، کھ شخص متصف با آن صفات را یا باور کرده نمی توانند و 

آن یاد آوری باال از افتخارم ناشی از ھمین واقعیت . یا آن شخص را غیر طبیعی و مریض میخوانند

، خجلت آور است وقتی آدم بگوید افتخار میکند کھ فا. تلخ است ً سد نشده است، بھ خاطری کھ اصوال

ًباید سالم بماند ًو حتی طبیعتا بھ . اما ھمان واقعیت تلخ، باعث میشود بر سالم ماندن افتخار شود. اخالقا

خاطری کھ در کان نمک، نمک نشدن وعلی الرغم طعنھ ھای فامیل و ھمچشمان، کمی ھا و 

سالمتی گذشتن، در شرایط و احوالی کھ ما  محرومیت ھا را پذیرا شدن و از این پل صراط باریک بھ

ھمین احساس افتخار و آرامش تنھا و تنھا . قرار داشتھ ایم، بدون شک زور و قوت ایمان می طلبد

 .وجدان است کھ از سقوط انسان جلوگیری کرده میتواند

ً کوتاه استادی مضمون کرمنولوژی در  شاید این یک تصادف محض بوده باشد کھ بعد از مدت نسبتا

مضمونی کھ بار اول مؤسس آن در اکادمی، خودم بودم و بھ دلیل آنکھ با آن (اکادمی پولیس 

محتویاتش، برای مقامات باال و استادان و مشاورین آلمانی اکادمی، مقبول نیفتاده بود، آن مضمون را 

ً غیر الزمی عنوان کرده از پروگرام تدریسی حذف کردند ا اکادمی امری کھ باعث وداع من ب. کال

ً متفاوت، بار دگر شامل پروگرام درسی . گردید پسانھا مضمونی را با ھمان نام ولی محتویات کامال

، مدت دھسال در میدان ھوایی بین المللی کابل در ابتدا بحیث آمر انسداد قاچاق و سپس بھ )ساختند

از خوش . ظیفھ کردمحیث مدیر امنیھ، با ھمین خصایل یاد شدۀ یک انسان عادی ولی سالم ایفای و

قسمتی من در رأس ریاست عمومی ھوایی ملکی و توریزم، کھ مجموع میدان ھوایی بھ شمول بخش 

صرف نظر از قضاوت منفی . پولیس تحت اثر آن بود، جناب سلطان محمود غازی قرار داشت

با نظام  احتمالی کھ جناب شان اکنون در بارۀ من خواھند داشت، و صرف نظر از مخالفت عقیدتی من

سلطنتی، بھ جرأت میتوانم بگویم کھ اگر در فامیل سلطنتی انسان بھ تمام معنی خوب وجود داشت، 

او با وصف ارتباط واعتقادش بھ نظام سلطنتی و وفاداریش بھ پادشاه؛ . ھمین سلطان محمود غازی بود

یردستان ھمیشھ ز. بود" شھزادۀ واقعی"انسان پاک، وطن دوست و مھربان و بھ اصطالح عوام یک 

او انسان ھای پاک و وظیفھ شناس را دوست می داشت و بھ حرف . مورد حمایت او قرار می گرفتند

در چنین فضای کاری با ھمکاری ھمکاران شریفم در پولیس . ھا و مالحظات آنھا توجھ می نمود

جلوگیری از  میدان ھوایی، ھم در ایجاد نظم ونسق بھتر در کارکرد شعبات مختلف پولیس و ھم در

گرفتاری ھای مسلسل دھھا کیلوگرام طال، مقادیر بسیار . قاچاق، موفقیت ھای چشم گیری بھ دست آمد

زیاد آثار بی بدیل و نھایت پرارزش تاریخی وانواع مواد مخدر با انعکاس وسیع آن در رسانھ ھای 

ین کمینھ دران زمره قرار محلی و بین المللی، توجھ عمومی را بھ پولیس میدان ھوایی جلب نمود کھ ا

 .داشت



ھمدردی و معاشرت نیک با کارمندان میدان ھوایی، اعم از مامورین شعبات مختلف، تخنیکران و 

برای من مایۀ مباھات است کھ یگان حمال آن . حماالن و دادرسی دردمندان، اجزائی از وجایبم بودند

کار حمالی در میدان ھوایی ادامھ داده زمان کھ در چند سال پیش ھنوز ھم در سن کھولت بھ انجام 

این . خطاب کرده با محبت تمام در آغوش می گرفتند" مدیر صاحب"بودند، مرا با القاب ھمان زمان 

 .برای من یک جھان ارزش دارد

در جنب سابقۀ استادی در اکادمی پولیس، توجھ " پولیس د  ولنی خدمتگار"انتشار مضامین در مجلۀ 

 )این بود عالمت و نشانھ ای از خوش نامی(. جلب می نمودھم مسلکان را نیز 

ھمین ھا موجب گردیده بودند کھ چند روز مختصری بعد از کودتای داؤدخان، قدیرخان کھ بھ تازه گی 

بر مقام قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس تکیھ زده بود، دوستانم را واسطھ کرده تقاضای ھمکاری 

 .کان آن قوماندانی تعیین نمودنمود و مرا بھ حیث رئیس ار

ست نیز باحضور وجدان و با احساس عمیق مسئولیت در برابر وطن و مردم، بھ ھمکاری  درین پُ

با پیاده کردن یک . افسران روشن ضمیر وطن دوست دارای تحصیالت عالی، دست بھ کار شدم

یادی از افسران مشھور سیاست کادری دقیق، نھ تنھا رشوه و فساد نزول تاریخی داشت بلکھ شمار ز

بالفساد نیز با اعتراف بر گذشتۀ ناسالم و اظھار ندامت و توبھ، آمادگی ھمکاری نشان دادند کھ با 

با باخبری از اجراآت  )۴(.احتیاط و نظارت دقیق برای بعضی از آنھا مسئولیت ھایی سپرده شد

ات مردم، شھرت و حیثیت دستگاه پولیس و ژاندارم در سراسر کشور و رسیده گی فوری بھ شکای

پولیس بھ مقیاس غیر قابل باور باال رفت و برای اولین بار عالیم اعتماد مردم بر پولیس، بھ شکل 

 )این ھم عالمت و نشانۀ دگر خوش نامی(. متبارز مشھود گردید

ھیأت ھای سھ نفری تحقیق برای . از قضای روزگار قضیۀ کودتای میوندوال و ھمراھانش، پیش آمد

خواستم با استفاده از . مرا در ھیأت سھ نفری تحقیق از میوندوال گرفتھ بودند. متھم تعیین گردیدندھر 

وقتی بھ دفترش رفتم، . روابط سازمانیم با فیض محمد وزیر داخلھ، خود را ازین جنجال برھانم

اری را بھانھ کثرت کارھای اد. عبدالقدیر نورستانی قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس نیز با او بود

ً عالوه نمودم  قرار داده تقاضا کردم کسی دگر را بھ جای من بھ عضویت این ھیأت شامل سازند ضمنا

کھ میوندوال یک شخصیت بزرگ سیاسی، با دانش و اھل قلم است، بھتر خواھد بود کدام دانشمند 

مسألھ صحبت کرده ایم و ھردوی آنھا گفتند کھ ما براین . حقوق و علوم سیاسی را بھ این کار بگمارند

اصرار ورزیدم کھ با پرداختن بھ کار . بھ این نظر رسیده ایم کھ تو میتوانی از عھدۀ این کار بدر آیی

تحقیق، کارھای اداری با سکتھ گی مواجھ میشوند، نھ پذیرفتند و قدیرخان گفت تحقیقات را شبانھ پیش 

 )۵. (می بریم و روزانھ برای کارھای اداری فرصت دارید



بھ سرگذشت تحقیقات و ادعاھا ای کھ درین ارتباط بھ عمل آمده و در رد و افشای دسایس مدعیان در 

چرا اما اکنون باز میگردم بھ ھمان پرسش کھ . سر تا پای این نوشتھ بھ تفصیل پرداختھ شده است
 در محراق ھدف گیری قرار میگیرد؟ صمد ازھر

م مسئولیت ھای رسمی اورا من پیش می بردم و اعتماد قدیر خان اگر از یکطرف راضی بود کھ تما

مردم بر پولیس روز تا روز بیشتر شده میرفت، از جانب دگر خودخواھی ھا و بلندپروازی ھا روز تا 

روز در دماغش قوت گرفتھ میرفتند واین افواھات و سرگوشی ھا کھ گویا این اصالحات و پاکیزه گی 

این یک واقعیت آفتابی است کھ ما افسرانی کھ بھ . را رنج می داد ھا نتیجۀ کار ازھر و تیمش است او

مثابۀ یک تیم وطن دوست و تحول پسند با صداقت و خلوص نیت کار می کردیم، نتایج ملموس کاری 

اما این ھم یک واقعیت انکار ناپذیر است کھ اگر اعتماد و پشتیبانی قدیر خان، کھ در عقب . داشتھ ایم

وتی داؤدخان قرار داشت، نھ می بود، ھرگز قادر بھ پیاده کردن آنھمھ اصالحات قدرت او قدرت جبر

 .ژرف در سیما و اجراآت پولیس در ظرف مدت چند ماه کوتاه بوده نمی توانستیم

قدیر خان گرچھ در ظاھر امر مرا استاد خطاب کرده احترام می گذاشت، اما خوش نداشت کسی از 

 .نستم و میکوشیدم ھر کار مثبتی را بھ نام او رقم زنماین را من می دا. من ستایش کند

 :بھ منظور کاستن از قدرتم بھ تدریج عمل کرد

مرا بھ حیث . تشکیالت را تغییر داد و ریاست ارکان را بھ نھ آمریت عمومی تقسیم کرد در قدم اول، 

ن بھ نھ بخش چون کار م. آمر عمومی امنیت، کھ یکی آز آن آمریت ھای عمومی بود، تعیین نمود

ولی وقتی سیل مکتوب ھا و دوسیھ ھا بھ دفتر خودش . تقسیم شده بود از فشار کار باالیم کاستھ شد

سرازیر گردید و متوجھ شد کھ از عھدۀ آن برآمده نھ میتواند، در ابتدا بصورت شفاھی تقاضا نمود کما 

مریت ھای نوتأسیس ھدایت فی السابق بھ امور رسیده گی نمایم و سپس با صدور مکتوب رسمی بھ آ

 .داد دوسیھ ھا و مکاتیب خود را جھت امضا و اخذ ھدایت نزد آمر عمومی امنیت ببرند

گردھم آئی محدودی از . در بحبوحۀ تغییر جھت سیاست داؤد خان، فرصت مساعد یافت در قدم دوم،

کھ ( مضمون و محتویاین ھمان تیم قبل الذکر مارا در اتاق عقبی دفترش تدویر نموده سوالی را با 

 :مطرح نمود) کلمات آن از من است

شما کھ از ابتدای اعالن جمھوریت با این رژیم نو، از دل و جان ھمکاری صادقانھ نموده وفاداری تان 

را بھ جناب رھبر بھ اثبات رسانیده اید، آیا حاضرید این فداکاری و وفاداری را در آینده نیز در ھر 

 نوع شرایط ادامھ دھید؟

ً بعد از  طرح چنین سوالی، در آوانی کھ ھنوز تغییر جھت سیاسی داؤدخان محسوس نبود ولی یقینا



حلقۀ خاصی مرکب از قدیر نورستانی، حیدر رسولی، وحید عبدهللا و ) داؤد و نعیم( موافقت دو برادر 

. بھ ھمراه داشتسید عبدااللھ، در جریان گذاشتھ شده ھدایاتی برای شان داده شده بود؛ برای ما ابھام 

 .چون روی صحبت با من بود، با ژست استفھام آمیزی مقصودش را پرسیدم

اگر در سیاست ھا تھ و باالیی بیاید یا در پروگرام ھای دولت تغییراتی حادث شود و یا : قدیرخان گفت

 ھر اتفاق دیگری پیش آید، در ھر حالت و ھرنوع شرایط در تائید و وفداری بھ رھبر ایستاده گی

 خواھید داشت و بھ ھر سویی کھ رھبر برود با او خواھید ماند؟

در میان این . برق آسا افکار مختلفی در دماغم رسوخ یافتند. زنگ خطری در درون مغزم نواختھ شد

 :تصورات، دو تای آن در مغزم برجستھ تر گشتند

اؤدخان، بھ او معرفی میخواھد مارا بھ مثابۀ گروپ مربوط بھ خود در وفاداری پروپاقرص بھ د -١

 .نموده امتیاز بگیرد

 .تغییرات ژرفی در سیاست داؤدخان در پیش است -٢

درجھ یی با  ١٨٠ذھن من بیشتر بھ سوی احتمال اولی کشش داشت بخاطری کھ تصور چنان تغییر 

در حالی کھ نگرانی در چھرۀ ھمۀ حاضرین کھ در ضمیر خود . شناسایی گذشتۀ داؤدخان محتمل نبود

جستجوی پاسخ مناسب بودند، محسوس بود، در اذھان خود پاسخ ھایی را کھ من ارائھ خواھم نمود در 

با احساس مسئولیت در برابر معتقدات خود و در برابر ھمکاران باشرف . نیز سنجش می نمودند

 :حاضر در مجلس، چنین جواب دادم

ث یک شخصیتی کھ وطنش را ھمکاری من با داؤد خان بر اساس شناخت دقیقی است کھ از او بحی

دوست دارد، برای اعمار و پیشرفت کشور آرزوھای بلندباالیی دارد و بر برنامھ و اصولی معتقد 

در حالی کھ مطمئنم رھبر ھمین راھش را ادامھ . اعالم داشتھ است" خطاب بھ مردم"است کھ در 

من . وارانھ با او خواھم ماندمیدھد با صراحت میگویم تا زمانی کھ درین راه استوار است من ھم است

داؤد خان را در راھی کھ در پیش گرفتھ و آن را راه مردم و راه ترقی و پیشرفت وطن میدانم، 

 .پشتیبانی میکنم

قدیر خان، مثل اینکھ انتظار چنین پاسخ را نداشت، بدون تبصره رو بسوی دیگران نموده عین سوال 

ً در تائید نظر من بودندپاسخ ھا کوتاه و ع. را بروی ھرکدام گذاشت ً یکنفر بھ موضع . مدتا صرفا

قدیرخان تمایل نشان داد، کھ کرسی و مقامش راحفظ کرد و یک نفر دیگر مطابق عادتش با تذبذب 

 .حرف زد کھ او ھم با موقف لرزان شامل تصفیھ نھ گردید

 .بزودی تصفیۀ عمومی در دولت، از دستگاه پولیس در وزارت داخلھ آغاز شد



مرا بھ حیث قوماندان امنیۀ والیت ھرات تعیین . اولین تصفیھ را از شخص من آغاز کردخان  قدیر

گرچھ احساس کرده بودم کھ این یکی از مراحل دور ساختنم از موقعیت ھای فعال است، با آنھم  .نمود

امات نتیجھ و انعکاس اقد. برای جمع و جور کردن امور امنیتی و نظم عامھ بھ تالش فوری آغازیدم

عاجل راه انداختھ شده، خیلی مثبت بود و مردم روشن ضمیر ھرات بھ زودی قضاوت شان را در 

با وجود مراعات سلسلۀ ھیرارشی و حفظ مناسبات نزدیک و احترام کارانھ با . مورد من نموده بودند

ت در جناب تواب آصفی والی ھرات، بھ جای آنکھ از شیوه و نتایج کارم راضی باشد، شایعات مثب

میان شھریان ھرات نسبت بھ من بر دماغش خوش نھ خورده، نزد داؤد خان شکوه برده بود کھ ازھر 

با ھمین سفر . بھ مرکز مراجعۀ مردم و مرکز قدرت تبدیل شده، صولت مقام والیت در خطر است

ز نزده اوالی بھ کابل، پروگرام تدریجی تنزیل من بھ تنزیل تعجیلی مبدل و قدیر خان بھ زودی بعد 

روز از تاریخ آغاز وظیفھ، مرا سبکدوش نموده بعد از چندی با تنزیل بزرگ مقام بھ حیث آمر پوستۀ 

ً دریافتھ بودم، تصمیم بھ . سرحدی شیرو اوبھ در والیت ھلمند تعیین نمود من کھ سوء نظر را دقیقا

نونی کھ خود ما ساختھ مطابق بھ قا. آسان ترین طریقۀ مستعفی شدن، ترک وظیفھ بود. استعفا گرفتم

ھمان بود کھ بنا بر پیشنھاد  .بودیم، بعد از مدت بیست روز غیابت از وظیفھ مستعفی شناختھ می شدم

 .قدیر خان و منظوری رئیس دولت بھ استعفا سوق گردیدم

ش درسایت خوشھ، کھ گویا درھنگام وداعم کسی . اما برخالف نوشتۀ شخصی کھ بھ نام مستعار ا

نوشتھ است، در موقع وداع، تمام افسران و کارمندان مربوط آن قوماندانی و عدۀ  حضور نداشت،

زیادی از شھریان ھرات در میدان مقابل قوماندانی امنیھ تجمع نموده بودند و در سخنان وداعیھ عالوه 

از یادآوری پالن ھای عملی ناشده ای کھ در سر داشتم، اظھار داشتم کھ مروج این بوده است کھ 

ً از ھمکاران و مردم تقاضا میکند کھ اگر در جریان وظیفھ  شخص از وظیفھ سبکدوش شده، معموال

اما من با . داریش سھو یا خطایی از او سر زده یا کسی متضرر شده باشد، او را مورد عفو قرار دھند

و نھ بلکھ جھر اعالم میدارم کھ اگر کار غلط انجام داده ام یا بر کسی ظلم روا داشتھ ام، تقاضای عف

خواستار آنم کھ ھمین حاال کھ من فاقد ھرگونھ مقام و صالحیت استم با جرأت تمام و بدون ترس از 

 .یخنم گرفتھ در مقابل این جمعیت مرا محکوم و شرمنده ساختھ بھ بازخواست بکشاند

نچھ چنا. این صحبت من نیز بر جناب والی صاحب، کھ از آن اطالع یافتھ بود، خوش نھ خورده بود

در روز دگر درموقع وداع و صرف نھار در منزلش آن صحبت مرا با برداشت وارونھ بر رخم 

 .البتھ من اصل صحبت را برایش حکایت نمودم، کھ بازھم خوشش نیامد. کشید

بعد از مستعفی شدن، تالش کردم بھ خاطر زنده ماندن کار دیگری پیدا کنم، ولی از نظر فتاده گان را  

بعد از آموختن تایپ انگلیسی، در دو جا امکان کار بھ حیث تایپست میسر  .پذیرفت ھیچ کسی نھ می



من احساس میکردم کھ . گردید کھ با تأسف در ھردو جا قبل از آغاز کار، معذرتم را خواستند

مدت چھار سال بعدی . کارفرمایان بعد از نظر خواھی از وزارت داخلھ در مورد من تصمیم میگرفتند

در " الف"سقوط داؤدخان با حق الزمۀ ناچیز از نشر مضامین و ترجمھ ھایم با نام مستعار را تا زمان

ً در روزنامۀ ھیواد، و کمک در حد توان پدرم، بسر بردم  .نشرات آنوقتی خاصتا

قدیر خان بھ این بسنده نکرد و بمثابۀ مھرۀ برجستھ و نزدیک بھ داؤدخان و نعیم خان، خواست ازین 

بھ آمریت استخباراتش وظیفھ سپرد تا از طریق شبکۀ وسیع . ر دو فاختھ شکار کندتغییر با یک تی

از این  .استخباراتی، شایعات شک بر انگیزی را با احتیاط تمام در ارتباط بھ میوندوال پخش نماید

طریق می خواست ھم خودش را از سوء گمانی کھ در ارتباط مرگ میوندوال نسبت بھ او دھن بھ 

تبرئھ دھد و ھم ازھر را کھ نھ پیش از تصفیھ می پسندید و نھ بعد از آن توانست او را  دھن می گشت،

من در ھمان زمان ازین اقدامات و تبلیغات . بھ تبعیت بدون قید و شرط با داؤدخان بکشاند، ضربھ زند

یا  نھ رسانھ ای و نھ محکمھ ای کھ صدا. اطالع حاصل کردم، ولی قادر بھ انجام ھیچ کاری نبودم

توانست از نام وزارت داخلھ چنین ادعایی را  قدیر خان نمی . دعوای خودرا دران مطرح می ساختم

طرح کند، بھ دلیلی کھ بازھم تمام مالمتی بر خودش، کھ باال بین لحظھ بھ لحظھ و مسئول مستقیم ھمھ 

علوم بود، و قدیر ھمچنان نسبت اینکھ تمام قضایا و جریانات بھ ھمھ م. اجراآت بود، وارد میگردید

ھیچ دلیلی علیھ من نداشت، دران زمان بھ اقدام بیشتر ازین نمی توانست متوسل شود، ورنھ با استفاده 

این یکی از (. از فضای مسلط ضد چپی در دولت، از وارد آوردن ضربات کاری تر صرفھ نمی کرد

 )قراین و نشانھ ھای دسیسھ و دوسیھ سازی بھ علت انتسابم بھ چپ است

از جانب دگر، بھ اضافۀ خصومت ھای سابقۀ سیاسی از جانب سیاست بازان رقیب در برابر 

بنا بر دالیل متعدد بھ میان آمد، باعث تشدید جنگ سرد  ١٣۵٧ثور  ٧؛ اوضاعی کھ بعد از .ا.خ.د.ح

ن عقب گرایا. و مداخالت اجانب گردید کھ بھ کار افتیدن ماشین تبلیغاتی جھان شمول را با خود داشت

رھۀ زمانی، بیش از پیش اصول قلم زنی را کنار گذاشتھ بھ  سنتی و رقیبان سیاسی سابقھ، در ھمین بُ

 .ھرگونھ بھتان و افترا متوسل گشتند

ثور از اصول  ٧با وجود تالش ھای بعدی دولت برای تصحیح اشتباھات و انحرافاتی کھ متصل 

ه ھای رفع سوء تفاھمات و جلو گیری از بھ عمل آمده بود و با وجود جستجوی فعال را. ا.خ.د.ح

فاجعۀ جبران ناپذیر کھ بھ سھولت در چند قدمی قابل رویت بود، روشنفکران ما بھ جای آنکھ با پیش 

بینی عواقب ماجرا و احساس مسئولیت، تالش ھای تصحیح موضع و رفع سوئ تفاھمات از جانب 

ھ درک پیش از پیش آن چندان دشوار نبود، دولت را یاری رسانیده، با نظریات سازنده از مصایبی ک

جلوگیری نمایند؛ مصلحت درآن دیدند کھ جزئی از ھمان ماشین تبلیغاتی بمانند و بھ جعل و افترا 



ً بھ خاطر کوبیدن رقیب سیاسی و نھ بھ خاطر میھن و مردم، شدت بخشند  .صرفا

و " جھاد"خ نگاری دورانآن خصلت عدم پابندی بھ اصول و اخالق نویسنده گی، دران جملھ تاری

عده ای در این کار چنان . جنگ سرد، با ھمان شدت و حدت، بھ دوران بعدی نیز بھ میراث آورده شد

آستین ھا را باال زده اند کھ گویی استفاده از ھرگونھ جعل و دروغ برای جای سالم نماندن برای 

ً حزب وطن(. ا.خ.د.ح از خوشنامی و محبوبیت آن را باید با  ھر نشانی. بھ مسابقھ گذاشتھ اندرا ) بعدا

این نشانۀ دگر دسیسھ سازی بھ علت انتسابم بھ (. بھ کارگیری انواع دسایس، مورد ضربھ قرار دھند

ً ح(حزب وطن   )است. ا.خ.د.سابقا

البتھ نمی توان انکار ورزید کھ شماری، و لو اندک، از روشنفکران مستقل یا مربوط بھ تنظیم ھا یا 

زمان ھای راست و چپ، بھ واقع بینی روکرده، در تحلیل ھا و پژوھش ھای شان تا حدی احزاب و سا

 .کوشش بھ حفظ بیطرفی نموده اند کھ سرمشق خوبی برای دگران شده میتوانند

 .با اھمیت دگر دردالیل این اتھام زنی ھمانا امضای خوانای من در پای سواالت تحقیق است نقطۀیک 

ل و دالیل خصومت مخالفین سیاسی وھمچنان با علل و دالیل خصومت قدیر در بحث مشرح باال با عل

 :نورستانی آشنایی حاصل و روشن گردید کھ افترای علیھ من ناشی شده بود از

ً حزب وطن(انتسابم بھ ح د خ  - چھ در موضعگیری قدیر نورستانی و چھ در موضعگیری  - ) بعدا

 ؛-  رقیبان سیاسی این حزب

 ؛- در اکادمی پولیس، در میدان ھوایی و در وزارت داخلھ  –جاھای کارکرده گیم نام نیک من در  -

 شایعھ پراگنی استخبارات قدیر نورستانی؛ -

 خوانا بودن امضای من در پای سواالت تحقیق؛ -

بھ دو دلیل اولی باید بدنام ساختھ می شدم و دو فکتور بعدی برای توجیھ نام گرفتن، کمک شان 

 .میکرد

ھارون بود، کھ با جانشین ساختن نام من بھ جای نام قدیر .فتھ آمد آغازگر این کار اچنانکھ گ

بھ گونۀ غیر مسئوالنھ و غیراخالقی  -کھ در کتاب نجیم آریا مورد اتھام قرارگرفتھ بود  - نورستانی، 

 .ر گرفتندبعد از ھارون پیروانش ھمین ادعا را بھ توالی بھ تکرا. بھ استفادۀ ناجایز سیاسی دست یازید

 :اکنون کھ ریشھ ھای این چرا، ھم دریافت گردید، میخواھم سھ نقطۀ با اھمیت ذیل را نیز روشن سازم

 آیا در این نوشتھ در موقف دفاع از داؤدخان بوده ام؟ -١

 صورت گرفتھ، بوده ام؟. ا.خ.د.آیا در بست در دفاع از ھمھ آنچھ از نام ح -٢



 روی قرار داشتھ ام؟آیا در موقف دفاع از اتحاد شو -٣

 .درک من از داؤدخان چنان است کھ او یک انسان وطن دوست و ترقی خواه بود در مورد نخست،

اما با انکشاف . خیلی دلش می خواست کشور را بھ مدارج عالی انکشاف اقتصادی و اجتماعی برساند

ا مھر و نشان خود ھر انکشاف و قدم نو را ب. سیاسی و آزادی ھای دموکراتیک میانۀ خوب نداشت

او شخصی را کھ در ھوشیاری و . میخواست و حاضر نبود شریکی برای افتخاراتش داشتھ باشد

از لحاظ خصلت و روش، یک دیکتاتور تمام عیار . ابتکار میتوانست بر او پیشی گیرد نمی پسندید

ز مھر و نشان وی بھ ھمین جھت اگر خواسـتھ بود کھ افتـخار تحول نظام سلطنتی بھ جمھوری نی. بود

را داشتھ باشد، رغم وعده ھای اولیش، ھمان خصلت استبدادیش او را از پیاده کردن اجزای قانونمند 

 .یک جمھوری دموکراتیک، باز داشت

عده ای او را یک دیکتاتور سالم میخوانند و وجود چنین شخصی را برای تکامل دادن جامعۀ ھمھ 

ملیت ھای متعدد، در جھت ملت سازی، مفید تر از دموکراسی جانبھ عقب افتاده متشکل از قبایل و 

 .زودرس قبل از مھیا شدن زمینھ ھا و زیربناھای آن، میدانند

با تائید جھات مثبت بینش ھا و اقدامات انکشافی داؤد خان، ھیچگاه نمی توان بر خصایل تک تازی و 

 .استبدادیش، مھر تائید نھاد

با حفظ انتقادی کھ از سراسیمھ گی و عجلۀ رژیم در گرفتاری  اما در رابطھ بھ قضیۀ میوندوال،

مظنونین توطئۀ کودتا بھ عمل آورده ام؛ و با تاکید بر امکانات متعدد و توانایی مستبدانھ اش در از 

میان برداشتن رقبایش؛ این اتھام را کھ گویا او برای کشتن میوندوال زیر نام خودکشی، توطئھ نموده 

ضدیت یا عدم موافقت با خصایل مشخص کسی، نمی تواند . الیل مقنع رد نموده اماست، با ارائۀ د

 .بھتان و افترا را بر ضد او جواز دھد یا توجیھ نماید

ً ھم نوشتھ ام  ً در صدد دفاع از خود می بود، قبال کھ اگر ازھر در صدد دفاع از حقیقت نبوده صرفا

زیرا اگر بھ جای . آقایون ملکیار و مھرین بودجعلی " دستیابی ھای"آسان ترین راه ھمین تائید 

خودکشی، قتل در محبس پذیرفتھ شود، اتھام بھ شکل خود بخودی بھ ادارۀ محبس و کسانی کھ با 

اما ازھر از آن قماش نیست کھ با پذیرش تشویھ . زندان و زندانیان سروکار داشتند، راجع میگردد

عا کھ تمام اراکین دولت با ھم نشستھ فیصلھ کردند پذیرش چنان یک اد. حقایق در صدد تبرئھ باشد

 .میوندوال را بکشند، دور از منطق و وجدان ازھر است

با آنکھ مورد ضربۀ داؤد خان قرار گرفتھ و چھار سال بعدی را با بیکاری و مشکالت اقتصادی 

قت دفاع نھ گذراندم، نمی توانستم در برابر جعلیات و دروغ ھا در حق وی، ساکت بمانم و از حقی



 .نمایم

در مورد خان محمد خان مرستیال نیز با آنکھ در ھیأت تحقیقش شامل نبودم و می توانستم بگویم نھ از 

ً دانستنی ھا و . آن اطالع دارم و نھ مسئولیت، اما خموشی من بھ معنی پوشانیدن حقیقت می بود بناء

 .دیده گی ھایم را صادقانھ بیان داشتم

نمی توان انکار نمود آسیب ھایی کھ بنا بھ دالیل متعدد، متصل قیام ، .ا.خ.د.یعنی حدر مورد دوم 

اما اگر . را فراھم آورد. ا.خ.د.بھ کشور و مردم ما رسید، موجبات بدبینی نسبت بھ ح ١٣۵٧ثور  ٧

قرار باشد دور از بدبینی ھای سیاسی، یک قضاوت سالم در زمینھ داشتھ باشیم، بایست از یکطرف 

مختلف حاکمیت آن حزب تفاوت قایل شد و از جانب دگر، انتباه بدبینانھ از اقدامات  میان مراحل

نادرست رھبری آن حزب را در مرحلۀ معینی، نھ باید بر تمام اعضا و ھواخواھان آن حزب تعمیم 

 بھ معنی دفاع از جنایاتی نیست. ا.خ.د.دفاع من از ح بارھا در متن این نوشتھ متذکر شده ام کھ. بخشید

 .کھ از نام این حزب ارتکاب گردیده اند

ایستادن این حزب در تائید داؤد خان در مرحلۀ آغازین جمھوریت، را بھ دلیل برنامۀ مترقی اعالن 

شده اش، نھ تنھا دفاع نموده ام بلکھ در چنان حالتی، آنرا وجیبۀ ھر سازمان و ھر انسان ترقی خواه و 

 .تحول طلب دانستھ ام

در بارۀ کودتا یا انقالب . ا.خ.د.رصت میخواھم یک نقطھ را برای اعضای سابق حبا استفاده از ف

ثور، کھ کودتا نامیدن آن برخی از دوستان را رنجیده خاطر می سازد، روشن گردانم  ٧نامیدن تحول 

کھ این کمینھ را عقیده بر این است کھ آن پدیده، تمام عناصر متشکلۀ کودتا را دارا بوده از لحاظ شکل 

کودتا، ولی از لحاظ محتوا و ماھیت، کھ در راستای جھت دادن قدرت دولتی در سمت منافع توده ھای 

  زحمتکش و پیشروی بھ سوی یک جامعۀ مبتنی برعدالت اجتماعی قرار داشت، تالشی در جھت پیاده

 .کردن انقالب دانستھ میشود

و با عدول جذری از مرام و برنامۀ حزب، اما این کھ آن انقالب چھ گونھ بلند پروازانھ، خود محورانھ 

بھ بیراھھ کشیده شد و با آرزو ھای پاک صفوف گسترده و مصمم حزبی چھ گونھ بازی شد، چھ 

زحمات و از خودگذری ھا برای تصحیح آن اشتباھات بھ عمل آمد و چھ قیمت گرانی برای آن 

ی کھ درتالش در مسیر درست قرار پرداختھ شد و باآلخره چھ انسان ھای نازنین با وقف و با ایمان

دادن اوضاع و دفاع از روشنی در برابر تاریکی تا پای جان رزمیدند و در پای آرمان ھای واالی 

 .است کھ از بحث موجود ما خارج است" قصۀ ما"دادخواھانۀ شان سر نھادند؛ آن دگر 

ھ در حالیکھ اھمیت شایان مربوط بھ اتحاد شوروی، میخواھم با صراحت اظھار نمایم کدر مورد سوم 



کمک ھا و سھم گیری اتحاد شوروی را از آغاز نیمۀ دوم قرن بیست در ایجاد زیربناھا و انکشاف 

اقتصادی و بنا نھادن یک اردوی مدرن و مجھز نمی توان نادیده گرفت؛ و اھمیت و ارزش پشتیبانی و 

طرد ترور و مداخالت اجانب نیز مساعدت آن کشوررا بھ جمھوری دموکراتیک افغانستان، در دفع و 

بھ جای تقویھ و تجھیز بیشتر اردو و مساعدت ھای (نمی توان از نظر انداخت؛ لشکرکشی آن 

اگر در تطابق با پالن ھای دراز مدت خود شان صورت گرفت یا در اثر اصرار و ) سخاوتمندانھ

آن مداخلھ با ظاھر حمایت . ددتقاضای مکرر دولت آنوقت افغانستان، در ھر حالت نمی تواند تبرئھ گر

ً بنیان اعتبار آن دولت را صدمھ زده زمینۀ  از جمھوری دموکراتیک و یاری رساندن بھ آن، عمال

 .دست درازی ھا و مداخالت آشکار و تقویت ھمھ جانبھ و جھانی تروریزم را دامن زد

سلح و یک لشکری تصور نشود کھ حزب ما در بست در طرفداری از مداخلھ و موجودیت نیروھای م

. اکثریت نزدیک بھ اتفاق علیھ آن بودند. در واقعیت امر چنین نبود. از مشاورین آن کشور قرار داشت

یا باید ھمین وضع را می پذیرفتند و یا بھ ارتجاع : اما در برابر شان صرف دو اختیار وجود داشت

اعضا و پیروان این حزب در برابر بنا بر تعھداتی کھ . سیاه قرون وسطایی سر تسلیم فرود می آوردند

مردم و میھن داشتند، نمی توانستند تسلیم اھریمن ھای عقب گرای سیھ پندار گردند و مجبور بودند 

واقعیت زھرآگین تحمل نیروھای نظامی و مشاورین را کھ در مقابلھ با تروریزم بنیادگرادر کنار شان 

 .قرار داشتند، پذیرا گردند

آن نیروھا وجود بعضی از اجراات مت ھایی نیز بھ شکلی از اشکال در برابرعکس العمل ھا و مقاو

نامۀ رسمی ذیل کھ بھ مراجع متعدد ذیدخل افغانی دارای مشاورین شوروی و ھمچنان بھ . داشت

ً سواد آن در جملۀ ورق پاره ھایی با من سفر کرده اند،  سرمشاوریت زون فرستاده شده، و تصادفا

و اعتراض صاحب این قلم، در دورۀ کوتاه مدت عھده داری مسئولیت آمریت حکایتگر عدم موافقت 

 .عمومی زون جنوب غرب، با نحوۀ کارکرد و اجراآت آنھا، میباشد

توصیھ ھایی کھ درین نامھ وجود دارند بھ این مفھوم اند کھ در عمل خالف آنھا اجراآت صورت 

ر دادن ھا بھ صورت شفاھی در مالقات ھا معمول چنان بود کھ اعتراضات، مشوره ھا و نظ. میگرفت

نوشتن چنین مطالبی آنھم بھ آدرس ھای مھم و مراجع متعدد، نشانۀ باال گرفتن عدم . تذکر داده می شد

 .رضایت و بھ مثابۀ عکس العمل جدی در برابر خودسری ھا بوده است

  







 



ً در شھر اوفنباخ آلمان اقامت این نامھ توسط ھمکار ارجمند آنزمانم محترم احمدشاه حمیدی کھ فع ال

 . دارد، تایپ گردیده بود

گونھ کھ موجودیت آن نیروھای نظامی شوروی، بھ خاطر مقابلھ با تروریزم بنیادگرا و مداخلۀ  ھمان 

ھجوم نظامی امریکا و شرکا نیز، با آنکھ با آن لشکرکشی اتحادشوروی . خارجی تحمل میگردید

جانب روشنفکران بھ شمول روشنفکران چپ بھ دلیلی با خوش  از ٢٠٠١تفاوت ماھوی دارد، در 

بینی نگریستھ شد کھ در یک مقطع زمانیی صورت پذیرفت کھ کشورچنان منھدم، مردم چنان بیچاره 

تصور می . و عقبگرایی عصر حجر چنان مسلط شده بود کھ ھیچ بارقۀ امیدی بھ مشاھده نمی رسید

داده بودند، حتی بھ خاطر منافع خود شان ھم کھ شده،  شد با آن شعارھای بلند باالیی کھ سر

بنیادگرایان عقبگرا را از صحنۀ فعال سیاسی دور نموده کم از کم یک دولت بوروکراتیک نسبی سالم 

و پراگماتیک را با پیاده کردن دموکراسی مطابق نسخۀ جھان غرب، بھ وجود خواھند آورد، خودسری 

و دارایی ھای عامھ پایان خواھد یافت و با رشد اقتصادی و ایجاد ھا، اجحافات، غصب مقامات دولتی 

یعنی پذیرش و تحمل این . اشتغال، مردم از رمق افتادۀ ما مجال زنده ماندن و تنفس خواھند یافت

تجاوز و اشغال ھم بھ امید مقابلھ و بر اندازی بنیادگرایان عقبگرا صورت پذیر گردیده بود کھ با کمال 

راندازی، ھمانھا را بر سرنوشت کشور حاکم ساختند و در جنگ با بخش رقیب آنھا تأسف بھ جای ب

تازه در تالش اند آن بخش . ھزارھا انسان ملکی غیر دخیل و بیگناه رابھ خاک و خون کشانیده رفتند

 .یاغی را نیز بھ آشتی آورده شریک حاکمیت سازند

ل بودن یا ذینفع بودنش در کشتن میوندوال اما رد اتھامات آقای مھرین علیھ اتحاد شوروی در دخی

موضوع بھ کلی متفاوت است کھ برای رسوا سازی دروغ پراگنی و قرینھ سازی ھای دور از منطق 

یا بھ عبارۀ دگر اساس قضیھ را نھ دفاع از شوروی بلکھ دفاع از . وعقل سلیم، بھ عمل آمده است

ً مانند تمام موارد دگردق -حقیقت و راستی و افشای دسایس تشکیل داده است   .یقا

 :ختامیھ

بعد از آن سفر دراز در ردیابی پاسخ درست، صحیح، دقیق، علمی و منطقی بھ پرسش ھایی کھ در 

آغاز بحث مطرح شده بودند؛ آن پاسخ ھای دریافت شده درھمین بخش دوازدھم، در پیشگاه 

آن پاسخ ھا بھ اختصارچنین . شدند گان ارجمند، دانش پژوھان و تاریخ نگاران محترم گذاشتھ خواننده

 :اند

 دالیل کافی گواه براین کھ میوندوال در صدد راه اندازی کودتا بوده است وجود دارند؛  -

 دالیل و مدارک علمی در تائید خود کشی میوندوال وجود دارند؛ -



میوندوال  با بطالن جعل کاری ھا، بازی با تاریخ ھا و شماره ھا و تصورات ذھنی گرایانھ، قتل -

 توسط کسی جز خودش، رد گردیده است؛

اصرار کسانی دایر بر این کھ میوندوال بھ قتل رسیده، رد گردیده توجھ مدعیان بھ این نقطھ جلب  -

 گردیده کھ چھ کسی می توانست از نابود شدن او بعد از اعتراف، نفع برد؟؛

را بھ سمت معینی می گیرند، توضیح  دالیل جعل و افترا و این کھ چھ کسانی و چرا انگشت اتھام -

 گردیده اند؛

 بھ این پرسش کھ چرا صمد ازھر طور مشخص ھدف اتھام قرار میگیرد، پاسخ ارائھ شده است؛ -

صورت گرفتھ؛ و در . ا.خ.د.بھ این سؤال ھا کھ آیا در دفاع از داؤد؛ در در دفاع ھر آنچھ از نام ح -

 .اده شده استدفاع از اتحاد شوروی؛ بوده ام؟ جواب د

از روزی کھ قضیۀ کودتای میوندوال اتفاق افتاده تا کنون با وجود صراحت داشتن میان تھی بودن 

ادعاھا و اتھامات، کسی را سراغ ندارم کھ ادعاھا و افتراھا را بھ چالش کشیده نقد عینی گرایانھ نموده 

ً این سوال پیش می آید کھ چرا پژوھنده گان تاریخ خود شان ب. باشد ھ نقد تاریخ نویسی دگران و خاصتا

 جعل و تزویر دران، نمی پردازند؟

سوگمندانھ شاھد آنیم کھ بسیاری از کسانی کھ بر دانش و قلم خود فخر می فروشند، بھ علت 

چشمداشت کف زدن ھا و شادباش ھا از جانب دگران، بھ جای نقد سالم و افشای نوشتھ ھای غیر 

این بھ اصطالح ھمدگر را . ی ھر فراوردۀ آنان کف میزنندمستند و غرض آلود دگران، برا

 .گفتن میتواند فاجعھ آفرین باشد" صاحب حاجی"

گاھی : "نوشتھ است" یادی از میر علی احمد شامل"در مقالھ ای زیرعنوان نصیر مھرین خودش 

ای یک تعداد در سیماھ. بعضی چھره ھا با نام و شھرت مکملۀ ناقص خانوادگی معرفی شده اند

و در بارۀ تعدادی ھم برخالف واقعیت زندگی و افکار و آمالی کھ دارای آن . متناقض ترسیم شده اند

 )۶." (بوده اند، نگاشتھ اند

اما باید . اگر دلش بخواھد قضاوت ھای سالمی ھم تبارز میدھد. آقای مھرین در دل ھوشیار است

کھ ھایش صدق َ رف بر س ِ رھا را نیز در بر میگیرد؟ پرسید کھ این قضاوت آقای مھرین ص َ َند  میکند یا ا

چنین قضاوتی را در مورد کسی کھ اینھمھ برای محکومیتش زحمت متحمل شده، تعمیم بخشیدن 

ولی باری اگر مھرین ما سر مھر آمده، آنچھ را در درازا و پھنای . مشکل است و دل و گرده میخواھد

غض، بھ سنجش و این نوشتھ از حقایق و فاکت ھا تقدیم گردیده، بیط ب و بُ رفانھ و با مغز تھی از حُ

رأی زنی گیرد، مطمئنم کھ بر قضاوت سابقش مھر بطالن کشیده صفحۀ نوی در زمینھ، در ذھنش 



 .گشاید  می

ً در قضیۀ میوندوال شکوکی وجود داشتھ یا بھ صورت تصنعی خلق گردیده بودند؛ با این  اگر واقعا

و عمیق یافتھ ھا و داده ھا؛ و نتیجھ گیری علمی و منطقی از  بررسی، تجزیھ و تحلیل گسترده، دقیق

با اطمینان کامل معتقدم کھ دانشمندان، پژوھنده . آن؛ جایی برای بقای این شکوک باقی مانده نمی تواند

گان، مورخین و ژورنالیستانی کھ در پی کشف حقایق اند، اکنون مواد و حقایق کافی و مستند بھ خاطر 

ن چھرۀ درست و واقعی قضیۀ کودتا و خودکشی میوندوال، در دست دارند و بیشتر از بھ تصویر کشید

مبلغین سیاسی و شایعھ . این شکار فریب کاری ھا و شایعات دسیسھ آمیز توطئھ گران نخواھند شد

 .پراگنان، چنان خلع سالح شدند کھ ھیچ امکانی برای پافشاری بر مواضع سابق برای شان نمانده است

ولی قادر نیستند این . ظی و دشنام میتوانند مانند گذشتھ بھ اتھام زنی و بھتان بستن ادامھ دھندبا لفا

تحلیل و نتیجھ گیری را بھ طریقۀ علمی و منطقی رد نمایند و یا برای جعل کاری ھای رسوا شدۀ شان 

ری داشتھ باشند َ ـفــ  .توجیھ و مَ

در برابر حقیقت گردن می نھند و ثابت : انداکنون مدعیان حقیقت جویی با آزمون بزرگی روبرو 

ً حقیقت جو بوده اند و یا بر مواضع اشتباھی خود پافشاری میکنند؟    !میکنند کھ واقعا

شده را میتوان بھ دو بخش تقسیم  نگاشتھمطابق بھ تصورات بنده، قضاوت ھای اشتباھی تا کنون  

 :نمود

 سوء نیتی نداشتھ اند، اما بنا برفقدان مدارک، شکار آثار و مقاالتی کھ نگارنده گان آنھا احتماالً  -  

 . شایعھ پراگنی ھا و تبلیغات سیاسی شده اند

نگاشتھ ھایی کھ با قصد و ارادۀ تشویھ حقایق، با خلق تیوری ھای خود ساختھ، پخش شایعات،  -

می، با سمت روایات جعلی و حتی دستبرد زدن بھ ابالغیھ ھا، تاریخ ھا، شماره ھا و نظریھ ھای عل

ً تعیین شده، بر روی صفحات آمده اند  .دادن اتھام سراسر افترا، بھ سوی ھدف قبال

ً باید در پی حقیقت یابی باشند، بدون شک با  گروه اول نویسنده گان و دانش پژوھان، کھ اصوال

ان اما سیاست پیشھ گ. دستیابی بر اینھمھ مدارک و داده ھا، بھ تصحیح اشتباھات خواھند پرداخت

آنھایی کھ در برابر راستی و حقیقت، سر فرود آورده نمی  –ناسالم سوگند خورده در خصومت ورزی 

توانند، و قبول حرف ھای راست برامده از زبان و قلم حریف را کسر شأن میدانند، کما کان بر 

 .مواضع شان مانده بھ نثار دشنام، افترا و بھتان ادامھ خواھند داد

ا ختم این کاوش ھا و تحلیل ھا، با سیلی از لفاظی ھا، ناسزاھا و دروغ بافی ھای این را میدانم کھ ب

سوگند خورده گان، مقاالتی آماده در آستین دارند کھ مفھوم شده از ھمان . معمول، استقبال می شوم



فابریک ھا و قماش ھایی خواھند بود کھ چلوصاف شان درین نوشتھ، از آب کشیده شده و اعتبار شان 

ً در ھمان مسیر معمول و فاقد مدارک علمی . از دست داده اندرا  بھ علتی کھ این دشنام نامھ ھا، طبیعتا

قابل پذیرش، ادامھ خواھند داشت، ارزش ضیاع وقت پاسخ دھی را نداشتھ، عدم ارائۀ پاسخ در برابر 

در گوش ھای از آنھا نھ بھ معنی پذیرش افترا، بلکھ بھ معنی سکوتِ معنی دار و توقف بوق و کرنا 

 .بنیاد ناشنوا، خواھد بود

ً گفتھ ام، دشنام ھا، ادعاھا و اتھام بندی ھای این نوعی را ھرکسی بھ ھر نحوی کھ  ھمان گونھ کھ قبال

اگر چنین مھمالت را با این تصور روی کاغذ می آورند کھ آنھا . خواستھ باشد، عرضھ داشتھ میتواند

بھ خاطری کھ مورخ راستین مغز و منطق . خود را میکوبندرا جزء تاریخ گردانند، طبل رسوایی 

بالعکس . دارد و نمی تواند ھر سیاھۀ روی کاغذ را بھ مثابۀ مدرک و سند مورد استفاده قرار دھد

رھۀ مشخص زمانی، چنین نوشتھ ھا و تبلیغات را بھ  چنان مورخی در تحلیل و تجزیۀ اوضاع یک بُ

. راف اذھان عامھ و جعل تاریخ، محکوم و رسوا خواھد کردمثابۀ تالش ھای مذبوحانھ برای انح

ً اذھان بی سوادانی  ً اگر بعضی از این تبلیغات بنا بر ھمکاری ھای چند جانبھ و جھانی، موقتا احتماال

ھمان گونھ کھ باری اذھان عامۀ مردم مارا علیھ شاه امان هللا شوراندند یا  –را منحرف نموده باشند 

بر سریر شاھی نشاندند، ولی بھ زودی مردم قضاوت سالم خود " ادم دین رسول هللاخ"دزدی را با لقب 

را باز یافتند و مورخین نیز حکم راستین تاریخ را بازتاب دادند؛ این تحریف حقایق نیز دیرپا مانده 

از سالھا بھ اینسومردم در کوچھ و بازار، دھات و . نتوانستھ محکوم بھ شکست و بدنامی گردیده اند

اکنون نوبت تاریخ نگاران است کھ حقایق . قصبات، قضاوت سالم خود را ا بیباکانھ نمودار ساختھ اند

 .را بدون دلواپسی درج صفحات نمایند

مشروطھ خواھان اول و دوم نیز اگر دران زمان از جانب دولت یا از جانب مخالفین فکری شان 
رسمیت شناخت و امروز اکثریت قریب بھ اتفاق  محکوم گشتند، تاریخ راستین جایگاه بلند آنھا را بھ

 . در تائید آن جایگاه عالی آنھا قرار دارند

با اطمینان کامل در آینده تاریخ واقعی و مردمی کشور نگاشتھ میشود و مبارزین راه رفاه و سعادت 
قاق آنھایی کھ در راه عدالت اجتماعی و اقتصادی فداکارانھ رزمیدند، جایگاه طرف استح –مردم 

شان را دران با درخشش تمام خواھند داشت و سرودھای انقالبی شان در نسل ھای بعدی ھمچون 
 .سرود مارسییز سر زبان ھا خواھد بود

در پایان از حوصلھ مندی خواننده گان ارجمند در پیگیری مطالعۀ این نوشتار طوالنی و از تشویق و 

  .ن می نمایمحوصلھ افزایی پیوستۀ شان در زمینھ، ابراز امتنا

، »اصالت«ھمچنان خدمت مدیران مسئول و گرداننده گان سایت ھای انترنتی پیام وطن، گفتمان، 



مشعل، سپرغی، مصالحۀ ملی و پیک وحدت؛ کھ با ارج گذاری بھ اصول زرین رسانھ یی و 

رھگشایی برای آفتابی گشتن حقیقت، بھ عالی ترین وجھ بھ ادای رسالت روشنگری پرداختھ، با 

ونسردی و تحمل، در نشر و پخش این نوشتھ با صحافت و دیزاین زیبا ھمکاری فرموده اند، سپاس خ

 .فراوان تقدیم میدارم

  !حق بر باطل و روشنی بر تاریکی پیروز شدنی اند

 

  پایان

 

 ٢٠١١جون  ١٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :جنرال سید عبدالقدوس سید -١

 ـ موزیم ھا گنجی کھ مجاھدین نصیب شدند 

منتشر شده در تارنمای " جنگ ھای کابل"بر گرفتھ از جلد دوم  –ـ سرنوشت شگفت انگیز گنجینھ ھای طال تپھ  

 .آریایی

خانم ) پری گل( در سایت انترنتی خراسان، پیرامون کتاب احمد شاه مسعود، روایت از صدیقھ مسعود  در تفسیری -٢ 

شکیبا ھاشمی و فرانسواز کلومبانی، ترجمۀ افسر افشاری، از انتشارات مرکز نشر، چاپ : مسعود، گرد آورنده گان

 :تچنین نگاشتھ شده اس" تجارت زمرد"تھران، در زیر عنوان کوچک  ١٣٣٨اول 

ثروتمند نبود، اما ھیچ وقت : "در بخش ھای دیگری از کتاب پیرامون وضعیت اقتصادی مسعود صحبت شده است{ 

قسمت اعظم مخارجش را از طریق تجارت زمرد تامین می . مایل نبود حتی غیر مستقیم، از پول مقاومت بر داشت کند

 }." کرد

 .جنگ ھای کابل جلد اول :جنرال عبدالقدوس سید -٣ 

ً مھم داده شد ولی بعد ) جنرال عمرزی(ازان جملھ غنی صافی  -۴  ست نسبتا بود، کھ برایش موقع دوبارۀ خدمت در پُ

ً ازان وظیفھ سبکدوش گردید وی پسانھا قرار ادعای . از مدتی دوباره بھ مردم آزاری، رشوه و فساد رو آورد و بناء

ً "مجاھدین"از حادثۀ تسلیمی قدرت بھ  موصوف بعد. نیز رخنھ کرده بود. ا.خ.د.خودش بھ درون ح ، مواد کامال

بھ منظور ندامت از " شب ھای کابل"نادرستی را بھ دکتور حسن کاکړ داده و بھ ھمکاری دکتور مذکور رسالھ ای بنام 

و و حامیان بین المللی شان و گرفتن انتقام از کسانی کھ چند گاھی دست ا" مجاھدین"، جلب توجھ .ا.خ.د.پیوستن بھ ح

 .را از فشردن گلوی مظلومان کوتاه ساختھ بودند، نوشت



قدیر خان تمام کارھای قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس را برای من رھا کرده و خودش ھمواره بھ ھریک از  -۵ 

بر اعضای کمیتھ مرکزی سر ی میزد و یکی یا دوتای آنھا را با خود در موتر گرفتھ از اکناف شھر دیدن میکرد و بنا 

بنا بھ عالقۀ . سابقۀ کار و عالقھ اش بھ امور ترافیک، از وضع ترافیک شھر وارسی و ھدایاتی صادر می نمودد

اما من بھ خاطری . مفرطی کھ بھ دیدن فیلم ھای ھندی داشت، شبانھ برای مشاھدۀ فیلم ھای نو ھندی بھ سینما میرفت

ر جدول مالی را با د قت میخواندم، کھ این کار وقت کھ کسی از زیر ریشم خرسوارنگذرد ھر مکتوب، ھرسند و ھ

زیادی را میگرفت و باعث می گردید سر آن میز بزرگ کارم ھمیشھ پر از دوسیھ باشد و بخاطر رسیده گی بھ ھمۀ آن 

پرداختن بھ مراجعات، شکایات، اطالعات و امور دیگر درجریان روز، . مجبور بودم تا دیر وقت شب در دفتر بمانم

ھدایت قدیر خان مبنی بر اشتغال در تحقیق شبانھ، بار .  مجال دست زدن بھ آن دوسیھ ھای قطوررا نمی دادمعموالً 

 . سنگین دیگری بود کھ بر دوشم گذاشتھ می شد

 م٢٠١٠، اول اگست ١٢۵یادی ازمیر علی احمد شامل، سایت کابل نات، شماره : نصیر مھرین – ۶
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