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مرحوم دگرجنرال غالم فاروق خان ، شهید داؤد خان و 
  ریاست محاکمات اردو

مرحوم دگر جنرال غالم فاروق خان در زمانی از طرف شهید داؤد خان منحیث رئیس محاکمات                       

ها افتاد و وظیفه  کودتای شهید میوندوال بر سر زبانموسوم به اردو مقرر شده بود که در جریان آن واقعه مشهور 
محاکمه ادعای دولت برضد متهمین این توطئه به عهده ریاست محاکمات اردو و در رأس آن مرحوم دگرجنرال غالم 

به صورت مثال محترم انجنیر عبدهللا نوابی در رساله اخیر که در ستایش دوره جمهوری . فاروق خان قرار گرفت
دتای که بنام کودتای میوندوال مشهور شده است اظهار کرده اند که شهید داؤد خان نوشته اند در مورد موضوع کو

مسئولیت تصامیم و حکم های این محکمه به دوش دگرجنرال غالم فاروق خان است و باید داؤد خان در این مورد 
نه در یک جامعه دیموکراسی خیال پلوی واقعی که قوای سه گا  این نوع نظریه انجنیر صاحب نوابی. انتقاد نشود

مستقل و از هم بکلی تفکیک شده باشد ، آنهم به صورت نسبی امکان دارد، اما در شرایط افغانستان آن روز و در این 
کمونیست ها در یک تالش  مورد مشخص اوایل جمهوری افغانستان که حکومت عسکری برقرار بود، از یک طرف 

، از نداستحکام قدرت خود میکوشید برای  دو طرفه هرو بازی و مقابله و مجادله با داؤد خان شهید مصروف بودند ک
، این نظر 1طرف دیگر کی جی بی و سی آی ای و پاکستان و ایران به وارخطائی به بازی های خود مشغول بودند

انجنیر نوابی که مرحوم دگرجنرال غالم فاروق خان را مسئول فیصله محکمه اردو میشمارد یک نظریه مطابق به 
 .شمرده نمیشودو شرایط آن زمان واقعیت ها 

باید یاد آور شد که معموالً تحقیق و تحلیل این واقعه کودتای که در اوایل دولت جمهوری کشف گردید از چند  
 :صورت گرفته است  دیدگاه

کمونیست ها و به گمان اغلب کی جی بی و شوروی در همان وقت و تا امروز شدیداً در این مورد  .1
این یک توطئه کودتا بر ضد رژیم جمهوری نو تأسیس شده بود که در آن پاکستان  تبلیغ کرده اند که

کمونیست ها تبلیغ میکردند و میکنند که این توطئه کشف . و سی آی ای امریکا و ایران نقش داشتند
 .شد و متهمین آن براستناد اسناد و اعترافات محکوم و حکم محکمه اردو بر آنها اجراشد

شهید داؤد خان که حاظر به قبول هیچ نوع کمی و کاستی و اشتباه در شهید  انطرفداریک تعداد  .2
واقعیت ها و مجبوریت های شهید داؤد خان را هم در نظر  از طرف دیگر وداؤد خان نمیباشند 

که انجنیر  ،نتیجه گیری عمومی مینمایند در یک جمعو با مخلوط کردن بیگناه و بیگناه نمیگیرند 

                                                           

1
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اصل ناخود آگاه  ، با این نوع نتیجه گیری عمومیدر این گروپ محسوب میشوندصاحب نوابی هم 
عقیده دارند که کودتا به همکاری پاکستان پالن شده این گروپ . موضوع را مورد سوال قرار میدهند

ای متهمین در مورد همه شواهد دالیل انکار ناپذیر اسناد و بود و تمام اعترافات و کست ها وغیره 
 .افشا شدند  میوندوال و همکارانش برضد رژیم جمهوری کودتا میکردند که همه، است

یک دسیسه پالن شده و جعل شده از طرف پرچمی ها و  اً یک تعداد افراطی دیگر این واقعه را صرف .3
به گمان اغلب شوروی ها میدانند ، شهید داؤد خان را یک دیکتاتور خودخواه و همدست شوروی ها 

بود ساخته کاری شده یک دسیسه  تمام قضیه هستند که هیچ کودتائی در کار نبود و میدانند و معتقد 
آنها معتقدند که پرچمی ها داؤد خان را در دسیسه . برای استحکام قدرت پرچمی ها و داؤد دیکتاتور

داؤد خان را در انزوا قرار دادند   با از بین بردن یک تعداد عناصر ملی  و  شریک ساخته
در تقویه این گروپ و این . کنترول هر چه بیشتر را بر اوضاع بر قرار بدارند ومیخواستند

نظرعالوه بر آن های که روی ملحوظات و درد های فامیلی که به آنها رسیده است ،گروپ ها و 
 :جناح های ذیل شامل میباشند

a. اسالمی افراطی آنها،  پاکستان و سر سپرده های 

b.  از داؤد خان شهید را داشتند ودارند،شاه پرستان که قصد انتقام گیری 

c.  پرچمی و کمونیست های سابقه ، مثل انجنیر محتاط وغیره، که از حرکت و منزوی ساختن
رای توجیه بعقده های قومی وغیره ویا هم  ازو هم عقده گرفته پرچمی ها توسط داؤد خان 

 اعمال خود قصه میبافند،

d.  کوبیدن وی استفاده کرده اند، دشمنان کهنه شخصی داؤد خان شهید که از هر وسیله برای
 سید قاسم رشتیا و استاد خلیلی، وغیره-مثل صدیق فرهنگ

e.  و بالخره آن محترمانی که برای توجیه اعمال خود مقاالت و کتاب های نوشته اند و
آسانترین شخص که کوبیده شده میتوانست را هدف قرار داده و فضای حاکم را در نظر 

را به شکلی  (داود دیکتاتو خودخواه و همدست روس )هورگرفته و نظریه مودل روز و مش
 از اشکال تائید کرده اند

تاریخ ، در کوشش بوده و هستند که این گوشه تاریخ افغانستان بدور از و آفاقی تحقیق کنندگان عینی  .4
احساسات طرفداری یا ضدیت با شهید داؤد خان و بدون از احساسات طرفداری و ضدیت با شهید 

زندانی شده ، و بدون طرفداری و ضدیت با دیگر محترمین مرحومین اعدام شده و میوندوال و دیگر 
عناصر چون مرحوم دگرجنرال غالم فاروق خان موضوع را از نظر تاریخی و حقایق مستند و 

 .منطقی مطالعه نمایند

ل اشخاص داخل در اگر تاریخ صرفاَ به استناد چند نقل قول سال ها بعد از واقعه آنهم نقل قو                
حوادث مطالعه شود ، یک نکته مهم از نظر دور انداخته میشود که اشخاص که تاریخ نوشته و نقل قول داده 

که آن برداشت خاص را نمیتوان صد فیصد واقعیت قبول ، طبیعتاً برداشت خود را از واقعات نوشته اند  اند 
به واقعه نوشته   اط منطقی این اسناد و شواهدتاریخ واقعی بر اساس شواهد معتبر عینی و ارتب .کرد

امروز محققان ثابت کرده اند که روایت و تحلیل شاهدان عینی تاریخ عین واقعیت نبوده بلکه برداشت و   .میشود
به صورت مثال در یک بحث در مورد تاریخ   .شامل در حوادث از آن واقعه استمشخص خاطره این اشخاص 

بناًء این اجتناب : " چنین نوشته است  محقق مؤسسه معتبر مرکز تحقیقاتی ویلسنبلشویک ها در شوروی یک 
معموالً کتاب های . گذشته ها همیشه ساخته کاری میشوند؛ چه با قصد مشخص یا غیر قصدی  ناپذیر است که

که برای  ویرجنیا ولف در یک پالن. خاطرات به قصد نشر عامه نوشته میشود و با در نظرداشت آن نوشته میشود
خاطرات ناتمام خود نوشته بود اظهار کرده بود که مشکل این خاطرات نویسی ها در این است که آنها مینویسند که 



  

 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مگر این گفته نمیشود که آن شخصی که این واقعه به وی ارتباط میگیرد چگونه . این واقعه شد و آن واقعه شد

 " .که واقعه بر چه کسی واقع شد  ن که بفهمیمبناًء واقعه یک چیز بی معنی است بدون آ. شخصی بود

war-russias-remembering-and-one/articles/witnessing-war-http://www.bl.uk/world   

با درنظرداشت طرز دید فوق کوشش کردم که در این تحقیق بدون نقل قول های مستقیم  و نظریه    
پردازی های شخصی غیر مستند موادی برای خواننده گان محترم تهیه شود که مسائل را از یک دید آفاقی و عینی دیده 

بزرگ دگرجنرال غالم فاروق خان که  در همین ارتباط با محترم صدیق فاروق پسر. و کوشش در تحلیل منطقی نمایند
در تماس شدم و بدون این که مانند بعضی از مقاله نویسان کار های پولیسی  با فامیلش در کلیفورنیا زنده گی میکنند 

کرده به وی دروغ بگویم و ازوی به اصطالح گپ بگیرم که بعداً به طبع دل خود استفاده کنم ، از وی پرسیدم که چرا 
صدیق فاروق در جواب گفت که وی . کمک شودآن دوران ش چیزی نمینویسد تا در روشن شدن حقایق در مورد پدر

فکر میکند که نوشتن خاطرات و روایات از جانب اعضای فامیل و یا اشخاص که در واقعات سهم داشته اند طبیعتاً این 
صدیق ." میگوید که دوغ من تُرش استهیچ کس ن" سوال را خلق میکند که بر مبنای متل معروف افغانستان میباشد 

فاروق گفت آن های که از اوضاع معلومات درست دارند قضاوت درست میکنند، آنهای که برای یافتن حقیقت جستجو 
میکنند حقیقت را پیدا میکنند ، اما آنهای که بر مبنای احساسات یا عقاید و عقده های خود داستان مینویسند داستان آنها 

از محترم صدیق فاروق خواهش کردم که اگر چیزی نمینویسند چند سوال را جواب بدهند تا با . ماند داستان خواهد
 :استناد به آن در جهت یافتن حقیقت ها کوشش صورت بگیرد

از محترم صدیق فاروق پرسیدم از رابطه بین پدرش مرحوم دگرجنرال غالم فاروق خان و شهید  .1
فاروق تشریح داد که نظر به موضوع سن خودش از گذشته  داؤد خان چه بیاد دارد؟ محترم صدیق

ها ی دوستی و یا رابطه دگر جنرال غالم فاروق خان و شهید داؤد خان چیزی به یاد ندارد ف اما 
سالی که شهید داؤد خان در خانه بود و کار رسمی نداشت پدرش دگرجنرال  11  در تمام دوران

محترم صدیق فاروق توضیح کرد . هید داؤد خان میرفتغالم فاروق خان هر روز جمعه به دیدن ش
خاصتاً در فصل آب بازی دل جوان وی و برادر "که وی این موضوع را به روشنی به یاد دارد که 

خوردسالش اکبر از دست این دیدار های دگر جنرال غالم فاروق خان و شهید داؤد خان داغ داغ 
حد اقل یک ساعت و حتی تا سه ساعت  برادرش  محترم صدیق فاروق تشریح کرد که وی و." بود

در بیرون خانه داؤد خان شهید در انتظار میماندند تا دیدار پدرشان با دوست وی داؤد خان شهید ختم 
 .میشد و بعد از آن صدیق و اکبر با پدرشان برای آب بازی به کلوب عسکری میرفتند

که کودتای شهید داؤد خان به وقوع سرطان  22از محترم صدیق فاروق پرسیدم که در روز   .2
در کجا بود و در خانه آنها  پیوست پدرش دگرجنرال غالم فاروق خان لوی درستیز قوای عسکری 

چه واقعه شد؟ محترم صدیق فاروق تشریح کرد که هیچ تماسی از هیچ طرف با پدر وی صورت 
سیقی اتن رادیو نشر شد ، نگرفته بود و بعد از اینکه مثل معمول همه از خواب برخاستند و مو

دگرجنرال عالم فاروق خان کوشید که از تیلفون استفاده کرده با وزارت دفاع تماس بگیرد که متوجه 
محترم صدیق فاروق تشریح کرد که پدرش با پریشانی آماده شد و به  . شد تیلفون قطع شده است

ید داؤد خان را شنید با آنکه یک رادیو گوش داد و زمانی که اعالنات در مورد کامیابی کودتای شه
دو ساعت در انتظار و عذالب روحی   اندازه خاطرش با شنیدن نام شهید داؤد خان جمع شد تا یکی

محترم صدیق فاروق تشریح کرد که پدرش دگر جنرال غالم فاروق خان نه به خانه شهید داؤد   .ماند
محترم صدیق فاروق تشریح کرد   .خان برای تبریکی های عجوالنه رفت و نه به وزارت دفاع

دگرجنرال عالم فاروق خان منحیث لوی درستیز اردوی افغانستان منحیث یک صاحب منصب  که 
با پرنسیپ اولتر از همه به مسئولیت خود فکر میکرد که منحیث یک صاحب منصب قسم خورده به 

چه عواقبی خواهد  بیرق و خاک افغانستان چه مسئولیتی دارد و آیا این تحول چگونه است و
محترم صدیق فاروق عالوه کرد که بعد از مدتی پسر جنرال مستغنی به خانه آنها آمد و بعد  . داشت

از عرض سالم عسکری به حظور دگر جنرال غالم فاروق خان عرض کرد که وی سالم و پیغام 
دگر جنرال  از طرف رهبر انقالب داؤد خان برای وی آورده است و رهبر فرموده است که محترم

http://www.bl.uk/world-war-one/articles/witnessing-and-remembering-russias-war
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غالم فاروق خان فعالً در خانه بماند، موتر و دیگر امتیازات عسکری و رتبه اش همه برقرار است 
 .وی را به مالقات نزد خود خواهد خواست و در آینده نزدیک رهبر

تا چه زمانی دگرجنرال غالم فاروق خان منتظر دیدن شهید داؤد از محترم صدیق فاروق پرسیدم که  .3
روز بعد شهید داؤد خان به پدرش تیلفون کرده و  4-3جواب داد که  حترم صدیق فاروقم خان بود؟ 

بعد از سالم و علیک از وی پرسیده که رفاقت را فراموش کرده و به دیدن  وی نیامده است ، که در 
ملی شهید که وی همیشه رفیق بوده و به شخصیت گفته است جواب دگرجنرال غالم فاروق خان 

بوده مالقات به امر وی منتظر امر بنا به پیغام خود وی و به حترام دارد و اکنون هم ا داؤد خان 

برای اولین  دگر جنرال غالم فاروق خان توضیح داد که شام همانروز محترم صدیق فاروق . است

بار برای صحیت و  4-3بار بعد از اعالم جمهوریت به دیدن شهید داؤد خان رفت و بعد از آن هفته 

ادامه داد که اکثر این دیدار ها در  محترم صدیق فاروق. احضار میشدنزد شهید داؤد خان  مشوره
شام میبود و این که صحبت در چه بود وی نمیداند بخاطری که پدرش عادت نداشت مسائل خارج از 

 . خانه را در خانه مطرح کند

محترم که از آغاز وظیفه ریاست محاکمات اردو چه به یاد دارد؟  از محترم صدیق فاروق پرسیدم .4
توضیح داد که همه در خانه ای شان از این موضوع خاطره دقیق دارند، و توضیح  صدیق فاروق

برای دیدار با شهید داؤد خان رفته بود برخالف   دگر جنرال غالم فاروق خانکرد که یک شام که 
 محترم صدیق فاروق. به خانه برگشتتر از معمول بسیار زود  معمول با حالت بسیار پریشان و

گفته است که وی به اعضای خانواده برخالف معمول  دگر جنرال غالم فاروق خانتشریح کرد که 
توضیح محترم صدیق فاروق . امر شهید داؤد خان را قبول نکرده و با قهر از نزد وی بیرون شده

ها و دوا های وی را آماده بسازد  بخاطری که  با شناختی که  داد که پدرش به مادرش گفته که لباس
دگر جنرال غالم فاروق )وی  که امروزوی از قهر و غرور شهید داؤد خان دارد با این رویه ای

 شهید داؤد خاناز خود نشان داده که از امر وی سر باز زده و با قهر بدون خداحافظی از نزد ( خان
توضیح داد که مادرش پرسیده که  محترم صدیق فاروق. خواهد شدخارج شده امشب حتما محبوس 

امر شهید داود خان را قبول نکرده است و چرا عصبانی شده  دگر جنرال غالم فاروق خانچرا 
توضیح داد که پدرش با عصبانیت جواب داده است که به وی امر شده  محترم صدیق فاروقاست؟ 

بگیرد و محکمه عسکری میوندوال و یک تعداد جنراالن  بود که ریاست محاکمات اردو را به عهده
دگر جنرال توضیح داد که  محترم صدیق فاروق. و منسوبین اردو و دیگر متهمان را ریاست کند

خان با همان عصبانیت و برخالف عادت معمول با شدت به خانواده خود گفته بود که  غالم فاروق
ین جنراالن از دوستان نزدیک وی هستند که سال ها با هم وی به شهید داود خانه گفته بود که اکثر ا

 .رفاقت داشته اند ، برای وی این کار ناممکن است که آنها را محکمه نماید

که آیا به یاد دارد که غیر از دوستی و رفاقت با این جنراالن پدرش  از محترم صدیق فاروق پرسیدم .5
شاهد این دوستی ( صدیق فاروق)و آیا خود وی در آن حالت قهر و پریشانی چیز دیگری هم گفته ؟ 

آنروز و  دگر جنرال غالم فاروقتوضیح داد که  محترم صدیق فاروقو رفاقت ها بوده است؟ 
. همیشه دلیل آن برخورد مشخص آن روز خود را با شهید داؤد خان همین موضوع یاد کرده است

توضیح داد که یک تعداداز این جنراالن از دوستان خوب پدرش بودند و گذشته  محترم صدیق فاروق
از همکاران مسلکی از دوستان شخصی  وی محسوب میشدند و به خانه ای آن ها رفت و آمد 

خوب به یاد دارد ( صدیق فاروق)توضیح داد که به صورت مثال وی  محترم صدیق فاروق. داشت
به خانه ای آن ها می آمد و با پدرش و دیگر دوستان قطعه بازی  که مرحوم جنرال عبدارزاق خان
یکی دوبار در بازی بریج که  مرحوم جنرال ( صدیق فاروق)بریج میکردند و حتی خود وی 

دیر آمده و یا بزرگان دیگر عبدالرزاق خان هم بوده است سهمداشته و آن در صورتی بود که بعضی 
 .زودتر رفته بودند
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که بعد از آن شب چه واقعه ای مرتبط به این قهر پدرش با شهید  فاروق پرسیدماز محترم صدیق  .2
تشریح داد که همان شب ساعات بعد از ده شب دوباره به  محترم صدیق فاروقداؤد خان واقع شد؟ 

همین  دگر جنرال غالم فاروق خانخانه آنها تیلفون آمد و پیغام داده شد که رهبر امر کرده اند که 
تشریح کرد که پدرش  محترم صدیق فاروق. زد آن ها برای یک مالقات عاجل حاظر شودحاال به ن

. با خانواده خداحافظی کرد و با عجله به دیدن شهید داؤد خان رفت دگر جنرال غالم فاروق خان
آنقدر در عجله بود که بالباس  دگر جنرال غالم فاروق خانتشریح میکند که  محترم صدیق فاروق

ه به دیدن شهید داؤد خان رفته بود اما نکتائی خود را که در جریان این چند ساعت عسکری و کال
که بعد ها  تشریح میکند محترم صدیق فاروق. باز کرده بود در خانه فراموش کرده بوداز گردن 

ضیاء ) پدرش توضیح داده بود که وقتی به نزدیکی دفتر شهید داؤد خان رسیده بود ضیاء مجید 
را دیده بود و بعد از عرض احترام عسکری ضیاء پرسیده است که لوی درستیز صاحب کجا ( گارد

ه شهید جواب داده ک دگر جنرال غالم فاروق خانتشریح میکند وقتی  محترم صدیق فاروقمیروید؟ 
را متوجه کرده است  دگر جنرال غالم فاروق خان ضیاء مجیددارد خان وی را احظار کرده است 

نکتائی خودش را کشیده در اختیار  ضیاء مجیدکه با لباس عسکری و بدون نکتائی روان است و بعد 
داؤد قرار داده است که وی با لباس منظم عسکری داخل دفتر شهید  دگر جنرال غالم فاروق خان

 . خان شود

محترم در آن شب محبوس شد؟  دگر جنرال غالم فاروق خانآیا  که از محترم صدیق فاروق پرسیدم .7
دگر جنرال غالم تشریح داد که وی نمیداند که در آن شب در آن مالقات در بین  صدیق فاروق

 اروق خاندگر جنرال غالم فو شهید داؤد خان چه گذشت ، اما هما ن شب ناوقت شب   فاروق خان
به خانه برگشت و امر شهید داؤد خان را قبول کرده و وظیفه ریاست محاکمات اردو و محکمه 

 . متهمین کودتا به وی سپرده شد

در آن وقت یا بعداَ  دگر جنرال غالم فاروق خانکه آیا پدرش  صدیق فاروق پرسیدماز محترم  .8
 محترم صدیق فاروقتوضیح داده است که چگونه موضوع بین وی و شهید داؤد خان حل شده است؟ 

 با دالیلی توضیح داد که پدرش آن شب آرامتر بود و به نظر میرسید که شهید داؤد خان وی را 
که خدمت  توضیح داد که پدرش به مادرش گفته است محترم صدیق فاروق. متقاعد ساخته است

وطن ، امر وظیفه عسکری ، و ضرورت یاری به دوست وی را متقاعد ساخته است که این وظیفه 
 .هیچ نمی خواهداصالً را قبول بکند که 

در جریان محاکمات و  دگر جنرال غالم فاروق خانکه آیا پدرش  صدیق فاروق پرسیدماز محترم  .9
شی و قتل شهید میوندوال و آوازه شکنجه ها و لت این که این کودتا دسیسه بود یا نه و  آوازه خودک

جواب داد پدرش  صدیق فاروقو کوب وغیره چیزی در آن وقت یا بعد از آن گفته بود؟ محترم 
 صدیق فاروقمحترم . شدیداً نا آرام و پریشان بود و اما در مورد هیچ چیزی به خانواده نمیگفت

ات و نه سال های بعد از آن هیچ وقت نگفته است ادامه داد که پدرش هیچ وقت نه در جریان محاکم
که این کودتا یک دسیسه بوده است و اما در مورد شکنجه و لت و کوب در همان زمان جریان 

که صاحب منصبان چپی گفته است و بعداً در سال های آخر عمرش محاکمات چندین بار به مادرش 
با این کار شان به و با لت و کوب و شکنجه خشک و تر و بیگناه و با گناه را یکجاه سوختانده اند 

 . نام  شهید داؤد خان صدمه زده اند

 

با در نظر داشت واقعیت های آن روز و با در نظر داشت به شخصیت پاک ، ملی و صادق شهید دمحم                     
 :ان و دگر جنرال غالم فاروق خان میتوان نتیجه گیری های ذیل را ممکن شمردداؤد خ
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A. در زمانی غافلگیر شده بود که هنوز موقعیت  3یا ضد کودتا 2شهید داؤد خان در یک توظئه اقدام کودتا
 4.خودش در مجادله با صاحب منصبان دست چپی مستحکم نشده بود

B.  متهم در این وقعه و هم از مشکل آتش گرفتن شهید داؤد خان هم از وقوع نابهنگام این اقدام و هم از اشخاص
شدیداَ عصبانی شده بود و اما بر مبنای گفتار مرحوم پژواک که استاد  خشک وتر در اثر مجادله با چپی ها 

خواسته است که تصمیم معقوالنه بگیرد و از  5سیستانی اخیراً در کتاب بی مثال و عالی خود تحلیل کرده اند
معقوالنه به نظر میرسد که  شهید بر همین اساس  .فیصله کند بماند ونفوذ و توطئه های چپی ها در امان 

که مثل خودش پاک، ملی و صادق بود برای  دگر جنرال غالم فاروق خاندوست اعتباری خودش داؤد خان 
 .ردریاست دیوان محاکمات اردو مقرر ک

C. را به وی در دهسال خانه نشین شدن شهید داؤد خان امتحان رفاقت ووفاداری  دگر جنرال غالم فاروق خان
داده بود و یکبار دیگر این امتحان دوستی ووطندوستی را با قبول این وظیفه  به شهید داؤد خان و افغانستان 

در ، انکار کرده استبا عصبانیت اول از قبول وظیفه  بعد از اینکه درر این دلیل نباشد چرا گا. داده است
گفته خو د به خانم و خانواده در شام همانروز  دگر جنرال غالم فاروق خانراضی شده است؟ اگر  نیمه شب

است که لباس و ادویه اش را آماده کند به این معنی است که وی در ذهن خود زندان را به دوش گرفته بود و 
معلوم . کمه که عمدتاً در دست چپی ها بود محکمه نمایدنمیخواست که یاران سابقش را و خاصتاً در یک مح
در مورد مسئولیت هر دوی  دگر جنرال غالم فاروق خاناست که شهید داؤد خان در آن مالقات نیمه شب با 

تمام  رفتن برای جلوگیری از قرار گ آنها برای آینده افغانستان و اینکه شهید داؤد خان به همکاری وی
 . و قبول کرده است در این وقت حساس ضرورت دارد صحبت کرده استمحکمه در اختیار چپی ها 

D.  بود، با چه کسانی تماس گرفته بود ، امریکا تا چه حد از موضوع با خبر اینکه پاکستان چه تحرکاتی کرده
بود و چه کسانی آگاهانه در این موضوع دخیل بوده و چه کسانی صرف از تصادف تماس یا از توطئه چپی 

 . ها و شوروی ها در واقعه دخیل ساخته شده اند به تحقیق بیشتر ضرورت دارد
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