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 ۲۸/۰۲/۲۰1۵         ازهر عبدالصمد

  «باز هم دروغ های شاخدار» پاسخ در 

 

آقای حیدر اختر بازهم با همان سالح دشنام و بهتان بلیک میل کرده است. او همه توضیحات ارائه 
را نادیده گرفته صرف « های نگفته در باره مرگ میوندوال قتل؟ گفتنیخودکشی یا »شده در کتاب 

از موضع خصومت، بدون پیش کشیدن دلیلی برای رد آن تحقیق علمیی که در این کتاب صورت 
مباحثه، به نامطلوب و استعمال کلمات « نه منم»گرفته، با تمسخر بر علم و تحقیق علمی، با یک 

 .داوری نشسته است
ه گرامی دقت نماید، نویسنده مذکور در مورد بهتان زنی مربوط به شکنجه و قتل اگر خوانند

میوندوال، صرف با کلمات بازی کرده کوچکترین استدالل منطقی ارائه نداشته است. و چون می 
ش لرزان و ضعیف است، با توسل به اجنت دو طرفه متروخین و اتهام ا دانست که پایه بهتان زنی

 .ست افکار خواننده را در جانبداری ادعایش بکشاندجاسوسی، خواسته ا
، هم از جانب من و هم از آنالین سایت افغان جرمنوبدر همین  ۲۰۰۹روی این موضوع در سال 

جانب جناب انجنیر یاسین فوالدی، توضیحات بسیار مفصل منتشر گردیده بود که با تأسف در 
  .مشعل و اصالت هنوز هم وجود دارندسایتهای وبآرشیف  آرشیف شان دستیاب نشد. اما در

 
 :والمیوندبرمی گردیم به موضوع مرگ 

، بعد از تشریح اصل «های نگفته در باره مرگ میوندوال خودکشی یا قتل؟ گفتنی» در کتاب 
د ملکیار و تزسهای ذهنی آقای نصیر مهرین و همچنان تمام ؤداقضیه، مصاحبه های آقای 

ی که در این رابطه از وجود شان آگاهی داشته کتابهاتصورها، آوازه ها، مقاله ها، مصاحبه ها و 
گی بهتان زنیها و استحاله آن چگونام، به گونه بسیار واضح زیر بحث و موشگافی قرار داده شده، 

انه گرفتن هدف معین در این تبلیغات، به صورت مستدل در روشنی از آغاز تا انجام و دالیل نش
 .آورده شده، با دالیل عینی )نه ذهنی( رد و حقایق به میدان کشیده شده اند

چون مغرضان سیاسی در طول زمان کوشیده اند حقایق را صرف از طریق تبلیغات و دروغ 
زدودن آن ذهنیت بایست همه آن کتاب  وارد اذهان کنند، برای معکوسپراگنیهای سیاسی، به گونه 

تا میانه سال  ۲۰1۰را خواند و یا حد اقل برای دسترسی به شکل ابتدایی آن به آرشیفهای پایان سال 
) که ـ سایتهای پیام افغان، مشعل، گفتمان، مصالحه ملی، سپرغی، پیک وحدت و کابل ناتهوب ۲۰11

  .راجعه شودورزید( م ءبخش ششم از ادامه آن ابا بعد از نشر
 ۲۶۶تا  ۲۶۴ی مختصر رویداد، در برگه های جکتاب، در برخ مراجعه به کرونولو در فصل نهایی
 :چنین آمده است

میزان در اثر شهادت حضوری نهایت غضب آلود، احساساتی، آتشین و  ۸میوندوال که به تاریخ  »
شهود روانی قرار گرفته عاطفی اکرم پیلوت و شنیدن اعترافات شمار دیگر، در حالت اضمحالل م

بود، بعد از تفکر و سنجش ِ تصمیم گیری در فرصت درازی که در تشناب سپری کرد، در اوراق 
  .میزان اعترافات کتبی به عمل آورد ۸تاریخ  1۸و  1۷، 1۶، 1۵شماره  

موصوف با پیش کشیدن معذرت بحران شدید روانی تقاضای التوای تحقیق تا فردا شب را مطرح 
 .که بر مبنای احترامی که از جانب هیئت تحقیق در برابر وی معمول بود، فورا ً پذیرفته شدساخت 
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مدیر  -با تاسف که وی بعد از بازگشت به زندان و صرف سحری قرار اظهار عیسی نورزاد
زندان، دست به خودکشی زد که مطابق به ابالغیۀ دولت با استفاده از پارچۀ نیلونی، کمربند کوت 

ر ئکشی وی عالوه بر تصدیق مدیر و سانکتایی خودرا در کلکین حلق آویز نموده بود. خودخواب و 
ر معاینه ها و نظریۀ طب ل تخنیک و هم دهم درمشاهدات و معاینه های کریمنموظفان محبس، 

ید گردیده بود. مطابق به معلومات داده شدۀ دکتور شرق، این خودکشی از طرف جنرال أیعدلی، ت
چگونه  لوی درستیز سابق که به ریاست محکمۀ نظامی برگزیده شده و برای بررسیغالم فاروق 

 .یید قرار گرفته بودأت ظف گردیده بود، نیزموردیس دولت مو  ئگی مرگ میوندوال از طرف ر
همان طوری که در فصل اول این نبشته توضیح گردیده، بنا بر فقدان اعتماد برکردار و گفتار 

در  -به شمول خودکشی و مرِگ ناشی از مریضی -زندان اتفاق می افتاد دولت، هر مرگی که در 
جامعه به نظر شک دیده شده نتیجۀ قساوتهای حکمرانان دانسته می شد. ذهنیتهای روشنفکرانه برای 
آن، تفاسیری در مطابقت با خطهای فکری و سمتـهای سیـاسی شـان، مطـرح  می ساختند. قضیۀ 

ام اسـتثنایی نبوده، به فوریت مورد شک و گمانه زنیها قرار گرفت. گیر خودکشی میوندوال نیز کـد
وگرفتهای وسیع که شماری از افراد غیر دخیل و بیگناه را نیز در بر می گرفت، گرچه عدۀ زیادی 

 .بعداً رها هم گردیدند؛ بر تقویت چنین ناباوریها می افزود
اهان، و همچنان مخالفان سیاسی رژیم، با هم پیمانان سیاسی، دوستان و اقارب میوندوال و همر

ها نسبت به عدم شفافیت اجراآت اداری، عدلی و قضایی؛ در پی  استفاده ازهمین ناباوریها و بدبینی
مدند. انگشت اتهام دران برهۀ آدولت، بر پخش شایعات مبنی بر کشته شدن میوندوال از طرف ایادی

خالی وغیر مستند( میان بود. چنانچه درادعاهای )ولو  زمانی مستقیماً رژیم و قدیر را نشانه گرفته
نجیم آریا، این یار و همکار نزدیک سیاسی میوندوال، اتهام قتل و خشونت بر"عبدالقدیر نورستانی 

ا(، وارد گردیده است. به همین دلیل،  -اندارم و پولیسجن عمومی امنیه" )قوماندان عمومی قوماندا
 انحراف جهت نورستانی به منظور ستگاه دولت تصفیه شده بودند، قدیرمدتی بعد از انکه چپیها از د

عامه، به دستگاه استخباراتش دستور داد شایعاتی در زمینه بر  افکار خود در گیری این اتهام از
 . ضد چپیهای تصفیه شده، پخش نماید

تبلیغات ضد ن، که تب آشی ازأانقطابهای سیاسی ن و پس از 13۵۷ثور  نحوادث پسا بعد از
ح.د.خ.ا. باال گرفته و ماشین تبلیغات مدرن باختر زمین درجۀ این تب را به حد غلیان باال برده 

بعد  یمتوسل شدند. این خیلی پسان، حت علیه منسوبان آن حزب ءبود، به هر کذب، جعل و افترا
" از ا. هارون، کی جی بی په لومو کی رخان د ازسقوط دولت دکتور نجیب هللا بود که کتاب "داؤد

که ادعاهای دور از منطقش در فصل نهم قست الف زیر بحث آورده شده، در سنبلۀ سال 
منتشر گردید. او تالش نموده است با دروغهای احساساتی، لبۀ تیز اتهام را از داوود و قدیر، 13۷3

ارهم سوی پرچم و صمد ازهر انحراف دهد. حتا چنانچه در مورد عکس های سکسی مربوط به درب
دیدیم، در پی آبروخری برای دربار نیز به هذیان گویی پرداخته بود. بعد ازان سید مسعود پوهنیار 

خ( و کسان زیادی بر بنیاد دالیل سیاسی به نحوی از انحا قدم روی جای پای هارون 13۷۶)در
یدن گذاشته به جای قدیر، ازهر را به خاطری که منسوب به یک سازمان سیاسی حریف بود و کوب

 .و بدنام ساختن آن سازمان برای شان اهمیت داشت، نشانه گرفتند
قلم بدستانی که در دوران "جهاد مقدس" )آنچه امروز تروریزم خوانده می شود(، به دالیل 
مخالفتهای سیاسی با رژیم حاکم و در تالش خوش خدمتی به پشتیبانان پرقدرت جهانی و منطقوی 

د نقادانه، دست به خلق جعلیات و شایعه سازیهای رسوا زدند؛ در آن "جهاد مقدس"، به جای برخور
دوران بعد از جهاد نیز، حتا بعد از مشاهدۀ ثمرات نا میمون آن "جهاد"، با الهام از جبین و ابروی 
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قدرتهایی که آن ساالران جنگ و خون را بر اریکۀ قدرت نشانده و هنوز هم از آنها پشتیبانی می 
  «.مت و دسیسه سازی علیه نیرو های چپ عدالت خواه در مسابقه قرار دارندکنند، در ادامۀ خصو

 :چنین می خوانیم ۲۹3در برگه 
قبال ً هم نوشته ام که اگرازهر در صدد دفاع از حقیقت نبوده صرفا ًدر صدد دفاع از خود می  »

زیرا اگر به جای  بود، آسانترین راه همین تایید "دستیابیهای" جعلی آقایان ملکیار و مهرین بود.
خودکشی، قتل هم در محبس پذیرفته شود، اتهام به شکل خود بخودی به ادارۀ محبس و کسانی که با 
زندان و زندانیان سروکار داشتند، راجع می گردد. اما ازهر از آن قماش نیست که با پذیرش تشویه 

ان دولت با هم نشسته فیصله حقایق در صدد تبرئه باشد. پذیرش چنان یک ادعا که تمام بلند پایه گ
 «.کردند میوندوال را بکشند، دور از منطق و وجدان ازهر است

این نقطه از اهمیت باال برخوردار است که صرف نظر از خصلت ذاتی و اصول انسانیی که صمد 
در ازهربه آنها پابند است، در حالی که او نه کودتاچی بود، نه کدام رتبه فوق العاده گرفته بود و نه 

کدام مقام با صالحیت و تصمیم گیرنده قرار داشت چگونه  می توانست در زیر ریش آن رژیم 
سهمگین وجبروتی داوود خان عمل خالفی مرتکب شود؟ این هم قابل دقت است که اگر دلیل یا 
شکی علیه صمد ازهر در رابطه به بدرفتاری با میوندوال وجود می داشت، رژیم و در رأس 

ستانی که در باره مناسبات تیره اش با من در متن کتاب تفصیلی وجود دارد، عبداقدیر نور
بالخصوص بعد از تصفیه چپ از دستگاه دولتی، می توانست مرا مورد بازخواست قرار دهد. حتا 
برای شخص داوود خان هم بازخواست چنین خالف رفتاری، دلیلی برای توجیه آن ضربه و تصفیه 

 .چپ می گردید
داشت تفصیل باال باز هم توجه خواننده گان گرامی را به متن ذیل از بخش پایانی کتاب  با در نظر

 :جلب می کنم
این را می دانم که با ختم این کاوشها و تحلیلها، با سیلی از لفاظیها، ناسزاها و دروغبافی های »

فهوم شده از همان معمول، استقبال می شوم. سوگند خورده گان، مقاالتی آماده در آستین دارند که م
فابریکها و قماشهایی خواهند بود که چلوصاف شان در همین مباحث، از آب کشیده شده و اعتبار 
شان را از دست داده اند. به علتی که این دشنامنامه ها، طبیعتاً در همان مسیر معمول و فاقد 

را نداشته، عدم ارائۀ مدارک علمِی قابل پذیرش، ادامه خواهند داشت، ارزش ضیاع وقِت پاسخ دهی 
پاسخ در برابر آنها نه به معنای پذیرش افترا، بلکه به مثابه سکوِت معنا دار و توقف بوق و کرنا 

                                                                  .«در گوشهای از بنیاد ناشنوا، خواهد بود
                            

نی که فهم حقایق برای شان اهمیت نداشته، قوانین، حقوق، مجاز نبودن هتک حرمت و در برابر آنا
اصل برائت ذمه، را لگدمال می کنند و به هر قیمتی در پی ادامه غوغای سیاسی و ترور شخصیت 

  چه می توان گفت؟!« سالما » اند؛ جز 
 .گویند: اگر در خانه کس هست، همین یک حرف بس است
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