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 قتل و شهادت محمد هاشم میوندوال

 بجواب نوشته آقای داود ملکیار!
 آقای داود ملکیار.

 شوید.با تحقیر و توهین دیګران نمیشود بخود شخصیت ساخت، احترام کنید تا احترام 
 «اخالق را نمی توان از بازار خرید»یک عالم جامعه شناسی چی مقبول گفته: 

بهرصورت. آرزو نداشتم که زیاد تر باعث درد سر خوانندگان پورتال افغان جرمن انالین شوم ولی نظر به تقاضا 
ز شما تمنا دارم تا این دوستان اینک بجواب نوشته بی سر و پای پر از توهین و تحقیر تان مختصراً مینویسم ولی ا

 نوشته بنده را در حالت نورمال بخوانید. کوشش میکنم بطورفشرده باالی نوشته تان یک تبصره کوچک نمایم.
لطفاً توجه نماید به سطر اول نوشته تان )این بار اول نیست که آقای باز که از سواد و اگاهی ابتدایی هم برخوردار 

ی بزرگ و محترمی چون مرحوم شهید محمدهاشم میوندوال و مرحوم عبدهللا نیست، بی مسولیتانه بر شخصیت ها
 ملکیار هتاکی و بی حرمتی میکند.(. 

اینجا است که چهره اصلی خود را برمال می سازید آنهائیکه شما را خوبتر نمی شناسند خود را برایش بهتر معرفی 
ځی علوم اجتماعی در رشتٔه فلسفه از پوهنتون کابل میکنید اوالً به خدمت شما عرض شود بنده فارغ التحصیل پوهن

میباشم همچنان در بانک انکشاف زراعتی وزارت داخله وبعداً بحیث څارنوال اختصاصی جرایم پولیس در وزارت 
عدلیه کار کرده ام در بسیاری کنفرانسهای بین االافغانی در پیشاور، امریکا، اروپا و داخل افغانستان از قبیل عضو 

عضو لویه جرگه امن، بین افغانستان و پاکستان عضو کمیسون پیدا کردن اجساد  ۲۰۰۲ری لویه جرگه سال افتخا
 شهید داودخان عضو اجرائیٔه اجالس قبرس بودم.

نمیدانم که هدف شما از سواد و اگاهی چیست ؟ ولی یک چیز به جرأت خدمت شما عرض کرده میتوانم ان اینکه در 
نسبت به شما شناخت زیاد ترداشته و خوش نامترمیباشم. نصف فامیلم فعالً در افغانستان به شغل بین اجتماع افغانی 

 تجارت و امور دولتی مصروف کارو فعالیت های اجتماعی هستند.
آقای داود ملکیار. اختالف نظر نباید هتاکی و بی حرمتی تلقی شود خدا نکند، که من به عبدهللا خان ملکیار که برایم 

کاکا را دارد هتک حرمت کرده باشم. اول بخاطر دوستی پدرم. ثانیاً بخاطر خسر بودن عمر داود پسر کالن  حیثیت
مرحوم شهید داودخان، ثالثاً بخاطرآنکه محترم عبدهللا خان ملکیار همیشه همرایم بسیار لطف خوش میکرد. در طول 

به من به منزلش رفته، جویایی احوالش بوده ام. که بیست سال که من در ایاالت ویرجینیا هستم زیادتر از یکصد مرت
 دختران پسران و محترمه خانم شان شاهد هستند. یک پایٔه از جنازه ان مرحوم را تا قبر به شانه خود داشتم.

آقای داود ملکیار! شما که به دیدن ان بزرگوار حتی در پنج سال هم یکبار نیامدید. وجدان خود را قاضی بسازید، 
 دن کار آسان است من از شما کرده پاس نان و نمک را زیاد میشناسم.تهمت کر

زمانیکه گاللی جان عمر داود ملکیار از منزل پدر خود اپارتمان جداگانه به کرایه گرفت این من قاسم باز بودم که درهر 
طر که وی دریوری دوهفته همیشه نزد گاللی جان عمر داود میرفتم وی را در خرید مواد غذایی کمک می کردم. بخا

 کرده نمی توانست حاال خود بگو که کی به عبدهللا خان ملکیار هتک حرمت میکند من یا شما. افسوس و صد افسوس.

اگر به حقیقت گفتن من ناراحت شدید مشکل شما است اینکه بخود این حق را میدهید تا باالی دیگران تاخت و تاز 
 ران نیز بدهید تا از واقعیتها و چشم دیدهای خود حکایت کنند.بی مسٔوولیتانه نمائید این حق را به دیگ

ازاینکه شما چی قرابت به هاشم میوندوال دارید خوب میدانم شما فرزند صاحب منصب عسکری که اسم شان 
عبدالسالم ملکیار، که در کودتا هاشم میوندوال با برادر خود به اسم عبدالجبار به ده و هفت سال از طرف محکمه 
عسکری بریاست ډگرجنرال غالم فاروق خان لوی درستیز زمان سلطنت محکوم شدند هستید. صاحبمنصبان اردو آن 
وقت پدر شما را کال بردار و چوب دست بردار جنرال سردار عبدالولی خطاب مینمود. همچنان شما بردار زاده خانم 

ودتا و مرگ هاشم میوندوال در ذهن اشخاص سوالهای محمد هاشم میوندوال هستید. متوجه باشید هر تبصره شما باالی ک
عجیب و غریب را بوجود میاورد. چرا که شما یک فرد بی طرف نیستید شما عضو فامیل هاشم میوندوال محسوب 

 میشوید بهمین خاطر است که درهر تبصره تان در باره کودتا محمد هاشم میوندوال احساسات فامیلی تان دخیل است
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 ،یارآقای داود ملک
شما از نام نیک وتخلص آقای عبدهللا خان ملکیار سو استفاده میکنید زمانیکه کسی نام ملکیار را بشنود فوراً اسم 
عبدهللا خان ملکیار در ذهن شان تداعی مینماید چرا که آقای عبدهللا خان ملکیار را اکثر چیز فهم ان وقت میشناسند 

داودخان وزیر و معاون صدارت و باالخره در زمان ریاست علی الخصوص زمانی که وی در کابینه مرحوم 
جمهوری شان بحیث سفیر کبیر در ایاالت متحد امریکا بودند، میشناسند. باور نماید اگر شما پسوند تخلص تانرا از 

هر  اسم تان دور کنید به یقین گفته میتوانم که کوچه گی تان سالم شما را علیک نخواهد کرد اینکه شما باالی پدرم
نام از قبیل مالزم، نوکر، بادار، ناظر و یا یاور میمانید کار و مربوط به تربیه و اخالق شما است من با دوستی پدرم 
با راد مرد تاریخ افغانستان شهید سردار بی بدیل سردار محمد داودخان افتخار میکنم و خواهم کرد. من مثل پدر و 

خاطر رویکارامدن نظام جمهوری محفل پایکوبی را بخاطر اینکه ب 1۳۵۲سرطان  ۲۸کاکا شما نیستم که در شب 
 خسر دختر کاکا اش رئیس جمهور شده اتن ها بر پا کنم.

 آقای داود جان ملکیار. شما چقدر انسان با ادب با تهذیب هستید. لطفاً توجه نمائید به نوشته بی ادبانه تان:
وه اگاهی، انصاف و ادب هم شرط است(. اگر اظهار )اما برای تبصره بر موضوعات ملی و تأریخی، بر عال

اختالف نظر یک منتقد در مسایل ملی و بین المللی خالف نظر شخص دیگر باشد ایا این گونه رویش بی ادابی 
 است، عجب قضاوت طفالنه. در زبان پشتو یک متلی است که میگوید. )وایم تا ته راځی ما ته(

د اگر هر سطر نوشته تانرا جواب بگویم اول درد سر برای خودم و ثانیاً درد سر جناب آقای داود ملکیار. باور نمای
برای خوانندگان محترم میگردد. شما باز هم در نوشته خود چی درافشانی کرده اید: )باز هم به نقل قول از یک 

می نویسد که شخصیت مجهول الهویه به نام ډگر جنرال اریوب وال برای محکومیت شهید محمد هاشم میوندوال 
همین آقای اریوب وال در کودتا محمد هاشم میوندوال سهم داشت و چند نفر مهم مانند پاچا سر باز و پاچاگل ))گل 
پاچا جاجی(( پیلوت اعلیحضرت را نیز برای اشتراک در کودتای میوندوال شهید جذب نموده بود و خود او قبل از 

 قدیر نورستانی نجات پیدا کرده بود(. گرفتاری در جمله گروپ میوندوال مرحوم، توسط
خوب آقای داود ملکیار. من در چند سطر باال برایت نوشتم اگر پسوند ملکیار که مربوط آقای عبدهللا خان ملکیار 
است از اسم شما آنرا دور کنم بنام عبدالسالم عبدالجبار داود و روف چند نفر محدود انهم اعضای فامیلت شاید شما 

به ان اندازه که آقای عبدهللا خان ملکیار را مردم میشناختند. پس به این اساس مجهواللهویه شما استید  را بشناسد نه
 نه ډگرجنرال اریوب وال. 

 ډگرجنرال محمد گل اریوب وال کیست:
محمد گل اریوب وال مشهور به حاجی پیلوت، صاحب منصب سابق قوای هوائی از والیت پکتیا مربوط قوم اریوب 
جاجی مالک سینما اریوب باغ باال شهر کابل دوست جانه جانی جنرال سردار عبدالولی. زمانیکه وی بعد از افشا 

تمام کسانیکه از دست حکومت داودخان به شدن کودتای هاشم میوندوال به پاکستان رفت برایم حکایت نمود که 
نفر بودیم وی اسمای انعده اشخاص را که فعالً در ذهنم باقی مانده قرار ذیل  1۷پاکستان فرار نموده بودیم تقریبا 

گفت: گلبدین حکمتیار، احمدشاه مسعود، مولوی حبیب الرحمن عمر، جالل الدین حقانی، حاجی یونس و برهان الدین 
انی بعد از شش ماه بما پیوست. وی عالوه نمود در آن وقت دولت پاکستان برای مایان در منطقه ربانی، که رب

فقیراباد یک حویلی به کرایه گرفت. بعد از کودتای هفت ثور در پشاور وقتیکه جهاد علنی شروع شد وی بحیث 
ان تنظیم کار میکرد.  رئیس نظامی تنظیم جبهه نجات ملی همرای حضرت صبعت هللا خان بحیث مسٔوول نظامی

اکثرمجاهدین در پیشاور وی را خوب میشناسند زمانیکه وی در پشاور بود زیادتر از ده مرتبه وی به روم سفرها 
داشت چون دوست صمیمی جنرال سردار عبدالولی بود زمانیکه جهاد افغانستان پیروز؟ گردید وی توسط شورای 

ر زمان احمدشاه مسعود توظیف گردید، وی در وقت حکومت قیادی جهاد بحیث معاون جهادی وزارت دفاع د
طالبان خانه نشین شد و فعالً در کابل سکونت دارد. حاال شما خوانندگان گرامی قضاوت نماید که کی مجهول 

 الهویت است آقای داود ملکیار یا ډگرجنرال محمد گل اریوب وال. گویند عقل در سر نباشد جان در عذاب است.
 ،آقای ملکیار

ببخشید من مثل شما از مرده ها نقل قول نکردم هر چی که در نوشته خود که در دریچه تبصره های افغان جرمن 
آنالین نشر گردیده با اسم و تخلص اشخاص که فعالً زنده هستند اشاره نمودم ولی شما خالف موازین افغانی بسیار 

رد ادعای من بیاورید اورده نتوانستید بلکه به الفاظ  ناجوانمردانه بدون اینکه یک دلیل قوی و قابل قبول بخاطر
رکیک که شایسته یک فرد تحصیل کرده نبوده استعمال نمودید، استعمال اینگونه کلمات غیر شایسته نمایندگی از 
اخالق افرادی میکند که در کوچه و بازار کالن شده باشد. من دو دسته آن کلمات تان را دوباره به روی تان حواله 
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یکنم من از تمام کیف و کان خبر دارم، در محافل شب نیشینی هایتان اشتراک کرده ام اگر احیاناً ضرورت شد بار م
 دیگر به روی تان خواهیم کشید.

آقای داود ملکیار! من گفتم که خانم مرحوم میوندوال خواهر عبدهللا خان ملکیار است علتی داشت، آن اینکه من چند 
ن دختر عبدهللا خان ملکیار که عروس مرحوم داودخان است شنیدم که وی خانم آقای میوندوال بار از زبان گاللی جا

را عمه جان خطاب میکند ولی این را هم میدانم که خانم میوندوال خواهر سکه پدر کودتاچی ناکام شما است، که 
 ضمناً عمه شما میشود، چرا تجاهل عارفانه می نماید. 

ین آمیز تان نوشته اید )اوالً دگرجنرال به اسم اریوب وال را کسی نمی شناسد و ممکن از شما در نوشتٔه سراپا توه
 قماش خود قاسم باز باشد که خود را هنوز نشناخته و ارزیابی نکرده است.(

 آقای دانشمند داود ملکیار!
 اینک من هم مثل شما نمره وار جواب مینویسم.

ای که شما میکنید افغانیت و اسالمیت من بمن اجازه نمیدهد اما برعکس شما اول: من خود را خوب شناختیم چرا که کاره
خود را خوبتر نشناختید شما باید عوض تخلص ملکیار تخلص دیگری برای خود انتخاب کنید بخاطریکه شایسته اعمال و 

 کردار شما شد. نمی گفتی نمی گفتم، گندگی را هر قدر شور دهید همانقدر بو اش زیاد میشود.

دوم: بلی پاچا سرباز قوماندان امنیه مقتدر والیت کابل بود ولی این را فراموش کردی که ) ډگروال سید امیر( هم 
سرطان بود وی هم  ۲۶قوماندان مقتدر یعنی قوماندان عمومی قوای هوایی و مدافع هوایی بود وی کودتاچی تحول 

 مرستیال و ماما زرغونشاه یکجا اعدام شدند. در کودتای هاشم میوندوال سهم داشت و همرای خان محمد خان
سوم: شما نوشته اید، شخصی بنام )پاچاگل جاجی پیلوت اعلیحضرت( در کودتای نام نهاد میوندوال متهم نبوده و 
یگانه پاچاگل از پکتیا بحیث وزیر سرحدات پس از کودتای داودخان مٔوظف و بحیث عضو کمیتٔه مرکزی از مقربان 

 داودخان بود.
قای داود ملکیار گویند ده کجا و درختها کجا. اسمیکه شما در باال ذکر نمودید )پاچاگل جاجی( نیست بلکه گل پاچا آ

جاجی است، گل پاچا جاجی پیلوت طیاره هیلوکپتر اعلیحضرت محمدظاهرشاه و مرحوم شهید سردار داودخان بود. 
 شما ناحق اسم پاچاگل وزیر سرحدات را ذکر کردید

ا نوشتید که خواهر عبدهللا ملکیار، خانم میوندوال نبود. بلی اگرخانم میوندوال خواهرعبدهللا خان ملکیار چهارم: شم
نبوده خواهر سکه پدر شما بوده که عمه شما میشود. چرا و بخاطر چی از قرابت تان به هاشم میوندوال طفره رفتی 

 و هیچ اشاره به ارتباطات فامیلی ات به میوندوال نکردید.
نجم: آقای داود ملکیار.لطفاً به نوشتٔه تان توجه نمائید یک انسان عاقل اینگونه استدالل را نخواهد کرد. شما نوشتید پ

شخصی که مطابق نوشته قاسم باز در کودتای میوندوال اشتراک داشت و سبب جذب اشخاص مهم هم شده بود، توسط »
بد که قبل از توقیف فرار نماید. ایا عقل سلیم باور میتواند که قدیر قدیر نورستانی )وزیر داودخان( مخفیانه اطالع می یا

 «نورستانی با کودتاچیان ضد خود و ضد داودخان در ارتباط بوده و برای انها جاسوسی می کرده است؟؟

 آقای داود ملکیار بی خبر.
طالبان رخ داده صدها خلقی و بصدها و هزارها این گونه پیش آمدها چی در زمان حکومت کمونستی چی در زمان 

 پرچمی یکعده دوستان و خویشاوندان خود را از چنگ حکومت آن وقت نجات داده.
 باز آقای دادو ملکیار. در پاره گراف همین نوشته خود مینویسید: 

گر چی من قصد نداشتم بجواب نوشته های ناشیانه و بی محتوایی از گونه قاسم بازچیزی بنویسم ولی به پاس »
زرگان مرحوم خواستم، با معذرت به این دوست نادان، یاد اور شوم که این گونه نوشته ها اول به حیثیت خودش و ب

 باز به حیثیت داودخان هم صدمه می زند. چنانچه گفته اند:
 «دشمن. دانا بلندت می برد بر زمینت میزند نادان دوست
است. ولی کوشش کنید تمام افراد را مثل خود فکر نکنید شما که داود جان ملکیار.انیکه شما فکر درستی به همه نمایان 

یک انسان بی مسٔوولیتی استید کار شما است بنظر من کسانیکه سیاست میکند باید تقوا سیاسی داشته باشد خوشبختانه 
را به تمام صفات بگویم یا بدبختانه که شما فاقد این گونه صفت هستید اکثر دوستانیکه در کلفورنیا زندگی میکنند شما 

 میشناسند الزم نمی بینم که فعالً ان صفتهای ناشایسته را ماده وار برخت بکشم. گویند یار زنده صحبت باقی

 خوب حاال باالی اصل موضوع میایم،
 

سرطان در اروپا باخبر میشود دست و پاچه میگردد در این حالت وی  ۲۶زمانیکه میوندوال از پیروزی تحول 
سرطان بوقوع بپیوندد او میداند که داودخان پسر کاکای  ۲۶غرق یکنوع اضطراب میشود، پیش از آنکه تحول 
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ی ظاهرشاه بوده و ضمناً داودخان اغا الال ظاهر شاه است. نزد وی ظاهرشاه و سردار داودخان کدام فرق نداشت. و
درروز های اخیر صدارت محمد موسی شفیق اینطور تصور میکرد که در این نزدیکیها پاچا قدرت خویش را به 
اساس مظاهرات و هرج و مرج ها از دست میدهد، وی فکر میکرد که بعد از رفتن ظاهرشاه وی یگانه بدیل و 

ه وی تصور میکرد حوادث خالف کسی است که قدرت سیاسی افعانستان به وی تعلق خواهد گرفت. اما هرچیز ک
میل و ارزو وی به سمت مخالف ارزو وی اتفاق افتاد، از همین خاطر بود که وی پیش از آنکه به افغانستان عودت 
نماید در فکر منسجم کردن یکعده مخالفان سیاسی داودخان شد، وی پیش از آنکه بکابل بیاید به شهر بلگراد به دیدن 

سفیر و یکی از مخالفان سر سخت شهید داودخان بود شتافت تا پشتیبانی وی و رشتیا را آقای فرهنگ که در آنوقت 
جلب کند. این موضوع را آقای صدیق فرهنگ در کتاب خود بنام افغانستان در پنج قرن اخیر ذکر نموده اینکه هر 

ینکه به سفارت افغانستان در وعده و وعید در آن مالقات به یکی دیگر داده شده، شده. دو روز بعد میوندوال بدون ا
بغداد تماس بگیرد از بلگراد به بغداد میرود تا مخالف سرسخت دیگر سردار داودخان که عبارت ازاستاد خلیل هللا 
خلیلی که در آنوقت سفیر افغانستان در بغداد میباشد میکوشد تا پشتبانی وی را جلب نماید، خوشبختانه وقتیکه وی به 

لیلی کابل میباشد و تیر وی به هدف نمیخورد دوسه روز در منزل خلیلی میگذراند نا چار به بغداد میرود استاد خ
کابل میاید بمجرد رسیدن بکابل از سردار محمد نعیم خان در خواست مالقات از رئیس جمهور سردار محمد داود 

یخواهد بار دوم هاشم میکند ولی مرحوم داودخان اطالعاتیکه بدست اورده از مالقات به میوندوال معذرت م
میوندوال باز توسط عبدهللا خان ملکیار وقت مالقات را میطلبد باز هم بجواب منفی داودخان مواجه میشود، چون 
داودخان از مخالفت وی به خاندان شاهی و دید وادیدهای وی در اروپا باخبر بود. وقتیکه میوندوال متیقن میشود که 

د وی در فکر عمل نظامی می براید و در اردو بخاطر جلب و جذب صاحب داودخان به وی روی خوش نشان ندا
منصبان می پردازد وی غافل از اینکه بدانند در این وقت وی تحت تعقیب مامورین استخبارت است وی در قدم اول 

ل متقاعد به جنرال عبدالسالم ملکیار و عبدالجبار ملکیار که هردو شان برادران خانم شان بودند با همکاری جنرا
خان محمد خان مشهور به مرستیال که در این آوان از داودخان ازرده خاطر شده بود طرح کودتا را می چیند. 
وقتیکه پالن کودتا انها افشا میشود داودخان باور نمیکند. مرحوم داود هدایت میدهد تا اسناد مٔوثق ارایه گردد، عوث 

ر کابینه داودخان بود توسط نفر ارتباطی خویش و اسلم وطنجار الدین فایق که سرسخت ترین مخالف کمونستها د
رادیو کست ثبت شده مجلس انها که در منزل خان محمد خان مرستیال ثبت گردیده بود به شهید داودخان شنواند، 

 همین بود که مرحوم داودخان هم امر گرفتاری آن ها را صادر کرد.
است حتی در کشورهای بسیار پیشرفته جهان زجرو شکنجه متهم  لت و کوب نمودن متهمین در تمام جهان معمول

یک امر معمول است زمانیکه من در وزارت عدلیه بحیث څارنوال کار میکردم وقتیکه یک متهم به اسناد و شواهد 
 مٔوثق ارایه شده باز هم اقرار به جرم خود نمیکرد توسط مستنتیقین تحقیر لت وکوب میشد.

ان بسیاربه پاس بود اگر دوستان وی زیاده روی نمیکرد هیچ وقت مورد غضب وی واقع مرحوم داودخان یک انس
 نمیگردیدند.

همچنان از یک موضوع نباید چشم پوشی کرد که این سردار داودخان سردار نعیم خان و حضور اعلیحضرت محمد 
مقام را مهیا ساخت ولی این ظاهر شاه بودند که به این فقیر بچه )محمد هاشم میوندوال( زمینه تحصیل چوکی و 

شخص قدرت طلب در نمکدان چنان کاری کرد که شایسته یک انسان متمدن نبود زمانیکه وی به اثر بی کفایتی از 
وظیفه صدارت مستعفی گردید وی چی اتهامات ناروا نبود که باالی ولی نعمت خود یعنی اعلیحضرت 

اه هم تا اخیر عمر خویش وی را بحضور نپذیرفت. یاد محمدظاهرشاه نکرد، بابای ملت اعلیحضرت محمدظاهرش
دارم ان روزیکه در پارک زرنگار مظاهره بود هر طرف گروپهای مختلف احزاب تجمع کرده بودند و در یکجا 
حزب مساوات کی تعداد شان از بیست نفر زیاد تجاوز نمیکرد ایستاده بودند و آقای محمدهاشم میوندوال به انها 

دوستان! »، آقای میوندوال در ضمن صحبت شان دست خود را بطرف ارگ نشانی گرفت و گفت: سخنرانی میکرد
که واضحاً اشاره بود به شخص « تا وقتیکه اینها در این قصرها زندگی کند ملت افغان روز خوبی را نخواهد دید.

 اول مملکت مرحوم ظاهرشاه پادشاه افغانستان.
 خوانندگان گرامی افغان جرمن انالین!

از زمان جلوس سلطنت محمدظاهر شاه در بین تمام صدراعظمان هر یک هاشم خان، شاه محمود خان، داودخان، 
داکتر محمد یوسف خان، هاشم میوندوال، نور احمد جان اعتمادی، داکتر عبدالظاهر، و آقای محمد موسی شفیق 

دو نیم ساله اش بغیر هرج و مرج، مردم  یگانه صدراعظم بیکاره محمد هاشم میوندوال بود، در تمام دوره تقریباً 
افغانستان کدام کار خوبی که این جناب کرده باشد ندید و سراغ ندارد، اگر موضوع یاد بود بزرگان ما باشد باید اول 
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از خدمات داکتر محمد یوسف خان، نور احمدخان اعتمادی و محمد موسی شفیق یاداوری نمود، نور احمد اعتمادی 
وسی شفیق از دست کمونیستها به شهادت رسیدند چرا این آقایون ملکیاری ها پشت میوندوال را و آقای محمد م

گرفته، واضح است که نزد انها منافع ملی هیچ ارزش ندارد انها از منافع ملی کرده در فکر منافع فاملیی خود هستند 
 یت خبر ندارند مغشوش بسازد.و به استدالهای بیجا میخواهند ذهنیت عوام و جوانان را که اصالً از حق

نظر به فرمودٔه محترم عبدهللا از کلفورنیا که تبصره وی در دریچه نظریات افغان جرمن انالین نشر گردیده قابل 
توجه است. در کست ساختگی که از طرف این آقایون ملکیارها جور شده در یک جا میگوید که در روزهای تحقیق 

استنطاق کشیده بودند وقتیکه آنها با خانم میوندوال مصاحبه نموده خانم میوندوال  ناخن های میوندوال رامستنتیقین
 گفته دستهای مقبولش را لمس کردم ناخنهایش سالمت بودند. راست گفتند که درغگو حافظه ندارد.

 اخرین فیلسوف ایدیالیزم بنام براتند راسل میگوید.
افزایش قدرت اگر در این مرامها پنجاه فیصد آرزوی خدمت نهفته )تمام ایدیالوژی ها و مرام ها بهانٔه است برای 

 باشد پنجاه فیصد دیگرآن بخاطر افزایش قدرت است.(
 محمد هاشم میوندوال هم جز و فرد جامعه انسانی است که نمی توان آن را مجزا از دیگران شمرد.

باره موضوع قلعه زمانخان که از طرف آنها  من چند سال قبل یکی از نوشته های این جنابان آقایون ملکیارها که در
نوشته شده بود خواندم بعد از خواندن نوشته زیاد خندیدم من نام ان نوشته را تهمت نامه گذاشتم، آنها تهمت های بیجا 
و ناروا را در حق مرحوم شهید داودخان نوشته بودند بخدا باور کنید که به خواندن ان نوشته واتهامات من خجالت 

م بخود گفتم که اینها چرا روی سفید کاغذ را به این گونه نوشته های بی بنیاد سیاه ساخته بخود گفتم تا سیه رو کشید
 شود هر که دروغش باشد.

آقای داود ملکیار. چند سال قبل شما در یکی از نوشته های تان باالی قضیه یک نوشته که اصالً از خواندن نبود 
ید داودخان و قدیر نورستانی ننموده بودید.به سیه کردن روی سفید کاغذ هم کاغذ و چی اتهاماتی نبود که باالی شه

 هم قلم ګریه میکرد افسوس و صد افسوس از بی خبری تان ............
 خوانندګان ګرامی. 

را موضوع دارالمجانین قلعه زمانخان که اصالً یک موضوع جنایی بوده نه سیاسی انرا شکل سیاسی داده و آن قلعه 
بنام کشتارگاه شهید داودخان مسمی ساخته است. وی در آن نوشته خود مدعی گردیده بود که تقریباً به تعداد پنجصد 
مخالف سیاسی شهید داودخان در آن جا کشته شدند وی چی از طریق رسانه ها و چی از طریق صحبتهای 

یغ نمود. آقای داود ملکیار که هیچ از خصوصی تا که توانست از این موضوع بر ضد سردار محمد داود خان تبل
 اصل قضیه خبرنداشت وی تحت تأثر تبلغات زهراگین حزب دیموکراتیک خلق قرار گرفته بود.

 جریان حقیقی قلعه زمانخان چی بود.
از زمان صدارت داکتر عبدالظاهر خان واقعه دارالمجانین قلعه زمانخان شروع شد، و تا نظام جمهوری ادامه داشته 

باالخره در سالهای اخیر نظام جمهوری شهید داودخان توسط یک افسر وطن دوست قوماندانی امنیه والیت کابل که 
این واقعه کشف و افشاه شد، قضیه از اینقرار بود. یک صاحب منصب پولیس به اسم میوه گل که مسٔوول حفاظت 

ت نگهداری میشدند و مصرف اعاشه و اباته این مردم بی بضاعت در آن قلعه بود که در انجا یکعده مردم بی بضاع
انها ازطرف موسسه دارالمجانین پرداخته میشد این صاحب منصب بی وجدان به همدستی یکعده مامورین انجا دست 
خود را یکی کرده وقتیکه یکی از این مردم بی بضاعت که در انجا نګاه داری میشدند وقتیکه یکی از انها در انجا 

راپور مرگ آن اشخاص را به قوماندان و دفتر درالمجانین نمی دادند بخاطر که اعاشه و اباته انها فوت میکردند آنها 
قطع نگردد و از پول و مصرف که به فی نفرداده میشد بعد از مرگ ان شخص پول ان شخص مرده را در جیب 

امنیه بوده شروع و تا زمان  خود می انداختند. این بدبختی از زمان که جنرال عبدالحکیم خان کتوازی قوماندان
قوماندانی میرگل اخرین قوماندان امنیه نظام جمهوری ادامه داشت. در سالهای اخیر نظام جمهوری حزب 
دیموکراتیک خلق و یک تعداد مخالفین شهید داودخان این قضیه را آنقدر بر ضد نظام جمهوری تبلیع سوء نمودند 

کشتارگاه مخالفان شهید داود خان وانمود کردند حتی یگان مخالف نظام مخالفین نظام جمهوری این قلعه را بنام 
جمهوری مثل گروپ حزب مساوات بالخصوص دوستان نزدیک محمد هاشم میوندوال جمع کشته شدگان را بیشتر 

دند. از پنجصد نفر زیاد قلم داد میکردند ولی اصالً افرادی که در آنجا به مرگ طبعی مرده بودند بیست وهفت نفر بو
وقتیکه مرحوم شهید سردار محمد داودخان از قضیه باخبر میشود این موضوع باالی وی تأثیر بد مینماید وی یک 
هیئت عالی رتبه دولتی بسویه وزرا را تعین میکند تا این موضوع را از نزدیک بررسی نماید در این هٔیت عالی 

کریم عطایی وزیر مخابرات، داکترعبدالمجید وزیر دولت، رتبه دولتی وزراي ذیل شامل بودند، محترم انجینر عبدال
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

پوهاند عبدالقیوم وزیر سرحدات، عبدالکریم حکیمی رئیس احصاییه مرکزی و....هٔیت تدقیق بعد از تکمیل نمودن 
غرض اقامه  1۳۵۷دوسیه و ارایه نظرشان دوسیه را غرض دوران قانونی که دو هفته قبل از کودتا هفت ثور 

رنوالی تعقیب جرایم اختصاصی پولیس وزارت عدلیه که من هم در آن وقت عضو برحال آن څارنوالی دعوای به څا
بودم بوزارت عدلیه ارسال نمودند. من در آن وقت یکی از اعضای څارنوالی تعقیب جرایم اختصاصی پولیس بودم 

ق و تدقیق از زمان عبدالحکیم شخصاً آن دوسیه را که از هزار ورق زیادتر بود خواندم در آن دوسیه هیئت تحقی
 کټوازی گرفته تا اخیر قوماندان امنیه نظام جمهوری میرگل ملزم شناخته شده بودند.

نظر به احکام محترم وفی هللا سمعی که آن وقت وزیر عدلیه و لوی څارونوال بود به ښاغلی فریدون که یک څارنوال با تجربه 
ن دوسیه در محکمٔه اختصاصی تعقیب جرایم پولیس اقامه دعوا نماید. بعد از تاریخ بود دوسیه سپرده شد تا وی باالی متهمین آ

که من زندانی شدم دیگر ندانستم که ان دوسیه چی شد و چی اجرأت صورت گرفت. امید وارم غرض روشنی  1۳۵۷ثور  ۹
زیاد تر این موضوع محترم انجینر عبدالکریم عطایی وزیر مخابرات که عضو تدقیق آن دوسیه بود معلومات زیادتر و روشنی 

 تر گردد.زیادتر بیاندازد. تا روی دروغگویان مثل داود ملکیار سیاه 

 داودجان ملکیار!
اگر شما کودتای میوندوال را توطیٔه سیاسی کی جی بی میدانید پس پدر شما و تمام دیگر متهمین ان کودتا در زمان 
حکومت نورمحمد تره کی، ببرک کارمل، حفیظ هللا امین و صمد اظهر از زندان رهائی یافتند اگر)کی جی بی( 

م خود شما نوکران )سی ای ای( هستند چطور رها نمودند، پس شرم و نفرین میخواست گروپ میوندوال را که بزع
 به دروغگوها 

 
 سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی

 به حرف بی مروت آشنا بیگان میګردد
 پایان
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