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 ۲۷/11/۲۰1۵داؤد ملکیار                                                                                                            
                        

 قسمت سوم - واقعیت هارد اتهامات و شرح 
 مروری بر دالیل و شواهد رژیم، قبل از گرفتاری متهمین

 

آنچه را رژیم بعد از توقیف و تحقیقات فجیع، از متهمین بنام اعتراف بدست آورده بود، در قسمت بعدی به آن 
زبان اراکین  خواهیم پرداخت. درین قسمت مرور مختصری خواهیم داشت به سر آغاز و مبنای اتهامات از دید و

 بلند پایۀ دولت.
صمد ازهر )رئیس هیأت تحقیق میوندوال(، رئیس ارکان قوماندانی عمومی ژاندارم و پولیس یا نفر دوم بعد از 
قدیر نورستانی و مقتدر ترین شخص در گروه هیأت تحقیق، در مصاحبۀ ثبت شده اش با من )داؤد ملکیار( 

قتی به وزارت داخله رسیده و داخل دهلیز عمومی شدم، دیدم که قدیر میگوید: " در شب اول گرفتاری متهمین، و
نورستانی، فیض محمد و چند نفر دیگر، سیف الرحمن وکیل شنوار در ولسی جرگه را در زمین انداخته و مشغول 
مشت و لگد زدن استند، و درحین لت و کوب او را جاسوس پاکستان صدا زده و به زدن ادامه میدهند، بآلخره 

عد از چیغ ها و فغان های زیاد، سیف الرحمن صدا زد که من جاسوس نیستم ولی بر ضد رژیم شما بوده و استم ب
 و با خان محمد خان مرستیال هم صحبت کرده ام.

داکتر حسن شرق نیز ضمن صحبتش با من )داؤد ملکیار(، قضیه را از شهید سیف الرحمن، آغاز  کرده میگوید: 
که این آدم با پاکستان داخل تماس است. به داؤد خان گفتیم، او هدایت داد که او را زیر  "ما اطالع حاصل کردیم

نظر بگیرید، به این ترتیب، وقتی او را دست گیر کردیم، از دود رو نل بخاری خانۀ او اسنادی بدست آوردیم که 
ود ه پاکستان راپور نوشته کرده ببا پاکستان مکاتبه کرده بود". داکتر شرق ادامه داده میگوید: " سیف الرحمن ب

که: هرچه کوشش میکنیم تا داؤد خان را در محیط، کمونیست معرفی کنیم و مردم را تحریک کنیم کار گر نمی 
افتد، به ما هدایت و راهنمایی نمائید. پاکستان در جواب نامه، نوشته و هدایت داده بود که به فعالیت های تان ادامه 

خواهد داد و هدایات ازین قبیل". حسن شرق در ادامه میگوید که: "وقتی این سر نخ را پیدا بدهید، بآلخره نتیجه 
کردیم، به تعقیب دیگران افتادیم و به خان محمد مرستیال رسیدیم و از آنجا ارتباط خان محمد خان را با میوندوال 

شت و از تماس او با پاکستان بی کشف کردیم، اما به هیچ صورت میوندوال با سیف الرحمن شناخت و ارتباط ندا
 اطالع بود، سیف الرحمن صرف با خان محمد خان شناخت داشت".

بعد ازین توضیحات داکتر حسن شرق، من )داؤد ملکیار(، از جناب شان پرسیدم: "داکتر صاحب محترم! آیا 
با کمی ناراحتی پرسید: جاسوسان کتاب وارده و صادره دارند و آنرا در نل بخاری خود نگهمیدارند؟ داکتر شرق 

منظور شما چیست؟ پرسیدم: سند و هدایت پاکستان را در نل بخاری خانه سیف الرحمن پیدا کردید، قبول، آیا خط 
و نامۀ ارسال شده و رفته گی به پاکستان را چگونه بدست آوردید و خواندید؟؟ آیا کاپی و مثنی آن را پیدا کردید؟؟؟ 

با عصبانیت گفت: " برادر! از جان  ،«دسته گلی به آب داده»طالح ایرانی ها داکتر شرق که متوجه شد به اص
من چه میخواهی؟"، اگر قبول داری خوب، اگر نداری دلت. باید بگویم که بعد ازین ادعای مسخرۀ داکتر شرق و 

 انگشت گزاری من،  صحبت من با آقای شرق، بسیار دوستانه پیش نرفت. 
 

خوانندۀ گرامی بیاد دارد که در قسمت اول این نوشته، از قول داکتر شرق در مورد ارتباط پاکستان با این قضیه        
تماسی گرفته شد؛ قابل یاد آوری میدانم که اهمیت گفتار داکتر حسن شرق در مصاحبه اش با من )داؤد ملکیار( 

جی ارتباط نداشت و رژیم جمهوری ما چنین که میگوید: "میوندوال یک شخصیت ملی بود و با هیچ کشور خار
ادعایی نکرده بود"، نه به خاطر آنست که داکتر شرق بهترین یا معتبر ترین آدم است، بلکه به خاطر آنست که 
داکتر شرق به حیث نفر دوم بعد از رئیس دولت، باال بین تمام جریان توقیف و تحقیق، در رفت و آمد مکرر به 

مسموع نویسندۀ اکثر اعالمیه های حکومت در مورد این قضیه، با خبر ترین شخص از وزارت داخله، و قرار 
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او حکومت بود و »اتهامات و ادعای حکومت بود؛ به عبارۀ دیگر به حیث مهرۀ مهم، فعال و با صالحیت 
یچ ه اما تعجب آور و تأثر آور است، وقتی می بینیم که داکتر شرق به حیث منبع و مدعی اصلی، ،«حکومت او

ولی کسانی دیگر، بدون داشتن اطالعات دقیق و عمیق بر ارتباط میوندوال با پاکستان  ندارد،  مبنی ادعایی گونه 
خارجی، مصرانه برای آن دالیل غیر  سفارتیک پر از اشتباه  راپور هب، صرف به منظور اعتبار دادن از قضیه

موجه می آورند و با این گونه تالش ها، همان قول معروف را به خاطر تداعی میکند که گفته اند: " مدعی سست، 
 گواه چست". 

حال باید در مورد این "نامۀ پاکستان" به شهید سیف الرحمن، توجه خوانندۀ گرامی را به نکات مهم آتی جلب 
 رتو آن قضاوت و ارزیابی بهتر صورت گرفته بتواند.نمایم تا در پ

یکی از نزدیکان و معتمدین داؤد خان، به یکی از اقارب نزدیک من )داؤد ملکیار( حکایت کرده است که: : 1
)شبی داؤد خان که حالش کمی خوب نبود و در بستر بود، مرا احضار کرد و گفت که: "برایم الهام شد و احساس 

ر سرم چرخ میخورد و مانند خطری نظام جدید ما را تهدید میکند" و بعد ازین گفته، رهبر کردم که چیزی دو
هدایت داد تا برویم و برای دفع خطر عده ای را زیر نظر بگیریم، که در نتیجۀ آن به کشف اسناد در خانه سیف 

 الرحمن مؤفق شدیم(.
زیون تلویاز  ان، در مصاحبۀ ثبت شده و پخش شده انجنیر پاچاگل وفادار)وزیر سرحدات( و پسر خواندۀ داؤد خ :۲

روزی در دفتر کارم بودم که یک شخص که نامش "پیام افغان که ویدیوی آنرا در اختیار دارم چنین حکایت کرد: 
فعالً فراموشم شده، نزدم آمد و گفت که حیاتم در خطر است؛ پاچاگل وفادار از او میپرسد که چرا حیات ات در 

شخص در جواب میگوید که من به هدایت شما همان کار را در خانۀ سیف الرحمن کردم و شما  خطر است؟ این
وعده کرده بودید که در بدل آن مرا در خارج مقرر میکنید، حاال در محیط و قوم بر من شک برده اند و جانم 

ر بود؟ پاچاگل وفادار در من )داؤد ملکیار( از پاچاگل وفادار پرسیدم که منظورش کدام کا «.شاید در خطر باشد
این آدم را با خود گرفته و نزد "و بعد ادامه داده گفت که: "همان خط که شما همه خبر دارید"جواب گفت که: 

فیض محمد وزیر داخله بردم، وزیر داخله با دیدن او، قهر شد که چرا مزاحم وزیر صاحب سرحدات شدی؟ و 
. این آدم راجع به همان نامه یا اوراقی صحبت "کارش را اجرا میکنمبعد به من وعده کرد که خاطر تان جمع باشد 

میکند که داکتر شرق از آن به نام مکاتبه با پاکستان یاد کرده بود و هم )صمد ازهر( در وقت داخل شدن به دهلیز 
  وزارت داخله در شب اول، و دیدن لت و کوب و اتهام ارتباط به پاکستان، از آن یاد آوری کرده بود.

خواننده نکته سنج ملتفت میشود که سر منشأ و "سر نخ" توسط یکی از اقارب یا اودور زاده های سیف الرحمن، 
در منزلش جاگزاری شده است و ظاهراً حکومت آنرا "کشف" و منجر به گرفتاری دیگران شده است. حال "تو 

 خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل"! 
 

و هم صمد ازهر مدعی اند که بعد از تحقیقات سیف الرحمن، از تماس های او  مسخره تر اینکه، هم داکتر شرق 
با خان محمد خان و دیگران اطالع حاصل کردیم، در حالیکه همه میدانیم که میوندوال و خان محمد خان را به 

ر، ت ساعت دو بجه بعد از ظهر توقیف کردند و سیف الرحمن و حاجی فقیر وکیل جالل آباد را شش ساعت بعد
یعنی ساعت هشت بجۀ همان شب. درین مورد، آقای عزیزهللا واصفی والی آنوقت جالل آباد، ضمن مصاحبۀ خود 
با من )داؤد ملکیار(، اظهار داشت که: "از کابل برایم هدایت آمد که حاجی فقیر و سیف الرحمن وکالی سابق 

ن مردم، موتر فرستادم تا به دیدن من تا والیت ولسی جرگه را توقیف نمایم، بخاطر احترام به حیثیت آنان در بی
بیایند. همان بود که نزدیکی های شام به دفتر والیت رسیدند. در هنگام صحبت با آنان، در اخبار هشت شب از 

واصفی  . آقایوال دستگیر شدند" یک عده خائینین ملی به سرکردگی میوند" :رادیو کابل، هر سه با هم شنیدیم که
گفت که: "رویم را به طرف آن دو نفر کرده و گفتم: برادر ها! دلیلی که شما را این جا خواسته ام ادامه داده 

اینست که شما را به کابل خواسته اند، ولی تشویش نکنید، ممکن به ارتباط همین قضیۀ میوندوال، معلوماتی از 
و با موتر والیت عازم کابل شدند". شما گرفته شود و بزودی برگردید به خانه های تان، هر دو نفر برخواسته 

 سال حبس گردید. 1۲سرنوشت آن دو نفر را میدانیم که یکی شان بعداً تیر باران شد و دیگری 
 

نامه »می بینیم که شش یا هشت ساعت قبل از رسیدن سیف الحمن به کابل و یک روز پیش از تالشی و پیدا شدن 
خان مرستیال و دیگران در محبس دهمزنگ کوته قلفی بودند.  خانۀ او، میوندوال و خان محمد «در نل بخاری

سنبله، دو اعالمیه از رادیو کابل پخش گردید. یکی اعالمیۀ توقیف  ۲9همه میدانیم که در اخبار ساعت هشت شب 
 و دیگر اعالمیۀ دست داشتن پاکستان در توطئۀ ضد جمهوریت.« خائنین ملی»
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بعد از توقیف میوندوال صورت گرفته است، نه قبل  «نه سیف الرحمننل بخاری خا» در حالیکه کشف اوراق در
اسناد »از آن، پس چگونه میتوانند اعالمیۀ دست داشتن پاکستان را قبل از توقیف سیف الرحمن و قبل از کشف 

 در ساعت هشت شب اول از رادیو کابل پخش نمایند؟؟« از نل بخاری او
در اخبار ساعت هشت شب « توطئۀ پاکستان»و « حکم خیانت ملی»آیا مضحکۀ شرم آور نیست که می بینیم 

پخش میشود، و در آن ساعت، سیف الرحمن در دفتر آقای واصفی والی جالل آباد نشسته و هنوز توقیف نشده، 
و خانۀ او هم هنوز تالشی نشده است. ولی آقای شرق، بی خبر از تناقض های زمانی، ادعا دارد که ارتباط 

، را با استناد به تحقیقات سیف الرحمن بدست آوردیم. بزرگان «کودتای میوندوال»تعقیب آن کشف  پاکستان و به
یه رو تا س»، بلی دروغ حسن شرق و شرکایش، به این آسانی افشأ میشود، «منزل دروغ کوتاست»گفته اند که : 

 «.شود هرکه در او غش باشد
قابل یاد آوریست که بعد از دیدار جنرال ملکیار با داؤد خان و مشاهدۀ عصبانیت او و نیز مشاهدۀ تعقیبات علنی 
و همه روزه، بشمول عکس برداری علنی و وقیحانه از گشت و گذار عادی میوندوال، تمام خانواده بشمول خود 

و وادید  کنند و حتی دید« بسیار احتیاط»لکیار، میوندوال، تصمیم گرفتند که مطابق توصیۀ داؤد خان به جنرال م
 های معمولی خانوادگی را نیز محدود به ضرورت مبرم نمایند.

، در 135۲سنبله سال  ۲9ولی متأسفانه با تمام این احتیاط ها و کوشش ها، به ساعت دو و نیم بعد از ظهر روز 
ه تکلیف دندان درد شدید مبتال بود، توسط نبی حالیکه میوندوال تنها با خانمش در منزل بوده و در آن روز ب

ه به این ارتباط نوشت« کتاب اردو و سیاست»عظیمی بنام مالقات با رئیس دولت برده می شود. نبی عظیمی در 
است که: "میوندوال با ریش نه تراشیده تنها در منزل بود، به او گفتیم که رئیس دولت برای مالقات شما را 

ال رفت و بعد از لحظاتی آماده شده و با ما روان شد، در طول راه پرسید که من در روز خواسته است. میوندو
های گذشته در خواست مالقات کرده بودم ولی میسر نشد اما عجیب است که امروز بدون درخواست من و بدون 

شدیم و از موتر اطالع تلیفونی، شما را روان کرده است"؟ نبی عظیمی اضافه میکند: "وقتی داخل محوطۀ ارگ 
پیاده شدیم، به میوندوال گفتم که شما تحت توقیف قرار دارید، میوندوال پرسید به کدام جرم؟ برایش گفتیم که بعداً 
برایتان گفته خواهد شد. و از همین جا او را به محبس دهمزنگ بردند". نبی عظیمی بعد از نوشتن این معلومات، 

داکتر حسن شرق در کتاب کرباس پوشان که گفته بود: "میوندوال را بالفعل اشارۀ انتقاد آمیزی دارد به نوشتۀ 
دستگیر کردیم". نبی عظیمی نوشتۀ حسن شرق مبنی بر کلمات "دستگیر بالفعل" را دور از واقعیت میداند. در 

کی از ی»همین دقایق رفتن میوندوال با نبی عظیمی به طرف ارگ، قرار گفتۀ شاهدان عینی، ذبیح هللا زیارمل 
 در کوچۀ خانۀ میوندوال، گشت و گذار و خانه را زیر نظر داشته است.« پرچمیان بلند پایه

 

به همین ترتیب عبدالرزاق خان قوماندان هوایی سابق هم، توسط حیدر خان رسولی از خانه اش بنام مالقات با 
شنهادی اش را که به هدایت داؤد رئیس دولت برده میشود و او به فکر مالقات با داؤد خان، دوسیۀ و تشکیل پی

خان ترتیب و تهیه کرده بود با خود گرفته و روان میشوند. او میگوید: "موتر ما به عوض سمت ارگ، بسوی پل 
آرتل و دهمزنگ روان شد و بآلخره وقتی داخل زندان شدیم، حیدر خان گفت که: یک اشتباه و شکی بوجود آمده 

ز تا معلوم شدن حقایق شما درین جا باشید". همچنین خان محمد خان مرستیال، و هدایت داده شده تا برای چند رو
در همین ساعات، توسط ضیاء قوماندان گارد از خانه برده میشود و شاهدان عینی حکایت کرده اند که صمد 

 ازهر هم در موتر دیگر درین کوچه در حال رفت و آمد دیده شده است. 
 

مانند هفته ها و ماهای قبل مصروف زراعت و باغداری در غزنی بود و در آن شب جنرال ملکیار درین هفته، 
بعد از خستگی کار های روز، در روشنی چراغ تیلی )اریکین( در اطاقک باغ، حسب معمول مصروف شنیدن 

ه اند. و ترادیو کابل بود که بابه احمدعلی خان فرقه مشر غزنی بدیدن او میآید و میگوید که شما را به کابل خواس
به این ترتیب با موتر فرقه مشر غزنی به کابل میآید و بعد از توقف چند دقیقه یی در خانه و برداشتن لباس تمیز 
و خدا حافظی با خانواده، با همان موتر و همان صاحب منصب به طرف وزارت داخله روان میشوند. جنرال 

دیک اطاقی بردند که دروازۀ آن باز بود و در داخل آن وقتی به وزارت داخله رسیدیم، مرا نز»ملکیار میگوید: 
وزیر داخله و قوماندان ژاندارم و چند تن دیگر نشسته و مصروف صحبت بودند. نفر مؤظف داخل اطاق شده و 
بعد از رسم تعظیم گفت که: جنرال عبدالسالم ملکیار را آورده ایم. وزیر داخله پرسید که: "او را چرا آورده اید؟ 

را نه خواسته ایم". دیگری در جوابش گفت: بخاطریکه او خسربرۀ میوندوال است و بعد از صحبت مختصر ما او 
 «.بین هم، هدایت دادند که او را به محبس دهمزنگ تسلیم کنید
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

به این ترتیب، بعد از گرفتاری متهمین، گروه های سه نفری که اکثراً پولیس های پرچمی بودند، برای تکمیل 
رفتن اقرار ها مؤظف میشوند. صمد ازهر رئیس مستنطقین در گفتار تلیفونی اش با من )داؤد ملکیار( دوسیه و گ

گفت که: "من نمیخواستم داخل این قضیه شوم ولی به اثر اصرار مکرر قدیر خان قبول کردم و در اولین شب 
ختیارم بگذارید تا تحقیقات را بر تحقیق از قدیر خان خواستم تا آن اسنادی را که در رادیو اعالن نمودید، در ا

 اساس آن شروع نمایم، قدیر خان در جوابم گفت که: فعالً پشت او گپ ها نگرد، برو تحقیقات ات را شروع کن".
حال باید از مدافعین کودتا و استبداد پرسیده و خواسته شود که مطابق ادعای رژیم، صرف یک سند یا برگۀ نشان 

تهمین، در دست حکومت بوده باشد تا به اساس آن در اولین شب به نام "خائنین ملی" دهید که قبل از گرفتاری م
، آنهم بعد از توقیف، «نل بخاری»و مکتوب ساختگی « الهام آسمانی»نامیده شوند..... نه داؤد خان سندی جز 

قات اساس آن تحقی در اختیار داشت و نه قدیر نورستانی سندی قبل از شروع تحقیقات برای صمد ازهر داد تا به
در زمان توقیف مرحوم عبدالملک « اسناد از نل بخاری»را شروع کند. قابل یاد آوریست که عین داستان 

 عبدالرحیمزی نیز توسط عمال حکومت، در محیط انتشار یافته بود.
 

که بعد بلی، هر آنچه در مورد این قضیه از طرف حکومت ارائه و پخش شده است، گفتار ها و نوشته هایست 
از هفته ها شکنجه و زجر بدست آمده است که شرح آنرا در قسمت چهارم این نوشته از قول اراکین معتبر 

 حکومت و قربانیان زجر دیده و شکنجه شده خواهید خواند.
بدین ترتیب شخصیت های بزرگ و خدمت گاران صادق این خاک را برای گرفتن اقرار به دست قصابان بی 

رار ، بی اق«مرحوم عبدالرحیمزی»دفعۀ قبل قضیه سپردند تا دوسیۀ شان مانند  «رهبر»قان رحم پرچمی و عاش
و بی اعتراف باقی نماند و در عین زمان در شروع نظام جدید هم ضرب شستی به ملت نشان دهند تا به نظام 

ای احتمالی چون جدید، تمکین باال قید و شرط نمایند و هم رهبر و دوستان پرچمی اش از شر حریفان و رقب
 میوندوال در آینده خالص شوند.

 
 پایان قسمت سوم

 ادامه دارد
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