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 دست های مرموز در شهادت میوندوال 
 وم(س)بخش 

 

   سرنخ کودتا در دست استخبارات نظامی پاکستان:

و  رئیس جمهور طوریکه قبالً اشاره شد سفر بوتو صدراعظم پاکستان به امریکا و مالقات با نکسن 

همانا جلب نظر و تفاهم مقامات امریکائی   1973سپتمبر  18و  17بتاریخ سائر مقامات ارشد آن کشور

بود. 1352سرطان  26تحول جدید یعنی تأسیس نظام جمهوری افغانستان در اثر کودتا  برخطرات 

در مورد تحول و بخصوص شخص   خود راضمن بحث روی مسائل مورد نظر، یکی هم نگرانی بوتو

»اصل موضوع به وضاحت گفت که:  او. با مقامات امریکائی در میان گذاشت محمد داؤد و همکارانش 

انستان دعوی های ملکیت قدیمی را بلند میکند، نه! بلکه مسائل دیگری دراین دراین نیست که افغ

موضوع نهفته است. ما عقیده داریم که اصالً این اتحاد شوروی است که این موضوع را دامن میزند.  

 افغانستان برای ما به تنهائی آن هیچ مشکلی نیست.«  

کا صحبت میکنیم، موقف امریکا اینست که  بوتو از این شکایت داشت که: »وقتی ما با دولت امری

]میگوید[ شواهد مستند از شامل بودن شوروی موجود نیست.....من نمیگویم که شوروی میخواهد که 

پاکستان را تکه تکه کند، آنها میخواهند که ما را داخل قرارداد امنیتی آسیائی خود بسازند؛ دولت قبلی 

این توقع آنها را برآورده نمی ساخت. رئیس جمهورداؤد  افغانستان]مقصدازحکومت موسی شفیق است[ 

زیردست داؤد در   نظامیانریشۀ عمیق دراین کودتای که وی را بر سرقدرت آورده است، ندارد. 

شوروی تحصیل کرده اند و این بسیار مشکل است که در مورد آن جوانها پیشبینی درست کرد و تا  

 و ما را تضعیف نکرده اند، آرام نخواهند نشست...«   زمانیکه آن جوانها به ما نیشتر نزده اند 

این اظهارات بوتو نشانه ای واضح از آن بود که پاکستان نمیتواند نظام جمهوری افغانستان را تحمل کند  

تفاهم مقامات امریکائی را در زمینه جلب نماید، اما رئیس جمهور نکسن از آن طفره رفت  کوشید تاو 

درجواب بوتو گفت: »دیده شود که چه میشود!« )سفر ذوالفقارعلی  نخورد و فریب این شیطان را و 

ترجمه فواد ردم نگویند چیزها!"، م"تا نباشد چیزکی، :مقاله امریکا، بوتو صدراعظم آنوقت پاکستان به 

 ( 3و  2، صفحات  2016جون  2، مورخافغان جرمن آنالینمنتشره ارسال، 

داشتن پاکستان و زمینه سازیهای این کودتا متیقن بود، چنانچه قبالً تذکر محمد داؤد نیز در مورد دست 

رفت که یک بار در برابر سؤال نماینده روزنامه "تایمز آف اندیا" گفته بود: »البته روابط ما با پاکستان  

کامالً روشن است؛ پاکستان همیشه مخصوصاً بعد از تأسیس نظام جمهوری در افغانستان کوشش نموده  

  ست تا در افغانستان نا آرامی ایجاد کند و پروپاگند آنها دوام دارد...«ا

برای آنکه از تالشهای پاکستان در جهت براندازی نظام جمهوری جدید التأسیس افغانستان بیشتر آگاهی  

یافت، میتوان طورنمونه به کتاب "تاریخ سیاسی افغانستان معاصر" )جلد اول( نوشته ابوذر پیرزاده  

یاد  حزب اسالمی حکمتیار است، مراجعه نمود. او از چند تالش ناکام  فعالکه یکی ازمنسوبین  غفاری

که درهمان سالهای اول جمهوری توسط آن حزب و دیگر برادارن اخوانی شان علیه نظام  میکند 
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" نام  جمهوری به راه افتاد ، ولی همه بی نتیجه و ناکام بار آمد. غفاری از قیام "نهضت اسالمی جوانان

حبیب الرحمن  انجنیر[ ]مهندس  (1973دسامبر  15)مطابق  1352قوس  24درو می نویسد: »میبرد 

رهبر آن اقدام و قیام نظامی و یک تن از پنج عضو بنیان گذار کدر رهبری نهضت جوانان مسلمان  
]به کجا؟ ـ واضحاً غیر از پاکستان در  افغانستان را قبل از آنکه بتواند خود را مخفی و یا مهاجرت 

)برای  ر و زندانی کردند.« د، دستگیننمای  زخمینه فعالیت و فرار شان میسر نبود ـ کاظم[ دیگر کشور 
سرطان   26شرح مزید دیده شود: ابوذر پیرزاده غزنوی: "تاریخ سیاسی افغانستان معاصر ـ کودتای 

   .(249و نیز صفحه  247، صفحه1389و جمهوریت داؤد خان"، تهران،    1352

:  که یدارد راه اندازی کودتای دیگرازطرف همان گروپ یادآور میشود و اذعان م  او بازهم از
»مبارزان مسلمان آرام ننشستند و هم انجنیر صاحب حبیب الرحمن ازطریق ارتباطات غیرمرئی اش  
از داخل محبس و هم برادر حکمتیار و جمعی دیگر از بزرگان نهضت اسالمی در صدد راه اندازی  

یل سال  قیام نظامی دیگری برعلیه رژیم کودتائی و استبدادی محمد داؤد برآمدند. این قیام که در اوا
( به همت واالی سه تن بزرگان نهضت اسالمی چون انجنیر  1353ش )برج جوزای  1353

]اینها درآنوقت محصالن پوهنتون و پولی تخنیک بودند و هنوز  کترعمراحکمتیار، انجنیر نصرتیار و د 
و دیگران و همین طوربا رهنمود های خردمندانه انجنیر   به درجه انجنیری و غیره دست نیافته بودند[

حبیب الرحمن شهید تهیه و تدارک دیده شده بود، بازهم متأسفانه قبل از عملی شدن افشاء گردید و به  
دنبال آن تعداد دیگری از مسلمانان انقالبی به وسیلۀ دستگاه پولیسی جمهوریت داؤد خانی دستگیر و  

بتی یک تعداد اشخاصیکه قبالً به جرم دهشت افگنی و جاسوسی بالفعل  زندانی شدند....دوسیه نس
گرفتار شده بودند و بعد ازاکمال به دیوان حرب )محکمه نظامی( سپرده شده بود، دیوان حرب درباره  

  27حبیب الرحمن به جزای اعدام« محکوم گردید که بتاریخ )انجنیر( ایشان فیصله صادر نمود...و 
   ( 251و  250)شرح مزید: مأخذ فوق....صفحه  .حکم عملی شد این  1353اسد سال 

)انجنیر(  در اینجا بیمورد نخواهد بود که نظرکلی نهضت اسالمی جوانان مسلمان را اززبان رهبرشان
ضمن یک   (1352سرطان  26)پنج ماه قبل از کودتای  1351حوت  3حبیب الرحمن که بتاریخ 

خت که گفته بود: »ما به این مرز های ساختگی معتقد نیستیم. ما  بیانیه ابراز کرده بود، خاطر نشان سا
در سرحد عقیده زندگی میکنیم. خط موهومی که انگلیسی ها به نام خط دیورند ایجاد کردند و به  
اصطالح ما را از پشتونستان و پشتونستان را ازما جدا کردند، ما به این ها معتقد نیستیم و ما این ها  

شناسیم. ما امیدوار هستیم که روزی ما و پشتونستانی ها و پاکستانی ها و همه  را به رسمیت نمی 
برادران مسلمان ما درسراسر جهان تحت یک حکومت واحد اسالمی و تحت یک پرچم و یک شعار  

 (  252)مأخذ فوق... صفحه  واحد سرافرازانه زندگی کنیم.«  

شعار معروف اخوانی های مصر است که   خود "حدیث مفصل از این مجمل بخوان" و این عقیده همانا 
بجای "ملت" کلمۀ "امت اسالمی" را بدون رعایت موجودیت کشورها و حدود معینه آنها که نظام  
جهانی امروز به بنیاد آن قرار دارد، اساس تشکیل یک دولت تعریف ناشده و نامشخص ارضی مطرح  

یرعنوان "کانفدریشن پاکستان و  بحث می سازند. این همان نظری است که به اساس آن بعداً ز 
افغانستان" در زمان جهاد از طرف همین نوع تنظیمها بلند گردید و اکنون داعشی ها نیز برای تحقق  

 این هدف آدم می کشند! 

مثال دیگر از   (1975جوالی  20) 1354سرطان  29قیام مسلحانه درپنجشیر و لغمان ـ مورخ 
درحالیکه پیرزاده غزنوی از نقش استاد  . محسوب میشود همچو اقدامات در براندازی نظام جمهوری 
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غالم محمد نیازی درایجاد و سازماندهی نهضت جوانان مسلمان سخنی درمیان نمی آورد، مآخذ  
دیگری موصوف را یکی از بنیان گذاران اصلی آن نهضت شمرده و به فعالیت او چه در دهه  
مشروطه و چه در آغاز رژیم جمهوری اشاره میکنند، از جمله میرمحمد صدیق فرهنگ می نویسد:  

هبری جنبش اسالمی در پوهنتون کابل با استاد غالم محمد نیازی رئیس فاکولته  »دراین وقت ر 
استاد نیازی بدون دلیل معلومی گرفتار   ]جمهوری[ 1973شرعیات بود. اندکی پس از کودتای سال 

ً ذکر شد، به  شد  ]البته دلیل آنرا میتوان در اشتراک او درتالشهای نظامی قبلی علیه رژیم که فوقا
و پس از آن پولیس به سراغ سایر رهبران و فعاالن جمعیت اسالمی ]؟؟[ برآمد.   اط داد[ نحوی ارتب

بعضی از اینان هم دستگیر شدند، اما عدۀ دیگر فرار را اختیار کردند مانند استاد برهان الدین  
ربانی....و از جمله محصالن فعال گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود هم به گریز از چنگ پولیس  

فق شده در پاکستان جا گرفتند. حکمتیار قبالً در دوره پادشاهی محمدظاهرشاه در پایان یک  مو
برخورد در پوهنتون کابل به قتل یک نفر محصل "شعلۀ" به نام سیدال متهم و به زندان محکوم شده  
بود. معروف است که چون شفیق به صدارت رسید، گلبدین را از حبس رها نمود و وی دوباره به  

]بعضی منابع دیگر رهائی حکمتیار را از زندان در آغاز رژیم جمهوری   د کرالیت سیاسی آغاز فع
میدانند، ازجمله پیرزاده غزنوی می نویسد:»حکمتیار که پس از رهائی از زندان محمد داؤد در سال  

ه  صفح)مأخذ باال..سرطان بصورت مخفی و نیمه مخفی فعاالنه مبارزه میکرد...«،  26اول کودتای 
253)   

فرهنگ درادامه می افزاید: »درپاکستان ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم آنکشور که دراین وقت درجنگ  
سرد تبلیغاتی درمسئلۀ پشتونستان با سردارمحمد داؤد درگیربود، َمقدم این مهاجران را گرامی شمرده،  

کنند.« فرهنگ از قول   به ایشان موقع داد تا از ساحۀ پاکستان درعملیات ضد دولت جمهوری استفاده
داکتر حق شناس می نویسد که: عالوه براستاد ربانی و گلبدین حکمتیار، مولوی محمد یونس خالص،  
مولوی منصور، مولوی جالل الدین حقانی، قوماندان احمد شاه مسعود و قاضی محمد امین وقاد از  

تی را در داخل افغانستان  جمعیت مذکور نقشۀ عملیا  1975بنیان گذاران این حرکت بودند. درسال 
بغرض تحریک قیام عمومی روی دست گرفتند و »قرار برآن شد که دریک روز معین درسرتاسر  
افغانستان به شمول کابل قیام و اقدامات مشابهی برضد رژیم محمد داؤد صورت بگیرد. حسب فیصلۀ  

لوگر، بدخشان، کابل و   ،های عادی مسلح شده راهی پنجشیر، لغمان مذکور تعدادی ازجوانان با سالح
بر بعضی از حکومات محلی از جمله پنجشیر حمله کردند و آن   1354سایر نقاط شدند و در اول اسد 

را از نیمه شب تا ساعت ده روز در تصرف خود داشتند و فکر می نمودند که در کابل نیز چنین  
رهنگ: "افغانستان در پنج  )فاقداماتی صورت گرفته واژگونی رژیم ازطریق رادیو اعالم میشود.« 

؛ حق شناس، نصیر:"دسایس و جنایات روس در  24و  23قرن اخیر"، جلد دوم، چاپ تهران، صفحه 
؛ همچنان برای شرح بیشتر دیده شود: پیرزاده  29و  28، صفحه 1363افغانستان"، چاپ تهران، 

 (  258تا  253غزنوی ، مأخذ فوق الذکر...، صفحه 

، داکتر صیقل از قول  چگونه بدست آوردند و پالن عملیاتی شان را کی ترتیب داده بود سالح را اینکه 
ً ازطرف   انتونی هایمن می نویسد: »گروپ های اخوانی که تعلیم اسلحه و کمک های مالی را قسما

کردند،  یحکومت ذوالفقار علی بوتو و آی اس آی و قسماً ازطرف افرادی در داخل افغانستان دریافت م 
  و جنوب شرقی افغانستان وارد ساختند.«  یضربات وسیعی را برنواحی شرق 1975ابستان در ت

  ،  2014ترجمه: محمد نعیم مجددی، کالیفورنیا،  امین: "افغانستان معاصر..."، محمد داکترصیقل، )
 (  223صفحه 
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ل نفر از اعضای نهضت  ( چه1353) 1975: »درزمستان سال می نگارد محمد اکرام اندیشمند 
دریک پایگاه نظامی ارتش پاکستان تحت آموزش   ]که به پاکستان فرار کرده بودند[ می افغانستان اسال

نظامی قرار گرفتند. در تنظیم و سازماندهی این افراد و سپس شورش ناکام مسلحانه شان در داخل  
ربی در  افغانستان ژنرال نصیرهللا بابر نقش عمده داشت. بابر در آن زمان والی ایالت سرحد شمالغ

شهر پشاور بود. وی فرد نزدیک و قابل اعتماد به ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان و خانواده او  
 ( 314صفحه  ، 1388، کابل، )اندیشمند، محمد اکرام: "ما و پاکستان"محسوب می شد.« 

بزنند،   عملی قبل ازآنکه دست به فعالیت جنرال میراحمد شاه و گروپ به رهبری  دیگراقدام نظامی 
( اقدام شان کشف و خود او با تعداد دیگر روانه زندان شدند که  1976)دسمبر  1355در برج قوس 

با جمعی کثیر دیگر به شهادت رسیدند.   1358جوزای  14درزمان تره کی ـ امین درفاجعه خونبار
 ( 261تا  258)برای شرح مزید دیده شود: پیرزاده غزنوی...، صفحه

الذکر دولت جمهوری را بر بعضی کسان دیگر که فعالیت مشخص سیاسی علیه   وقوع اقدامات فوق 
موالنا عطاهلل فیضانی شخص عارف و صاحب اندیشۀ  و یکی از آنها  مظنون ساخت رژیم نداشتند، نیز 

بود. منزل او نزدیک سرک نو "تخنیکم" شهر کابل و در قرب آن   وسیع اسالمی و پیرو طریقۀ صوفیه 
بن ولید" قرار داشت که موالنا درآنجا همیشه به وعظ و ارشاد اسالمی می   مسجدی بنام "خالد 

  4پرداخت. موالنا یکی از کسانی بود که در تجمع سرتاسری علماء و مال ها در مسجد پل خشتی در
اشتراک داشت. موالنا فیضانی بطور رسمی درنهضت اسالمی جوانان مسلمان که همه   1349جوزای

ت" بودند، درارتباط نبود، ولی نفوذ او در حلقه های مذهبی  و نیز تبلیغات سوء  راهروان افکار"اخوانی
هواداران او علیه نظام جمهوری ازیکطرف و تجمع جوانان در مدرسه و کتابخانه اسالمی او ازطرف  
دیگر رژیم جمهوری را متوجه بروز خطری ساخته بود که احتماالً دراثر نفوذ روحانی او در قشر  

اهل مساجد مبادا شکل سرتاسری بخود گیرد و یک حرک تبلیغاتی جدی را علیه رژیم ایجاد  مال ها و 
نماید که آب در آسیاب اخوانی ها ریخته شود و حوادث دوره امانی تکرار گردد. لذا زندانی شدن او و  

ه دلیل  چند نفر از همکاران نزدیک او بیشتر از آنکه با کدام اقدام مشخص نظامی مربوط بوده باشد، ب 
تبلیغات منفی او و هوادارنش علیه رژیم پنداشته میشود که موالنا به حبس دوام و چند نفر معدود  

سال به زندان محکوم شدند. موالنا فیضانی و گروپ او در جملۀ کسانی بودند که در   15تا  3دیگراز 
 در زمان تره کی ـ امین به شهادت رسیدند.  1358حادثه خونبار جوزای 

فوق الذکر برعلیه نظام جمهوری   ات انیکه طی اقدامه درارتباط با تعداد زندانی نباید گذاشت که  نا گفته
تا   130دست بکار و زندانی شده بودند، منابع حزب اسالمی و نیز داکترحق شناس آنها را جمعاً بین 

از حبس   آنها پس از گذشتاندن موعد حبس در زمان جمهوری  عده ای نفر وانمود میکنند که یک  180
ر زندان پلچرخی  د رها و تعداد دیگری که هنوز موعد حبس شان پایان نیافته بود، بعد از کودتای ثور 

درجریان یک مقابلۀ خونین درصحن   1358و سرکوبی وحشیانه رژیم تره کی ـ امین در جوزای 
  ، زندانی بود و نوساخت زندان پلچرخی  درآنوقت اینجانب که دربالک اول زندان به شهادت رسیدند. 

مثل اکثر کسانی که در اتاقهای سمت شمالی آن بالک زندانی بودند و از طریق دریچه های  جریان را 
   دارد. کوچک اتاق مشرف به حویلی آمریت قوماندانی مشاهده کردند، بخاطر 

از ذکر رویدادهای مختصر فوق واضح میگردد که پاکستان ازهمان روزهای اول فعالیت های تخریبی  
را علیه نظام نوپای جمهوری در افغانستان آغاز کرد و برای چند سال به اشکال مختلف آنرا ادامه داد  

زو آماده مقاومت  و کوشید تا جناح های راست افراطی افغان را بسیج و آنها را علیه نظام تربیت، تجهی
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

و اینکه بعضی ها ادعا   سازد. سرآغاز این فعالیت ها همانا توسل به کودتای مسمی به "میوندوال" بود 
اتهامی بود که ازطرف دولت جمهوری بر بعضی   ف مذکور واقعیت نداشته و صر یدارند که کودتا 

ً به آن اعتراف کردند،  به دالیلی که ذکر گردید و متهمان نیز حین تحقیق صر ها عمداً وارد شد، یحا
 یک واقعیت بود که نمیتوان از آن انکار کرد. 

 )ادامه دارد(

 پاسخ به یک پرسش: 

سؤال ک به ی نظرم ل همین امروز در صفحه نظریابی این پورتا مصروف نوشتن همین قسمت بودم که

شهید میوندوال یک غریب بچه بود، چطور  » افتاد که محترم آقای محمد یونس از من پرسیده اند: 
 « توانست زینه های پیشرفت را در نظام شاهی آنوقت به سرعت بپیماید؟

خدمت جناب شان عرض شود که تنها میوندوال شامل این کتگوری نمیشود، بلکه اشخاص دیگر که به  

ی کرده اند، از جمله میتوان از مرحومان استاد  عین مراتب را ط ،اصطالح شما "غریب بچه" بودند 

عبدالرحمن پژواک، داکتر عبدالحکیم طبیبی و چند نفر دیگر نام برد که البته دلیل اول لیاقت شان در  

کسی از جوانان به ان دسترسی   دوران مکتب بود، دوم فراگرفتن زبان انگلیسی که در آنوقت کمتر

و مهارت های درک اوضاع و یان، چهارم استعداد فطری و ب  ردر تحریشان  ئیا توان داشتند، سوم 

 ه از آنها. جوانان بافهم و استحصال وظیفپنجم ضرورت دولت به  ،انطباق با شرایط وقت 

باشد، میتواند یک عامل  اینکه استاد سلجوقی مرحوم در معرفی میوندوال به مقامات باال نقش داشته

روز نامه   نگارندهبه حیث  1321بعد از فراغت از مکتب در سال محسوب شود و اما وقتی میوندوال 

به   1328تا  1320در هرات مقرر شد، مرحوم عبدهللا خان ملکیار در دوره اول از سال  "اتفاق اسالم"

ن عالیه  ایفای وظیفه میکرد و موصوف نزد اراکی  با صالحیت فوق العادهب الحکومه آن والیت نائحیث 

نده انجام داده بود، همیشه کوشش  دولت مورد اعتماد خاص بود. ملکیار که در هرات خدمات بسیار ارز

تقای شان به مقامات باال کمک کند. در مورد میوندوال نیز  رمیکرد تا اشخاص با فهم را حمایت و در ا

برکلوز در هرات وفات  وچه بعد از آنکه خانم اول میوندوال به مرض ت ن او حسن نظر زیاد داشت، چنا

خانواده خود را به منسوب  یی از خانم هایکمکلیار برای تسلی خاطر میوندوال  نکرد، عبدهللا خا

به عقد میوندوال درآورد. از  ( راملکیارو جنرال عبدالجبار خان )خواهر جنرال عبدالسالم خان 

اعتماد حکومت باز در جلب میوندوال برعالوه خصوصیات شخصی اش، راه دیگربرای اینطریق 

 با ارادت ـ کاظم  ی پیشرفت را به سرعت بطرف باال طی کند.پله ها گردید و توانست 
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