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 دست های مرموز در شهادت میوندوال 
 (پنجم)بخش 

 

   جریان تحقیق و اعترافات یکی علیه دیگر:

اینکه در جریان تحقیق هیئت های مؤظف که بیشتر شان به نحوی با جناح چپ پرچم در ارتباط بودند، 

از انواع شکنجه های معمول استفاده کردند تا هریک متهم را  به اعتراف مجبور سازند، متأسفانه یک  

ت و شرح  امر مسلم پنداشته میشود که در چنین موارد حساس درهمه جا معمول میباشد. اما صراح

وبسط اعترافات و شهادت دادن یکی علیه دیگر با الفاظ نسبتاً رکیک میرساند که این نوع اعترافات و 

شهادت دادنها فراتر از نتیجۀ شنکجه حین تحقیق بوده است، چنانکه در اثر فشار و شکنجه معموالً 

لیکه کست های ثبت اعترافات بطوربسیارمختصر وبیشتر در حدود کلیات قضیه صورت میگیرد، درحا

شده در جریان تحقیق نشان میدهد که با روبرو ساختن متهمان و شدت لحن یکی در برابر دیگر با 

اظهار  یکی دوبار خان محمد مرستیال  که حتیشجاعانه  بود صدای بلند به شکل پرخاشگرانه طوری 

البته به استثنای دگر جنرال  ، کرد که: »اگر باز آزاد شوم، بازهم به اینکار مبادرت می ورزم«

 به اعتراف م پرداخت. عبدالرزاق خان که بسیار آرام و خونسردانه و باعبارات نادمانه

اسناد صوتی و نوشتاری متهمان در  مندرجو اعترافات هریک  برای درک اوضاع حیت تحقیقبا آنکه 

کی دو مطلب مهم بگرفته از  طور نمونه بیه ی، اما دراینجا الزم است میگردند اخیر این نوشته درج 

 جلب کرد، از اینقرار:کست صوتی منتشره رادیو افغانستان 

در مرحله اول بکلی از موضوع انکار میکرد، بعد از اینکه حاجی  )او  :زرغون شاهقسمتی از اعترافات دگروال 
 : (، به اعتراف می پردازدفقیرمحمد حاضر میشود باالی او شهادت دهد

، خودی همین سیف الرحمان )  تفتند که، خان محمد خان ، عبدالرزاق، کوهاگزرغون شاه : اینها بودند که، حاجی ها 
فتند که اهسته اهسته دیګر  گپ میزدند. همین چیزها را گ ه، حاجی امین هللا، اونها در ان مجلس بودند گ بال( چی می

ول است، و دیګر من در اردو  ئه هوایی عبدالرزاق خان مسمد. از قوآچیزها را پیش میبریم، هر وقتیکه وقت شان 
 پد.طدست داریم. و سه نفر خو از داکترها و خویشاوندان من هم است، اونها هم می

 مستنطق : مجلس را کی اداره میکرد؟
 زرغون شاه : خودی خان محمد خان. 

 مستنطق : چی وقت این کار را میکنیم ؟
 ل شاه علی که او بما کمک میکند.گرفت. گلسی نام دیګر را زرغون شاه : از درک چی، از درک و

 پ را کی ؟ گمستنطق : مصرف و پیسه و این 
 ر چیزی نبود.گ زرغون شاه: خو خانه یک نان بود دی

 مستنطق : نی نی مصرف تان به اون وقتها ، این نفر پیدا کردن و.
 (. !وسیزرغون شاه :او خودش میکرد، او پیسه دار است. )د

 مستنطق : خان محمد.
 فت که این را ما پیش میبریم.گزرغون شاه: اه. 

 ؟ مستنطق : در ان مجلس چی فیصله کردید 
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زرغون شاه : خو فیصله اش این بود که این فیصله شد که از هوایی عبدالرزاق خان نفر پیدا میکند و از مردم ولسی  
 ت. از جمله دوستان شان بود. روال متقاعد اسدگل شاه علی یک گاین دو نفر وکیل میکند، 

 در قسمتی از اعترافات خود به سؤالها چنین جواب داد:خان محمد مشهور به مرستیال  
 ؟ برای ما توضیح دهید ،همان موضوع که ما از شما سوال کردیم ، اشخاصیکه در این کودتا شامل بود...مستنطق: 

یک   .... ذاشتیم، گو نه به عمل شروع کردیم ، و نه به عمل ...خان محمد خان مرستیال: در پالن که بما متصور بود، 
تلف عناصری بود، خپالن حرکتی بود که در این پالن همو قوتهای که میخواستند بعد ایتالف کردند. در این قوتها م

انیزه شود، گر کالنها، ریش سفیدها بودند. به این صورت این مردم اورصمثآل مال بودند، عسکری بودند، یک تعداد عنا
 و بعد از او به انها اصول پالن اینطور بود.

 پ زدید، نقش روحانیون چی بود، که اینها چی کار بکند.؟گستنطق: راجع به روحانیون م
 اندهگخان محمد مرستیال: پیش ما متصور بود که روحانیون، مالها کارهای که دولت میکند باید به ضد دولت پروپا

 ...... کند.
 عد در ان وقت چه پالن داشتید؟تنطق: بعد از اینکه روحانیون این تبلیعات را شروع کند و یا کردند بمس

 های خان محمد مرستیال: وقتیکه انها این کار را میکردند. مردم قومی که پیش ما موجود بود و اکثریت شان وکیل
سابق که تشکیل میداد یا ) اینها ( در مناطق خود به شکل های مختلف حرکت کند، وقتیکه مردم حرکت میکرد دولت 

 قوت را میفرستاد. نهاآمجبور بود به سرکوبی 
یرید. گ خان محمد مرستیال: بشما تشریح میکنم. مثآل شما امروز منطقه شینوار شما یک حرکت عملی را در نظر ب

مثآل، یکسال دوسال پیش یک حرکت شد در مقابل حرکت ) نازیان ( شینوار یک بلوک که در انجا بود مردم اسلحه  
ر قوه عسکری را روان کردند از مرکز. این قوه رفت در انجا گ دیرفتند و چور کرد، حکومت مجبور شد گشان را 

یا کالن( افغانستان، چار نقطه یا یک  گ متمرکز شد، شما خود فکر کنید که به همین ترتیب در یک ساحه وسیع ) بزر
 ساحه وسیع این حرکت شود. شما در مرکز اصوآل چیزیکه که دارید. این قوتها تسهیل کشف میشود. مرکز خالی 

ر شما در ان وقت در کابل هم یک قوه خاص میداشته باشید، میتوانید یک حرکت هم بکنید که این قوه جلو  گمیماند، ا
 روش این بود. یرد. یعنی پالن عسکری اش ،گ شانرا ب

ر قوه گ ر مانند قوه هوایی زمینی و دیگ مستنطق: خوب فرض کنید این حرکت هم شود باز هم در مرکز قوتهای دی
 میباشد.

خان محمدخان مرستیال: وقتی قوه در مرکز کم میشود در این قوه ما باید نفر خود داشته باشیم. باید کوشش میشد، تمام 
 حرکتهای عسکری خو از طرف وزارت دفاع میشود.

 ؟مستنطق: شما چطور میتوانستید که وزارت دفاع دلخواه شما حرکت کند
نی پیش میرفتیم و دست پیدا میکردیم و همین صاحب منصبان که در خان محمد مرستیال: وقتیکه ما اهسته اهسته یع

ر ببینیم ، بنشنیم، ما کوشش میکردیم که در بین  گ اردو بود که بما دوست هستند، اهسته اهسته میتوانستیم  که به یکدی
نها تزریق میکردیم. آدر ر این کار را نمی توانستیم، اقآل ما باید مفکوره خود را گقطعات نفر خود را پیدا میکردیم، و ا

 بهر صورت امید وار بودیم.
 مستنطق: از کجا شروع میکردید؟ 

ی در کابل، بشما عرض کردم، کوشش میکردیم که طرفداران بخود پیدا کنیم. گخان محمد خان مرستیال: قوتهای ماند
اشغال میشد. مثآل کابل. مردم می ن کسانیکه حاضر میشدند، تمام مناطق که تحت نظر بود، اول باید یک جا شهر آ

 خیست ) قیام میکرد (.
ر زیاد است مثآل قطعه تانک، کماندو، گ مستنطق: خوب شما در حصه مخابرات پالن داشتید، در اینجاها خو قوت دی

 یا شما در باره این مسایل فکر کرده بودید.آعلیحده ) جدا ( است.  
( جدا ، زرهدار جدا ما یونر ما پیش میرود. در قسمت پالټیشن )سیاسخان محمد خان مرستیال:  وقتیکه یک اندازه کا

هم در این مورد خوب فکر کرده بودیم. در دنیای امروز همین روحانیون اسالمی مردم را به رژیم، او عبارت از این  
دیم مردم از این  مده  پول و دارایی شما را ضبط میکند وقتی این تبلیغ به مردم میکرآاست فکر میکنم همین رژیم که 

 ..... نه مسایل بسیار بد شان میاید.گگ 
مستنطق: اولین بار این نظریه را همرای کی طرح کردی. او چی نظریه برایت داد، و به کدام تاریخ این انګیزه بشما 

 پیدا شد؟
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ما همرای  خان محمد خان مرستیال: تاریخ ثابت شان و روز شان به یادم نیست، لکن اولین طرح به یادم است که 
فتیم، که ترتیب که این  گعبدالرزاق خان قوماندان هوایی کردم، در خانه خود بود. من خانه شان رفتم و ونجا ) انجا( 

 کار پیش میرود خدا خیر کند. چی میشود که ما و شما پیش بینی چیزی کنیم.
 فتند.؟گمستنطق: غیر شما دیګر کسانی بودند و عبدالرزاق خان بشما چی 

د خان مرستیال: عبدالرزاق خان، او این مسله همان نظریه من را وسعت داده اولین دفعه که یاد خودی ما  خان محم
رفته شدند. مردم بخانه من میامدند، به دیدن من هم همراشان  گاست همین چیزاست. بعد از او به اشخاص مختلف تماس 

هم میکردیم.   گرنها مجلس دیآبسیار مهم می بود به  پ میزدم میدیدم که کدام شان بما مساعد است. البته اشخاصیکهگ
 فته نمی توانم بکدام تاریخ.گبعد از او سلسه تاریخ از یاد من رفته. من بشما 

 مستنطق: همرای میوندوال چطور تماس برقرار ساختید؟
فت که سر گدر جوابم فتم وی گخان محمد خان مرستیال: سیف الرحمان یکبار به خانه ما امد ما جریان کودتا را برایش 

 ر میګوید که قوم بروم و یا همینجا چی کار باشیم.گو مال من قربان شما. ا
 وید برایش؟گ ر از این نفر ها یک یک مقابل شما حاضر شود شما میگمستنطق: ا

 مستنطق: این را میشناسید صاحب؟
ردان من بودند، همرایم  گ هستند، از جمله شاخان محمد خان مرستیال: بلی میشناسم، نورمحمد خان هستند، از کامه 

 مدند در همین چند روزیکه تاسیس شده این دوره. آمدتها کار کردند، و خانه ما 

 (:ترجمه شده است یکه در اینجا به در پشتو)صحبت به 

 مدید، چند وقت قبل به منزل من نیامده بودید؟آخان محمد خان مرستیال: شما به خانه من  
 نی.نور محمد: 

. در زیر تاک انګور که دو دانه چوکی پهلو به پهلو مانده گورویم، در زیر تاک انگ خان محمد خان مرستیال: من چی ب
 فتم.گو من چی گ نجا نشستیم، باز بآبودم در 

ر آمدنی گ ورده شما باید به ما همکار شوید. بخاطریکه یک تحول نو دیآفتید که داود جمهوریت را گنورمحمد: شما 
 است.

فتید که من شما را ندیده ام.  حاال یک سلسله کنفرانس را گخان محمد خان مرستیال: حاال چپ شو. بس کو، پیشتر می
وید، من یکی گ فتیم، یا خط برایش نوشتم، این چیزها این میگمن را ندیده ایا این را من در تلیفون برایش  گروید، اگ نمی

فتیم که بچه این کارها اهسته اهسته رو به خرابی  گفتیم، این را از شکم خود میسازد. من برایش گ از اینها برایش ن
 فت که من حاضر هستم. گی. او گ میرود. ما و شما باید پیش بین باشیم من همینطور یک نقشه دارم تو چی می

 مستنطق: چی نقشه؟
 ر داریم و انقالب میکنیم.گ دی ی برای یک قیامگخان محمد خان مرستیال: یک نقشه یعنی اماده 

 :)قسمتی از اعترافات محمد اکرم پیلوت(
 رام در کدام پست وظیفه اجرا میکردید؟گ مستنطق: شما در میدان هوایی ب

 رام در غند سو در کندک اول کار میکردم صاحب.گ اکرم پیلوت: من صاحب در میدان هوایی ب
کودتا پیدا شد این مفکوره کودتا برای خودت پیدا شد یا   مستنطق: بعد ازاعالن جمهوریت که در ذهن شما فکر

 ر شما را به این کار تشویق کرده بودند؟گ کسی دی کدام
اکرم پیلوت: صاحب. این مفکوره قطعآ برای خودم پیدا نشده بود، این صاحب اینطور قصه بود. که من را سیدامیرخان  

و هاشم خان، و اینها برایم ګفتند که از طرف میوندوال کودتا  و ممتازخان به منزل خود برد و انها مرا تشویق کردند
 میشود.

فتند گمستنطق: این دو نفر ممتاز و سیدامیرخان وقتیکه شما را به کودتا همرای شان شما را تشویق کردند، بشما چی 
ت یا زیاد؟ شما به چی  ی کی میشود؟ و رفقا شان کیها هستند؟ و تعداد اعضای این کودتا کم اسگکه این کودتا به سرکرد

 عقیده هستید؟
ی میوندوال میشود، که در قوه هوایی عبدالرزاق گفتند که این کودتا به اینطور میشود. به سرکردگنها آاکرم پیلوت: 

 لی هستم، و در قوه زمینی خان محمد خان است.عخان است و خودم قومندان مدافع برحال ف
ر نمودید، همرای کی گ ن شما در کجا و همرای کی جلسه دی آرفتید بعد از گ مستنطق: وقتیکه شما این تصمیم کودتا را

 جلسه نمودید. در کجا؟ 
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رفت گن جلسه که درمنزل عبدالرزاق خان صورت آاکرم پیلوت: یک بار جلسه را در منزل عبدالرزاق خان نمودیم در 
مد،  آاین پیلوتها اشتراک داشتند. یکی من بودم، سیدامیرخان بود، ممتازخان بود، دواجان خان بود. دواجان خان بعد تر 

 باز رفته بود من ندیدم شان، سیدامیر را دیدم و هاشم خان بود. 
 مستنطق: شما را کی به منزل عبدالرزاق برد؟ 

 تمام ما جمع میشویم بیا همرای من برو.فت که در انجا گاکرم پیلوت: ممتاز خان برایم 
 ر کیها امده بودند؟گ مستنطق: دی

 مده بودند.آاکرم پیلوت: سیدامیرخان امده بود مردم های کالن کالن  
 فتند، و چی هدایت داد؟ گنجا عبدالرزاق خان بشما چه آطق: وقتیکه شما بمنزل عبدالرزاق خان رفتید، در تنمس

فت که من یک کالن شما در قوه هوایی هستم در سابق خدمات زیادی را انجام دادم. و  گاکرم پیلوت: عبدالرزاق خان 
ر گ لی ما کم است شما کوشش کنید افراد دیعمیخواهیم که حاال یک کودتا نمایم که خیر مملکت ما در ان باشد، و تعداد ف

فته باشد با او گرد، هرچه که برایش مدیم. باز وی همرای ممتازخان صحبت میک آرا پیدا کنید. باز ما از منزل شان بر
 فته.گ

 نها را قبول کردید؟آپ گنها هم عقیده شدید. و آنها شما را به کودتا تشویق نمود شما هم به آمستنطق: وقتیکه 
 طور همرایش قبول نمودیم صاحب.ناکرم پیلوت: ما ای

 دادید؟ مستنطق: چقدر وقت شما در منزل عبدالرزاق خان به این مباحثه ادامه 
 .... اکرم پیلوت: تقریبآ یک ساعت کم و بیش.

ر که شما در منزل میوندوال نموده بودید چه وقت و شما را کی به منزل میوندوال برده بود و در گ مستنطق: مجلس دی
 کدام مسایل صحبت نمودید.

  گدودن آ اکرم پیلوت: مجلس دوم ما در منزل میوندوال بود، وقتیکه به منزل میوندوال رفتیم مردم ملکی و عسکری در 
 بود صاحب. نفرهای عسکری را من نمی شناختم و مردم و صاحب منصبان هوایی را میشناختم.

 مستنطق: از رفقای هوایی تان نام ببرید که کیها بودند؟
ر دواجان در درون در اطاق  گب، این سرکرده شان بود، ممتاز بود صاحب، و احمیر بود صااکرم پیلوت: یک سیدا

ر نشسته بودند، سیدامیرخان بود گ نشسته بود ولی ما خودم ندیدم شان. مردمهای کالن کالن در درون دراطاق دی
 صاحب.

 مستنطق: سید امیر همرای شما رفته بود یا پیش از شما؟
 یش از ما به منزل میوندوال رفته بود صاحب.اکرم پیلوت: سیدامیر پ

 مستنطق: وقتیکه شما به منزل میوندوال رفتید، سیدامیر در منزل میوندوال بود؟
 اکرم پیلوت: بلی صاحب. در درون خانه میوندوال بود.

 مستنطق: شما وی را به چشم دیدید؟  
میوندوال دیدم. ما پیش از انها از منزل  ن وقت در منزلآ اکرم پیلوت: بلی صاحب . من به چشم خود وی را در 

 نجا بودند، هر چه که میکرد.آنها در آمدیم. آمیوندوال بر
 ر کدام  اشخاص بودند.گ مستنطق: به غیر از صاحبنصبان عسکری دی

 اکرم پیلوت: به غیر از عسکری مردم ملکی نیز در منزل میوندوال بودند، ما نمی شناختم. اشخاص مختلف بودند.
 ان کی بودند؟گق: از بزرمستنط

 اکرم پیلوت: خان محمدخان بود، عبدالرزاق خان بود، میوندوال خو بود.
 مستنطق: وقتیکه شما به منزل میوندوال رفتید چی هدایت بشما داده شد؟ 

ینی اکرم پیلوت: این هدایت به عبدالرزاق خان داده شده بود، به خان محمد خان، و سیدامیر.، خان محمدخان از قوه زم
رام برایش سیدامیر ګفته بود که من قوماندان  گ برایش کاندید بود که من میدانم و قوه زمینی اردو، و از قوه هوایی ب

 عمومی هوایی هستم.
 مستنطق: منزل میوندوال در کجا موقعیت داشت؟

 ...... اکرم پیلوت: منزل میوندوال در شهر نو موقعیت داشت.
 ه شده بود؟ مستنطق: برای خودت چی وظیفه داد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 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

 

ه جنګ طعر قوه زمینی نتوانتست یا در کدام قگاکرم پیلوت: این وظیفه برایم داده شده بود که هر وقتیکه کودتا میشود. ا
رخ داد، قوه هوایی باید انجا رفته و وظیفه خود را اجرا میکند. اهداف برایشان تعین میشود یا به راکت یا به مرمی و 

 قابل از بین برده شود.یا به پرتاب بم باید جانب م
 مستنطق: نظر زیاد و مهم تان در کجا متمرکز بود؟

ر قوه زرهدار مقاومت گ فته شده بود اگاکرم پیلوت: هر کس که شور میخورد. از قبیل، قوه زرهدار زیاد نفر نداشتیم. 
راه زمینی اداره شود یا از  ر شور نخورد خو خیر. قوه زرهدار یا از گنها را مهار سازد، و اآکند اهداف هوایی باید 

 راه هوایی.
ر قطعات نیز در شهر کابل است، نظر شما در باره این قطعات چی  گ مستنطق: به غیر از قطعات زرهدار پلچرخی دی

 بود؟
نها داده باشد من معلومات درست ندارم، بخاطریکه من یک آر به گاکرم پیلوت: در این مورد من کدام معلومات ندارم ا

 نقدر اعتماد باالیم نداشتند. آنها آنقدر کالن نبودم. آادم 

 (رمن ممتازدگیک قسمتی از توضیحات )
 واجه رواش هستم.خرمن میدان هوایی دگرمن ممتاز: من ممتاز دگ

راجع به عمل پیاده نمودن کودتا جلسه کردید و این جلسه را  وید. شما چند بار گ مستنطق: لطفآ به چند سوال من جواب ب
 در کدام تاریخ و در کجا نموده اید؟

  رفت.گ ممتاز: جلسات کودتا در خانه شخص میوندوال صورت می
 مستنطق: چند مرتبه اشتراک کردید؟

 ن جلسات کودتا اشتراک کردم.آممتاز: من سه بار در 
 جلسات در کجا بود؟  مستنطق: سه دفعه، سه دفعه. خو این 

 ممتاز: جلسه اخیری در منزل شخصی میوندوال بود، جلسه اول و تمام جلسه سوم نیز در منزل وی میوندوال بود.
 رفت چند نفر بودند کیها بودند؟ گمستنطق: در این جلسات که در منزل میوندوال صورت 

دند از این کالنها. میوندوال خودش بود، خان  ان کودتا بودند که انها عبارت بوگممتاز: در این جلسات تنها بزر
 لبهارخان بود، من بودم سیدامیر بود، اکرم خان پیلوت بود.گمحمدخان بود، عبدالرزاق خان بود، یک نفر 

 مستنطق: سیدامیر کی بود؟
 رفتید رهبر شما کی بود؟گ مستنطق: در این جلسه که شما تصمیم کودتا را می

د. پالیسی یا سیاست خارجی تمام به میوندوال مربوط بود. زیادتر خان محمد خان و  ممتاز: رهبر خود میوندوال بو
ر موسی شفیق هم از زندان خالص شود وی نیز شاید بما گفتند اگ نها میآعبدالرزاق خان همرایش کمک میکرد. 

ا سهیم هستند انها را توظیف فتند که اول ما باید افراد کالن که در کودتگ همکاری نماید. اینها در باره تشکیالت دولت می
  ردیم.گ میسازیم، پست های پایین انقدر نمی

 برحال نظام جمهوری( عمومی هوایی و مدافع هواییقوماندان اعترافات سیدامیر قسمتی ازاینک )
نجا که رفتم  آسیدامیر: من همرای دوستانم به لباس ملکی و در موتر تکسی همرای اکرم خان به خانه میوندوال رفتم. 

لبهارخان بود. به خیالم یک گر نیز در انجا نشسته بود. خان محمد مرستیال، عبدالرزاق خان بود، گ دیدم که چند نفر دی
فته شد  گی شناسم. مالقات اولی ما جنبه تعارفی داشت در مالقات خود ر نیز بودند که نامهای شانرا نمگ دو سه نفر دی

ی ما بیشتر شده، ما به اهداف خود نزدیک شدیم. شما باید مواظب باشید و اماده باشید، باز در این مورد  گکه اماده 
را اختطاف  یس جمهور محمد داود توسط قوه زمینی اختطاف شود، از قطعه نظامی که رئیس جمهور ئصحبت شد که ر

 فتند، که کدام قطعه این وظیفه را اجرا میکند، مسول این عملیات خود خان محمد خان مرستیال بود.گ نرا نآمیکند 
 یرید؟گ شما پول مصرف کودتا را از کجا می...مستنطق: 

ر مصرف تان فت که من بخاطگسیدامیر قوماندان عمومی قوه هوایی: وقتیکه بار دوم به منزل میوندوال رفتیم برای ما 
 ده هزار دالر میدهم. 

 ؟فتگمستنطق: این را شخصآ بخودت 
 رش را نمی فهمم برادر. گ سیدامیر: بلی. سه هزار را پیشتر داد. دی

ینده کودتا میکردید باز هم قوماندان عمومی و  آمستنطق: شما که بحیث قوماندان عمومی مدافع هوایی قرار داشتید و در 
 یزه شما را به این کار وادار ساخته بود؟ گ وید چی انگمیبودید، اینکه موفق میشدید یا نه، لطفآ بمدافع عمومی هوایی 
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 ]؟؟[ سیدامیر: پیسه بود صاحب. سه هزار شان را پیش داده بود.
 
 (از جریان تحقیق عبدالرزاق خان سابق قوماندان عمومی هوایی و مدافع هوایی یک قسمتاینک )

 مستنطق: خوب باالخره نتیجه مجلس اولی تان چی شد؟ 
یرد در آنجا به تفصیل انها شنیدیم. و در  گ ینده که صورت میآر گ عبدالرزاق خان: تصمیم این شد که در مجلس دی

یرد، در این کودتا هر نفر مثل خان محمدخان در قسمت عسکری بود که گپ زدیم که باید کودتا صورت بگمجلس دوم 
 من کوشش میکنم نفر را پیدا میکنم. از قوه بحث نشده.

 مستنطق: بشما چه وظیفه داده شد؟ 
فتند که شما در شق هوایی کمک کنید، باز ما چی کردم که ما بسیار وقت از هوایی دور هستم. باز گعبدالرزاق: بما 

پ میزند. عبدالرزاق می افزاید، که من به سهو و خطا خود گفت که همرای شما نفر اول قوه هوایی گبرایم  میوندوال
 اعتراف میکنم. من حاضر هستم صاحب در بدبختی خود هیچ اعتراض ندارم. 

 کست صوتی( ختم)

جود بود که چندی  این کست که ازطریق رادیو افغانستان درآنوقت به نشررسیده بود، نزد بعضی ها مو
قبل بدست اقای محمد قاسم باز رسیده و او آنرا بار دیگر به نشرسپرده و درعین زمان محتوای کست  

صر  تمخ  .قید قلم آورده و نیزمواردی را که به پشتوصحبت شده بود، به دری ترجمه کرده است  بهرا 
و متن مکمل آن به حیث ضمیمیه با   آن کست میباشد برگرفته ازبعضی قسمت های مهم فوق الذکر 

بخصوص متن سؤال و جواب با شهید محمدهاشم میوندوال به خط و امضای  اسناد دیگر نوشتاری 
اینکه گفته میشود که اعترافات فوق از متهمان بوسیله فشار   به نشر میرسد. رختم این نوشته د  ان خودش

هادت یکی علیه دیگر میرساند  شو شکنجه گرفته شده، نمیتوان آنرا رد کرد، ولی صراحت بیانات و 
 که در مجموع اعتراف به اقدام کودتا علیه رژیم واقعیت داشته است. 

از  میزان میوندوال را باردیگر 8ت به پایان رسید و روز بعد یعنی بتاریخ بهرحال طی هفت روزتحقیقا

به وزارت داخله آوردند. تا آنوقت موصوف اشتراک در کودتا را رد میکرد، ولی  دهمزنگ محبس 

که   وقتی جریان شهادت دیگران را شنید، ناگزیر به اعتراف شد و با چند جملۀ کوتاه آنرا به قید قلم آورد 

د که این رویداد برفشارهای روانی او  . گفته میشود بعضی از اسناد آن در جراید  آنوقت به نشر رسی

در سلول زندان دست به  (1352میزان  9/ 8)شب در همان افزود و به ادعای بعضی ها به همین دلیل 

)متن اعترافات شهید میوندوال در  [ زد و آنهم طور شایع بوسیلۀ نکاتی یا چیزی مشابه آن.؟خود کشی]؟ 

 (.ضمیمه این مقاله به قلم و امضای خودش دیده شود 

 )ادامه دارد(
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