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 1۱/۱1/۶۱1۲         لکلیوا جان سلطان
 

 میوندوال کودتای متهمین مجازات   جنبۀحقوقی به اهیگن
 

 و اهیش خانوادۀ منسوبین ترین شناخته از یکی توسط وقت شاهی نظام دو و پنجاه سال   سرطان شش و بیست ریخبتا  
 تحول این مژدۀ ردید،گ اعالم جمهوری نظام استقرار آن بجای و ونگسرن خان داؤد محمد یعنی اسبق صدراعظم

 .دردیگ ابالغ افغانستان مردم به روز، همان اولیۀ ساعات در افغانستان رادیو امواج طریق از خان داؤد شخص توسط
 ردهائیگ حولت این داشت رامیگ بخاطر و شتافتند تحول این استقبال به بنیادین تحول اُمید به و بهتر آیندۀ امید به مردم
 یاتعمل با که بود اُردو این البته ،داشت اعالم نظام ازین را خویش پشتیبانی نیز ملی اُردوی دادند، تشکیل را های
 زیاد خوشی با ملت کافۀ سوی از جمهوری نظام اولیۀ اساسات. ردیدگ تحول این پیروزی باعث خونریزی بدون

 .شد شودهگ تاریخی تازۀ فصل یک و پذیرفته
 بر بنیم ردیدگ ایجاد های امهگهن مردم بین در جدید، کابینۀ معرفی و تشکیل با و هفته نیم و یک شدن سپری از بعد

 ردیدگ مشاهده اشخاصی کابینه اعضای بین در زیرا رددگمی تعین ریگدی اشخاص   طرف از نظام این سرنوشت اینکه
 منحیث محمد فیض صدارت، معاون منحیث شرق حسن قبیل از ،داشتند نزدیک فکری پیوند وخت شوروی با که

 زیرو منحیث لگپاچا مخابرات، وزیر منحیث محتاط عبدالحمید فوائدعامه، وزیر منحیث فائق الدین غوث داخله، وزیر
 ظهرا عبدالصمد ژاندارم، و پولیس عمومی قومندان منحیث نورستانی قدیر  زراعت، وزیر منحیث جیالنی غالم قبائل،
 یدند با مردم رفتند،گ بدست را نظام مرکزی قدرت غیره و تجارت وزیر منحیث جاللر خان محمد جنائی، آمر منحیث

 کشور مناطق بعضی در که بود نشده سپری جمهوری نظام برپائی از ماه سه شدند، مشوش و رانگن ها چهره این
 ان،بدخش والیت راغ ؤلسوالی در پروان، والیت در پنجشیر ؤلسوالی رهار،گنن والیت کوت نتی ؤلسوالی منجمله
 ان این عقب در پیوست، وقوع به خونریزی با توأم مسلحانه های قیام رگدی جاهای و( مهترالم) لغمان والیت مرکز
 در داشتند، قرار شدند، منشعب اسالمی جمیعت و اسالمی حزب شاخۀ دو به بعدا   که مسلمان جوانان نهضت ها آرامی
 در که دندش پناهنده پاکستان دامن در فرار با بعضی و زندانی آن انگکنند قیام از بعضی ها قیام این سرکوب نتیجۀ

 .شدند استعمال پاکستان سوی از ما کشور تخریب در بعدی حوادث
 ماتها به را میوندوال مرحوم یریگدست خبر دولتی رادیوی که ردیدگ افزوده زمان   مردم های رانیگن و تشویش بر

 فحۀص در( دیموکراسی و جهموریت ایام در افغانستان) خود کتاب در فراهی عبدالغفار آقای. نمود پخش کودتا، انجام
 داد خبر کابل رادیو م1۷۹۳ سپتمبر ۶۶ بتاریخ جمهوریت اعالم از بعد روز هفت و ماه دو" که مینویسد ۶۳۲-۶۳۲
 ورکش یک همکاری به که کودتاه جرم به رشگدی همدستان نفر چند بشمول میوندوال هاشم محمد اسبق صدراعظم که
 محمد انخ میوندوال، هاشم محمد شدند، یرگدست کودتاه ظن به ذیل اشخاص. ردیدندگ یرگدست پذیرفت، می انجام انهگبی

 عبدالجبار جنرال هوائی، قوای افسر امیر سید هوائی، قوای سابق قوماندان خان عبدالرزاق جنرال سابق، والی خان
 والگد افریدی، افضل شیر روالگد خان، کوهات روالگد شاه، زرغون روالگد ملکیار، عبدالسالم جنرال ملکیار،

 یحاج رهار،گنن های کوچی وکیل نظر اللّه منجمله پارلمان اعضای چندین شینواری، عارف محمد مومند، افضل شیر
 عدادت به افراد سایر و نازیان وکیل الرحمن سیف ، دره مومن وکیل کمالی سعداللّه آباد، جالل شهر وکیل محمد فقیر

 انخ منزل به عید تبریکی عرض جهت هگجر ؤلسی وکالی این شدند، زندانی و اتهام این مشمول نفر پنجاه مجموعی
 عملیات در که ذاشتندگ وی منزل در را خویش تبریکی های کارت نبود خانه موصوف چون بودند، رفته خان محمد
 ".شد پنداشته آنها جرم ثبوت سند که آمدند بدست خان محمد خان خانۀ در ها کارت این تالشی
 به من که فتگ بمن خان محمد خان"  که کند می نقل سراج کبیر قول از۶۳۹ صفحۀ در کتاب همین در فراهی آقای
 عبدالرحیم کلتور و اطالعات وزیر"  نویسد می فراهی آقای همچنین" بودم رفته دفاع وزارت به خان داؤد محمد امر
 خیرۀذ از اینکه بر مبنی شده ارسال خان محمد خان امضای به مکتوب یک آباد علی شفاخانۀ به که فتگ من به نوین
 ودمب آباد اسالم در افغانستان سفارت در من"  نویسد می فراهی".  نشود استفاده دفاع وزارت اجازۀ بدون باید خون
 به دشبع روز من ،کرده خودکشی زندان در میوندوال هاشم محمد که نمود اعالن کابل رادیو اکتوبر بیستم بتاریخ که

 ردنشگ در نیکتائی حالیکه در میوندوال جنازۀ عکس   ،خارجه وزارت معین عبداللّه وحید کار میز روی و رسیدم کابل
 آقای". بود رفتهگ قرار عبداللّه وحید میز بر خارجی سفرای به دادن نشان جهت عکس این و کردم، مشاهده بود،
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 امبردهن". باشد کرده کشی خود میوندوال که میکرد نه قبول را این افغانستان در هیچکس"  که کند می اضافه فراهی
 مالقات جهت خان داؤد هدایت به میوندوال گمر از پیش روز یک من"  کند می نقل فائق الدین غوث قول از همچنین

 عالنا ولی داشت تن بر تنبان و پیراهن روز آن در میوندوال رفتم، آنجا به وزارت در وی تحقیق محل به میوندوال با
 ."باخته نجا شدید کوب و لت اثر بر میوندوال که شد معلوم بعدا   و کرده خودُکشی خود نیکتائی با میوندوال که ردیدگ

 قاتل اظهر صمد که نویسد می ۷۹-1۱۱ صفحۀ در خود کتاب در فائق الدین غوث"  که کند می اضافه فراهی آقای
 ."باشد می میوندوال
 ای آی سی راپور سند"  عنوان زیر جرمن افغان پورتال در جاری سال نوامبر اول بتاریخ ارسال فؤاد احمد محترم

 ُکشی خود میوندوال۶-" که شده قید سند درین سپرد، نشر به را ای آی سی سند این ترجمۀ" میوندوال قتل مورد در
 صورت عامه فوائد وزیر فائق توسط کوب و لت آخرین. است شده کشته کوب و لت و شکنجه اثر بر وی بلکه نکرده

 "....است رفتهگ
 یو حالیکه در شد فرستاده میوندوال مالقات به چرا فائق الدین غوث که میشود خلق سؤال این کس هر ذهن در اینجا
 و شرق حسن چون افراد با ملکیار آقای های مصاحبه از همچنین نداشت؟ رول   هیچ میوندوال تحقیقات عملیۀ در

 ماشایت و ساتیری بخاطر فقط چپی و رتبه بلند اشخاص که میشود یریگ نتیجه چنین اظهر صمد و وفادار و محتاط
 .ببرند لذت متهمین شدن شکنجه از و باشند متهمین شکنجۀ شاهد تا میرفتند داخله وزارت زمین زیر به تحقیق جریان

 و دباش داشته بدور حقایق این فهمیدن از را سردارصاحب که میکرد سعی رگ شکنجه افراد این که میرسد نظر به
 نبود در تا ردندگ خدمت مصدر جمهوری نظام سایۀ در رانگدی و میوندوال همچو ملی اشخاص این که ذاشتگنمی

 .بسازند عملی را خویش آیندۀ شوم های نقشه دوست وطن اشخاص
 و خلق حزب سیاسی بیروی عضو کاویانی الدین نجم انجنیر کابل، تخنیک پولی در تحصیل دوران در که است یادم

 من همدورۀ که شهری کمیتۀ منشی شریف انجنیر جوانان، سازمان منشی جو رزم ظهور انجنیر تشکیالت، رئیس
 مشی خط و بود ما حزب مرکزی کمیتۀ مخفی عضو خان داؤد"  که فتندگ تام وضاحت   با محصلین بین در بودند

 مطلوب نا اشخاص های حرف به اندازه چه تا داؤد سردار اینکه" . رفتگ می صورت ما توافق و مشوره با جمهوری
 :اصلی موضوع به ردمگمی بر. نیست بنده بحث موضوع میکرد، باور آنها حرف و میداد فرا وشگ

 چنین ملکیار جنرال مرحوم قول از( واقعیات شرح و اتهامات رد)  خود نوشتۀ چهارم قسمت در ملکیار داؤد جناب
 که تفگ جواب در" کردی؟ اقرار خواستند، می انگکنند تحقیق آنچه بآلخره که پرسیدم ملکیار جنرال از" اردگن می
 یدمپرس( سیاه باقی)  خود مستنطیق از شنیدم فریاد و چیغ صدای مقابل اطاق از تحقیقات آخر های روز از یکی در
 والدا یکایک ما بلی که داد جواب کنید؟ می شکنجه و آورده را پسرم شما آیا دارد، شباهت پسرم صدای به صدا آن که

 داد جواب ببینند؟ زجر که دارد ناهیگ چه آنها استم، من متهم فتمگ او به بدهند، شهادت تو بر تا آوریم می را شما های
 چه هر که کردم قبول. نمائی اقرار ویمگ می آنچه به است بهتر کنی، خالص زجر از را هایت اوالد خواهی می رگا

 ."..... کنم می امضا من و بنویسید میخواهید
 شیوۀ این زا متهمین از بسیاری با بلکه شده رفتهگ کار روش این از ملکیار جنرال با فقط تنها نه اقرار رفتنگ برای
 شانای مقابل در که شاه زرغون ماما مستنطقین روش از من مثال بطور.شده استفاده این از تر بد بلکه انسانی غیر

 ردید،گ زندانی و یرگدست دو و پنجاه سیزده میزان دووم بتاریخ شاه زرغون ماما وقتیکه: کنم می بیان ردیده،گ ا عمال
 حاجی) شاه زرغون گبزر پسر و من یریم،گب تماس ایشان شدن زندانی محل مورد در دوستان با تا نمودیم تالش ما
 الجنر مرکزی، قوای قومندان خلیل جنرال منجمله دوستان از بعضی با میباشد حیات قید در هم هنوز که( محمود شاه
 یشپ تفاهم سوء کدام شاید که میداد اطمنان ما به اشخاص این تمام   نمودیم، مالقات رانگدی و درستیز لوی حیدر غالم
 نیز(محمود شاه) زرغون ماما پسر روز چند ذشتگ از بعد. شد خواهد خالص بزودی باشیم، نداشته تشویش و باشد، آمده

 زا رهائی از بعد. بود زندانی رگدی ماه شش زرغون ماما کشتن از بعد که ردیدگ زندانی و یرگدست مأمورین توسط
 از عدب روز دو"  که فتگ ایشان ،پرسیدم او از انگکنند تحقیق برخورد و تحقیق یگچکون مورد در ایشان از زندان
 کجا انمنمید برد، خود با معلوم نا محل به مرا چشمهایم بستن از بعد شدند اطاقم داخل نفر دو شدنم زندانی و یریگدست
 یک لداخ بعد و کردیم حرکت طوالنی دهلیز یک در زینه پله چند از شدن پائین از بعد که فهمیدم قدر همین ولی بود

 ار قلم و غذکا گبر یک نشاند، مرا چوکی روی پس   دور بود پوشانده آن با را ام کله که سیاهی کاله   و شدیم اطاق
 در موده،ن مالقات که با ها روز این در پدرت که پرسید بعد بنویسم، را شهرتم و مشخصات تمام تا ذاشتگ رویم پیش

 مراسم ختم از بعد و آمده( شینواری) ما خانۀ به ام عروسی مراسم بخاطر هفته سه مدت برای پدرم که فتمگ جواب
 خاوری منجمله داشتند حضور من عروسی بخاطر ما دوستان از بسیاری شینواری در و آمد کابل به دوباره عروسی
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 کوهات روالگد کاموی، خان اللّه صمیم صاحب مدیر کمالی، سعداللّه وکیل عبدالوهاب، حاجی صاحب، ویاند صاحب،
 زا شان نفر دو هر وگ و فتگ ازین بعد نیست، ذهنم در شان همۀ نامهای من که داشتند تشریف دوستان سایر و خان
 به و دپوشان سیاه ُکاله همان با را بنده کلۀ و شتندگبر دوباره لحظه چند از بهد ذاشت،گ تنها مرا و شدند بیرون اطاق
 ریگدی جائی نه و ام دیده را کسی هم نه و کرده تحقیق من از کسی رگدی نه زندان ماه نُه در آورد، گدهمزن زندان
 ." ام شده برده
 امام اعتراف صدای حاوی که شد نشر جرمن افغان سایت در باز قاسم محترم طرف از صوتی کست یک پیش چندی

 یبکل تحقیقات اول مرحلۀ در زرغون ماما که ویدگ می اعترافات این پخش اول در نطاق میشود، شنیده آن در زرغون
 .طلبد می شهود رددگمی ارائه مقابلش در اثباتیه دالئل اینکه از بعد کند می انکار

 محمد فقیر حاجی) دادن شهادت بعد و انکار اول که بکند حدس میتواند آدم شود رفتهگ کار انصاف و دقت از کمی رگا
 تحال در خود جوان پسر کسی یک رگا نیست، ممکن روحی زجر کدام بدون جرم، به اعتراف بعد و( رهارگنن وکیل

 ددار وجود نیز امکان این کند، اعتراف شود فتهگ برایش آنچه هر به شد نخواهد حاضر آیا کند مشاهده شدن زندانی
 را ایشان و باشد داده نشان ایشان به داخله وزارت زمین زیر در را زرغون ماما جوان پسر تحقیق مأمورین که که

 نای که داشت لزومی چه نه ور شد، خواهد رفتهگ جوانش پسر یگزند اعتراف، عدم صورت در که باشد کرده تهدید
 صحنۀ این زرغون ماما شاید برد؟ داخله وزارت زمین زیر به گدهمزن زندان از لحظه چند برای فقط را جوان پسر

 .شودگ آنها دلخواه اعتراف   به لب خاطر ازین کند تحمل میتوانست نه را دلخراش
 و فراهی عبدالغفار کتاب به اند، شده مواجه روحی و جسمی های شکنجه با متهم اشخاص سایر اینکه مورد در من

 به ات که کنم بررسی حقوقی نظر از را موضوع این خواهم می و کنم می اکتفا و استناد ملکیار داؤد آقای های نوشته
 .رفتهگن صورت کس   هیچ سوی از حال

 این سایۀ در مجرمین و متهمین مورد در جزا قوانین منجمله قوانین بسیاری میباشد، اسالمی جامعۀ یک ما جامعۀ
 رمج یک دوسیۀ.رددگمی اجراء مستقل قضائیۀ قوۀ سوی از مجازات کیفیت و مجازات ردند،گمی اجراء مدنی قوانین

 عی،طبی و قانونی مراحل کردن طی از بعد و رسی بر مدافع وکیل و قضا و څارنوالی توسط حاکم قوانین   چوکات در
 متهم کی اساسی حقوق آن که موضوع اصل به بپردازیم و ذریمگب قوانین تخنیکی موارد ازین ردد،گمی صادر فیصله
 رفتهگ نظر در جمهوری رژیم سوی از حد چه تا میوندوال کودتاچیان مورد در اساسی حقوق این به که ببینیم و میباشد
 .بود شده
 پاریس شهر در عمومی اسامبلۀ یک سپتمبر دۀ بتاریخ1۷۱۲ سال در سازمان این متحد ملل سازمان تشکیل از بعد

 .رسید تصویب به حاضر اعضای همه تصویب به( بشر حقوق جهانی اعالمیۀ) آن در و ردیدگ تشکیل
 کودتاه اول روز در نیز خان داؤد رژیم .شد متعهد آن مراعات به و ءامضا را آن قدرت سر بر رژیم هم ما کشور در
 .ردیدگ متعهد آن مراعات و متحد ملل منشور منجمله المللی بین معاهدات به

 رفتهگ قرار تهدید و ظلم و مجازات مورد انسانی غیر بشکل کس هیچ"  که میکند ُحکم بشر حقوق اعالمیۀ پنجم مادۀ
 ."نمیتواند
 بتعذی و شکنجه بدون آنها اعتراف آیا و رفته؟گ صورت رفتار ماده این مطابق واهی کودتای متهمین با آیا: سؤال

 نموده؟ اعتراف خود جرم به صالحیت با و قانونی مکحمۀ یک حضور در ها این آیا رفته؟گ صورت
 "یردگب صورت انسانی رویۀ وی با قانون طبق که دارد حق انسان هر" که رفته تذکر اعالمیه این شش مادۀ در

 رفته؟گ صورت انسانی برخورد شده، سپری وطن این ذاریگ خدمت در شان عمر بیشتر که کودتا متهمین با آیا: سؤال
 مهمحک و باشد نشده برخوردار مدافع وکیل حقوق از مجرم وقتیکه تا" که ویدگ می صراحت به یازدهم مادۀ اول فقرۀ
 "نمیشود شناخته مجرم آنکس باشد نداشته دست در جرم ثبوت در قوی سند

 بودند؟ برخوردار دفاع حق از شدند، محکوم اعدام به واهی محکمۀ طرف از که متهمین این آیا: سؤال
 در جزا قانون و1۳۱۶ اساسی قانون منجمله ما کشور قوانین که ببینیم بیائید  بشر، حقوق اعالمیۀ از نظر صرف با

 قانون هنوز جمهور رئیس دستور به ،میوندوال یریگدست زمان در کند، می ُحکم ونهگچ مجرم یک با برخورد مورد
 تطبیق و متهم توقیف یا رفتاریگ تعقیب، است، شخصی امر یک جرم" قانون این طبق بود، اعتبار قابل ۱۳ اساسی
 ."میکند نه سرایت ریگدی شخص به او، بر جزا
 لومسئو آخرت در هیچکس و میباشد خود اعمال لوو  مس کس هر :ترجمه"  شده بیان اینطور کریم قرآن در مفهوم این

 ."نمیباشد رانگدی اعمال
 ؟بردند می بسر امنیت در ینممته خانوادۀ اعضای آیا قرآنی ُحکم طبق و اساسی قانون طبق آیا: سؤال
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 طرف از چرا دهقانش داماد بشمول داشت عمر سال هفتاد از بیش که محمد فقیر حاجی بنام حمنرال سیف وکیل پدر
 ردیدند؟گ محکوم ابد زندان به خوانده خود محکمۀ

 دنآور بدست جهت که ردیدگ مجبور و ردید؟گ موقوف وظیفه از چرا بود بریدمن یک که خان کوهات پسر ملوک تاج
 کند؟ رانی رکشا روزی و رزق
 برد؟ بسر گدهمزن زندان کنج در ماه شش خود پدر گمر از بعد حتی چرا( محمود شاه) زرغون ماما جوان پسر
 آنها جرم شریک نیز اطفال حتی و خانواده اعضای سایر اینکه یا بود شخصی امر یک جرم رژیم، حاکمان نزد آیا

 شدند؟ محسوب
 از قایقح کشف مقصد به حتی نمیتواند کس هیچ.ندارد جواز انسان تعذیب" ویدگ می صراحت به قانون همین نهم فقرۀ

 یا کند داماق او تعقیب به ،باشد جزا به محکوم یا و توقیف یا رفتاریگ تعقیب، تحت شخص آن چه رگا ر،گدی شخص
 ".ندارد اعتبار شود آورده بدست اکراه بوسیلۀ رگدی شخص یا متهم از اظهاریکه. ..........دهد امر
 نجهشک و اکراه اثر بر آنها اعتراف آیا بودند؟ برخوردار قانون در مندرج شرایط ازین کودتاه متهمین شما نظر به آیا

 نبوده؟
 رد و کامل برضای متهم که است اعترافی از عبارت جرم به اقرار" که خوانیم می قانون این پنج و بیست مادۀ در

 هر. نماید می صالحیت با محکمۀ حضور در شده، داده نسبت او به قانونا   جرمیکه ارتکاب به عقل صحت حالت
 ".کند تعیین مدافع وکیل شده، متوجه او به قانونا   که اتهامی دفع برای دارد حق شخص
 اقصن های نوشته همچنان و( رفتهگ صورت مستنطقین و متهمین بین که)  شده ضبط های صدا به فقط رژیم: سؤال
 رتباطاتا و کودتاه یگونگچ پالن معتبریکه اسناد کند، می استناد باشد، می زیاد های خوردنی قلم و ها غلطی دارای که

 هک میشود فهمیده متهمین هنجار نا و لرزان های صدا از اوال   ،نداشت دست در کند اثبات خارجی کشور با را متهمین
 نهات نه مردم کرد، می افشا مردم به آنرا رژیم و میبود موجود واقعی اسناد رگا ثانبا   و نبوده طبیعی اعترافات این

 .شد می بیشتر رژیم به شان اعتماد بلکه میداد نه نشان متهمین با را خود همدردی
 قانون حکم بدون کس هیچ ملکیت است، مصئون تعرض از ملکیت"  میکند ُحکم چنین اساسی قانون نُه و بیست مادۀ
 " نمیشود مصادره صالحیت با محکمۀ فیصلۀ و

 ساسیا قانون استناد به نمیباشد؟ متهمین خانوادۀ به متعلق آنها ملکیت آیا کودتاه ادعای صحت صورت در حتی :سؤال
 بطض قانون برخالف را( منقول غیر و منقول) های دارائی همۀ رژیم ولی میباشد آنها وارثین به متعلق متهمین ملکیت

 سراغ را ریگدی کسی کمونستها بجز آیا .ساختند محروم درآمد و اعاشه از را آنها های اوالد و ودندنم مصادره و
 شند؟ با شده مرتکب گبزر ظلم ونهگاین آنها خانوادۀ و هموطنان با که داریم
 قالین از ردیدگ ضبط وی جایداد رفت،گ صورت ناجوانمردانه عمل این ما خانوادۀ با زرغون ماما شدن شهید از بعد
 به یزن ملکیت اسناد تمام و شدند منتقل مینه پروان پولیس ماموریت به همه و همه شپزخانهآ سامان تا رفتهگ خانه های

 بصاح حضرت آمدن   کار روی زمان تا و ماند باقی برایش کابل شهر در خانه باب یک فقط شدند، برده مالیه وزارت
 .ریخت می حزب و رژیم خزانۀ در آن عاید و ضبط ها دارائی تمام اللّه صبغت

 دوران در شرق حسن هائیکه وقت آن :بسازم شریک محترم انگباخوانند را خود خاطرۀ یک مورد درین خواهم می
 سنح بود، کار سر   کبرا داکتر بنام رهارگنن زون وکیلۀ یک ملی شورای در ردید،گ مقرر صدراعظم حیث به نجیب
 ریانج از مرا کبرا. کند احضار صحبت جهت او نزد را شاه زرغون اقاریب از یکی که بود فتهگ( کبرا) وی به شرق

 هک فتگ زرغون ماما پسر به وی شرق، حسن مالقات رفتیم هم با زرغون ماما معیوب پسر یک و من ،نمود خبر با
 امام پسر. نمود خواهیم مسترد بشما تان دارائی تمام شوید ملحق ملی آشتی پروسۀ به تان خانوادۀ اعضای و شما رگا

 مهه این"  که فتگ شرق حسن کنید؟ می مستدرش دوباره حال که نمودید ضبط اول چرا که فتگ جوابش در زرغون
 هشگن فعال   برای که"  که فتگ برایش زرغون ماما پسر". نداشت لیتومسئو رگدی کسی بود داؤد سردار کارهای

 ."کنید
 ستردادا بر عالوه بپیوندند ملی آشتی پروسۀ به زرغون ماما خانوادۀ رگا که بود فتهگ کبرا خانم به هم نجیب داکتر

 شرق نحس با زرغون ماما پسر که فتگ جوابش در کبرا ولی داد خواهم نیز دولتی بلند های پُست پسرانش به دارائی،
 .نکرد قبول را شرایط این و داشت مالقات نیز
 یشورو مزدوران و آستین های مار که ویمگب خواهم می فقط یرمگب را عزیز انگخوانند وقت نمیخواهم مورد درین من
 های نقشه چه از خویش آیندۀ های پالن تطبیق برای و بود زده جا صاحب سردار آغوش در را خویش مهارت   چه با

 .رفتندگ کار شوم
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 ردیدگ نافذ نیز جزائی اجراآت قانون1۳۱۱ سال در اساسی قانون بر عالوه افغانستان دولت میدانند همه که ونهگهمان
 قرار اعتبار و استفاده مورد نیز افغانستان جمهوری جزای قانون منحیث1۳۹۳ سال در تغییرات کمی با قانون این
 و1۳۲۶ سالهای در. رفتگ قرار اجراء مورد و چاپ رسمی های رسانه در1۳۹۳-۱1-1۹ بتاریخ که رفتگ

 به منصفانه،احترام برخورد" قانون این شش مادۀ طبق.بود اعتبار قابل تعدیل کمی با قوانین این نیز1۳۹۱و1۳۲۲
 ."میباشد متهم یک اولیۀ حقوق از شخصی حرمت حفظ و انسانی کرامت
 خورد رب ونهگهر و روانی و جسمی تحقی،تعذیب توهین، از مصئونیت" که ویدگ می قانون این هفتم مادۀ و سووم فقرۀ
 رفط از رفتاریگ حین وی اقارب یا فامیل به اطالع دادن"  ویدگ می چنین چهارم فقرۀ" میباشد ممنوع انسانی غیر

" اراتاظه ونهگ هر از امتناع و سکوت حق از استفاده" ویدگ می صراحت به ماده همین هفت فقرۀ". رفتارکنندهگ مرجع
 همین هنُ  فقرۀ". احکام مطابق حقوقی مساعد داشتن با مدافع وکیل تعین" که میدارد بیان ماده این هشت فقرۀ همچنین و

 متهم و مظنون"  ویدگ می همچنین و"  کند دفاع خود از مرحله هر در تواند می متهم و مظنون" که کند می ذکر ماده
 قضائی، ضبط مامور"  ویدگ می قانون این اول فقرۀ و۶۶ مادۀ". باشد داشته وکیل نفر سه الی زمان عین در میتواند

 مخدر، مواد استعمال سوء، رفتار با رگدی شخص طریق از یا خود ندارد، اجازه حالت هیچ در محکمه و څارنوالی
 ادارو اقرار یا اظهار به را متهم یا مظنون منفعتی، به دادن وعده یا تخویف و تهدید مقناطیسی، خواب شکنجه، اکراه،
 فقرۀ در مندرج وسائل استعمال با متهم یا مظنون از اقراریکه یا اظهار" ویدگ می ماده این دوم فقرۀ همچنین".نماید
 ."نمیباشد استناد قابل باشد شده اخذ ماده این اول

 آیا این بر عالوه انسانی؟ غیر و قانونی غیر برخورد یا و شده برخورد قانون این طبق کودتاه متهمین با آیا: سؤال
 هفته و زهارو انگ شده رفتارگ دوستان سایر و ما نه، که مسلما   یافتند؟ اهیگآ متهمین یریگدست از اینها اقارب و فامیل
 بخصوص ،نمیداد را ما جواب کس هیچ اما ردیمگ خبر با آنها توقیف محل از تا میکردیم تق تق را آن و در این ها

 .داشتند درمل و دارو به نیاز و بودند مریض و سالخورده و پیر های آدم شده یرگدست اشخاص از بسیاری اینکه
 فعّال آن داخلی مزدوران و بی جی کا و شوروی دست ینگغم های درامه این عقب در که اند موجود شواهد و اسناد
 لست یک. نمود همراه خود با ها نقشه این ساختن عملی به نیز را داؤد سردار و کشیدند را نقشه مزدوران این بود،
 یقانون غیر و کاذب اعترافات رفتنگ با و نمودند کودتا به متهم را آنها بعدا   و تهیه را دوست وطن و نجیب افراد

 صداهای حاوی کست صادره، ُحکم اعالم از بعد و. نمود آنها، مجازات سند کردن ءامضا به وادار را صاحب سردار
 باال را ها جام و پا بر شادی مجالس! پیروزی این از بعد رانگ توطئه. ردیدگ پخش رادیو طریق از آنها! اعتراف
 نظامی و اسیسی بازوهای خویش بعدی های پالن ساختن عملی برای ترتیب این به فتند،گ تبریک رگهمدی به و کشیدند
 .نمودند قطع را صاحب سردار
 ینقوان طبق تا میداشت وجود فاضل قضات و عدالت و حق تطبیق بخاطر صالحه محکمۀ یک آنجا در و وقت آن کاش

 نظامی محکمۀ رئیس منحیث فاروق غالم جنرال رگد مرحوم آنزمان چه رگ.میکرد صادر را احکام مدنی و شرعی
 متهم یک با حتی نداشت حق که فتگ شده، آزاد متهمین اظهارات طبق و من با مالقات ضمن ایشان اما میکرد، کار
  دوسیۀ قطف و یردگب قرار رگدی قاضی چهار پهلوی در که بود این فقط خان فاروق وظیفۀ بلکۀ نماید مالقات نزدیک از

 .کند ءامضا را شده تعین پیش از فیصلۀ
 در جرم، شریک: داد قرار استجواب مورد شاهد منحیث نمیتوان را ذیل اشخاص"  ویدگ می قانون این۶۲ مادۀ

 ."باشد داشته جریان مشترک بصورت آنها اتهام مورد قضیۀ یگرسید صورتیکه
دق شاهد ریگدی کسی آیا  داده، !شهادت رگیکدی علیه که متهمین بین از جزه ب که که بپرسم خواهم می فقط  بودن ص 

 است؟ بوده رژیم ادعای
 این هب شوند شنیده تمام دقت با باز قاسم آقای توسط شده پخش های کست رگا که ویمگب وضاحت به رگدی بار یک

 ،قانون طبق حالیکه در بوده، شکنجه و اکراه روی از رگیکدی علیه متهمین دادن شهادت که برد خواهد پی حقیقت
 .ندارد قانونی اعتبار و ارزش اتهام، شریک شهادت   با آنهم اکراه و شکنجه روی از اعتراف
 و" میشود سپرده اقاربش به ُحکم تنفیذ از بعد شده اعدام شخص جسد"  مجازات قانون۳۶۱ مادۀ طبق اینکه باآلخره
 به وی ورزد،جسد امتناع جسد شدن تسلیم از اقاربش یا و باشد نداشته اقارب شده اعدام شخص اهگ هر"  همچنین
 ."رددگمی دفن اسالمی شریعت احکام به مطابق دولت مصرف

 کار این لیو شدند می تسلیم اینها اقارب به شتند،گ اعدام موضوع درین اشخاصیکه آنعده اجساد باید معتبر قانون طبق
 ار احتاج دست اجساد این آوردن بدست بخاطر که شدند مجبور رگدی بار یک انگشد اعدام اقارب و رفتگن صورت

 طرف از خان داؤد سردار امر به ، وقفه بی روزتالش هفده از بعد را ماما شهید جسد ما. کنند دراز سو آن و این به
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 6تر 6 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

 

 جسد البته.)رددگ دفن باید معمول مراسم بدون شب همان که شد داده دستور ما به و نمودیم، دریافت داخله، وزارت
 انصاف و عدالت اینست ،(میباشد معلوم نا امروز تا دفنش محل بلکه نشد تسلیم اقاربش به اینکه نه میوندوال مرحوم
 .نوین جمهوری و مردمی رژیم
 شود، مجازات خود جرم اندازۀ به باید مجرم هر دنیا قوانین تمام طبق شوم، متذکر خواهم می هم ریگدی نکتۀ یک
 داد وظیفه چه شمارا که پرسد می شهید زرغون ماما از مستنطیق." نشده اجراء متهمین مورد در نیز اصل این ولی
 ."کردی صدا رگا خوب فتمگ من کردیم، صدا سرت که وقت هر فتگ نداد، وظیفه کدام ما به نی ویدگ می ماما باز؟
 و رددا ارتباط که با زرغون ماما که شده مشخص هم نه و نهفته نه خاص تفهیم یا و حقیقت از اثر هیچ تحقیق درین
 آیا چه؟ یعنی جمله این که نیست معلوم". کردیم صدا سرت رگا که"  شده فتهگ فقط کند، عمل باید پالن کدام مطابق

 یدبا و باشد زندانی ماه نُه واهی بهانۀ به جوانش پسر باید و باشد؟ اعدام باید" کردیم صدا سرت رگا"  جرم   مجازات
 ردد؟گ مصادره اش دارائی تمام
 داؤد سردار که اینست زرغون شهید دوستان و خانواده و من قضاوت میباشد، آزاد خود کردن   قضاوت در کس هر
 وجود تحمل   و بود نیز مغرور و خواه خود زمامدار یک بود جذباتی و احساساتی پرست وطن یک که حال   عین در

 متهمین. ددهن جلوه سیاه ایشان نزد در را خود مخالفین که توانستند می آسانی بسیار به دوستانش نداشت را خود مخالف  
 وطن اشخاص این اول مغرض اشخاص ولی بودند خان داؤد طرفداران و هواخواهان از شان همۀ میوندوال کودتای
 .کشتند تمام رحمی بی با را اش خانواده و خودش بعد و بردند بین از خان داؤد موافقۀ با را دوست
 رب آنرا حاکمان همه از اول که میباشند احترام قابل و معقول زمانی کشور یک مقررات و قانون که که میدانیم ما همۀ
 .رددگمی اجتماعی عدالت بقای و تعمیم ضامن قوانین رعایت که بفهمانند خود جامعۀ به و کنند تطبیق خود
 انگبزر و حاکمان خود سوی از امروز به تا شاهی دوران از مصوب مقررات و قوانین که میتوانم فتهگ جرئت به من

 را قوانین از پیچی سر جرئت نیز جامعه اعضای میکردند نه نقض آنرا شان خود آنها رگا و اند شده نقض جامعه
 .نداشتند

 به و حقیقت مبنای بر باید کند می قضاوت خود وطن قضای مورد در کسیکه که باشم داشته توقع خواهم می آخر در
  شخصی منافع تأمین مبنای بر نه باشد آینده نسل همچنین و مردم وضع بهبودی یزۀگان

 پایان
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