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                                                ۲۵/۰1/۲۰1۵                                                 ملكیار روف

 چون قلم در دست غداري بود
 الجـرم  حـالج بـر داري بـود

 قسمت اول
 ما ۀتمام بدبختي هاي كنوني جامع كه شروع 135۲سرطان  ۲6كه بزودي بعدازكودتاي بدفرجام  هموطنان عزیزمامستشعراند

دزدان حاكمیت ملي هستند طبق روال  اصل ربایندگان حقوق مردم و كه در آن سرچشمه گرفته است، عامالن كودتا از
جلوگیري از اعتراض احتمالي جامعه مقابل خود دست  در افغانستان هم ازین روال بخاطر ترس از مردم و ها همیشگي كودتا

گرفت اما برعكس ازهمان هفته هاي اول موجب  خواهد خودشانرا  جلو سقوط ال زدند كه فكر میكردندبه یك سلسله اعم
صادق وطن كه همیشه آرزوي  و مردمان خدمتگذار گردید . خصوصاً وقتي خیلي ناجوانمردانه بر آنها روگرداني مردم از

وقاحت تمام با همدستي گروه  با با دسیسه وتوطئه وحمله برده  را داشتند در رأس میوندوال شهید میهن خود خدمت بمردم و
 معلوم الحال شوروي یعني )پرچم( آن انسانهاي شریف وبیگناه را بجرم ساختگي كودتا گرفتار شكنجه و بدنام مفتضح ونوكر

 خود صد پلیدرواي حقوق مردم را نداشته براي مقا كه آنهاپ ساختند بمردم وانمود و اعدام نمودند توهین زنداني و تحقیر و
 براي سركوب مردم حاضر به هركاري هستند.

 داود، حسن شرق و به نمایندگي سردار كه از رأس مملكت نشئت میكرد شكنجه ها در رأس اجراي این دسایس، گرفتاري و
اً داخله واخص وزیر  خیبر بالواسطه فیض محمد اكبر از طرف جناح نوكران روس میر نورستاني فعال مایشا بودند قدیر

 صمد ازهر قرار داشتند. ه ییحرف  ،قصاب و شكنجه گر
اسیران رابحیث رئیس اركان قومانداني ژاندارم  ۀچنانچه این سادیست وعقده اي بالفطره صمد ازهر جریان تحقیق وشكنج

كشي همین خاص شكنجه گران پرچمي سرپرستي مینمود. مسئول درجه اول اینهمه دنائت، جنایت و آدم  ۀوپولیس وبحیث نمایند
هم نه تنها درین چهل و اندي سال وجدانش بیدار  نامرد است كه باز و وقیح  شخص است، اما باكمال تأسف بحدي این عنصر
 نشده بلكه هنوز هم  با لجاجت خاص كتاب مي  
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مترقي وطن ما یعني آقاي نصیرمهرین وهم  رخ پركار وؤم مدقق و ۀضانبي غر و مستند پژوهش هاي خیلي دقیق و نویسد و
را با سفسته  محاكمه پسند آقاي داود ملكیار ویدیویي معتبر مستند و تصویري و اسناد مصاحبه هاي ثبت شده و و یادداشت ها

گردن بسته  تا بتواند میكند نكاریا ا و رفتار خاص پرچمي ها معكوس جلوه میدهد اخالق و با منطقي و لفاظي هاي غیر بازي و
كه دیگران هم در طول  ظالمان است رهایي بخشد، اما نمیداند شكنجه گران و اش را از دارعدالت كه عاقبت تمام آدمكشان و

حالجي واقعبینانه نموده اند كه به  موشگافانه مسایل را همه روزه تعقیب، ثبت، بررسي و فهم دقیق و درك و اینهمه سالها با
 آن بار عظیم جنایت شانه خالي كرده نمیتوانند.       شركاي شان از یچ صورت صمد ازهر وه

میخواهد در ضمن معلومات فروشي كدام  موصوف در شروع آن نوشته هاي طوالني به تدریس تاریخ انسان وجهان پرداخته و
جائیكه مظالم درجهان را  مي آید. در آب بر ثیر ببرد، اما در اول مرحله چلوصافش ازأضعیف را بزعم خودش تحت ت ۀخوانند

زندان هاي صدام حسین، حفیظ هللا امین و از  هاي عظیم چنگیزي، هولوكاست هیتلري، از شكنجه ور كشتا از میدهد و خبر بما
ر كمونست هاي بادارش د ملیوني استالین و 3۰تا  ۲۰ندارد از كشتارهاي  گوانتامو، بگرام وغیره میگوید اما چون حیا

بیناي مردم(  خود آنجا خفته است كه چیزي بیادش نمي آید و )كور اینكه وجدانش در یا یادآوري ندارد و ۀشوروي سابق یا اجاز
یك ناكسي كه همین اندازه هم روشن ضمیري نداشته باشد كه آن تاریخ هولناك قرن بیستم را كه برمردم شوروي گذشت  از

 ذاشت؟                                                  میبرد چه نام میتوان گ یاد قصداً از
بوده ونام رمز )فتح( را هم   KGBاما چون میدانیم این شخص به تصدیق جنراالن روسي از خیلي سابق در خدمت دستگاه 

وروي مطالعه كنید یكي از سران ش ۀدرافغانستان  نوشت KGBكتاب  43 ۀرا در صفح داشته طبعاً باید چنین باشد این ادعاي ما
. 

 بیائید ببینیم این صمد ازهر براي ثبوت كودتا توسط میوندوال ازكجا شروع میكند !
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 «                                                    عزيز خوب دقيق بخوانيد  ۀخوانند» 
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قرار بود كه مولوي سیف الرحمن وكیل شینوار كه توسط نظامیان به اتهام جاسوسي براي پاكستان اومینویسد : قصه ازین 
گرفتار شده بود ، اتهام جاسوسي را رد و ارتباطش را به پاكستان با تدارك كودتا به اشتراك میوندوال ، خان محمد خان 

 وعبدالرزاق خان بیان نمود .
كه به همین  بود ۀمعزز وسالخورد شینواري مرد محترم و لكه پدرش مولوي غالم حیدرب )اول اینكه سیف الرحمن مولوي نبود

 باالخره درزندان وفات نمود. (  جرم ساختگي به حبس ابد محكوم شده بود و
وكیل  محمد میدانیم كه همین سیف الرحمن وكیل سابق باحاجي فقیر سوال شود كه كه چه وقت سیف الرحمن بیان نمود ؟ ما

آقاي واصفي والي آنوقت  ۀثبت شد ۀقرار مصاحب سنبله بوالیت جالل آباداحضار شده بودند و ۲9در عین روز  الل آبادمركز ج
قرار  نفر فوق الذكر را به والیت احضار نموده بودم و دو جالل آباد با داودملكیار كه میگوید : قرار هدایت وزارت داخله هر

رستم كه رادیوي كابل از گرفتاري میوندوال ودیگران خبر داد وهم خود همین بود هردوي شانرا باهم یكجایي بكابل بف
تیلفوني ثبت شده اش با داود ملكیار میگوید : بمجردرسیدن سیف الرحمن وحاجي فقیر درهمین شب  ۀصمدازهر درمصاحب

نفر در دهلیز وزارت داخله رسیدن تمام زندانیان به وزارت داخله ، فیض محمد وزیر داخله وقدیر نورستاني بجان همین دو
 سیلي این ها را میزدند . لكد و ُمشت و با و افتیده بودند

توهین بخودش وسیف الرحمن در  آزار و ها در پشاور از اذیت و همچنان حاجي فقیر محمدمرحوم هم در نوشته هایش بعد
بل در اخبار رأس ساعت هشت شب كا حین رسیدن بوزارت داخله خبرمیدهد . پس چطور رادیو 135۲ ۀسنبل ۲9همین شب 

 هم صمدازهر با خیانت ملي براین اشخاص خبرمیدهد . باز ۀحتي نه اتهام بلكه تاپ یا طمطراق تمام از گرفتاري این اشخاص و
 كه  نقل از كتاب خاین دیگر بنام حسن شرق خبرمیدهد
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نیمه شب همین  از مركزي را احضارو از وقوع كودتا در ساعت دوي بعد ۀكمیت 5۲ ۀسنبل ۲9صبح همین روز  خان در داود
 ۀاحمقان كه اسم بردن ازسیف الرحمن شنواري صرف یك ادعاي كودكانه و مشوره میطلبد پس این میرساند و روز خبرمیدهد

 بیش نیست .
یا چند روز پس از گرفتاري این گروه وحیدهللا معین وزارت خارجه قاسم رشت در حضور آقاي سید ۀقرار اظهار شاهدزند 

رهبر كه در بستر غنوده بودند از  داماد رشتیا به حاضرین گفته بود كه رهبر مرا ناوقت شب احضار كرد وبه حضور رسیدم و
ود رو( یك خانه سندي را كه بروید در)د به من چنین فرمودند :  در خواب دیدم كه بمن الهام شد خواب دیدن همان شب خود

عالم غیب  شما با بدست بیاورید كه از دسیسه وتوطئه علیه دولت خبرمیدهد وآقاي رشتیا بجواب گقته بودند كه نمیدانستم رهبر
 هم در ارتباط است !!!

 سیف الرحمن شنواري سندي را بیرون آوردند .   ۀروي بخاري خان چناچه از دود
 شنیده شده میتواند. پاچاگل وفادار ۀثبت شد گفتار در سند* معلومات بیشتر در مورداین 
 گذاشتن یك قطعه سند شان بوده است كه با ۀخانواد همیشگي داودخان ، محمدهاشم خان و ۀاین همان دسیسه سازي طفالن

پسند بود  بعداً دستگیرمیكردند این گونه دسایس هم مضحك وهم عام ساختگي در سوراخ دود روي بخاري كسي او را متهم و
بعداً مامورین امنیتي  و ساختگي در غیاب صاحب خانه توسط مهمان فرستادگي حكومت بود زیرا آسان ترین راه گذاشتن سند

درمقابل چشم دیگر مامورین یا احتماالً اهل خانه كاعذ را حین  و آن شخص مورد نظر رفته، خودش را گرفتار ۀشان به خان
شركت آن شخص در كدام عمل جرمي  ۀرو بیرون كشیده آنرا سند خیانت ویا برگ دودتالشي دستوري وساختگي از داخل 

گرفتاري مرحومان نایب ساالر  ۀوانمود نموده شخص بدبخت را گرفتاروبمصایب عظیم گرفتار مینمودند ، چنانچه در قضی
                                          عبدالرحیم خان صافي و عبدالملك خان عبدالرحیم زي باهمین رویه عمل كردند .         

حاال باید از این صمد ازهر ُپرسیده شود درصورتیكه تمام گرفتار شدگان دریك وقت وزمان به وزارت داخله رسیده اند ، 
 كه شهادت سیف الرحمن  كنید ادعا شماچطورمیتوانید
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پسانتر مي آورم كه آنرا هم نیاورد،  سبب گرفتاري میوندوال ودیگران شده است ؟ بعداً مینویسد قدیرنورستاني گفت سند را

ل شود كه در كدام ازصمد ازهر سوا كرده میتوانید . باید وبازمینویسد كه قدیر نورستاني گفت : برویت اعتراف دیگران استناد
دیگري شمامیتوانید به شهادت كسي دیگري استنادكنید بافرض  ۀاستنطاق معقول ومعمول امروز جهان بدون اندك ترین برگ

 برین كه شكنجه هم دركار نبوده .
 ۀندرست بخاطرداریم كه : )) یكي دوهفته قبل از گرفتاري این عده ، شخص مفلوك بازاري وموتر فروش دست دوم به خا 

كاكایم مرحوم جنرال عبدالجبار ملكیار آمده بود وآمدن خودرا صرف عرض سالم واحترام وخدمت گذاري گفته وبعد از 
 رفته بود ((  نوشیدن پیاله چاي رخصت گرفته و

mailto:maqalat@afghan-german.de
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در  وشكنجه كردندكه خوشبختانه چون نامش در لست سیاه پرچمي ها نبود دیگران گرفتار  ۀاما وقتي جنرال مرحوم را در جمل
آن ذكر بعمل آمد یك شب در وزارت داخله حین  ماه جدي همان سال رها گردید قصه میكرد كه همان شخص كه در باال از

 شهادت داد فشارمجبور به اعتراف شده ام و كه زیر ببخشید میگفت مرا و میكرد گریه وفغان وانمود تحقیقات بحیث شاهدیكه با
براي شما  صاحب منصبان عسكري را جهت كودتا تا بروم و بمن هدایت دادید شماآن روزي كه بدیدن شماآمده بودم  كه در

 جلب نمایم.
 

ازرهائي جنرال ملكیار در  هفته بعد صرف چند همین شخص را كه هم باالي خودش وهم باالي جنرال ملكیار شهادت داده بود
 شت . بازار میگ آزادانه در و ُپل باغ عمومي دیدم كه اصالً زنداني نشده بود

 گروپ شكنجه گران پرچمي او .  صمد ازهر و ۀبي آالیشان تحقیقات علمي و كوچكي از ۀنمون این بود
كوچك بسنجند، درطول نوشته هایش  ۀتحقیقات شان با این نمون خوانندگان گرامي خودمیتوانند ادعاي صمد ازهر را از طرز

میدانیم كه دست این گروپ درتمام جریانات داخل است  اما ما جلوه دهد كه خود را بي سهم و بي اثر این صمدازهر میكوشد
 اومي نویسد
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بماخبرداده اند كه خود همین صمدازهر در  و شدند درحالیكه شاهدان عیني زنده اند دستگیرمیوندوال ودیگران توسط نظامیان  

خان محمدخان گزمه كرده وعین همین  ۀوچ درك خود روز گرفتاري خان محمدخان دوسه مرتبه باموتر فولكس واگون سفید
 ام داده است .                                                    میوندوال انج ۀدرعین ساعت و روز دركوچ گزمه رازبیح هللا زیارمل پرچمي دیگر

را آوردیم ، شاهدي بنام آقاي محمد عثمان  آنها كه براي آوردن میوندوال ودیگران به وزارت داخله و ارگ رفتیم و اومینویسد
بعددر قندهار برایم چنین  صاحب منصب پولیس كه در همین شب منحوس ضابط نوكري وال در وزارت داخله بوده دوسال

عین وارسي به اطاق هاي ژاندارم وپولیس داخل شدم و  135۲ ۀسنبل ۲9گفت : در حدود ساعت ُنه شب روز پنجشنبه 
بر روي میزبدون چوكي تكیه كرده بود  داشت و ترسناك با سر و روي آشفته دهن وبیني خون آلود ۀمیوندوال را درحالیكه قیاق

 دیدن آن صحنه از ترس به آمرخود هم چیري نگفتم . از از اطاق فراركرده و دیدن او دیدم  بمجرد
همین صمدازهر كه  خود پس معلوم میشودكه درآن شب اول هم یكي ازین دیوانگان سادیست مثل عبداالهلل ، قدیرنورستاني یا

در وزارت  ا در خود ارگ یاچشمان شرارت بارش خصوصاً درمیدان هوائي كابل سبب انزجارمردم میشد آن شهید مظلوم ر
در مورد  خود ۀمغز این بدبختان ونوكران فرومای در كه سردار داود ۀداخله مضروب كرده باشند. چون باسخنان مكاران

پاچاگل .فادارمراجعه نمائید( وهم  ۀ)به سخنان ثبت شده ومنشرشد  فروكرده بود  CIAاتهام واهي او در ارتباط با میوندوال و
وطنفروشي ، فتنه  از غیر خود ۀبیهود خیانت كه در تمام عمر حسن شرق این سمبول خباثت و ۀرمانه ومفسدانتحریكات بي ش

 كه آن سبك مغزان چاپلوس به اثر از اوسرنزده است . سبب شده بود ۀنوكري داودخان و روس ها هیچ كاري شریفان گري و
شخص  ۀآن عواقب مبتالبسازند ثانیاً تلقینات دشمنانه وكینه توزانبعد به  آن اوالً میوندوال رااز سطح انسان پائین آورده و

درین مدت یكتعداد  به كشتن میوندوال بسته بود و هجري شمسي به بعد كمر 13۲8جهنمي بنام میراكبر خیبركه از سال هاي 
 تدریس  ۀعناصرمنحرف و ُپرعقده را دراكادمي پولیس كه وظیف
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میراكبر خیبركه از همان  پرچم حزب )د.خ.ا( داخل ساخته بود . چون خود ۀآنجا داشت مغزشوئي نموده وآنهارا درشاخ در را

 وده عین تلقینات را درمورد میوندوال درچوبكي هاي سردار داود ب از ایام محصلي درحربي پوهنتون جز معاش خواران و
پولیسي خیبر بهمدستي  خان و گروه حزبي و نظامي داود گروه ملكي و دو مغز این پولیسان داخل ساخته و همان بود كه هر

سرطان   ۲6یكدیگر این دسیسه وتوطئه را بصورت فوري وبدون معطلي بعداز بقدرت رسیدن محمد داود به اثر كودتاي  
را با تعدادي زیادي از مردمان بي گناه  متفكر وطن ما با شركت  همدگـر عملي ساخته آن انسان شریف ، مفید وو  135۲

بدبختي هاي زیادي را براي مردم  و بدنامي ابدي براي خود شرمساري و شریف ووطن دوست  بخاك وخون كشیدند ، و
 افغانستان به ارمغان آوردند. 

 قسمت دوم : 
 خود از میوندوال چه میگوید :  ۀازهر از تحقیقات یك شب كه صمدببنیم  بیائیم و

برایش ابالغ  را كه كودتا بود جرم او به اثرهدایت قدیرنورستاني در وزارت داخله اورا درمقابل تیب ریكاردر بزرگ نشانده و
هم قرار  و م میوندوال راگرفتارمیدانیم یك پرچمي لعنتي دیگري بنام نبي عظیمي كه ه كردم كه او انكار نمود، درحالیكه ما

درمقابل سوال میوندوال كه  حین رسیدن به ارگ از )گرفتاریش بوي ابالغ كردم( و« سیاست  اردو و»خودش دركتاب  ۀنوشت
چه جرم ؟ به اوگفتم كودتا برعلیه نظام . لذا میوندوال اعالم جرم افترائي علیه خودش را قبالً در ارگ گرفته بود ، وحتي در 
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ازهر است كه براي نمایش هاي بعدي صحنه  یا در وزارت داخله قرار معلوم مضروب هم شده است . پس این صمد ارگ
خواننده  كه واقعاً هرلحظه انجام میشدانكار نماید ! . و ۀشكنج درام مانند میخواهداز بدرفتاري و ۀآرایش صحن سازي میكند وبا

كه چندین شاهد  د اصالح میكند یك هفته صرف یكبار وبعد چون متوجه میشودمینویسد كه در سه هفته وبع را گمراه بسازد و
تحقیق صورت گرفته )میوندوال  در شبهاي مختلف میوندوال را حین تحقیق دیده وشهادت داده اند مینویسد صرف دوشب

 مرحوم ده شب و روز در دست این نابكاران اسیربوده( 
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دیگران را براي تحقیق از محبس  شب میوندوال و هر میدانیم قراراظهار عیسي نورزادآمر محبس متواتراً  درحالیكه ما
رفتاري پیش از پیش دهمزنگ بوزارت داخله میبردند . واین میرساند كه صمد ازهر براي كتمان حقایق و اصل شكنجه وبد

 خودش كه انكار شكنجه است برسد .                                                   دوشبه جلوه داده وبعداً به مقصد یا جریان تحقیق را خیلي كوتاه یك و میخواهد
بطور متواتر تحقیق بدون وقفه  شب اول گرفتاري هر ۀزندانیان در دوسه هفت دیگر و قرار اظهارپدرم جنرال عبدالسالم ملكیار

 ( صبح صورت میگرفت .3یا ۲( شب الي )9از ساعت )
دقیق و موشگاف، و هم تاریخ را متقاعد بسازد كه صرف دوشب صرف بخاطرشهادت   ۀخوانند پس صمدازهر چطورمي تواند

« گویا تعلیم یافته»آیا بحیث یك پولیس تمام اتهامات را قبول میكند.  و دادن یك نفر پیلوت ، میوندوال دهن به سخن باز میكند
شاهدي دادن كدام شخص  را قابل باور بپنداري ؟ حتي اگر متهم بیگناه هم نباشد چطورممكن است با چطورمیتواني چنین ادعا

مغرض بدون شكنجه وبدون ارائه اندكترین سند از طرف مستنطق ، جرمي به آن سنگیني را كه عاقبت آن جزاي اعدام را در 
آن جرم  اكرم پیلوت میتواند ساختگي محمد داردبپذیرد . پس چطورمیوندوال مرحوم صرف به اثر شهادت آنهم غلط و پي

محبس ازجریان شهادت ساختگي واجباري خودش برعلیه میوندوال سخن  در ها سنگین را قبول كند، محمداكرم پیلوت بعد
را بزور  ات قصه میكرد كه چطور هئیت تحقیق در اطاق جداگانه اوپدرم باجزئی ها در پشاور حین آمدن نزد تر بعد میگفت و

 شكنجه آماده میكردند براي دادن شهادت برعلیه میوندوال . 
را به این روز  غم فرزند نداري اما ما گفتم كه تو اوالد نداري و اومیگفت : وقتیكه بامیوندواال روبروشدم به او توهین كردم و

كجا دیده ایم ؟ ومن جواب دادم در خانه ات . او گفت :  در شما و ل من باپیشاني باز سوال كرد كه ماانداختي ، میوندوال بمقاب
 مرا میداني من بعد ازمكث طوالني كه راستي خانه اش را ندیده بودم ، گفتم خانه ات در  ۀآدرس خان
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لعنت  لگد زدند كه پدر ُمشت و با مرا از اطاق بیرون برده  و نگریسته و درآن موقع همه بیك دگر پروان است كه ۀكارت
جراید آنوقت از قلم میوندوال  ۀآمادگي دوباره براي شاهدي بردند . در اوراق تحقیقات منتشر از بعد شهادت غلط دادي و

ا درچندشب گذشته معرفي شدم اما صمدازهر چندشب جریان میخوانیم كه در موردآشنائي خود بااكرم پیلوت مینویسد كه اور
گذشته تعبیر میكند .از صمدازهر سوال شودكه این بودتحقیقات علمي و مدني  ۀتحقیق را با دیده درائي نادیده گرفته آنراچندهفت

هم چون منزل دروغ  باز ها باید شكنجه دادن را فرا گرفته باشید اما با تمام این زرنگي KGBشماها كه حتماً از معلمین بعدي 
كوتاه است وروزي از روزها این راز افشاء شدني بود چنانچه افشاشده است . اما بازهم این صمدازهر قانع نمیشود وبر 

 خرجهالت سوار وبه چشم مردم حق بین میخواهد خاك بپاشد وحقایق مسلم را انكار نماید .
داودخان كه مصاحبه اش با داودملكیار واظهارات او از جریان  ۀواندصمد ازهر ازشهادت وچشم دیدهاي پاچاگل وفادارپسرخ

تحقیق میوندوال وخان محمد خان وحالت ظاهري وسخنان شان مبني برشكنجه شدن واظهارات ونوشته هاي عبدالحمید محتاط 
زئیات اظهارمیدارد مركزي داودخان كه او هم شكنجه وبدرفتاري شدید مستنطقین را بچشم سر دبده وباج ۀوزیر وعضو كمیت

پندنمیگیرد ووقتي كه مكتوب مرحوم خان محمدخان مرستیال عنواني برادرزاده و دامادش را میبیند بازهم بابي حیایي آن 
مكتوب را جعلي قلمدادكرده وشكنجه را انكار میكند وفكر مینمایددیگران هم مثل اوبي حیا ونامعقول هستندكه از خودنُپرسند 

خان محمدخان  از جعل كردن این مكتوب چه میتواند باشد ؟ اما  ۀجعلي است ؟ آیا مقصد ومرام برادرزادواقعاً این مكتوب 
تعلیم دیده اند صرف باید چشم وگوش بسته همه چیز را كه بیان واقعیت هاباشد رد   KGBچون اینهادر مكتب انكار ودروغ 

یداند. درحالیكه من شاهدم در روز اول پایوازي زندانیان سیاسي نمایند، ورنه بكدام دلیل ومنطق صمدازهر این سند را جعلي م
درمحبس دهمزنگ پدرم  بما به عجله همین قصه را بیان داشت كه خان محمدخان دربدل ساعت اومیگاي طالیي خودش بیك 

 عسكر 
                                                   1۰ 

 
 جاي كه صمد رستاده وتمام جریانات را براي داودخان تشریح كرده است درپهره دار خطي را به نذیرجان سراج ف

حافظه ندارد، ضمن نوشته هایش  ازهرمیگوید قلم وكاغذ چطور در زندان به دست خان محمدخان رسیده چون دروغگو
 میگوید : و میكند فكر مستنطقین قلمدادبار عقل ُكل ومغز مترا این  میخوانیم كه خود
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اطاق تحقیق خان محمدخان تصادفاً درآن داخل شدم !!! وباوي صحبت طوالني انجام  ۀحین گذشتن از دهلیز وبازبودن درواز 
دادم وبامثال هاي از جنرال هاي بزرگ اما شكست خورده اورا وادار به نوشتن كردم وبعد او وعده كرد كه تمام جریانات را 

 درمحبس مینویسم . چنانچه روز ویاروزهاي بعدبه ده ها صفحه كاغذاز نام هاي كسانیكه كه اگر نشر میشد شماۀ اجاز به
پس باید ازین جاني ُپرسیده شودكه آن همه كاغذ وقلم در محبس توسط شمابدسترس مرستیال « عالمي تباه میگردید بازگشت 

آن كاغذهابه برادرزاده اش وجنرال نذیرسراج مكتوب بفرستد؟؟ همچنان قرار داده شده بود چطوروي نمیتواندبادوورق از
ما واقع  ۀمحترمش جناب داكتر امیني باپدرم در خان ۀپدرمرحومم بمجرد دیدن خط خان محمد خان كه دریك دیدار برادرزاد

 اتفاق افتاد دستخط آن مرحوم را تصدیق كرد .  199۰ ۀشهر ساندیاگو كالیفورنیا در اوایل ده
چنانچه مرحوم جنرال عبدالرزاق خان بعد از دیدن كاپي مكتوب فوق الذكر تصدیق را بخط خان محمدخان مرحوم بعمل آورده 
بود . دیگر اینكه در حدود هشت یا ُنه روز بعدازگرفتاري پدرم یكروز صبح  وقت یكي از اقارب ما پرزه خطي كوچك را به 

ُپشت زرورق قوطي سگرت بودبخط پدرم براي ماآورد كه درآن چنین نوشته شده  پنج در سه سانتي متر كه كاغذ سفید ۀانداز
بود ) عزیزانم ، مرستیال برمن شهادت دروغ داده  شكنجه بیحد وازتحمل خارج است دعا كنید خدا حافظ ( این خط را كه 

ست خودش از پدرم گرفته خودمادر غزني ا ۀچوب گوگردنوشته شده بودمحترم عبدالغني برقي محبس كه از قری ۀباسوخت
وبمارسانیذه بود) این هم رد ادعاي دیگر صمد ازهر كه تماس گرفتن زندانیان  را با خارج محبس نا ممكن و درنتیجه خط خان 

 محمدخان را انكاركرده  
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برقي بسیار شكایت میكند ، صمدازهر  ۀملكیار از شكنجه شدن واز دند است ( صمد ازهر درنوشته هایش مینویسد كه جنرال

انكارنمیكندمینویسد كه دنده هاي برقي ساخت چرمني صرف براي بچه ترساني  برقي درحق زندانیان ۀدرحالیكه از استعمال دند
                  مظاهره چیان است واستفاده ازآن را شكنجه نمیداند.                                   

برقي ( ، درثاني به این ظالم بیرحم بایدگفته شودكه  ۀبرقي را كارگرفته اند . )ثبوت شكنج ۀاوالً این میرساندكه آنهادند
درمظاهره با یك تماس فوري ومختصر چنان تكان بر بدن انسان واردمیشودكه مجبور به فرار شود اما وقتیكه این وحشیان 

وقفه  بعد از و برقي رابر ُپشت او براي چند دقیقه بازهم باالوپائین ببرند ۀوي شكم بزمین انداخته ودندزنداني مظلوم را بر
 دوباره تكرار وبه این ترتیب برق دوامداربراعضاي حساس بدن بشمول آلت تناسلي واردكنند بازهم شكنجه نیست ؟؟

ین پولیسان را نمیشناختم وبچشم نمیدیدم ودرین مسلك خوب بخاطر دارم درزمان محصلي من دراكادمي پولیس ) كه ایكاش ا
 شرآنهاخیرنصیب من شده است (. ۀنمیبودم كه با بخت خوب آنهامرابجرم پسر پدرم بودن اخراج كردند وحاال هم از نتیج

روزي مرحوم نورمحمد مسجدي قوماندان اكادمي این دنده ها رامي خواست آزمایش كند هیچكس حاضرنشدكه داوطلب 
برقي را درپایم تماس داد ،  ۀبعدازدقایقي من قدم پیش گذاشتم وداوطلب شدم ، اما وقتي مرحوم نورمحمدمسجدي نوك دندشود

 من باشدت تكان خورده بزمین افتادم .
اینكه تمام محبوسین بشمول مرحوم عبدالرزاق خان ودیگر صاحب منصبان هركدام جداگانه وبصورت بسیار افسرده از وضع 

بدني ورواني صحبت میكردندوقصه هاي شان داستان شكنجه شدن شان بودوماكه با هركدام آنها درمحبس  بد وشكنجه
 بعدهامالقات میكردیم اولتر ازهمه از شكنجه وبدرفتاري بیحدبمقابل شان قصه ها میكردند.

ین تحقیق بار ها به پدرم گفته جنرالي گرفته اي ؟( كه ح ۀآیا گفتن سخناني از قبیل )زنت را نزدظاهرشاه برده بودي تا رتب
 بودند ، چه نوع  رویه  بحساب  مي آید  ؟ این  نوع  
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جواب این سوالهارا ناقص پدران ومادران خودشان ؟  ۀتحقیق را پولیسان ادعایي صمدازهر درآلمان فراگرفته بودند یا از تربی
 به قضاوت هموطنان میگذاریم . 

 اگرصمدازهر وجدان دارد این همه مظالم را چگونه نادیده میگیرد ؟                                                  
وده ، اوالً خودصمدازهر مرستیال لست ده ورقي ازاشخاص وهمكاران خود دركودتاي نام نهادنوشته ب ۀسوم اینكه قرار نوشت 

صرف به ُگل روي صمدخان ازهر، نوشته شده بودچرا نشرنشد؟ زیرامعلوم  اگر نوشته هاي خان محمدخان بدون  شكنجه و
جسمي و رواني كرده بودیدكه  ۀشماها آن مرحوم را طوري شكنج  KGBمیشودبا تكنیك هاي شكنجه گران آموخته از دستگاه 

ته وبااین نوع افشاگري افراطي شمارا مسخره كرده وگویا خواسته است حتي نام )شاه او  مطلقا ًحالت دیوانه وار بخود گرف
ولي( راهم داخل لست بسازدوشمارا خجل نماید . كه تانتوانید آنرا نشركنیدوآن سند درآینده سبب رسوایي دولت  ۀدوشمشیر

 ۀل كه نوشته هایش در مطبوعات دهباتجربه مثل مرستیا ۀوشخص سردار داودنیزگردد . ورنه چطور یك افسرتعلیم دید
چنین معلومات ونظریات تحلیلي ارائه بدارد امادرجواب سوالهاي  دموكراسي سبب حیرت شده بودكه یك جنرال متقاعد بتواند

ثقیله از مملكتي به مملكت  ۀتفنگچه خواسته بودیم تاكودتاكنیم . آیاآوردن اسلح ثقیله و ۀشمابگوید كه از پاكستان اسلح
كه  نادانان بودید هاي جالل آباد از آن ُپر است واین را خان محمدخان نداند ؟؟ پس این شما قاچاقي است كه بازار ۀگاندیگرجرن

ثقیله وخفیفه قناعت كردید . اماهمین سندهم در اصل سند رسوائي  ۀاز تمام جوابات خان محمدخان صرف بهمین ورق اسلح
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جبري ازخان محمدخان شمارا زیادتر رسواساخت وثابت كردكه از شكنجه شما ودولت داودخان میباشد. زیرا نشراعترافات 
 براي گفتن همچواعترافات استفاده كرده اید ..

كودتا توسط  ۀحال كه بقدركافي درموردشكنجشه زندانیان شواهد ودالیل ارائه كردیم )ببینیم صمدازهردر موردتائیدعملی
 میوندوال چه ارائه میدهد( . 

 قسمت سوم :
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روز برگشتن  135۲اسد  15زماني ) از  درحالیكه هیچگونه  سندي از قبیل ثبت آواز یاثبت گردهمـآیي با عكاسي و یـافرصت
محض ادعا میكندكه روز ( ارائه نكرده و با كذب  44موصوف جمعاً  یا روزگرفتاري 5۲ ۀسنبل ۲9میوندوال از عراق  تا 

اطالع داده   KGBجریان را به   این KGBرسیدیم كه میوندوال كودتامیكرد. سوال میكنیم آیاتوبحیث اجنت  باالخره به این نتیجه
به این  باز سوال شودكه به كدام دلیل تو بودي ؟چنانچه جریان كودتاي داودخان راسه ماه قبل به روسها اطالع داده بودي 

 ؟                                                   نتیجه رسیدي 
آیاچوب زدن چندنفر بدبخت مظلوم وگرفتن اعتراف بزور شكنجه ازآن اشخاص مبني برانجام كودتا بنظرتودلیل كودتا بود؟  

امكانات یك  طورروز چ 44همكاري كرده بودیااینكه در ۀمیدانیم كه میوندوال درجواب تو گفته بودكه رئیس دولت با او وعد
خان محمدخان چه وقت  ۀخواستگي ازپاكستان به اساس نوشت ۀروز كودتامیشد پس اسلح 44میتواند، اگر درین  كودتامیسرشده

بدست این هامیرسید؟ پس باكدام اسلحه كودتامیكردنداسلحه كه هنوز نرسیده بود، پس میوندوال چرااز تعقیبات شباروزي اش 
به سردارنعیم خان شكایت كرده بود ، پس چطورغالم حیدررسولي به جنرال ملكیارگفته بودكه توسط مامورین مخفي دولت 

هرصبح در روي میز هر وزیر ده هاقطعه راپوراستخباراتي مبني برانجام كودتاتوسط میوندوال گذاشته میشوداین همه مكاتیب 
ختلف درهرصبح برساند . ایامیوندوال هم بادیدن راكدام گروه غیرمنظم میتوانست همه روزه نوشته وبه مقصد وزارت هاي م

 تمام تعقیبات شبانه روزي وحتي عكاسي وقیحانه از دوستان ومهمانانش بازهم برانجام كودتا مصربوده میتوانست ؟؟
تمام این دالیل میرساند كه آن گروپ هاي خاص كه ذكرشان بعداً مي آید در طرح این دسیسه علیه مرحوم میوندوال شریك 

 ده وپالن آنرا قبالً ترتیب وبصورت بسیار وقیحانه واحمقانه انجام دادند.بو
آقاي صدیق فرهنگ میباشد كه گویا میوندوال  ۀقطعي كودتاتوسط میوندوال نوشت  ۀیكي از دالیل صمد ازهر  برقرارفیصل

 نزدآقاي فرهنگ رفته وازوي براي انجام كودتا كمك 
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دموكراسي در مطبوعات آزادآن رمان یكي  ۀخواسته است آیا كدام آدم عاقل تصوركرده میتواندكه میوندوال وفرهنگ درده

برعلیه دیگري نوشته هاي بسیاردرشت  منتشرمیكردند بتوانند باهم به توافق برسند ومیوندوال آنقدر ساده لوح وخوش 
رج ازافغانستان رفته و از او خواهش اشتراك دركودتانماید آیا فرهنگ كدام رهبربزرگ نظامي باورباشدكه نزدفرهنگ درخا

بودیاسفیرافغانستان در بلگراد؟ صمد ازهر از سه ورق كامل نوشته هاي آقاي فرهنگ كه درین مورد منتشرشده )جلددوم 
فرهنگ در  ۀنوشت لید او كمكي كرده باشد و ازافغانستان درپنج قرن اخیر ( صرف پاراگرافي رابیرون مي كشدكه به مقصد پ

موردخودش كه اورا متهم به قتل میوندوال میكند چیزي بیرون نمي آورد و ازآن خاموشانه میگذرد. واز بدرفتاري صمدازهر 
د از وفیض محمددركتاب فرهنگ یادي نمیكند باآن هم در مقصد خودش ناكام میماندزیرافرهنگ واضحاً مینویسدكه میوندوال بع

خواهش مالقات خصوصي به من از آوردن فشاربرظاهرشاه سخن گفت كه این معني كودتارا نمیدهدوآن هم در زمان سلطنت 
 ظاهرشاه ، پس چگونه صمد ازهر آن حرف میوندوال را درزمان جمهوریت داودخان تعمیم میدهد؟ 

مرحوم محمدموسي شفیق صدراعظم ، از میوندوال  5۲اصل قضیه را اعضاي فامیل میوندوال بخوبي میدانندكه دراوایل سال 
تقاضاي مالقات خصوصي نموده بود ، میوندوال بعد از مشوره با دوستان به مالقات شفیق رفته ودربازگشت كه بسیار راضي 

یده وخوشحال معلوم میشد واین اولین دیدار اوباآقاي شفیق بود بماچنین گفت : تصورنمیكردم این جوان به این اندازه فهم
وهوشیارباشد، چیزهاي كه بمن گفت برایم بسیارقابل درك بود وهم چنان  سخنان من براي وي هم قابل فهم بود درهمان بهار 

 ۀمیوندوال بعدازآن دیدار با موسي شفیق مرحوم به سفرخارج رفت تابامالقات با اشخاص مهم وموثر افغان درخارج زمین 5۲
ه كمك حكومت شفیق شاه را وادار به قبول وتمكین از قانون اساسي نموده وقانون یك حركت روشنفكري را بوجودآورده وب

احزاب سیاسي را باالیش توشیح وجریان سیاسي مملكت را بصورت انتخابات آزادحزبي سوق بدهند ، همان بود كه در بلگراد 
 این موضوع را باآقاي فرهنگ و درآلمان وعراق با آقایان 
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مرحومان داكترمحمدیوسف خان واستادخلیلي مطرح نموده بود. اما معلوم نشدكه چرا آقاي فرهنگ سخنان میوندوال را در 
زمان سلطنت به اتهام كودتادرزمان جمهوریت ارتباط میدهد وصمد ازهر باوقاحت نتیجه گیري میكندكه گویا مقصد میوندوال 
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زمان داود خان است كه میوندوال  ده كه تكراراً باید بنویسم كه نه در نوشته هاي فرهنگ نامي از كودتااست ونه زمان،كودتا بو
متهم به كودتاشود ، درحالیكه میوندوال مرحوم خودش آدم ذاتاً دموكرات بود واصالً طرفدار نظام دیكتاتوري وكودتائي نبود، 

 ۀنشان نمي دهد كه او حركت استبدادي یاسلطه جویانه حتي در داخل خانه وخانوادمیوندوال درطول حیاتش  ۀزندگي روزمر
خودداشته باشد،شخص نهایت حلیم وبرده بارنرم خو وباقلب رؤف نمیتواند رهبركودتاباشد چنانچه نوشتهاي از اودر ذم كودتاه 

مساوات داریم چنانچه  ۀدرجرید 1349وعواقب ونتایج مرگبار آن درجوامع كودتازده در طي مقاالت وصحبت هایش درسال 
یكي دیگر از نوكران روس یعني جنرال عبدالقادردر كتاب خاطرات سیاسي اش بوضاحت میگویدكه  اولتر از همه براي راه 

نزدمیوندوال مراجعه نمودم آقاي میوندوال راه عالج جامعه را از طریق كودتا رد كرده  51و 5۰انداختن كودتا در سال هاي 
یكي ازآن مقاالت را از فارسي به  ۀموكراسي پارلماني از طریق احزاب سیاسي را موثر میدانست . بنده افتخار ترجموراه د

مقاومت در پشاوربه نشر رسیده بود. در ثاني دركدام جاي دنیا دیده ویاشنیده باشید كه  ۀپشتو دارم كه بعدها درجرید
 رقي باشد كه كودتا با اصل وپرنسیپ آن مفكوره مخالف  است ؟؟رهبركودتایك آدم ملكي ودیموكرات ورهبریك حزب مت

كسانیكه میوندوال مرحوم را میشناسند، میدانند كه او شخصي بودباپرنسیپ ، با جرأت ، راستگو وحقگوكه این همه صفات 
 خوب وشرافتمندانساني با ُخلق وخوئي كودتاچي درمخالفت تمام قرار دارد .

را با سردار داود ، صدام حسین ، حافظ اسد، عبدالكریم قاسم پنوشه ،  حفیط هللا امین و ایدي امین  یا   آیاشمامي توانید میوندوال
 ایوب خان ، یحیي خان و ضیاءالحق مقایسه 
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یم )خودگویي وخود خندي ، عجب مردهنرمندي( كنید، پس صرف بخاطراینكه خود صمدازهر میخواهد چنین باشد باید بگوئ

اینكه ازكتاب عبدالصمدغوث مثال مي آوردكه گویا غوث نوشته بودكه میوندوال كودتامیكرد باید اضافه كنم كه صمدغوث 
 مغزي نداشت كه باآن فكر كند نوكرخاني بودكه پس خورده هاي داودخان ووحیدعبدهللا را پس میداد.

مردمان فهمیده  ۀدمالقات داودخان وبرژنف ودرشت گویي داودخان بمقابل برژنف سبب خنده ومضحكاودر مور ۀچنانچه نوشت
میشوداما بدبختانه آدمهاي هم پیدامیشودكه آن ادعاهارا قبول وبه آن مباهات میكنند ودیگراینكه صمدغوث از تیپ هاي سخن 

حال بیائیم به سومین وآخرین ادعاي صمد ازهر  كه حتي صمد ازهر  و وزارت داخله هم ازآن بي خبر است بهمه میزند
درمورد مرگ میوندوال كه قتل است یا خودكشي بپردازیم ، واضحاً كه صمد از هر تالش بیهوده ودیوانه وار داردكه این 

 مورد راهم كه به او ارتباط مستقیم دارد بهرنوعي كه باشدردنماید وبنفع خودبه انجام برساند .
توسط قدیرنورستاني ازخانه برداشته شدم ) شایدحقیقت این باشد كه اصالً  5۲میزان سال  9صبح روز  صمدازهر مینویسد كه

، میوندوال  5۲میزان  8درخانه پیاده شده ( ودر راه از خودكشي میوندوال برایم گفت . مامیدانیم كه در روز قبل ازآن یعني 
 ۀكه توسط آمر محبس آنزمان بنام عیسي نورزادكه خسربر مرحوم طي لست طوالني اشیا موردضرورت خودرا از خانه اش

میزان در حدود عصر روز برایش درمحبس تسلیم داده شده بود ، اشیاي  8قدیرنورستاني هم میشد خواسته بودوهمان روز 
مهرین موردضرورت میوندوال طوري خواسته شده بود كه حكایت از اقامت درازمدت را در زندان داشت . همانطور كه آقاي 

 هم برداشت صحیح فرموده بودند .
میزان است كه  8/9غوث الدین فایق نشان میدهدكه شب  ۀپیرهن وتنبان پاك فرستادگي ازخانه را هم بتن كرده بود، زیرانوشت

روز گذشته در زیر شكنجه ها وزیرپاي ضابطان لگدمال شدن ها،  9میوندوال لباس پاك وطني برتن ودریشي اوكه در طي 
 اطاق خالي وخاك ُپر خفتن به چركي مبدل شده بود ، امشب دیگردرتن او نیست سخنان نشر بروي 
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پاچاگل وفادار ودیدار او از جریان تحقیق میوندوال وتذكر او از چركین بودن پیرهن سفید میوندوال ادعاي ماراثابت  ۀشد
بیجان میوندوال درفرداشب آن  بالباس وطني دیده میشود و اینكه فایق میگوید باسوال از میوندوال در مورد  میسازد وجسد

رفتار مستنطقین او اظهار رضایت كرد میرساندكه میوندوال درین شب آخر به زعم خودش تحقیقات را خاتمه یافته تلقي كرده 
ان را جلب نماید . سپس صمدازهر مینویسد از قدیرخان پرسیدم آیا وصرف با اظهار رضایت خواسته حداقل ترحم این نامرد

خواند من فكر میكنم اگر  هئیات طبي وحتي ژورنالستان را فرستاده اید وقدیر نورستاني باشدت وغضب حضورآنهارا بي لزوم
ن سراسیمه میباشندعكس العمل كه از قاتالن موجود است آنهاچو ۀگنهكار نیستید نباید قدیرنورستاني غضبناك باشد زیرا باتجرب

عصبي ازخود بروزمیدهند. ورنه اگر واقعاً میوندوال خودكشي كرده میبود، آسانترین راه بردن هرنوع شاهدي چه داكتر طب 
 ۀخودكشي خودش سحن میگوید ودر آتیه هیچگونه تبصر ۀمستقل چه عكاس و خبرنگارآزاد و ازین قبیل مي بودزیرا صحن

یتواند زیرا تمام شاهدین مشاهدات عیني خودرا مبني برخودكشي ، شرایط خودكشي ، وسایل منفي صورت گرفته نم
خودكشي،نوعیت خودكشي را ثبت میكنند وخودشان ودیگران را قناعت میدهند درحالیكه شمایان بزعم خودتان چند نفر خودي 

 زآنكه بگویندبلي قربان او خودكشي كرده است .را فرستاده وآنها هم از ترس دستگاه جنایتكار شما چه میتوانند بنویسند؟ ج
وجز چندقطعه عكس از جسدبیجان اورا كه بروي زمین افتاده بحیث شاهد مدعاي خود براي ما، وحتي به سفارت هاي خارجي 

خص نشان میدادند من از صمدازهر میپرسم كه آیاتو بحیث مدعي پولیس تعلیم دیده این نوع مشاهده ونتیجه گیري ازخودكشي ش

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 8 له :د پاڼو شمیره

 an.degerm-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

 

بین المللي را كافي دانسته اي كه باالخره نتیجه گیري میكني كه حتماً  ۀمهمي چون صدراعظم سابق ومشهورافغانستان به سوی
نفریعني صدیق واحدي وردك ، پاچاسرباز وعیسي  3میزان  9اوخودكشي كرده است ؟ واین را هم میداني كه درشام روز 

 نورزاد دروالیت 
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چارپائي ومرگ اورا به ۀخودراباز وازخودكشي میوندوال درپای ۀكابل خانم میوندوال را احضار وباالخره پاچاسرباز دهن درید

چارپائي بافغان وفریاداز عیسي نورزادپرسیدكه ترا بخداسوگند،  ۀخانمش اطالع داد وخانم میوندوال بدون وقفه باشنیدن كلم
مابراي میوندوال چپركت قاتكي نخواستي ؟ پس این چارپائي ازكجاشد وعیسي نورزاد باسربزیري  ۀدت دیروز عصر درخانخو

ثبت شده اش میگوید : وقتي بحیث سرماموروالیت كابل  ۀتمام میگوید بلي . صدیق واحدي وردك به داودملكیارطي مصاحب
ا در پهلو ودر امتدادچارپائي كه روي چهارپایش قرار داشت یافتم بغرض دیدن جسدبه محبس دهمزنگ رفتم جسد میوندوال ر

 چون ارتفاع چارپائي كمتر ازنیم متر بودوآن هم دور ازكلكین قرار داشت .
خودكشي ازكلكین از واحدي میپرسد او میگوید  ۀفي الفور درك نمودم كه اینگونه خودكشي امكان ندارد، وقتي داودملكیار دربار

بودم چنین چیزي مطرح نبودوهمانطوریكه بمن گفته شده بودبه خانم میوندوال در شام آنروز ابالغ كردم . تاوقتي من آنجا
صدیق واحدي بصورت قطعي خودكشي میوندوال را ردمیكند وآنرا قتل توسط پرچمیان میداند . وهم بیاد داریم كه در اخبار 

از كمربند ونكتایي نام بردند ، زیرا قراریكه بعداً پس از  صرف، روزهاي اول چگونگي خفه شدن میوندوال را ذكر نكردند
چارپائي خودكشي  ۀچارپائي كسي سوال نماید كه چگونه كسي درپای ۀخودمبني برگرفتن نام پای ۀفهمیدن غلطي فاحش اولی

ودهم ازآن بي میتواند؟ موضوع كلكین اطاق را بمیان آوردند كه حتي پولیس تعلیم یافته صدیق واحدي وموظف درآن صبح ز
میزان الي شام همان روز صحنه سازي هاي صورت گرفته  9اطالع است . پس به این نتیجه میرسیم كه  درجریان همان روز 

 كه سبب گفتار ضدونقیض توسط پولیسان گشته وازهمان روزهاي اول مردم ادعاي خودكشي را باطل پنداشتند . 
 ندوال كه جسد او هم دیده میشددر یك مهم  دیگر اینكه در عكس هاي اطاق میو ۀونكت
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جاكمربندباالپوش خواب در طول مكمل ودرعكس دیگركمربندبریده شده ونیم است درحالیكه جسدبي جان میوندوال درعكس 

 دیده میشود چه كسي كمربند را بریده است ؟ 
اعضاي امنیتي  ۀدلیل این بي احتیاطي غرور جاهالندیدارش باقدیر نورستاني ودیدن دوسیه وعكسها(  داود ملكیاردر ۀ) نوشت

 حكومت تازه كاربودكه حیات وممات كسي براي شان مهم نبود وازبازخواست باكي نداشتند . 
 عبدالقدیر و آنها ه نام یكي ازسال  حبس پدرم  به  كمك یكي دو عسكر ژاندارم ك 5دیگري  بیادم آمد اینكه من در طول  ۀنكت

جدید رفته ام  ۀمقامات به اطاق هاي مختلف پدرم در قلع ۀباربدون اجاز 3من حیثیت برادري پیداكرده بود با از میمنه بود و
سانتي متربلندترقدم میگذاشت تادرسطح اطاق  3۰درهر اطاق وقتي كسي داخل اطاق میشدباید از سطح لخك دروازه حداقل 

اطاق هم ازسطح اطاق ازیك ونیم متر  بلندنبود، كه من آنرا درهمان وقت بهمین سبب اندازه گیري كرده  ۀپنجربرسدودرآنوقت 
 بودم ، پس چطوریك آدم بلند قد مثل میوندوال بتوانددر پنچره خود را آویزان نماید كه از قد بلند او بمراتب  كوتاه ترباباشد ؟ 

شته باشد؟ زیرامیوندوال شخص بسیاربلندهمت و صاحب اعتمادبه نفس بسیار باال وبا دیگراینكه میوندوال به چه دلیل خودرا ك
 ۀاخالق به تمام معني بود. در مریضي هاي ممتدوبسیارخطرناك در تعقیبات شدید حكومت از زمان اعتمادي تا ایندم روحی

ه میوندوال شخص بسیار فهمیده ، متفكر بسیار بلند داشت. خودكشي كارآدم هاي ضعیف واكثراً مریضان روحي میباشد درحالیك
وبامنطق بود كه این خصایل نمیتواند باكسیكه خودرا میكشدتطبیق كند زیرا سوال شود به چه دلیل ؟ اینكه صمد ازهر بازهم 
درآخر زهر خودرا خواسته براي بدنامي میوندوال بریزد وعقده هاي پرچمي گري خودش راافشاء ساخته وگفته كه شایداز 

بودن ، باز این میرساند كه چنین اشخاص چقدرابله هستندكه فرمایشات دیكته شدگي وآموخته گي را از  CIA  افشاي رازترس 
 براي بدنام ساختن عناصر مخالف خود  شان كه دراصل عناصر ملي وخدمت گاران  صادق ، مردمان  KGBاستادان 

                                                   ۲۰ 
 

دروغ علیه میوندوال درین مورد بودند، درتمام مظاهره  ۀومملكت خودشان میباشند اشاعه میدهند، پرچمي هااصالً سبب اشاع
درحالیكه ارتباط نوكري واربابي  میكرد CIAها ومیتنگ ها این تنها وتنها گروپ پرچم بودكه میوندوال را متهم به ارتباد با 

را  CIAرت به اثبات ندارد اما این پرچمي ها بودندكه ازهمان تاریخ تاامروز لفظ ضرو KGBومعاش خوري گروپ پرچم به 
از زبان نیانداخته اند . نمیدانم اگر هركسي دیگري بجزپرچم چنین ادعاي را بكندشاید بگویي كه چون شنیده اندلذا به غلط چنین 

اسم هوتكي از امریكا جعل كرده به كابل  ادعامیكنند اما پرچمي كه خودش موضوع رااز طریق شخص مجهول الهویت به
را باهوتكي به نشرسپرده بودكه درآن هوتكي ادعاكرده بودكه دلیل عدم  ۀمصاحب« رامپارتس»محلي  ۀمنتشركردند. چون نشری

نپذیرفته است وهم عالوه كرده بودكه اكثرآنهائیكه  را براي عضویت  CIAتمدید ویزه اش درامریكااین است كه دعوت 
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جذب شده اند وبعضاً تاسطح كابینه هم درافغانستان رسیده اند ، لذا میوندوال كه نه  CIA یكاتحصیل كرده اند دردرامر
هوتكي یاد شده است توسط پرچمي ها خاصتاً میراكبرخیبر  ۀدرامریكاتحصیل كرده ونه نامي از او یامقام صدارت درمصاحب

شوراي ملي به سواالت  ۀآنكه درین مورد در جلس وجود با گرفت وكه كینه توزي اش دالیل قدیمي داشت مورد تهمت قرار
قانع كننده داد ولي پرچمیان بدون انقطاع از بي اطالعي بعضي مردم استفاده كرده به اتهام ناجوانمردانه  جواب قاطع و وكال

 خودشان ازین عیب كالن اقالً  ادامه دادند عجیب است آنانیكه میوندوال را  متهم به ارتباط با یك كشور خارجي میكردند باید
انسانیت است  حیا، اخالق ، مردانگي و مبرا باشند ، اماچون پرچمي بودن یك خصلت است وآن خصلت عدم دارا بودن شرم و

برعكس دیگران بي گناه را بدان عمل محكوم كنند  چشم پوشي و تمام اعمال خود كه از لذا به آساني ازین ها برمي آید
 ین صفات مذموم را دارا نیستند .درحالیكه دیگران هیچكدام ا
را از بین ببرید ؟ یك تلفون عادي از  میتوانستیدبه این آساني او شما ایا نفر امریكا میبود و CIAاگر واقعاً میوندوال اجنت  

 طرف یك  نفر دپلومات امریكائي به سردارنعیم خان  یا 
                                                   ۲1 

را گم كنند اگر راستي میوندوال نفر امریكا میبود آیا امكان داشت نفر به آن  پاي خود دست و كه آنها عبدهللا كافي بودبه وحید
دست بدهد ؟ امروز تمام دستگاه قضائي وحقوق بشري افغانستان باتمام  شهرت ، محبوبیت ومقبولیت عام را امریكابه آساني از

قصاب درجه یك یعني  شدگان زمان تره كي ، امین وببرك ونجیب ، جرأت نداردهزار نفري ازفامیل هاي كشته  عرایض ده ها
 و حمایت میكند .ا هنوز هم روسیه از میخورد و مربا و اسدهللا سروري را بقدراُف بگویند زیرا مربي دارد

ن خداست ، خارجي ومیدانیم كه یار بیكسا بي یار بیكس و افغانستان بود ۀواقعي مردم بیچار پس میدانیم كه میوندوال فرزند
یك شب توسط دست پرورده هاي  داودخان اعوان وانصارش چگونه در و خلق چگونه رسواي عالم شدند دیدیم كه پرچم و

 خودش به خاك وخون غلطیدند ) جزاي عمل حق است ( .
كه  نبود ۀمرحل در فكرمیكنم هنوز كودتا»درینجاباید یك كمي به عقب برگشته این اعتراف صمدازهر را ذكر كنم كه مینویسد : 

 تر است كه زود بهتر وبعداً مینویسد كه براي جلوگیري از سقوط حكومت وكامیابي كودتا« بشود كسي رابه جرم آن گرفت 
از نگاه قضائي نباید جرم  پس باسوال از صمد ازهر بحیث مدعي پولیس تعلیم یافته آیا حركت خنثي ساخته شود . و اقدام شود
بفرض  یا و صورتیكه كسي صرف به فكر خودگشتانده باشد مجازات شود ، دركسي  تا را طي كرده باشد خود ۀگان 3مراحل 

كه  پرچمیان نبودید كه شمایان كردید؟ این شما بمقابل شان چنین رویه شود باید هم صحبت كرده باشند نفري با محال كه چند
 رمایشي كه ازنظامي ف ۀنفر در اول خواستار بودید؟ محمد عثمان خان دگروال از اعضاي محكم 14براي  حكم اعدام را

كه اینها  گفته بود جریانات محكمه به كاكایم پنهاني خبرمیآورد و گاهگاهي از بود رفقاي كاكایم دگروال عبدالصبورملكیار
شان نبي فراهي  نفر دارند بشمول جنرال عبدالسالم ملكیار كه اسماي دو زیادي حكم اعدام تقاضا ۀكه براي عد پرچمیان هستند

میوندوال است وهم مستنطق و هم درمحكمه  ۀه ، نبي عظیمي خاین هم شخص گرفتاركنندونبي عظیمي است كه بیادم ماند
 به حكم اعدام اصرار  نشسته و

                                                   ۲۲  
 

ملكیار همین نبي عظیمي بعضي شبها در محبس دهمزنگ هم  مصاحبه اش با داود در دارد. مطابق گفتار عیسي نورزاد
نفر قاتلین میوندوال شهیدباشند، طبعاً اشتراك مستقیم این آدمكش خاین  3حضور میافت وامكان داردنبي عظیمي نفر دوم از 

 دیگر اعدام مرستیال شهید و داریم شاید در موسي شفیق بخاطر بالفطره )نبي عطیمي( را درحین اجراي اعدام شهید محمد
 آن مظلومان انجام داده باشد . ۀرا درسین ي اولین فیرهاداود همین نبي عظیم ۀمحكومین به اعدام در دور

 
ارج گذاشته ادامه میدهم كه  دیگر با تأئید نظریه هاي مدققانه وزحمات خستگي ناپذیر جناب محترم آقاي مهرین یكبار درآخر

این  نخواستند ن دیگرشركاي قتل میوندوال شهید بعدازختم تحقیقات وگرفتن حداقل جواب دلخواه شا ۀجنایتكاران بعدازآن قصد
كدام مرجع حقوقي و بشري بین  یا و دنیاي آزاد ۀجریان محكم در یا براي شان رسوایي بار آید و تحقیقات ادامه پیداكند و

بر رسوایي  كه هرچه زودتر او را سربه نیست كرده رسوایي داخلي را المللي خواهان اشتراك درمحكمه شوند لذا آسانتر دیدند
را محكم  به اطاق او داخل شده دست وپاي او 135۲میزان سال  8/9نفرآدمكش در شب  3توسط بین المللي ترجیح دادندو

گلوي آن مظلوم تاریخ وطن را فشرده  ازهر آدمكش كه خودش درعالم مستي شراب هم اعتراف كرده آنقدر صمد گرفته و
وري داود خان گردید و  این را هم تاجان شریقش از تن جدا و لعنت ابدي نصیب صمد ازهر ، دستیارانش و هم حكومت دیكتات

تمام مظلومان از پا نه نشسته ، صداي  ۀشد همه مي دانند كه فرزندان حقیقي و صادق وطن  براي احقاق حقوق پایمال
كرد تا  خواهند جهاني حاضر ۀمحاكم مسببان باقي مانده را به میز و رسانید مظلومیت خودرا بگوش قضاوت جهاني خواهند

 ر او غش باشد .                     سیاه روي شود هركه د
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