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   ۲۰۱۲/ ۱۲/ ۲۲                                                                                             اریداؤود ملک 
   

 فدرال  سیبزرگ" و تماس پول یبازتاب کتاب "جفا
 

 از شیوع ویروس کرونا، و  ناشی  قیودات   با استفاده از فرصت و  گذشته   طوریکه دوستان اطالع دارند، طی چند ماه
اتهام    در مورد  سال گذشته  ۲۲و اسنادی را که طی    دست به کار شده و معلوماتتوصیۀ چند دوست دانشمند،    هم

و در ماه آگست امسال برای بار اول منتشر  تدوینبودم، به صورت یک کتاب جمع آوری نموده  میوندوال"   "کودتای
 نمودم.

بصورت    اً ( که اکثرمعتبر   حاوی اسناد دست اول از قول و زبان شاهدان عینی )تقریباً بیش از پنجاه شاهداین کتاب  
طی چند سال گذشته  مطالب  قسمت هایی از آن    اند، می باشد کهصوتی و یا تحریری( بدست آمده    ثبت شده )ویدیویی،

صورت زیاد تر آن اینک بهای  ، اما قسمت  ردیدهاز طریق سایت های انترنیتی و یا برنامه های تلویزیونی منتشرگ
خالف  گردید که  منتشر    ر اروپابرای بار اول دچاپ و به نام "جفای بزرگ"  صفحه    ۲۹۲مکمل با فصل های تازه در  

  نایاب گردید.و کتاب  ه تمام شددر ظرف یک و نیم ماه تمام نسخه ها انتظار نگارنده،  
در میان عالقه مندان کتاب یکی هم ادارۀ پولیس فدرال یکی از کشور های معتبر اروپا بود که از طریق هموطنان 

و به تعقیب    با من داخل تماس گردیده  یافتن شمارۀ تلیفون این نگارنده،مقیم اروپا از انتشار این کتاب آگاه شده و بعد از  
 در میان گذاشتند. با من آن موضوع را از طریق ایمیل نیز

که    ،ترجمه گرددو یا فرانسوی  یا آلمانی    ود تا این کتاب به زبان انگلیسیآنها اوالً از من خواستند تا اگر اجازه داده ش
 علت این عالقه مندی را پرسیدم. تشکر از توجۀ آنان،از بعد من با رضایت کامل با آن موافقه نمودم و 

رژیم های گذشته،  در ممالک مختلف اروپایی در جواب برایم گفته شد که یک تعداد از جنایت کاران و شکنجه گران  
بداد و شکنجه معرفی نموده و هویت اصلی و وظایف  مهاجر شده و با ادعا های دروغ و ساختگی، خود را قربانی است 

در ادامه گفتند اند.    شهروندی گردیده  حقوق  دایمی وصورت مؤفق به دریافت پناهندگی    قبلی شانرا پنهان کرده و بدین
صدر اعظم سابق افغانستان )میوندوال( است که از طرف افغان های    ز معروف ترین جنایات، قتل و شکنجۀیکی ا  که

ه،  مسؤلین و جنایت کاران آن قضیبرای تعقیب و پی گیری    ، امااطالع داده شدهبار ها  اروپا در بارۀ آن برای ما  مقیم  
در کتاب شما، به قدر کافی اسناد و شواهد درین مورد ارائه شده که    قرار شنیدگی  به اسناد و شواهد ضرورت است و

به محاکمه کشانده شوند و یا حد  این مجرمین  ورت امکان  تا در صممکن است برای کار ما بسیار مفید واقع گردد،  
 شان به حالت تعلیق قرار داده شده و از اروپا بیرون رانده شوند.  اقل، پناهندگی 

لذا از من خواهش کردند تا اسناد، شواهد و اظهارات ثبت شده را که در کتاب "جفای بزرگ" منتشر شده است، با  
ک نمایم.  و نیز عالوه کردند که برای اطمینان خاطر من، از طریق پولیس فدرال و در زمینه کم آنان شریک ساخته

ولی با وجود آنکه من با کمال     امریکا یعنی )اف بی آی( تماس خواهند گرفت تا من احساس امنیت و راحتی نمایم.
رۀ )اف بی آی( از  ادا  یکی از اعضاینمودم، حدود یک ماه پس از تماس آنها،  را  رضایت اظهار همکاری مستقیم  

خود و هم یاد آوری از تماس   جنوب کلیفرنیا با من تلیفونی تماس گرفته و بعد از معرفی مکمل خود و ادارۀ مربوط
از من تقاضا نمود که تا زمان رفع قیودات ناشی از ویروس کرونا، اگر موافقه نمایم تا از طریق    پولیس فدرال اروپا،

پولیس فدرال اروپا، در حضور اعضای )اف بی آی( صحبت و تبادل    ویدیو کنفرانس، از دفتر )اف بی آی( با دفتر 
  اروپا  فدرال ازپولیس    دو نفر اعضایز رفع مشکالت ناشی از کرونا، یک یا  اکه بعد    و نیز وعده کرد   نظر نمایم.

موافقۀ من، برای این  البته بعد از دریافت  که    صحبت خواهند نمود.با نگارنده  روی    آمده و در کلیفرنیا مستقیماً و رویا
 وقت تعین نمودند تا صحبت ها و همکاری آغاز گردد.  ویدیو کنفرانس،

ایالتی که    نام  ن تقاضا کرد تا فعالً از ذکر نام کشور اروپایی ودر ضمن باید عالوه نمایم که پولیس فدرال اروپا از م
 کدام خللی وارد نگردد.   برای پیش رفت کار شان  دفتر پولیس فدرال در آن جا موقعیت دارد، باید خود داری نمایم، تا  
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ندی کشور های  عالقه ماما دلیلی که سبب گشت این موضوع را با هموطنان در میان بگذارم، امیدواری من در مورد  
 یات بشری، ولو در کشور دور افتاده یی و پی گیری مظالم و جنا  داد خواهیعدالت پسند اروپایی می باشد که برای  

. اما بدبختانه در کشور و وقت گرانبهای شانرا صرف می نمایند  مانند افغانستان صورت گرفته باشد، تالش میکنند
از قتل ها و جنایات علنی، چشم پوشی صورت میگیرد و از عدالت  خود ما و در جلو چشم ملیون ها هموطن ما،  

  خبری نیست.  
هموطنان دلسوز و با احساس، چند تن از هموطنان ما اپ اول کتاب و عالقه مندی  که بعد از انتشار چقابل تذکر است  

که درین    ،تماس گردیدندکه مستقیماً در مورد شهادت مرحوم میوندوال معلومات دست اول داشتند، با نگارنده داخل  
قدیر نورستانی    توسطدر آن زمان  میان یکی جناب محترم توریالی بقایی )عکاس آمریت جنایی وزارت داخله( بود که  

 از جسد بی جان شهید میوندوال و اتاق زندان او، عکس برداری نماید.  مؤظف گریده بود تا
که با اجازۀ خود شان از طریق تلیفون  یگر اسناد و شواهد بود و متمم دارزنده بود اظهارات محترم بقایی بسیار مهم، 

ثبت و ضبط گردید و در چاپ دوم کتاب افزود گشت. همچنان یک فصل جدید که حاوی زندگی نامۀ مختصر و نامه  
کتاب  ها و دستنویس های شهید میوندوال می باشد، نیز در چاپ دوم کتاب عالوه شد که از نظر دوستان دانشمند، این  

 را غنای بیشتر بخشید.
گرانقدر جناب شبگیر پوالدیان، نویسندۀ توانا با استفاده ازین فرصت از شخصیت های فرهیخته مانند شاعر  نگارنده  

کتاب "جفای  به معرفی    جناب داؤد مومند، نویسنده و فرهنگی محترم جناب حیدر اختر، که با مقاالت مبسوط شان،
یجنابان دانشمند، محترم باهر فرملی، محترم پیکار، محترم داکتر فرید یونس، محترم بزرگ" پرداخته اند و از عال

کتاب را به معرفی گرفته اند، این  عباسی صاحب، و محترم  حبیب هوتکی که از طریق برنامه های تلویزیونی شان،  
 صمیمانه اظهار تشکر و قدردانی می نمایم. 

نسخه اخیراً در جنوب کلیفرنیا به چاپ رسید و چاپ سوم تا دو   ۳۰۰اب در  عالوه نمایم که چاپ دوم کتدر اخیر باید  
بصورت مجانی و یا به قیمت بسیار نازل، به دسترس هموطنان   نسخه در کابل به نشر می رسد که  ۵۰۰در  هفتۀ دیگر

 داده خواهد شد. قرار 
به این کتاب   (امازون)  ته های آینده از طریقعالقه مندان فعالً می توانند از طریق تماس مستقیم با نگارنده و یا در هف

 دسترسی پیدا نمایند. 
Title in English: (A Grand Injustice)   

 با تقدیم حرمت 
 داؤود ملکیار 

 کلیفرنیا، دسامبر سال
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