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  ۱۱/۱۲/۲۰۱۵                                                                      م.داود ملکیار                 
 

 رد اتهامات و شرح واقعیت ها
 قسمت اول

 تحلیل راپور های سفارت امریکا

در ارتباط به اسناد و راپور های منتشره توسط محترم فواد ارسال و تبصره های بعدی محترمه خانم ماللی نظام 
فواد ارسال در آن مورد، باید اضافه کنم که اینجانب نیز با نکات نظر آن دو محترم در تبصره های اخیر و محترم 

شان در کلکینچۀ نظر سنجی، موافق استم که نشر اسناد و راپور ها از هر منبع و مرجعی که باشد، برای محققین 
ازد تا با دقت و پشتکار، سره را از ناسره تمیز قابل استفاده بوده میتواند و در اکثر موارد امکان آنرا میسر میس

کرده و تصویر دقیق تر برای آیندگان بجا بگذارند. لذا این زحمات آقای ارسال را که برای ترجمه و نشر آن بر 
خود متحمل می شوند، به هیچ صورت خالی از مفاد نمیدانم، با وجود آنکه ممکن است این راپور ها بسیار دقیق 

 شند و یا کامالً بر خواسته از افواه و آوازه باشند.و معتبر نبا
ولی دیده میشود که بعضی ها بیش از حد و اندازه، باالی اهمیت اوراق منتشره از منابع خارجی مکث و تأکید 
نموده و بدون توجه به باریکی های راپورها، که بعضاً بیانگر عقیده و نظر راپور نویس و برگرفته از افواهات 

 ست، آنرا به حیث دالیل ثبوت مدعای خویش مورد استفاده قرار میدهند.محیطی ا
طور مثال همین سند یا راپور "سی آی ای" را که به ارتباط قتل شهید میوندوال نوشته شده بود و اخیرا محترم 

ی ع انترنتارسال آنرا ترجمه و نشر نموده اند، حدود دو یا سه سال قبل برادرم محترم عبید ملکیار از کدام منب
بدست آورده و به اختیار من قرار داده بود، ولی به خاطر چندین اشتباه واضح درین راپور که بیشتر به نقل آوازه 

 و افواهات شباهت داشت، اهمیتی چندانی به آن قائل نشده بودم، زیرا:
وندوال، طی چهل و دو سال با تحقیقات دامنه داری که من )داؤد ملکیار( در مورد قضیۀ اتهام کودتا بر مرحوم می

گذشته داشته ام و در جریان آن، با صد ها منبع معتبر و غیر معتبر تماس و گفتگو نموده ام، و هم به دلیل 
ارتباطات خانوادگی، در درون این قضیه زندگی کرده ام، میتوانم بدون گزافه گویی ادعا نمایم که اگر در هیچ 

درین قضیه تخصص دارم و مانند یک "سکالر"، با دقت، تحقیق و تجسس رشتۀ دیگر تخصص نداشته باشم، اقالً 
، به عالقه مندان ینموده و در نتیجۀ آن، تصویر دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت را، بهتر از هر هموطن دیگر

 در مورد همین راپور اخیر که توسط محترم ارسال، ترجمه و نشر و محققین آفاقی کشور پیشکش کرده میتوانم.
 ۲۶گردیده است، میتوان گفت که اگر پیش داوری ها را کنار نه گذارم و نظر منفی خود را که در مورد کودتای 

سرطان و عواقب ناگوار آن داشته و دارم، در تعبیر و برداشت از این راپور دخیل سازم، مسلماً بر لت و کوب 
کشیده شدن هشت ناخن مرحوم میوندوال و  مرحوم خان محمد خان به امر داؤد خان و در حضور داؤد خان، یا

 یا قتل میوندوال به اثر ضربات غوث الدین فایق، به اساس همین راپور برعلیه رژیم داؤد خان باید استناد نمایم.
ولی شرط انصاف نخواهد بود که فهمیده و دانسته، بر راپور نادرست، ولو بر علیه دشمن ما باشد، صحه بگذاریم، 

یت که مخالف عقیدتی خود را بد نام و لکه دار نمائیم، زیرا نه چنین تربیتی شده ام و نه به چنین با این قصد و ن
 سخافت تن خواهم داد.

با قاطعیت میتوانم بگویم که  ن قضیه که فوقاً به آن اشاره شد،به اساس همان تجارب و تحقیقات دامنه دارم دری
لت و کوب نشده است، ثانیاً، هشت ناخن مرحوم میوندوال  اوالً، مرحوم خان محمد خان در حضور داؤد خان،

 کشیده نشده بود، و ثالثاً، مرحوم میوندوال با ضربات غوث الدین فایق، به قتل نرسیده است.
حاال چگونه میتوان به راپوریکه سه قسمت عمدۀ آن، خصوصاً همان سه قسمت که با عبارات قاطعانه تر بیان 

از آن گذشته، تعجب آور تر اینکه، ؟ ت و واهی نوشته شده است، عقیده و اعتماد کرد؟شده، و تا این حد، نادرس
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ذهنیت بسیار قوی وجود دارد که میوندوال در یک پالن کودتای چگونه میتوان عبارات آخری را که میگوید: " 
ر و با توجه به ذک "ضد کودتا دخیل بوده و با عجله این کار را با کمک افرادی در حکومت پاکستان انجام میداد

که حاکی و نمایانگرعقیده و طرز دید شخص یا اشخاص است، چنین تعبیری کنیم که گویا به "ذهنیت" کلمۀ 
 حقیقتی از یک منبع معتبر دست یافته ایم؟؟

با توجه به تاریخ، دیده میشود که این راپور سه روز بعد از قتل میوندوال یعنی سیزده روز بعد از توقیف شان 
نوشته شده است و همه آگاهان میدانند که از همان روز اول گرفتاری متهمین، که هنوز تحقیقات مقدماتی شروع 

گردیدند و محض برای عوامفریبی و تحریک  نشده بود، از طریق رسانه های دولتی به حیث خائینین ملی یاد
ذهنیت عامه، نام پاکستان را در تبلیغات رادیویی و مطبوعاتی، تا سه و نیم سال دیگر، بصورت متواتر بکار 

 )این اتهامات بی بنیاد تا نزدیک شدن مناسبات سیاسی داؤد خان با پاکستان ادامه داشت(.بردند. 
و دروغین دولت، که حلقه های نزدیک با آن نیز آنرا باور کرده بودند، چه  با در نظر داشت این تبلیغات شدید

انتظاری از کاتب سفارت میتوان داشت، که برای حالل کردن معاش باید هفته وار، به استناد مطبوعات کابل و 
نیده ات و شرادیوی سرکاری و یا شاید از تماس با دوستان یا مدعوین افغانی در ضیافت های آن سفارت که افواه

گی های روزمره را به اطالع شان میرسانیدند، راپوری بهتر از آنچه می بینیم، تهیه نمایند؟ البته به هیچ وجه 
انتظاری بیشتر ازین نمیتوان داشت و نیز باید حدس زد که خطوط حذف شده با خط درشت سیاه درین راپور، 

ا به خوبی میتوان از روی نواقص و اشتباهات این نوع راپور ممکن نام افراد یا منبع افواهات بدست آمده باشد، ام
 ها، به ضعف و سطحی بودن آن هم معتقد گردید.

برای رد ادعای دخالت پاکستان، حتی داکتر حسن شرق، شخص دوم در نظام کودتایی و شخص با خبر از تمام 
ینان "با اطم( با صراحت میگوید که: اتهامات و تحقیقات، در مصاحبۀ ویدیویی ثبت شده اش با من )داؤد ملکیار

گفته میتوانم که میوندوال با هیچ کشوری خارجی بشمول پاکستان ارتباط نداشت، میوندوال یک شخصیت ملی 
ن به تأئید ای بود، ولی با این خاندان )شاهی( بشمول داؤد خان، مخالف بود و برای بر انداختن آن تالش میکرد".

 گری بیادم آمد که درین جا و درین ارتباط الزم به یاد آوری میدانم:گفتۀ داکتر شرق، حکایتی دی
بیاد دارم که ده سال قبل، حین مسافرتم به کابل، در یک مهمانی در والیت وردک دعوت شده بودم. در جملۀ 

وردک و محترم بازمحمد زرمتی سابق وکیل ولسی  -دیگر مهمانان، محترم نورمحمد دلیلی والی والیت میدان
گه نیز تشریف داشتند. آقای دلیلی بعد از معرفت با من در آن روز، دستم را گرفته و خواهش کرد که چند جر

دقیقه باهم قدم بزنیم. آقای دلیلی صحبتش را چنین آغاز کرد: "میخواهم یک خاطرۀ خود را برایت قصه کنم، در 
رمتی دیدنش رفتیم. بعد از احوال چند هفته قبل از گرفتاری میوندوال صاحب، با وکیل صاحب ز۱۳۵۲سال 

پرسی برایش گفتیم که متوجه شده اید و خبر دارید که شما تحت تعقیب استید و آوازه های توقیف از هر طرف 
شنیده میشود؟ میوندوال صاحب در جواب گفتند که بلی، چند هفته است که تعقیبات را بصورت بسیار علنی می 

ور نشسته اید و کاری نمیکنید؟ در جواب گفت: چه کاری کرده میتوانم؟ با بینم. از او پرسیدیم که چرا همینط
سردار نعیم خان دیده و جریان را برایش گفتم، او وعده کرد که موضوع را به رئیس دولت میرساند". آقای دلیلی 

ام حتمی کدبا تأثر ادامه داده گفت که: "ما برایش گفتیم که حیات شما در خطر است، پرچمی ها دشمن شماست، 
توطئه علیه تان جریان دارد و ما میتوانیم به شما کمک کنیم و شما را امشب یا فردا شب، در ظرف چند ساعت 
از مملکت بیرون ببریم. میوندوال پرسید: بیرون؟ مقصد شما کجاست؟ برایش گفتیم که به آسانی شما را به پاکستان 

حاضرم هر خطر را در وطنم قبول کنم ولی این بد نامی و میرسانیم. میوندوال بدون معطلی جواب داد که من 
ننگ رفتن به پاکستان را قبول کرده نمیتوانم". آقای دلیلی افسوس میخورد که مرحوم میوندوال، پیش بین چنین 

 بی رحمی ای در حق خویش نبود.
نیست که همان پرچمیان  حال با شواهد متعدد و شرح حال فوق، باید پرسیده شود که: آیا مغرضانه و بی شرمانه

و دوستان کودتایی شان، که سالها بر میوندوال اتهام سی آی ای می بستند و او را نفر امریکا مینامیدند، حال با 
پر رویی دور از تصور، به استناد راپور های سطحی و بی بنیاد سفارت امریکا، میوندوال را به پاکستان پیوند 

خبر نداشتند که معلومات شانرا بر بنیاد شنیده گی ها و نفر خود؟" کودتای " میزنند؟ آیا سی آی ای، از اقدام
افواهات، ترتیب و سرهم کرده و با کلمات "این ذهنیت موجود است"، راپوری غیر مؤثق به مرکز خود فرستاده 

؟؟ نمیخواست اند؟ اگر میوندوال نفر امریکا میبود، چرا برای مؤفقیت این "کودتا"، از آن مملکت مشوره و کمک
چرا امریکائیان را در تاریکی نگه میداشت تا روی حدس و گمان راپور بنویسند و برای نجات "دوست و نفر 
خود شان؟" از دست دژخیمان کودتایی و پرچمی جزئی ترین اقدامی نکنند و در مقابل قتل بی رحمانه اش، خم 
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و یا بی خبر، به ریش منطق خود میخندند و یا اینکه  به ابرو نیاورند؟؟؟ و بآلخره، این آقایان بد خواه، مغرض
 ؟؟!!به ریش سی آی ای و بی خبری امریکا از موضوع

 

آگاهان میدانند که توان انسانها برای درک مسائل مختلف و گاهی مغلق، مانند تعبیر و تفسیر راپور ها و اسناد 
راسیمه، و س مغرضانهبینیم که تنی چند،  سیاسی و تاریخی، یک سان و مساوی نیست. ولی با دریغ و تأسف می

با معلومات محدود، میخواهند ازین نوع راپور ها که بعضاً سه ثلث آن به ضرر نظام دلخواه و رهبر شان تمام 
ه تعبیر لسانی آنرا هم نداشت و تمسک می نمایند که حتی توان درک و ءمیشود، صرف به آن عبارت و کلمات اتکا

با بی خبری کامل از جزئیات قضیه و چگونگی تحقیقات و اتهامات، حکم خیانت ملی و اعدام را برای  . ایناناند
نمایند، و بعضاً آنرا کافی ندانسته و اعدام های بیشتر را  شخصیت های شناخته شدۀ ملی توصیه و صادر می

 برای تعداد بیشتر آرزو می نمایند.
ین، از متهم وشته، از جزئیات بیشتر و نحوۀ تحقیق و گرفتن اقراردوستان ارجمند، در قسمت های بعدی این ن

 د.نموآگاهی حاصل خواهند 
 

 پایان قسمت اول
 ادامه دارد
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