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قاسم باز یچند، با آقا یسخن  

باز! محترم آقای  

حاال که خود شما معترف میگردید و اقرار " که: اخیراً در دریچۀ نظر سنجی مرا مخاطب قرار داده نوشتید شما 
اساس، شروع کردید به محکوم قای کاظم را هم در اختیار دارم". و بعد ازین عبارت بی میکنید که من صدای آ

که  در کجای نوشتۀ من این "اعتراف" و "اقرار" را پیدا کردیدمن در تعجب استم که کردن و مذمت اینجانب. 
 به اساس آن کسیشما نمی توانید بر اساس حدس خود، قضیه بسازید و بعد ؟  صدای آقای کاظم را در اختیار دارم

من به خاطر همینگونه نوشته های بی باکانه ، از احتیاط و انصاف کار بگیرید. اه لطفا" در نقل قولرا محکوم کنید. 
هام و شوم و در مقابل هرگونه اته و حمالت شخصی شما در گذشته تصمیم گرفته بودم که با شما داخل بحث ن

 کرده بودید. ولی درین اواخر از قلم شما در همین سایت خواندم که با خود وعده حمالت شخصی شما جواب نگویم
خود را در گیر نمی سازید و بر کسی حمله نمی کنید. من هم به  ،که ازین پس در دفاع و طرفداری از هیچ شخص

حاال درین فرصت، و  با اظهار امتنان جواب دادم.در فیسبوک، تعقیب همان وعدۀ تان، اظهار تسلیت دوستانۀ تانرا 
حسن نیت مؤقتی تان ادامه دهید و بدون تعمق و تأمل، شیوۀ که اگر به همان میکنم به شما دوستانه پیشنهاد 

در مقابل، سلسلۀ بحث احترام کارانه را  باز هم با احترام به نظر طرفممکن است در آنصورت  ،احساساتی نشوید
ً به "توضیح )در مورد ثبت  انه ارائه نمایم.ادامه داده و جواب مؤدبمسایل سیاسی و تاریخی  صدای دیگران لطفا

 آخر این نوشته مراجعه نمائید(.در  ضروری"
تماس  به چند نکته، در نوشتۀ اخیر تانصرف امروز  لیو ندارم،را من در حالیکه توانایی تغیر در کردار شما 

و هیچگونه مباحثۀ ی، با شما خدا حافظی کرده و مطابق تصمیم سابق خود، با شما گرفته و بعد از توضیحات مقتض
که به  و از بحث بر موضوعات ملی ، تا زمانیکه شما احترام طرف مقابل تانرا نگهداریدنخواهم کرد مناظره

به سبکی یاد  و خاصتاً اعضای محترم خانوادۀ طرف مقابل تانراخارج نه شوید ، سرنوشت همه ارتباط داشته است
)در حالیکه شرط افه میکنید. در پهلوی نام من اضهر بار طور مثال شما نام پدر مرحوم و قابل افتخار مرا . نکنید 

مخاطب قرار گیرم(. باید به نامی که خودم انتخاب کرده ام،  و اصول قبول شده، ایجاب میکند، احترام متقابل
 .  اضافه نکرده ام در پهلوی نام شمانام پدر مرحوم تانرا  ،تا به حالهمانطوریکه من 
دلخوشی چند تن ملکیار آشنای تان، چنان توجیه کنید، که ا را به خوبی میدانم که میخواهید برای گرچه منظور شم

ه پدر مرحومم نه ر بین ملکیار صاحبان فرق گذاشته اید. اما برای معلومات و خاطر جمعی تان باید گفته شود کد
بلکه در بین اعضای خانواده، بشمول بزرگانی چون مرحوم عبدهللا ملکیار، از چنان تنها در اجتماع افغانی، 

ناب نامه های بزگوار مرحوم جطور نمونه از محبوبیت و احترامی برخوردار بود که نظیر آن کمتر دیده شده است. 
ما موجود است، میتوان یاد نزد  نوشته شده ودر مدت اقامت شان در امریکا که در مرحومم عبدهللا ملکیار، عنوانی پ

"وجود مبارک تان نعمت بزرگی  "ما یکی روحیم اندر دو بدن"  وجود مبارک تان"  "ی کلمات وحاآور شد که 
که هر کدام،  بیانگر احترام و صمیمیت  و ده های دیگر"خداوند ما را بی وجود مبارک تان نگذارد" برای ماست"، 

ر من به پدر بوده و است. و نیز جناب بزرگوار ملکیار چندین بار در حضوبه پدر مرحومم بی نهایت آن بزرگوار 
نسب به شما و صداقت شما حسن نیت داشته، و داؤد خان "گفته است که مرحومم جنرال ملکیار، از قول داؤد خان 

مرستیال و بی باکی خان محمد  که در اثر مخالفت فسوس خورده و گفته استاچندین بار قضیۀ میوندوال د در مور
 تلف شدند".، یک تعداد اشخاص بی غرض و بی گناه نیز صدمه دیده و یا جمهوری در مقابل نظام

ا در یافته اید، پس چرا هنوز هم آن جرأت آنرا داشت که از داؤد خان بپرسد که اگر این حقیقت ر ا کی توان وام
ؤد خان در که آقای قاسم باز می نویسد که دا؟  و عجیب ترآنرا در زندان نگهداشته اید اشخاص بی غرض و بی گناه

متهمین را به یاور خود )برادر آقای قاسم باز( داده است.  اگر این افات اعتردوم ست ماه های آخر جمهوریت، ک
این و بی غرض" بیگناه "و بد بینی او در مقابل متهمین خان ادعا حقیقت داشته باشد، بخوبی معرف ذهنیت داؤد 
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اند. زیرا کست های صوتی ثبت شده در وزارت داخله، آنهم تحت شرایط غیر انسانی و بعد از قضیه بوده میتو
شکنجه های طاقت فرسا، که حتی اعضای کمیته مرکزی )حمید محتاط و پاچاگل وفادار(، قوماندان امنیۀ آنزمان 

ویدیویی و ه های ثبت شدۀ عیسی نورزاد )خسر برۀ قدیر نورستانی( در مصاحبدهمزنگ )پاچا سرباز( و زندان بان 
 ید باباغیر انسانی و غیر قانونی را تصدیق و توضیح نموده اند، های آن رفتار  ،بدون اکراه صوتی و با آرامش و

این کست های  و وزارت عدلیه قید و محفوظ باشند.در آرشیف محکمه مربوطه، تحریری  دیگر اقرار های اجباری
، بلکه نتیجۀ شکنجه ها و جنایات رژیم است که در آرشیف های کشور موسیقی نیست که دست به دست بگردند

تا محققین واقعی و روانشناسان انسان دوست، در آینده بتوانند تأثیر  برای ثبوت جنایات آندوره باید محفوظ باشد.
و سیاه کار  شکنجه و عذاب و برق دادن ها را در انسان ها مطالعه کرده و نتایج علمی خود را  ثبت تاریخ مظالم

 های رژیم های استبدادی نمایند. 
نزد رئیس دولت بوده که در روز های آخر و اقرار های اجباری،  ولی قرار ادعای آقای قاسم باز، این کست ها

در دست آقای قاسم باز قرار دارد. )تو خود حدیث  حیات نظام، آنرا به یاور خود )برادر آقای قاسم باز( داده و حاال
 ان ازین مجمل(.مفصل بخو

که میگویند:  کمیتۀ مرکزی( شنیدیم و خواندیمصحبت های پاچاگل وفادار و نامۀ عبدالحمید محتاط )اعضای ما در 
کدام روز مواجه خود ما شکنجه ها در وزارت داخله، با خود گفتیم که اگر با اینگونه شکنجه ها  )بعد از دیدن 

چشم دید خود را از  وقتی: )ای دیگر پاچاگل وفادار میگوید کهکرد(. و در جاقرار خواهیم ر های ناکرده شویم، به کا
و به او گفتم که با این نوع شکنجه من  خان رسانده یکی دو روز بعد به اطالع داؤد ،وزارت داخلهجریان تحقیق در 

هیم کرد، داؤد خان در بر خود تهمت خواهیم بست و هر آنچه از ما بخواهند، به آن اقرار خواو تو )داؤد خان( نیز 
لیت وزارت خانۀ مربوطه اش مصروف باشد و به کار تحقیق فت که بهتر است هرکس به کار و مسؤجواب گ

الزم به تذکر است که در هیچ نظام قانونمند، هیچ متهمی را نمی توان شکنجه تشبث نکند(. مداخله و وزارت داخله 
رگونه اقرار و شهادت بر علیه و یا فشار روحی وارد گردد، هکرد و حتی اگر باالی متهمی انگشت گذاشته شود 

اجازۀ ارائه همچو با کفایت و با اهلیت، هرگز ، در محکمۀ قانونی و عادالنه، بی ارزش خواهد بود و قاضی متهم
  صادر نخواهد کرد.  د را بر علیه متهم در محکمه،اسناد و شواه
ها" و طرز انتقال آن به  "کست سازیاقرار گرفتن ها و بعد به این  را مؤرخین و محققین صادقتوجۀ درین جا باید 

طرز در مورد  معطوف نمایم، تا با توجه به ادعاهای فوق الذکر،آقای قاسم باز، به و بآلخره رئیس دولت یاور 
ً نقش او در ،"مایکرومنجمنت"سیستم به در قضایا  اودخالت حکومت داری و زمامداری داؤد خان و   و خاصتا

از قضایای آن دوره بدست بیآورند، و نگذارند تا قضاوت تاریخ،  تصویری بهتریسرنوشت مظلومین این قضیه،  
   ناشنیده بماند. ،به خاک خفته صدای بیگناهانو  اسناد اجباری، رقم زده شود بامانند قضاوت محاکم استبدادی، 

 توضیح ضروری: 
صحبت های داکتر محمد حسن شرق، آقای عیسی نورزاد )آمر محبس(،  ناگفته نباید گذاشت که من )داؤد ملکیار( 

بعد از تعین  بلکه ،ثبت نکرده ام اپاچا سرباز قوماندان امنیۀ کابل و یک تعداد دیگر را بدو ن اجازه و بی خبر از آنه
های محترم  وقت مالقات به منزل آنان رفته ام و بعد از صرف چای و مهمان نوازی دوستانه، در حضور خانواده

شان، کمرۀ ویدیویی را باالی سه پایه گذاشته و به صحبت های چند ساعته پرداخته ام. صرف در مورد کسانیکه 
 و وساطتخارج از امریکا بوده اند، مانند آقای پاچاگل وفادار، آقای صمد ازهر،  و چند تن دیگر، بعد از تماس 

دیده، و در حالیکه آنان از ریسرچ و تجسس من درین قضیه گر وعدۀ مصاحبۀ تلیفونی فراهمما، دوستان مشترک 
و به  انجام داده ام. من در همان تاریخ موعود تلیفون زده و مصاحبه را بصورت بسیار خودمانیآگاه بوده اند، 

حفظ احترام و ادب، در مورد هیچ کدام این اشخاص، به مذمت شخصی نپرداخته ام، بلکه صرفاً در چوکات خاطر 
شان، تبصره و تحلیل صورت گرفته است. که این طرز رفتار و پیش آمد باید از هر هموطن بشمول آقای گفتار 

  قاسم باز انتظار برده شود. 
ً مثل آقای پاچاگل وفادار بخاطر پرگویی و مالمت کردن رفقای انقالبی اش، مورد شماطت آنها قرار  اینکه بعضا

، اسناد غیر قابل تردید در مورد چگونگی شکنجه ها و آگاهی داؤد خان، گرفته و ترسانیده شده که این افشاهات او
از آن تحقیقات غیر انسانی بدست مخالفین شان داده است، اظهار پشیمانی کرده و خواسته است به عقب برود و گفته 

ری،  بعد از یل کند، مسؤولیت آن بدوش خود او می باشد. چنانچه آقای وفادار در صحبت آخها را به ناگفته تبد
جوان معرفی یی خود، کمی نا پخش مصاحبه به من گفت که: )صحبت هایم همه حقیقت بود، ولی نزد رفقای کودتا
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که در آن اعمال یکدیگر شانرا برمال و یا مالمت کرده اند، به هیچ وجه خالف  لذا نشر آن مصاحبه هاشدم(. 
 موازین اجتماعی و مطبوعاتی نبوده است. 

با آگاهی و در کمال آرامش خاطر بیان م خود قضاوت می تواند که آیا نشر صحبت های این آقایان که خوانندۀ محتر
که عمری در وطن خدمت کردند و بآلخره بدست فاع، ی دو یا نشر صدای متهمین ب بوده است، کار نادرست شده

مانند متهمین در زیر زمینی های وزارت داخله، در نیمه شب های ماه رمضان، کمونستان پرچمی سپرده شدند تا 
برای انسان های ادن ها، از آنها اقرار گرفته شود؟؟ یقین دارم ، با زجر و لت و کوب و برق ددوران جوزف استالین

 ، جواب این سوال واضح و مبرهن است.بیداروجدان انصاف و با  با

ون کسان..................انصاف بده کدام یکی خون خوار تریمما خون رزان خوریم و تو خ  

 

 با تقدیم سالم مجدد.    داؤد ملکیار
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