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 به سلسلۀ تحقیقات 
 میوندوالهاشم  نهاد مرحوم در قضیۀ کودتای نام

 
و تحقیقی را که در زمان جمهوریت  ، کارشمال کلیفرنیا با مالقات تصادفی آقای عیسی نورزاد در 03اوایل دهه  در

 .ها برایم میسر نبود آغاز کردم ستیخان و بعداً در زمان کمون سردار محمد داؤد
محبس دهمزنگ بعد از توقیف مرحوم  نورستانی بود که به حیث آمر آقای عیسی نورزاد خسربره و معتمد قدیر

بعد از دیدار اول با آقای نورزاد . میوندوال موظف گردیده بود
چشم دید های او از زندان  قرار گذاشتیم که باز هم ببینیم و از

میوندوال و هاشم مرحوم  ۀندانیان، قضیدهمزنگ، وضع ز
بار دوم و سوم همراه با وسایل . داشت نمایمدیگران بشنوم و یاد

داشتیم و ای ثبت ویدیویی در منزل او مالقات های دوستانه 
 برایم فرصت مساعد شده بود تا از زبان شخص بسیار مهم که

ا ر یبسیار جالب نکات ،زمان بود دارای موقعیت حساس در آن
 . ثبت و یادداشت نمایم

 
هم با ذوات م ها طی چند سال دیگر توانستم  به تعقیب آن دیدار

 اعضای کمیته مرکزی ، چند تن ازداکتر حسن شرق ماننددیگر 
گل  شمول پاچاه د خان بؤداسردار محمد و وزرای کابینه 

وفادار، ضیا مجید، پولیس های ذیدخل و با خبر از قضیه مانند 
یق واحدی و نیز بعضی از اعضای هیأت پاچا سرباز و صد

تاً که وق شمول صمد ازهر، صحبت هایی داشته باشمه تحقیق ب
، تمام این قضیه هنوز الوه کنم که با وجود این تالش هاباید ع م. پرداخته ا از آن صحبت ها یفوقتاً به نشر قسمت های

ی روشن سابق بر زوایای تاریک قضیه زبیشتر ا ، اما جای شک نیست کههم صد در صد برایم روشن نشده است
یردار طور مثال نزد بسیاری از مردم و حتی در خانواده خود ما این طرز دید حاکم بود که شخص   ت.افگنده شده اس

ده ی خبر بو، عاملین شکنجه ها و بآلخره کشته شدن یک تعداد بیگناهان بیات آنئد خان ازین دسیسه و جزؤدامحمد 
ه شواهد حالیک در ، رچمی در تاریکی نگهداشته شده بودستان پی، فیض محمد و دیگر کمونشرقو توسط داکتر حسن 

ده خوان گل وفادار )پسر پاچا عبدالحمید محتاط و اظهارات ثبت شده ای ۀکند. خصوصاً نوشت را بیان می غیر از آن
 اعمال شکنجه ها به ما خبر می از چگونگی تحقیقات و ،د خانؤداداشتن سردار د خان( از اطالع ؤداسردار محمد 

ه بعد از س ، تهبینیم که در آخر آن تحقیقات و اقرار گرفتن های اجباری و محکمه های فرمایشی چند ساع می دهد و
یک  ۀمحکم میوندوال که حتی فرصت حضور درمحمد هاشم شمول ه د خان زیر حکم اعدام شش نفر بؤداسردار ماه 

 د خان با تحقیقؤداسردار محمد کند. به این ترتیب جای شک باقی نمی ماند که  می ءساعته را هم نیافته بود امضا
ر ، زیو به اساس آن کار کرد هانداشته است کار آنان مخالفت  ۀجنایت کار در وزارت داخله و نتیجگان ظالم و کنند

 . گذارد حکم اعدام ها صحه می
ن جا دری  ؟ در آن کودتای خیالی چه نقشی داشتمیوندوال محمد هاشم و یا اینکه  ؟ ینکه کودتایی در کار بود و یا نها

های ه هفته ها و ما و طرز جمع آوری اسناد و شواهدی که در خواهم با این مختصر به منابع ، بلکه میکنم بحث نمی
ه بلکه با مراجعه بآینده نشر خواهد شد اشاره و مکث نمایم، زیرا استناد ما تنها به اظهارات متهمین این قضیه نبوده 

اجمالی از  ، یک تصویروقت و اشخاص ذیدخل در آن قضیه در دولت آن رتبههارات و گفته های اشخاص بلند اظ
، قضاوت سالم تر در مورد ه داده تا در پرتو آنئطرز برخورد با متهمین را ارا روز و تصویر دقیق تر از اوضاع آن

، اینک یک منظومه تا تقدیم شواهد بعدی  .ن غیر وابسته میسر گرددبرای هموطنا دوره لین آنوکار کرد های مسؤ
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آن باالی متهمین  آمر شکنجه گران( سروده شده و هر کلمه و هر خطتوسط یکی از کالن های صمد ازهر )را که ای 
با احساس ، درین جا با دوستان ندوال بی رحمانه عملی گردیده استمیومحمد هاشم نهاد  کودتای نام ۀمظلوم در قضی

 د ملکیارؤباعرض حرمت. دا . سازم سایت وزین افغان جرمن آنالین شریک می
 

 گیخویـد" اگسا" رادیــنام جکـنـ در  خوردگی جـالد سیلی و بـود افتاده
 

 گیشکست دندان و رهـبی و کبود چشمان  تر شگفته ستمگر مشت زخمز  ها لب
 

 وردگیـخ سرانگشت و خونچکان انگشت  ذابـع و اشکنجه و ضربت و زیر فشار
 

 

 گیکشید نــاخـن و شکسته اـه رخسار  چوب ز زخم خندان ناصیه شکسته، بینی
 

 گیرسید رو و سر ویـم ده،ــدری کاال  خون میان غلتان و گردن درد ز ناالن
 

 شنیدگی نفرین و هـگون هـونـگ دشنام  پست کشان آدم ز رق،ـب ذابــع رـزی
 

 گیمرد جور و سانحه زارــه از بعد  پرست وطن کشان شکنجه تر سوی وان
 

 
 گیرست دامـاع هیبت و رگـم مـیـب از صادقیم باز سر که باش واهـگ اـم رـب

 

 گیدـنـب نوانـع هـب مـای نکرده مــسرخ " ستانیکمون" پیش که باش گواه ما بر
 

 گیزند مــــرس و ره مـیـتـداش زهـیـپاک  رو آب مـــدیـریـخ و یـگدـزن مـــدادی
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 بر زمینت میزند نادان دوست رد ــب یـدانا بلندت م    دشمن
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