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 11/12/2015         داود ملکیار
 

 رد اتهامات و شرح واقعیت ها
 قسمت پنجم

 اعترافات اجباری، شهود کذایی و عواقب آن
 

 ادامۀ تحقیقات از زبان جنرال ملکیار:
توصیۀ غوث الدین فایق مبنی بر ارائۀ شواهد به عوض ادامۀ زجر و شکنجه، )به دنبال تحقیقات آن شب و 

مستنطقین گفتند که اگر خان محمد مرستیال را بیآوریم تا بر تو شهادت بدهد، آنوقت اقرار خواهی کرد؟ جواب 
همان بود که یکی دو روز بعد مرا برای دیدن  ..دادم که بسیار خوب است، لطفاً مرا با مرستیال روبرو سازید

وقتی داخل اطاق شدم، مرستیال را دیدم که نشسته و با کمپل خود را پیچانده  ،خان محمد خان مرستیال بردند
بود. تحقیقات از او شاید دو هفته قبل شروع شده و "اعتراف" از او گرفته شده بود. بعد از سالم از مرستیال 

ا قصد کدام اقدام ضد رژیم را داشتید؟ جواب داد: "بلی"، پرسیدم: چرا چنین قصدی داشتی؟؟ پرسیدم که آیا شم
جواب داد: "بخاطریکه اکثر وزیر های داؤد خان کمونیست بودند"، باز پرسیدم: آیا من ازین اقدام تو خبر داشتم 

وتر سرخ به خانۀ ما آمده ی؟؟ جواب داد: "بلی همان روزیکه با پسرت در میکه نام مرا نیز در لست داده 
بودی، برایت گفتم که برو به میوندوال بگو که تو سیاست را اداره کن و من اردو و عسکری را اداره میکنم"(. 
جنرال ملکیار میگوید که: )با شنیدن این گپ، کنترول اعصابم را از دست دادم و مرستیال را دشنام داده و گفتم: 

آن خودت استی، دیگران را چرا به نا حق شریک و هم فکرت قلمداد مکنی؟  اگر تو این قصد را داشتی، مسؤل
مرستیال رویش را به طرف هیأت تحقیق کرده و گفت: "من سالم خان را از پالن خود چیزی نگفته بودم، 
صرف به او گفتم که به میوندوال بگوید که او سیاست را اداره کند و من اردو را". درین موقع از مرستیال 

سرطان به دیدنت آمده بودم؟ در جواب گفت که "سه یا چهار روز  26سیدم که چند روز بعد از کودتای پر
بعد"(. جنرال ملکیار میگوید: )من هم هیأت تحقیق را مخاطب ساخته و گفتم: ببینید که این گفته های مرستیال 

پس سرطان اعالم شد،  26بعد از اول: اعضای کابینه دو یا سه هفته  ،به چند دلیل بی اساس و نادرست است
در روز سوم یا چهارم که من بدیدنش رفتم، هنوز کابینه اعالم نشده بود، پس چگونه مرستیال از وزیر های 

 کمونیست خبر داشت؟
دوم: میوندوال تا سه هفته بعد از کودتای سرطان در خارج کشور بود، چگونه بی خبر از او، با یک پیغام  

بر او بودم و نه مرا: من نه  اصالً از پالن خبر ندارد چنین احوالی را می فرستد؟؟ سومکه  گنگ، توسط کسی
خانه سامان او، یک جنرال من و یک جنرال مرستیال، آیا چگونه بدون جلب و جذب من، ادعا دارد که چنین 

هنوز  وی د کهبفرستشخصی احوال مهم و خطیر را توسط کسی که هنوز او را از پالن خود آگاه نساخته، به 
در وطن نیست؟؟ آیا ممکن است من نپرسم که منظور تان ازین پیام که " تو سیاست را اداره کن"، چیست و 
شما چه فکری در سر دارید؟؟ بعد ازین گفت و شنود، مرستیال رویش را طرف هیأت تحقیق کرده و گفت: "به 

ت آنرا من قبولدار استم و مرا مقصر همه حال، برادر ها! هیچکس مقصر نیست، هر چه میگوئید مسؤلی
 بدانید"(.

جنرال ملکیار نتیجۀ این رویا روی شدن با مرستیال را چنین توضیح میدهد: )بعد ازین اظهارات مرستیال و با 
وجود گفتار او، مبنی بر عدم اطالع من از هرگونه پالن و فعالیت ضد رژیم، هیأت تحقیق بازهم بر من فشار 

لذا بعد از دیدار با مرستیال یعنی در آخرین روز های  ،نحوی که شده، مرا در قضیه بپیچانندمیآورد تا به هر 
از من پرسیدند که نظرت را راجع به اظهارات مرستیال بنویس، من هم در جواب استعالم نوشتم که :  ،تحقیق

این ترتیب، بعد از نوشتن  "از گفتار مرستیال چنین معلوم میشود که کدام قصد و پالنی در سر داشته است". به
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نظر و بر داشتم از اظهارات مرستیال، تحقیقات من به پایان رسید و فکر کردم که بعد از تحمل زجر و شکنجه 
های زیاد، بی خبری ام از توطئۀ بر علیه رژیم، به اثبات رسید و بزودی آزاد خواهم شد. ولی دو ماه بعد وقتی 

، «یکی از مدعی العموم ها»ردند، و با وجود آنکه دگروال عثمان خان ب «یک ساعته»مرا برای محکمۀ عاجل 
گفت که مطابق اسناد و شواهد، عبدالسالم ملکیار درین قضیه داخل نبوده است، بآنهم به اثر پافشاری چند تن 

ی اعضای کمونیست محکمه، همان جمالت اخیر از تحقیقات مرا که بعد از دیدار با مرستیال نوشته بودم، برا
محکومیت من استفاده نمودند. بدین معنی که عبارت "از گفتار مرستیال معلوم می شود" را به دو ماه قبل برده 
و چنان تعبیر کردند که در دیدارم با مرستیال در منزل او، سه چهار روز بعد از کودتای سرطان، چنین تعبیر 

را به حیث یک صاحب منصب، ولو خانه نشین، و برداشتی از گفتارش داشته ام و باید این برداشت و گمانم 
باید به اطالع اولیای امور میرساندم، به عبارۀ دیگر، در حالیکه خودم درین پالن دخیل نبوده ام، اما نظر به 
تعبیر مستنطقین، چون گمان برده بودم، باید دولت را خبر میدادم، و چون اینکار را نکرده ام "مجرم" و قابل 

با وجود توضیحات مکرر و تأکید به تاریخ این نوشته که در جریان تحقیقات، در جواب  مجازات می باشم.
سوال هیأت تحقیق در مورد گفتار مرستیال بعد از رو برو شدن با او، نوشته شده است، اعضای کمونیست 

. البته فیصلۀ محکمه، بر ادعای باطل شان پا فشاری کرده و در همان فرصت کوتاه محکمه را به پایان رسانیدند
بعداً به من اعالم کردند. یعنی پنج سال زندان به "جرم؟" "اطالع  ،محکمه و محکومیت مرا به پنج سال زندان
 ندادن؟" چیزی که از آن اطالع نداشته ام(.

 

محترم دگروال مهرعلی زالل جریان رویا روی شدنش را با خان محمد خان مرستیال در صحبت ثبت شده اش 
اق من در زندان دهمزنگ داخل شدند، به دستها و طچنین حکایت میکند: )نصف شب به ا «ملکیار داؤد»با من 

پاهایم دستبند و زوالنه زدند، مرا از اطاق کشیده و بعد از چند دقیقه داخل اطاق مدیر محبس رساندند. غیر از 
مرستیال را که سرو وضعش بسیار مدیر محبس، سه نفر دیگر آنجا نشسته بودند. لحظاتی بعد، خان محمد خان 

خراب معلوم میشد داخل اطاق آوردند. یکی ازین سه نفر مستنطقین از مرستیال پرسید که آیا دگروال مهرعلی 
زالل را میشناسی و او را از پالن خود با خبر ساخته بودی؟ مرستیال در جواب گفت: "بلی او را می شناسم و 

یار کوتاه و فقط یکی دو جمله بود. همان سوال کننده از من پرسید که: "حاال به او هم گفتم". گفتار مرستیال بس
چه میگویی"؟؟ من مرستیال را مخاطب ساخته و گفتم که: من شما را دو بار دیدم، یکبار در روز اول کودتای 

دفعۀ اول سرطان در وزارت دفاع که شما مؤقتاً سرپرست بودید و دفعۀ دوم صرف چند روز قبل از توقیفم. در 
شما همه را به همکاری دولت تشویق میکردید و داؤد خان را بحیث میرویس خان ثانی یاد کردید. در دفعۀ دوم 

از اطرافیان داؤد خان اظهار تشویش کردید و گفتید که هرچه کوشش میکنید تا داؤد خان را ببینید و او را 
گذارند تا به داؤد خان برسید و به من هم توصیه  متوجه خطرات آینده بسازید، مؤفق نمی شوید و شما را نمی

کردید تا کوشش کنم به اعتبار آشنایی و همکاری سابق با داؤد خان، خود را به داؤد خان رسانده و از نفوذ و 
فعالیت های کمونستان به او اطالع داده و تشویش خود را با او در میان بگذارم و هم به من گفتید که اگر داؤد 

نان داد که متوجه احوال است و چارۀ کار را به موقع آن خواهد کرد، در آن صورت مسؤلیت ما فعالً خان اطمی
رفع و منتظر اقدامات داؤد خان می باشیم. ولی اگر طرفداری از کمونیست ها کرد و گپ های ما را رد کرد، 

ما و شما که از پول یتیم در آنصورت معلوم می شود که داؤد خان با کمونیست ها همدست است. در آنصورت 
تواند. به اساس همین بشویم تا جلو این خطر گرفته شده  ه ایو بیوه این مملکت تعلیم دیده ایم، باید در فکر چار

سنبله برای بار آخر مراجعه  29توصیۀ شما، من چند بار کوشش کردم داؤد خان را ببینم، حتی در صبح روز 
                     مین روز وقتی به دفترم رسیدم، توقیف شدم(.                                                                                     کردم ولی مؤفق نشدم و بعد از ظهر ه

دگروال صاحب زالل در ادامه میگوید: )بعد ازین توضیحات از مرستیال پرسیدم که چه وقت، در کدام دفعه و 
ه پالن خود به من گفتی؟ مرستیال خاموش ماند و در حالیکه او را از اطاق بیرون می بردند، در کجا، راجع ب

توقف کرده و به من گفت: "تشویش نداشته باش، من تمام جریان را به داؤد خان نوشته ام و گفته ام که هیچکس 
را از اطاق بیرون مقصر نیست و اگر کسی مقصر باشد آن شخص من استم" و بعد ازین گفتار مختصر، او 

بردند. روز بعد مرا برای تحقیق به وزارت داخله بردند و لت و کوب را آغاز کردند. فشار و اصرار بر آن 
پر  مپنج روز شکنجه و چوب خوردن را تحمل کردم، تختۀ پشت ؛بود تا بنویسم که از پالن مرستیال اطالع داشتم

 هیچ گرفتن قلم و نوشتن ، طوریکهندیده و آماس کرده بوداز زخم های خون چکان شده بود، دست هایم چنان پ
امکان نداشت. تحقیق مرا برای التیام زخم هایم به تعویق انداختند، اما بعد از آن چند روز، دیگر مرا برای 

 تحقیق نبردند و به این ترتیب مجبور به اقرار اجباری نشدم(. 
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ز شما نگرفتند، پس چه سندی برای محکومیت تان در از دگروال صاحب زالل پرسیدم: اگر اقرار اجباری ا
محکمه ارائه کردند؟ در جواب چنین میگوید: )حدود دو ماه بعد که زخم هایم کمی التیام یافته بود، باز هم در 
نیمۀ شب چند نفر داخل اطاق شده، اول سر و رویم را با خریطۀ سیاه پوشانده و دست ها و پاهایم را دستبند و 

بعدآً از اطاق خارج شده و در حویلی سوار موتر شدیم. در حالیکه پهلوی خود را دیده نمی  ؛دندزوالنه کر
توانستم، احساس کردم که چند نفر دیگر هم داخل موتر در پهلو و مقابلم نشسته اند. درحالیکه حق صحبت 

حدود نیم ساعت بعد موتر  کردن نداشتیم، موتر به راه افتاد. در راه فکر میکردم که شاید برای کشتن ببرند.
توقف کرد و ما را داخل یک عمارت برده و در اطاق های مختلف تقسیم کردند. من هیچگونه آمادگی ذهنی و 
تیاری برای محکمه و دفاع از خود نداشتم. بعد از صدا کردن نامم، کاله سیاه و روپوش را از سرم برداشته، 

 مرا داخل یک اطاق کالن ساختند.
همه در یک قطار نشسته بودند. در اول قطار، غالم فاروق خان سابق لوی درستیز، بعد از او درین اطاق 

عثمان خان، عبدالرحیم خان، غالم نبی فراهی، سرور نورستانی، نبی عظیمی، جگرن خلیل و دو نفر دیگر که 
گفت که: "خان محمد نام های شان بیادم نیست نشسته بودند. در آغاز غالم فاروق خان شروع به سخن کرده و 

بعد از  ،خان مرستیال شما را در جملۀ کسانی معرفی کرده که از قصد و پالن او علیه دولت اطالع داشته اید"
آن نبی فراهی گفت که: "شاید خود این شخص در فکر کودتا نبوده باشد، اما آمر او جنرال نذیر سراج او را 

ی گفت. وقتی نوبت به من رسید، به آنها گفتم که: این اتهام تحریک کرده باشد". نبی عظیمی هم مختصراً چیز
کامالً نا درست است، یگانه سند شما بر علیه من گفتار خان محمد خان مرستیال است، از روی شکنجه و 
زجری که در حق من صورت گرفته است، گفته میتوانم که اظهارات او نیز تحت همین شرایط جبر و فشار 

د در بارۀ چگونگی شکنجه ها، جریان تحقیق و دیدارم با خان محمد خان برایشان در صورت گرفته است. بع
ما به جریان تحقیق و شکنجه های شما کاری "چند دقیقه توضیحات دادم. یکی از آنها در جوابم گفت که: 

ما به  دارد،گونگی تحقیقات به ما ربطی نید، همین گپ ها را می زنید، چاینداریم، هر کدام تان که این جا می
 . "استناد اوراقی که هیأت تحقیق فرستاده، غور و فیصله میکنیم، شما فعالً بروید

به این ترتیب جریان محکمه بدون داشتن وکیل، در کمتر از یک ساعت خاتمه یافت و چند هفته بعد حکم محکه 
تا سال آخر رژیم داؤد خان، در  به من ابالغ شد که به پنج سال زندان محکوم شده بودم، و با این حکم ظالمانه،

 حال بیگناهی مطلق در زندان ماندم(.                                                             
دگر جنرال عبدالرزاق خان سابق قوماندان عمومی هوایی و مدافعۀ هوایی، در مصاحبۀ ثبت شدۀ ویدیویی با من 

گونه  هیچ)نذیر سراج در مورد شیوۀ تحقیق چنین میگوید:  محمد رالو هم در صحبتی با جن «داؤد ملکیار»
آخرین باری که میوندوال را دیده بودم، حدود یک و نیم سال قبل در موسم  ،سندی به مقابل ما ارائه نکردند

قاسم خان شریف برای قطعه بازی "برج" دعوت محمد زمستان در جالل آباد بود که در منزل سفیر صاحب 
مرا با اشخاصی که اکثراً نمی  ، بلکهیم. در جریان تحقیق با میوندوال و خان محمد خان رو برو نشدمشده بود

خودم را آنقدر زجر و شکنجه داده،  ،شناختم رو برو میساختند. شکنجه ها در طول مدت تحقیق دوام داشت
بسیار عادی بود که همه  ییمشت و لگد و چوب زدند و برق دادند که دو قبرغه ام شکست. دو و دشنام چیز ها

روزه نثار من می شد. اشخاصی را حاضر کرده و از من می پرسیدند که: "او را می شناسی؟"، میگفتم نی. 
بعد از شخص حاضر شده می پرسیدند که متهم را می شناسی؟ میگفت "بلی". این بلی گفتن شخص ناشناس 

لت و کوبم میکردند و مرا که عمری در اردو، تا بلند ترین  ،بالی جان من میشد. تکراراً با نا سزا های غلیظ
مقامات خدمت کرده بودم و حیثیتی در وطنم داشتم، باالیم فریاد میزدند که: "پدر لعنت! هنوز هم اقرار نمی 
کنی؟". این طرز بازجویی روز ها دوام کرد تا وقتیکه دیگر تاب و توان در من باقی نماند. گفتم من چیزی 

ام که اعتراف کنم، اگر شما می خواهید که چیزی بگویم تا ازین رنج و شکنجه خالص شوم، پس شما نکرده 
نوشتند و در ذیل آن خود شان بنویسید و من حاضرم که امضا کنم. در پایان کار، همۀ "گناهانم" را یک یک 

ده شدم و حاضر شدم مرگ را کردم. من به این کار مجبور گردانی ءندامت و پشیمانی را تذکر دادند و من امضا
 استقبال کنم تا ازین عذاب هر روزه رهایی یابم(.

 

یکی از شاهدان معروف، محمد اکرم پیلوت بود، که بعد از محکوم شدن به حبس دوام، در محبس دهمزنگ به 
علیه محبوسین دیگر از جریان تحقیقات چنین حکایت میکرد: )مرا بعد از انواع شکنجه ها، به حیث شاهد بر 

من هم شهادت دادم که در خانۀ میوندوال رفته بودیم و در بارۀ کودتا صحبت کرده بودیم.  ،میوندوال آماده کردند
درین وقت میوندوال از من پرسید که: "آغا بگوئید خانۀ من در کجاست؟ چند منزله است؟ لطفاً کمی نشانی خانه 
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افی هم برایم داده نشده بود، بعد از کمی چرت زدن گفتم که را بگوئید". من که خانه را ندیده بودم و معلومات ک
خانۀ شما در کارتۀ پروان موقعیت دارد. میوندوال به مستنطقین گفت که: "این شاهد شما چطور به خانۀ من 
آمده که موقعیت آنرا نمیداند؟" محمد اکرم پیلوت میگفت که: بعد ازین گفت و شنود، مستنطقین مرا از اطاق 

به میوندوال بگویم. به باید رده و بعد از یک لت و کوب، دو باره چیز های یاد دادند و فهماندند که بیرون ب
 مجرد داخل شدن به اطاق، میوندوال رویش را به طرف هیأت تحقیق کرده گفت که: "چرا همه را اذیت می

 ت او چه اهمیت ندارد"؟؟کنید؟ هر چیزی را که میخواهید با زور انجام میدهید، دیگر شهادت دروغ یا راس
 

مستنطقین پرچمی سعی ورزیده اند تا توسط ، «قوماندان هوایی بعد از کودتای سرطان»در مورد سید امیر 
"اعتراف" او، ارتباط امریکا را در قضیه و با میوندوال نشان بدهند، لذا در اعتراف اجباری او می شنویم که 
میگوید: "من بخاطری در قیام ضد رژیم داؤد خان داخل شدم که سفارت امریکا و میوندوال برایم دو هزار دالر 

ل هشتاد هزار افغانی را یک موتر والگا از سفارت شوروی خریداری نمودم و بقیه نزدم داده بود و از آن پو
 موجود است". 

همان سفارت امریکا که در »بوده است. مسخره د که "اعترافات" تا چه حد نمحترم متوجه می شو گانخوانند
کمک پاکستان کودتا کند، درین راپور سری و پر از اشتباه شان، به مرکز نوشته بود که میوندوال میخواست به 

 .«نویسنده ۀتبصر !جا خود شان متهم استند که دو هزار دالر به یکی از متهمین مهم درین قضیه داده اند؟
 

، «ملکیاراود د»در مورد تحقیقات میوندوال، صمد ازهر رئیس هیأت تحقیق، در یک مصاحبه تلیفونی با من 
بعمل آوردیم و در شب دوم بعد از شهادت دادن اکرم پیلوت  میگوید که: )از میوندوال دو شب تحقیقات

لرزاق خان و ا"اعتراف" کرد که در منزل خود مجلسی ترتیب داده که در آن خان محمد خان مرستیال، عبد
اکرم پیلوت اشتراک داشته است(. در حقیقت هیأت تحقیق میوندوال که مشتمل از سه نفر پرچمی شناخته شده 

بود، میوندوال را مجبور میکنند تا برای رفع شکنجه  «فاروق یعقوبی و نصرهللا عمر خیل صمد ازهر،»یعنی 
در جراید سرکاری نشر  15و زنده ماندن و رسیدن تا محکمه، این "اعتراف نامه" را که به حیث سند شماره 

ال بعدی که: که در جراید منتشر گردیده بود، در جواب سو 17گردید، بنویسد. ولی در سند بعدی شماره 
"شناخت تانرا راجع به این اشخاص شامل در مجلس بنویسید"، جواب میوندوال تاریخی و افشا کنندۀ دروغ های 
هیأت تحقیق است که هیأت تحقیق متوجه آن نشده است. چون ازقلم میوندوال در جواب میخوانیم که: )خان 

ولی اکرم پیلوت را در چند شب گذشته معرفی محمد خان مرستیال و عبدالرزاق خان را از سابق می شناختم 
شدم(. ازین جواب، دو نتیجۀ قاطع و غیر قابل تردید بدست میآید. اوالً اینکه: شهادت و اعتراف جبری اکرم 
پیلوت باطل است، چون میوندوال در "چند شب گذشته" یعنی در جریان تحقیق با او معرفی شده است، نه چند 

ً اینکه: ادعای صمد ازهر در مورد "صرف دو شب تحقیق" باطل است. زیرا به هفته قبل در منزلش. ثانی ا
 اساس نوشتۀ میوندوال، تحقیقات او اقالً چند شب، و ممکن هر شب بوده باشد. 

 

اعضای کمیته مرکزی و »البته در قسمت بعدی نوشته، چشم دید های عبدالحمید محتاط و پاچاگل وفادار 
و اظهارات پولیس ها و شخصیت های ذیدخل دیگر در قضیه را، جهت معلوات  «خانوزرای کابینۀ رژیم داؤد 

 مزید برای خوانندۀ محترم، تهیه و تقدیم خواهم کرد. 
 

ترین متهم درین قضیه یعنی مرحوم خان  ضرور میدانم تا این بخش نوشته را، با گفته هایی از مهمعجالتاً، 
چه گفتنی هایی در مورد چگونگی تحقیقات دارد. چون آن وی نیم که محمد خان مرستیال به پایان برسانم و ببی

پرزه خط  و آخرین یگانهبه نشر لذا  ؛میسر نگردیدعمالً مرحوم به شهادت رسید و امکان شنیدن حقایق از او 
از ایشان که از زندان دهمزنگ مخفیانه ارسال شده و به دست خانوادۀ ایشان رسیده است، فعالً اکتفا میکنیم و 

 :مطالعه نماینداین سند مهم را  و توجه رم تا با دقتمحترم تقاضا دا گانخوانند
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 مرحوم نویس دستآخرین خط 

مرستیال محمد خان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پایان قست پنجم 

 ادامه دارد
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