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 18/12/2015          داود ملکیار
 

 رد اتهامات و شرح واقعیت ها
 قسمت ششم

 چشم دید ها و اظهارات اراکین دولت در مورد شیوۀ تحقیقات
 

بعضی از متهمین مهم در قضیۀ کودتای نامنهاد در قسمت های قبلی این نوشته، چشم دید ها و اظهارات 
میوندوال را، در مورد شکنجه ها و شواهد کذایی، تقدیم خوانندگان نمودیم. حال درین قسمت، اظهارات یک 

صحبت کرده اند و گفته های شان ثبت کست های  «داؤد ملکیار»اکین دولت را که مستقیماً با من تعداد از ار
 محترم شریک سازم. گانده است، میخواهم با خوانندصوتی و یا ویدیویی گردی

 

حدود بیست سال قبل، با مالقات تصادفی آقای عیسی نورزاد در شمال کلیفرنیا، کار و تحقیقی را که در زمان 
 هجمهوریت داؤد خان و بعداً در زمان کمونیست ها مجاز و ممکن نبود، آغاز کردم. آقای عیسی نورزاد خسربر

ورستانی بود که بعد از توقیف میوندوال، به حیث آمر و باالبین زندان دهمزنگ مؤظف گردیده و معتمد قدیر ن
بود. در دیدار دوم و سوم با وسایل ثبت صوت و ویدیو در منزل او صحبت های دوستانه داشتیم. از آقای 

شت میزان با آن پرزه نورزاد راجع به پرزه خطی که بقلم میوندوال نوشته شده بود و آقای نورزاد به تاریخ ه
تقاضا نموده  «خانم میوندوال» خط به خانۀ او آمده و اشیای مورد ضرورت را از محترمه سلطانه میوندوال

بلی بعد از نه یا ده روز به من هدایت دادند که میوندوال میتواند اشیای مورد "بود، پرسیدم. نورزاد گفت که: 
یوندوال خواستم که لست اشیای مورد ضرورت را بنویسد، او ضرورت اش را از خانه دریافت کند. من از م

همان پرزه خط را نوشت و من بعد از ظهر روز هشت میزان به خانۀ او رفتم و بعد از انتظار کوتاه، خانم 
. "میوندوال اشیای لست شده را برایم تهیه کرد و من آنرا در عصر همان روز به میوندوال در محبس رساندم

همان پرزه خط اصلی را که توسط محترمه خانم میوندوال در اختیارم قرار داده « ملکیار اودد» ندرین موقع م
شده بود، به آقای نورزاد نشان داده و پرسیدم که: آیا این همان پرزه خط آخری میوندوال است که شما به 

 خط است". انبلی این همخانمش داده بودید؟ بعد از مالحظه جواب داد که: "
 

برای شرح دقیق وقایع جریان تحقیق و زمان فوت میوندوال، از نظر کرونولوژی، یک نکته قابل یاد آوریست 
ما در شب آخر تحقیقات میوندوال به "که: با وجود آنکه آقای عبدالحمید محتاط و آقای پاچاگل وفادار گفته اند: 

ار چرکین که رنگ آن از چرکی زیاد، سیاه دیدن اش رفته بودیم و میوندوال را با کرتی و پیراهن سفید بسی
معلوم می شد، دیدیم و بعد از نصف شب، میوندوال خواهش کرد که بسیار خسته و ناتوان شده ام، مرا تا فردا 
مهلت بدهید، و ما به هیأت تحقیق سفارش کردیم که ادامۀ تحقیق را، روز دیگر دنبال نمایند، اما روز بعد به ما 

ولی به اساس نشانی لباس میوندوال در آن شب، چنین نتیجه میتوان  "،ال خودکشی کرده استگفته شد که میوندو
گرفت که محتاط و وفادار در شب آخر یعنی هشت میزان میوندوال را ندیده اند، بلکه یکی دو روز قبل از شب 

وانیم که او در شب آخر آخر، میوندوال را دیده اند. زیرا از قول آقای غوث الدین فایق وزیر فواید عامه میخ
تحقیقات، میوندوال را با پیراهن و تنبان وطنی دیده است، درست همان لباسی که بعد از ظهر روز هشت 
میزان، خانم میوندوال، توسط عیسی نورزاد به محبس فرستاده بود و میوندوال در شب آخر تحقیق آنرا به تن 

و گفتار دو وزیر دیگر در مورد روز بازدید شان از تحقیقات داشته است. لذا نوشتۀ غوث الدین فایق، دقیق تر 
 در وزارت داخله، دقیق نمی باشد.

قبل از ادامۀ این نوشته و این بحث، الزم است تا آن پزره خط آخری میوندوال را از نظر خوانندۀ محترم درین 
 :جا بگذرانیم
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 (پرزه خط دست نویس مرحوم میوندوال از زندان)
 

 
 

لست اشیای مورد ضرورت میوندوال بقلم خودش، به این واقعیت دست میآبیم که او بتاریخ هشتم  با مالحظۀ
 میزان، یعنی یک روز قبل از وفاتش، برای بود و باش دوام دار در محبس تیاری می گرفته است.

تحقیق به متهمین را ساعات هشت یا نه شب جهت "آقای عیسی نورزاد شکنجه ها را تأئید کرده میگوید که: 
. در مورد میوندوال "وزارت داخله میرساندیم و پس از نیمه شب، همه با زخم ها و تکالیف زیاد برمیگشتند

شب آخر وقتیکه میوندوال از تحقیقات برگشت، با پای خود رفته نمی توانست، به دو نفر سپاهی "میگوید که: 
 . "انندهدایت دادم تا از زیر بغل او گرفته و او را تا اتاقش برس

در کابل  «داؤد ملکیار»رطان، ضمن مصاحبۀ ویدیویی با من پاچا سرباز قوماندان امنیۀ کابل بعد از کودتای س
هیأت های تحقیق برای بردن بندی های مربوط شان به دهمزنگ می آمدند و بعضی "، گفت که: «2004سال »

تحقیق را مشاهده میکردیم. لت و کوب و بندی ها را ما برای تحقیق میرساندیم و در وزارت داخله جریان 
 .   "شکنجه های برقی را هر شب در اطاق های مختلف می دیدیم

، چشم دید هایش را از جریان «پسر خواندۀ داؤد خان»زیر سرحدات بعد از کودتای سرطان پاچاگل وفادار و
به اثر "چنین بیان میدارد: ، «داؤد ملکیار»با من  «ثبت شده»دو یا سه صحبت  تحقیق در وزارت داخله، در

خواهش اقارب یکی از زندانیان به وزارت داخله رفتم، در جملۀ بندی ها اول ممتاز پیلوت رفیق و همکار سابق 
خود را دیدیم. ممتاز خان پیلوت در حضور قدیر نورستانی و فیض محمد وزیر داخله، به من گفت که او را 

این رویه نمی شود. بعد از آن خان محمد مرستیال را دیدیم که او  چنان شکنجه کرده اند که در حق حیوان هم
بعد به دیدن میوندوال "پاچاگل وفادار در ادامه  میگوید:  ".هم بی حد جزا دیده بود، جزای بسیار سنگین دیده بود

و  شب بود. رنگ و رویش فوق العاده خراب بود، قدیر نورستانی، فیض محمد، محتاط هرفتیم، حدود ساعت د
عبداالله بسیار عصبانی شده بود و دشنام میداد که چرا اعتراف نمی کنی؟ من به عبداالله ؛ عبداالله هم بودند

گفتم که چون هنوز متهم است، کمی آرام با او صحبت کنید. میوندوال به زبان پشتو به من گفت که کمی نزدیک 
رم، برایم وقت بدهید و بگذارید که کمی هوا بیا، وقتی نزدیک رفتم به من گفت که دیگر طاقت و توان ندا

بگیرم. من به پاچا سرباز قوماندان امنیه گفتم که برایش وقت بدهید. همین سفارش من که گفتم برایش وقت 
بدهید، بعداً برایم درد سر و جنجال خلق کرد، چون داؤد خان مرا می شناخت و بسیار دوست داشت، نجات 

 . "یافتم
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وید که شکنجه شدن میوندوال را ندیده است، ولی در مورد چنین میگوید: "او طاقت شکنجه پاچاگل وفادار میگ
تأثر آور است که می "ر او را یک بوکس میزدی می مرد". را نداشت، حالت میوندوال آنقدر خراب بود که اگ

شخصیت  بینیم، معیار یک وزیر کابینه و پسر خواندۀ داؤد خان، برای توصیف و تشریح حالت صحی یک
 ."نویسندهۀ خوردن اوست. تبصر «بوکس»بزرگ کشور مانند میوندوال، طاقت مشت 

از پاچاگل وفادار پرسیدم که آیا چشم دید تانرا از جریان تحقیق و شکنجه ها، به داؤد خان گفتید؟ در جواب 
ز بعد از دیدار جریان تحقیق را همه روزه به اطالع داؤد خان می رساندند. من یکی دو رو"چنین میگوید: 

وزارت داخله، به دیدن داؤد خان رفتم و جریان تحقیق را برای شان گفتم و هم گفتم که انسان اگر شکنجه شود، 
هرچه خواسته شود، آدم میگوید. داؤد خان از من پرسید که چه دلیل و ثبوت داری؟ من برایش گفتم که وزارت 

هر کس "را برایش گفتم. داؤد خان در جواب من گفت که:  داخله رفته بودم، و جریان تحقیق و چشم دید خود
جریان را گفتم و ازین پس وعده میکنم که به  ان. من برایش گفتم که فقط هم"باید به کار دیگران مداخله نه کند

 ."وزارت داخله نروم
با فیض محمد،  در اوایل قدیر نورستانی، عبداالله،"پاچاگل وفادار راجع به رفقای کودتایی اش میگوید که: 

مجید، حسن شرق و پرچمی ها بسیار نزدیک بودند. اکثر وزرای کابینه به استثنای من و یکی دو نفر  ءضیا
دیگر، همه به سفارش حسن شرق در کابینه مقرر شدند. اولین کسی که با حسن شرق مخالفت کرد، من بودم. 

عبداالله، قدیر نورستانی و ضیاء گارد،  شاید مخالفین مانند حسن شرق، اگر داؤد خان مرا نمی شناخت،
میخواستند مرا به سرنوشت میوندوال دچار بسازند. همین چند نفر نخواستند که جسد میوندوال به فامیلش داده 

 . "شود. چند روز بعد داؤد خان گفت که باالی جسد او کدام حق نداریم، همین ها گفتند که سهواً او را دفن کردیم
در کابل گفت که:  «ملکیاراود د»منیۀ والیت کابل در صحبتش با من که پاچا سرباز قوماندان ا قابل یاد آوریست

"داکتر حسن شرق به ما هدایت داد که میت میوندوال را در یک جای مخفی دفن کنید و سنگ قبر او را مثل 
 یک دخترک خوردسال بگذارید تا شناخته نشود و ما مطابق هدایت او اجرآت کردیم".

ل میرویم به سراغ گفته های یکتن دیگر از اعضای کابینه و عضو کمیته مرکزی رژیم، یعنی آقای عبدالحمید حا
محتاط چنین می نویسد: "روز ششم میزان بود که داکتر حسن شرق از من تقاضا کرد تا امشب در  ،محتاط

، با پاچاگل وزیر سرحدات جریان تحقیق سید امیر قوماندان اسبق هوایی حضور داشته باشم. حدود هشت شب
روانۀ هوتل کانتیننتال شدیم. در منزل پنجم کنار پنجره نشستیم. هردو از یاران شب بیست و شش سرطان و 

داشتیم و هم در بارۀ دست گیری میوندوال و گروپ او  یاعضای نام نهاد کمیته مرکزی، مطالب و شکایت های
داشتیم که آیا در پروسۀ تحقیقات امشب اشتراک کنم یا نه؟ تبادل نظر کردیم. ما هر دو در دو راهی قرار 

بآلخره به این نتیجه رسیدیم که جریان تحقیق را از نزدیک ببینیم". آقای محتاط اضافه میکند که: "همچنان می 
خواستیم بدانیم که در منزل تحتانی وزارت داخله چه میگذرد؟ زیرا در کوچه و بازار از شکنجه و فشار 

 رفهای زیادی بر سر زبانها بود". پولیس، ح
 

من با پاچاگل در حوالی ساعت دوازدۀ شب روانه وزارت داخله شدیم، در "آقای محتاط چنین ادامه میدهد: 
از زینه های کانکریتی منزل اول به زیر زمینی قدم  ،مدخل وزارت یکی از افسران مؤظف ما را رهنمایی کرد

ه تاریک طنین انداخته بود. برای من قرار گرفتن در چنین وضعی خیلی نهادیم و در برابر ما یک دهلیز نیم
وحشتناک بود. ما داخل اطاقی شدیم که در سمت چپ ما قرار داشت. در برابر ما سه افسر مستنطق پولیس 

که روبروی شان میز و باالی آن آالت مختلف از قبیل وسایل ثبت آواز، کست ها، کاغذ وغیره  ندایستاده بود
د بود. در مقابل آنها مرد مسن و تنومندی که قامت کوتاه داشت، ایستاده بود. زمانیکه به سیمایش چشمانم موجو

دوخته شد، او را انسان خیلی مطمئن، مصمم و جسور یافتم. ریش او برای یک هفته تراشیده نشده بود و بخوبی 
طاق، سید عبداالله وزیر مالیه تارهای موی ریش سفیدش در روشنایی چراغ میدرخشید. در گوشۀ دیگر ا

ایستاده بود که دستانش در عقبش از غضب باهم گره خورده بود و پاهایش از هم فاصله داشت، همین را عربده 
!". این مرد متهم که «شیاو مرستیال بگو! چطور علیه نظام نوین جمهوری قیام میکردید؟ برق بد»میکرد: 

مرستیال خان محمد خان بود. مرستیال از دوستان دیرینۀ سردار داؤد چون کوه استواری در برابرم جلوه کرد، 
شمرده می شد که در زمان ده سال خانه نشینی او، گاه گاهی به منزلش سر میزد و احوال سردار داؤد را جویا 
می شد. زمانیکه پولیس میخواست با دندۀ برقی به شکنجه اش ادامه بدهد و جناح راست روی او را هدف قرار 
داده بود، فوراً مداخله کردیم و مانع شکنجه شدیم و اظهار نمودیم که ما باور داریم که محترم مرستیال در برابر 
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پرسش های شما بدون هرگونه شکنجه پاسخ میدهد، فلهذا این دندۀ برقی را بس کنید. مستنطقین که افراد پولیس 
 . "بودند، از شکنجه دست برداشتند

 

چه دنیای شگفت انگیزی است! بیست سال قبل از حادثۀ گرفتاری میوندوال، "کند که: آقای محتاط اضافه می
زمانیکه عبدالملک عبدالرحیمزی را به زندان انداختند، در آن زمان پدر سید عبداالله  1954یعنی در سال 

بود، او تا آخر و فحش و دشنامی که در جریان تحقیق به ملک خان گفته  یعنی سید عبدهللا خان وزیر داخله بود
، یعنی عبداالله وزیر مالیه، همان شیوۀ دشنام و فحش گفتن را عمر بیاد داشت. بیست سال بعد، پسر سید عبدهللا

مزی بکار برده بود. یدر جریان تحقیق خان محمد خان مرستیال بکار می برد که پدرش علیه عبدالملک عبدالرح
 ".زاده گرگ شود   گرچه با آدمی بزرگ شودهمان شعر سعدی بیادم آمد که:  آخر آن گرگ 

نمیدانم عبدالملک عبدالرحیمزی چه عکس العملی از خود نشان داده )در ادامۀ نوشتۀ محتاط چنین میخوانیم: 
من خیلی "بود، اما اینبار خان محمد مرستیال خاموش نبود. مرستیال، عبداالله را مخاطب قرار داده و گفت: 

مرستیال اشاره به ما  "؛کرده ءصاحب سردار داؤد خان، به شخصی مثل تو اتکاستم که صدراعظم همتأسف 
ستی. هزاران بچه هستند، ولی تو خیلی بچۀ بی ادب هستند و انسانهای مؤدب هکرده گفت:"ببین اینها هم جوان 

مثل تو از زیر دست من تیر شده است. من هرگز مخالف نظام نوین جمهوری نیستم. این موضوع را 
عظم صاحب به خوبی میداند. من طرفدار افغانستان مستقل و عضو کشور های غیر منسلک می باشم. صدرا

من میخواهم در کشور ما، نظام نظیر یوگوسالویا رویکار آید. ولی متأسفم که تو امروز شخص نزدیک به 
برقی را  صدراعظم صاحب می باشی". عبداالله خاموش ماند و بیشتر نتوانست در محضر ما امر شکنجۀ

صادر کند. ازین اطاق خارج شدیم و در دهلیز پاچاگل به من رو آورده و گفت: "خدا نجات بدهد، درین جا چه 
محتاط صاحب! اگرمن خدای ناخواسته به این سرنوشت دچار شوم، فقط در "حال است!". پاچاگل عالوه کرد: 

 "(.خواهید شما بنویسید زیر یک پارچه کاغذ سفید امضا میکنم و میگویم که هرطوریکه می
بدین ترتیب به چندین اطاق دیگر نیز سر زدیم و مشاهده نمودیم که افسران مستنطق )محتاط چنین ادامه میدهد:  

پولیس به چه شکنجه های وحشیانه متوصل می شوند. اطاق آخری که به آن داخل شدیم، اطاقی بود که از 
اً کالنتر بود و یک دیوان سه نفری در کنار دیوار قرار داشت میوندوال تحقیق صورت میگرفت. این اطاق نسبت

و  که میوندوال در وسط آن نشسته بود. در مقابل آن، یک میز قرار داشت و باالی میز اوراق پراگنده افتاده بود
در فاصلۀ دو متری یک میز کالن تحریر موجود بود و در روی میز مانند سایر اطاق ها، تایپ ریکاردر ها، 

میوندوال روی چوکی نشسته بود  خورد. اما درین اطاق وسایل شکنجه بنظر نمی ؛ت ها و بسا وسایل دیگرکس
و به صدا های کسانی گوش میداد که علیه او شهادت داده بودند. در تمام کست ها شکایت از سردار داؤد و 

نموده  ءناشایسته و بی کفایت اتکا شیوۀ پیشبرد نظام نوین جمهوری شنیده می شد، گویا که سردار داؤد به افراد
طرفی و آزادی ی شکایت بیشتر از یک گروپ چپگرایان وابسته به شوروی بود که کشور را از مسیر ب .است

و استقالل آن بسوی انحراف سوق میدهند و شکایت ازین بود که سردار داؤد در مسائل دولت داری با سایر 
نمی کند. میوندوال تمامی کست ها را شنید و گفت: "بلی چنین شخصیت های نخبه و با تجربۀ کشور مشوره 

 (.است"
ازین وحشت سرا خارج شدیم و فضای وحشتناک اطاقهای )آقای محتاط از مشاهداتش چنین برداشت میکند: 

هر لحظه چهره های هیبت ناک  ،تحقیق، دنده های برقی، چوب و وسایل گوناگون شکنجه مرا سخت رنج میداد
یسی، نبی، اکلیل و سایر پولیس های مستنطق از یک طرف و حالت وحشت زدۀ میوندوال و غرور نصرهللا، ع

خان محمد مرستیال در مغزم حک شده بود و مرا سخت رنج میداد. نقطۀ چرخشی در اندیشه ها و امید هایم 
و بد گمانی  نسبت به نظامی شکل گرفت که خود در تأسیس آن از هیچگونه تالش و کوشش دریغ نکردم. نفرت

گرفت. سخت رنج می  اءاز همین شیوه های بر خورد غیر انسانی، نسبت به رهبری و شخص سرداؤد منش
. آقای محتاط در مورد آگاهی از (بردم وقتیکه میدیدم و نمی توانستم نقشی در جلوگیری از شکنجه ها بازی کنم

 :مرگ یا قتل میوندوال چنین می نویسد
تماس گرفته و گفت که حتماً در با من بار دیگر قدیر نورستانی  ،ۀ غم انگیز بدفتر رفتمفردا باز با همین خاطر)

در  ؛محل سابق باید جمع شویم. با عجله به طرف آن محل رفتم و داخل اطاق متروک در منزل دوم گردیدم
نهاد کمیته  جلسه قدیر قوماندان ژاندارم و پولیس، عبداالله، فیض محمد، حیدر رسولی و سایر اعضای نام

قدیر، حیدر رسولی و  ،مرکزی گرد آمده بودند. قدیر گزارش داد که امشب میوندوال به خود کشی دست زد
میکرد که مسلماً  ءباقی همه تأکید کردند که میوندوال در دو راهی قرار گرفته بود، یا باید تمام راز ها را افشا
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همین عمل دست میزد، خوب این سرنوشت تمام جاسوسان پای یک قدرت بزرگ در میان می آمد و یا اینکه به 
 ! است که در مراحل حساس توان از بین بردن خود را داشته باشند تا راز ها برای جامعه برمال نشود"

اما قتل میوندوال که مستقیماً به دستور داؤد خان، توسط قدیر )آقای محتاط نوشته اش را چنین خاتمه میدهد: 
ته بود، بیشتر پنهان نماند و شایعۀ ترور او را به رقبای سیاسی خود یعنی پرچمی ها نورستانی صورت گرف

 .(حواله کردند، تا توانسته باشند که شوروی ها را نیز دخیل سازند
است که در یک صحبت  «سرمامور پولیس کابل»آگاه از قضیه، آقای صدیق واحدی  یکی دیگر از پولیس های

من یگانه "چنین گفت:  «ملکیاراود د»به من  2004دفن میوندوال در سال خفی تلیفونی، بعد از کشف محل م
پولیس مسلکی و تعلیم یافتۀ آلمان بودم که بعد از شنیدن خبر مرگ میوندوال به محبس دهمزنگ رسیدم و جسد 

دور از میوندوال و احوال اطاق را بررسی کردم. جسد میوندوال در پهلو و در امتداد  یک چهار پایی چوبی، 
کلکین، در روی زمین دیده میشد. مسؤلین محبس و چند تن دیگر که آنجا بودند، میگفتند که میوندوال خود را 
درین چهار پایی حلق آویز کرده است. من به مجرد دیدن این صحنه، فهمیدم که میوندوال کشته شده است، زیرا 

حدود نیم متر از زمین بود، لذا امکان آویزان  چهار پایی روی چهار پایش در زمین قرار داشت و ارتفاع آن
رپایی که تقریباً تمام وزن انسان در روی اشدن وجود نداشت و در حالت خوابیده در روی زمین، در امتداد چه

. از آقای واحدی پرسیدم که مشاهدات و نتیجه گیری تان "زمین است، نیز خود کشی غیر ممکن به نظر میرسید
بلی، در همان جا به دیگران گفتم، ولی چون "و در راپور نوشتید؟ در جواب میگوید:  را به دیگران گفتید

 .  "اوضاع بسیار حساس بود در راپور نوشته نکردم
ا به او نشان ناگفته نماند، در همان شبی که خانم میوندوال را به والیت کابل احضار کردند و جسد شوهرش ر

به خانم میوندوال گفته بود که: "شوهر شما که به جرم توطئه ضد  «قوماندان امنیه»دادند، پاچا سرباز 
جمهوریت گرفتار شده بود، دیشب در پایۀ چهار پایی، خاینانه انتحار نمود". به این اساس، گفتار صدیق واحدی 

طول تأئید و تصدیق میشود که مسؤلین در اول مرحله، ادعای انتحار در چهار پایی را داشته اند، اما بعداً در 
تشخیص کرده و صحنه را به کلکین اطاق تبدیل کردند. چون پاچا سرباز مسخره روز این ادعا را ناقص و 

ازین صحنه سازی بعدی در طول روز آگاهی نداشته است، لذا به خانم میوندوال در شام آنروز نهم میزان، 
 .همان ادعای اول صبح، یعنی انتحار در چهار پایی را ابالغ کرده است

اعتۀ ویدیویی ای جلو گیری از طوالت کالم، این قسمت نوشته را با گفتار داکتر حسن شرق در مصاحبۀ دو سبر
خان "، به پایان میرسانم: داکتر شرق مدعی است که: 1998، در سال «ملکیاراود د»در منزل شان با من 

ولی وقتی مؤفق نه  ،کرده بود محمد خان مرستیال قصد کودتا را داشت و میوندوال را هم او درین قضیه داخل
شدند، میوندوال دست به خود کشی زد، مثل اکثر شخصیت های بزرگ دیگر که نمی خواهند به دست دشمن 
خود کشته شوند. چنانچه داؤد خان هم در شب کودتای سرطان، تفنگچه اش را به من داد و گفت که در صورت 

میوندوال یک مبارز بود و بر ضد همین "تر شرق میگوید: . داک"ناکامی کودتای ما، با این تفنگچه مرا بکش
خاندان مبارزه میکرد و در راه عقیدۀ خود، جان خود را فدا کرد. حاال نمیدانم چرا دوستان میوندوال عقیدۀ او 

. از آقای شرق پرسیدم که "را احترام نمی کنند و مبارزۀ او را نا دیده میگیرند و میگویند این کار را نمی کرد
اگر اعترافات همه جبری و توأم با شکنجه بوده باشد، چطور میتوانیم این ادعا را قبول کنیم؟ داکتر شرق مرا 
چلنج میدهد و میگوید: "اگر یک نفر را پیدا کردی که شکنجه شده باشد، برایت میگویم که من هم کور بوده ام، 

داؤد خان". داکتر شرق با این ادعای قاطعانه، هم کر بوده ام و هم احمق و هم از خود منکر می شوم و هم از 
یوندوال در صحبت ثبت شده، فکر کرد که موضوع منتفی می شود. در حالیکه صمد ازهر رئیس هیأت تحقیق م

در جریان تحقیق، گاه گاهی داکتر حسن شرق به دیدن قدیر و فیض محمد "گفته است که:  «ملکیاراود د»به من 
. لذا گفته میتوانیم که داکتر شرق از "ما نزد ما در اطاق تحقیق میوندوال نیامده بودبه وزارت داخله می آمد، ا

بی خبری زده است. صمد  انکار و چگونگی تحقیقات و شکنجه ها بخوبی اطالع داشته، ولی حاال خود را به
ار گرفته نشده ازهر شکنجه شدن دیگران را تأئید میکند اما ادعا دارد که با میوندوال از خشونت وشکنجه ک

 است و به خاطر همین خشونت ها، مسلک پولیسی را دوست نداشته است. 
ئید عیسی ااز گفتار شکنجه شده ها و تای چند روز بعد از مصاحبه با داکتر شرق و چلنج او، کست صوتی 

تماس گرفتم. نورزاد را در مورد شکنجه ها، با پوسته برای داکتر شرق ارسال نموده و به تعقیب آن، تلیفونی 
نمیدانم چرا از من می "از داکتر شرق پرسیدم که حاال بعد شنیدن کست چه میگوئید؟ با عصبانیت گفت که: 

پرسی و از جان من چه میخواهی؟ هر کاری که شده، بی خبر و بی اجازه داؤد خان نه شده. در غیر آن اگر بی 
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ق مرا به حیث خویشاوند داؤد خان قلمداد کرده . داکتر شر"اجازه داؤد خان می شد بی بازخواست نمی ماند
اگر طرفداری از خویشاوند تان نمی کنید، پس چرا داؤد خان را بی خبر از همه چیز میدانید و باقی "میگوید: 

و به این ترتیب داکتر شرق بعد از اصرار روی توطئۀ خان محمد خان و انکار از  "همه را مالمت میکنید؟
ناد و صحبت های متعدد از زبان شکنجه شدگان و تأئید شاهدان حکومتی مواجه میشود، شکنجه ها، وقتی با اس

با نا راحتی، نقش داؤد خان و اختیارات عام و تام او را به رخ من می کشد و هللا و بال را به گردن داؤد خان 
 می اندازد. 

یری کلی از قضیه، مطالبی از نظر در قسمت بعدی و آخری این نوشته، در مورد گفته های داؤد خان و نتیجه گ
 خوانندگان محترم خواهد گذشت.

  
 پایان قسمت ششم

 ادامه دارد
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