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 ۳۲/۲۳/۳۱۲۲                                                                  ملکیار داود

 ها واقعیت شرح و اتهامات رد

 هفتم قسمت 

 قضیه درین خان داإد نقش و موقف ذهنیت،

گفتار ها و چشم دید های بعضی در قسمت های قبلی این نوشته، برخی از اظهارات و چشم دید های متهمین و نیز 
از اراکین با خبر و ذیدخل حکومت، در مورد قضیۀ کودتای نام نهاد میوندوال، از نظر خوانندگان محترم گذشت. 
درین قسمت الزم می افتد تا قبل از نتیجه گیری از تمام این شواهد و اظهارات، نظری به نقش و موقف رئیس 

این قضیه بیندازیم، تا تصویر کلی تر از از مجموع شواهد بدست بیاوریم.  با ، در قبال «محمد داإد خان»حکومت 
وجود آنکه یک تعدادی از هموطنان ما، بشمول بعضی نویسندگان و محققین، از یک طرف به شخصیت، درایت و 

متعهد به وطن پرستی میوندوال احترام و اعتقاد دارند، و هم از سوی دیگر، داإد خان را شخص ملیگرا، مدبر و 
عمران و آبادی کشور میدانند. لذا برای شان مشکل است تا قبول کنند که داإد خان در از بین بردن میوندوال نقش و 
مسإلیتی داشته است، و از همان روز های اول، به این شایعه دل بسته اند که: )داإد خان با شنیدن خبر قتل 

بود، بسیار ناراحت و عضبانی شد، ولی کار از کار گذشته  میوندوال، که بدست پولیس های پرچمی صورت گرفته
بود( و چون این شایعۀ را به حیث یک "الترناتیف" دلخواه و قانع کننده قبول کرده اند، نمی خواهند در آن خدشه 

جنرا ل »وارد شود، و نیز با این ذهنیت، خواسته اند "هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد". حتی پدر مرحومم 
نیز تا سال های آخر حیاتش، باوجود زجر ها و رنج هایی که دیده بود، به مشکل باور میکرد که « دالسالم ملکیارعب

داإد خان، دوستان نزدیکش را آگاهانه، زجر داده و از بین برده باشد. و همواره میگفت که: )ممکن است داإد خان 
و صادق او ساخته شده بود، بی خبر بوده باشد، و برای  ازین دسیسۀ کالن که برای تصفیۀ دوستان و همکاران سابق

اینکه دور او را خالی کنند، او را با راپور های عمدی و غلط فریب داده باشند(. اما شواهد و واقعیت ها، این 
 تئوری )بی خبری داإد خان( را تؤئید نمی کند. درین جا برای آگاهی از ذهنیت داإد خان، باز هم به شهود و اسناد

 مراجعه میکنیم: 
خوانندگان محترم بیاد دارند که در قسمت دوم این نوشته، در مورد ذهنیت و نیز صحبت ها و پیش آمد های توأم با 
عصبانیت داإد خان، از قول میوندوال و جنرال ملکیار، تماسی گرفته شد. در ذیل از چند شاهد دیگر میخوانیم و می 

 شنویم:
محترمه میرمن نیک رسولی، برادر زادۀ میوندوال حکایت میکند که: )در روز های اول گرفتاری  شاهد اول:

میوندوال، با تشویشی که از ناحیۀ صحت کاکای خود داشتم، تالش میکردم تا با هر واسطۀ ممکن، توجۀ مقامات باال 
بی غوری تلف نشود. بآلخره به  و رئیس دولت را به وضع صحی و آسیب پذیری میوندوال جلب نمائیم، تا به اثر

که با او همسایگی و دوستی دیرینه داشتیم، مراجعه کرده و تقاضای کمک نمودم. « شاهپور خان احمد زی»جنرال 
شاهپور خان وعده کرد که در دیدار با داإد خان، این تشویش را به گوشش میرسانم. یکی دو روز بعد، جنرال 

داإد خان، با مؤیوسی احوال آورد که وقتی این تشویش را با داإد خان یاد  شاهپور خان بعد از بازگشت از نزد
 نمودم، با عصبانیت در جوابم گفت که: "اینطور آدم ها نباید زنده باشند"(.

عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات و عضو کمیتۀ مرکزی، در نوشته اش تحت عنوان مسؤلۀ میوندوال،  شاهد دوم:
تیب: )یک روز قبل، میوندوال نگرانی داشت و گل محمد کوهستانی را که از همکاران پیشین حکایتی دارد به این تر

او بود، نزد من فرستاد و تقاضا داشت که مرا مالقات کند. نخست گل محمد کوهستانی در دفترم از مرگ مادرش 
ل از کوهستان جائیکه خبر داد که برای آن مرحومه طلب مغفرت کردم و بعد گفت: "دیروز من و محترم میوندوا

مادرم را دفن کردم، با عجله روانه کابل شدیم، زیرا میوندوال صاحب فضای سیاسی را آنقدر خوب نمی بیند و او 
این نفر را می شناسد". وقتیکه حرف از این نفر را کوهستانی به زبان آورد، اشاره به عکس سردار داإد کرد که 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malikyar_d_radi_etehamat_wa_sharhi_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malikyar_d_radi_etehamat_wa_sharhi_7.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malikyar_d_radi_etehamat_wa_sharhi_7.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malikyar_d_radi_etehamat_wa_sharhi_7.pdf
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تانی این بود که سردار داإد آدم احساساتی است و زود به سخنان جاسوسان در دیوار دفتر آویخته بود. هدف کوهس
گوش میدهد. کوهستانی گفت که: "اگر زمینۀ مالقات او را عاجل با سردار داإد مساعد سازی، او از خودت خیلی 

مکاری ممنون خواهد شد" زیرا در تمام کابینه و اطرافیان سردار داإد، وی کسی را سراغ نداشت که او را ه
صادقانه کند. برای اینکه کوهستانی مطمئن شود، من بدون درنگ موضوع تقاضای مالقات میوندوال را به سردار 
داإد تیلفونی مطرح نمودم و فکر میکردم که از مالقات اباء نه ورزد. اما برعکس، سردار داإد خیلی با جدیت گفت 

کنید!". کوهستانی پاسخ را شنید و به حیرت در آمد که او  که: "از هرگونه تماس و مذاکره با میوندوال خود داری
 چگونه از مالقات یک همکار پیشین و صدر اعظم سابق این کشور، اجتناب میکند(.

عبدالحمید محتاط ازین صحبت تلیفونی با داإد خان، در نوشته اش چنین نتیجه گیری میکند: )پس این را میرساند که 
علیه میوندوال آماده شده بود و میوندوال نیز خودش از جریان دسایس و هیاهویی که  ذهنیت داإد خان، پیش از پیش

علیه اش شکل میگرفت، آگاهی داشت. ازین رو میخواست از طریق من، سردار داإد را مطلع سازد که دسایسی 
 چه میگوید(. علیه او براه انداخته شده است. لیکن سردار داإد حتی مجال آنرا نداد تا بشنود که میوندوال

خاطرۀ از محمد حسن ولسمل را چندین سال قبل در جریدۀ مجاهد ولس خوانده بودم که نقل آن درین جا  شاهد سوم:
بی مورد نخواهد بود. چون پیدا کردن آن شمارۀ جریده در بین اوراقم، وقت زیاد میخواست لذا با معذرت، کوشش 

ت خودم به خوانندۀ محترم نقل نمایم. آقای ولسمل نوشته بود: )در میکنم مطالب آن حکایت را با دقت ولی با عبارا
سال های دوم و یا سوم جمهوریت داإد خان، بعد از صحبت با مرحوم موسی شفیق، تصمیم گرفتیم که با هم به دیدن 

ار خواست که بعد از دید« ولسمل»داإد خان برویم. قبل از رسیدن به قصر ریاست جمهوری، مرحوم شفیق از من 
و صحبت با داإد خان، کوشش کن که تو زود تر از من خدا حافظی بکنی و اطاق را ترک کنی، تا برای من 
فرصت یک صحبت خصوصی با داإد خان میسر گردد. مطابق این فیصله با داإد خان صحبت هایی داشتیم و بعد 

و دست راست مرا با دست چپش گرفت از دقایقی من برخاستــم تــا خـدا حافظی کنم. داإد خان از جایش برخاست 
و مرا به نشستن اشاره کرد، و دست راستش را برای خدا حافظی با مرحوم شفیق پیش آورد. مرحوم شفیق ناچار با 
داإد خان دست داده و بعد از خدا حافظی خارج شد(. آقای ولسمل در ادامه چنین می نویسد: )وقتی با داإد خان تنها 

ه یاد کرده و گفت که: )وقتی جریدۀ ولس را نشر میکردی من بسیار عالقه به خواندن آن داشتم ماندم، با من از گذشت
و در روز اول انتشار آن، فوری نفر میفرستادم و آنرا بدست میآوردم. اما چندی پیش برایم احوال رسید که تو در 

فداری کردی. اگر همان خاطره های دفتر کارت در بغالن، تعریف میوندوال را کردی و چیز های گفتی و از او طر
 جریده "ولس" پیش چشمم نمی بود، برباد شده بودی(. 

ازین حکایت آقای ولسمل و مثال های شبیه آن، چنین برداشت میتوان کرد که داإد خان، در مسائل بسیار کوچک، 
ایش آزار دهنده بوده به مخبر و خبر چینی، توجۀ زیاد داشته و حتی کمترین صحبت مثبت در بارۀ میوندوال بر

 است. تبصره نویسنده.
جنرال نبی عظیمی )وزیر دفاع در حکومت پرچمی ها و عضو فعال در کودتای سرطان(، در کتاب  شاهد چهارم:

 ( چنین می نویسد: 111و  111اردو و سیاست )صفحات 
 1411ر روز سه عقرب سال )دوسیۀ سردار عبدالولی تکمیل شد، اتهام اساسی علیه وی، حکم فیر باالی محصلین د

بود و اتهامات دیگر علیه وی را، سرد نگهداشتن مسئلۀ پشتونستان، دخالت در امور ملکی و قتل یک نفر عابر در 
حصۀ هودخیل کابل توسط موتر به دریوری خودش تشکیل میداد. می گویند هیؤت تحقیق که در رأس آن صمد ازهر 

کوب و استعمال دندۀ برقی، از وی اعتراف گرفته بودند. در دوسیۀ وی،  قرار داشت، با زور، فشار، تهدید، لت و
سوال های طوالنی مستنطقین و جوابات مختصر با خط ناخوانا و کج و معوج سردار عبدالولی به چشم میخورد. 

ید. فقط همین یک جملۀ وی که "بلی حکم فیر را دادم"، کفایت میکرد که محکمه برایش حکم اعدام را تقاضا نما
سردار ولی در محکمه نظامی، خون سرد و متین نشسته بود. او تمام اتهامات را رد کرد. او گفت که اعترافات، در 

 طول شبهای طوالنی، به اثر شکنجه ها و دندۀ برقی، از وی گرفته شده است(. 
خویش احضار کرد و  جنرال نبی عظیمی در ادامه چنین می نویسد: )شبی سردار داإد، من و آصف الم را در منزل

بر خالف هدایت قبلی شان که امر نموده بودند، دوسیۀ سردار ولی طوری ترتیب شود که محکمه حکم اعدام را 
برایش صادر نماید، این بار هدایت دادند که چون دوسیۀ مذکور به اثر لت و کوب و شکنجۀ پولیس های پرچمی 

روق خان رئیس محکمه نظامی این جریان را تؤئید میکند، بناً ترتیب گردیده و اعتراف گرفته شده و دگرجنرال فا
دوسیۀ مذکور حفظ و نامبرده را برائت بدهید. تا خواستم چیزی بگویم، سردار داإد با بر آشفتگی مخصوص شان، 
مشت بر سر میز کوبیده و گفتند که "برادر! به زور دندۀ برقی هرکس اعتراف میکند، حتی خود من و خود شما" 
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د خان ادامه داد " اکنون هرچه شده، شده است، امر میکنم که این دوسیه را از بین بر دارید، دگرجنرال صاحب داإ
در جریان است. عبدالولی شخص نا فهمی بود، اکنون به قدر کافی جزاء دیده است، من هیچوقت به وطن پرستی 

اهی سردار داإد ترتیب شده بود، بازهم در اثر وی شک نداشتم". بنابرآن دوسیۀ سردار ولی، همانطوریکه به امر شف
 امر شفاهی شان عوض شد و محکمۀ نظامی، اتهامات وارده را بی اساس خوانده، حکم به برائت وی صادر نمود(.

 
طوریکه قبالً هم اشاره شد، نزد بسیاری از کسانیکه به داإد خان عقیده و اخالص دارند، بشمول یک تعداد در 

این طرز دید حاکم بوده که شخص داإد خان ازین دسیسه و جزئیات آن، مانند شکنجه ها و بآلخره خانوادۀ خود ما، 
کشته شدن یک تعداد از بیگناهان بی خبر بوده و توسط کمونستان، در بی خبری نگهداشته شده بود. ولی شواهدی 

باز قوماندان امنیۀ والیت کابل، ، پاچا سر«خسربرۀ قدیر نورستانی»مانند گفتار پولیس های مانند عیسی نورزاد 
وزیر سرحدات و پسر خواندۀ »، اظهارات ثبت شدۀ پاچاگل وفادار «وزیر مخابرات»نوشته های عبدالحمید محتاط 

، که مستقیماً به داإد خان از شکنجه ها یاد کرده است، و گفتار شخص داإد خان در مورد استعمال دندۀ «داإد خان
گر جای شک باقی نمی گذارد که داإد خان از جزئیات در این قضایا آگاه و روزانه در برقی در حق سردار ولی، دی

آن دخیل بوده است؛ دیدیم که در قضیۀ سردار ولی، با امر صریح و مستقیم، حکم محکمه را باطل و حکم دلخواه 
تن های اجباری که با خود را بر محکمه تعمیل میکند، ولی در قضیۀ میوندوال، در آخر آن تحقیقات و اقرار گرف

محکمه های فرمایشی نیم ساعته و یک ساعته، خاتمه یافته بود، داإد خان، زیر حکم اعدام شش نفر به شمول 
میوندوال که حتی فرصت حضور در محکمۀ یک ساعته را هم نیافته بود، امضاء میکند. به این ترتیب جای شک 

ایت کار در وزارت داخله و نتیجۀ کار آنان، نه تنها مخالفت نداشته، باقی نمی ماند که داإد خان با تحقیق کنندگان جن
 بلکه با امضای خود، آنرا تؤئید و صحه گذاشته است.

"فکرنمی کردیم که داإد خان، آنقدر ساده باشد که میوندوال را تلف کند، «: شاه سابق»به گفتۀ اعلیحضرت مرحوم  
 اما بزودی خبر شدیم که همان کار را کرد". 

 با یادی از مرحوم شاه سابق درین جا، خاطرۀ از دیدارم با جناب شان به خاطرم آمد: 
 
به اروپا داشتم، با لطف و همکاری محترم داکتر زلمی رسول،  1111در سال « داإد ملکیار»در سفری که من  

داکتر صاحب رسول،  فرصتی بدست آمد تا دیداری کوتاه با اعلیحضرت در روم داشته باشم؛ درین دیدار بر عالوۀ
محترم شهزاده مصطفی نیز حضور داشت. بعد از صحبت های عمومی راجع به هوا و تطابق شان با آب و هوای 
روم، از خانواده و اقارب من جویا شدند. بعد از معرفی بیشتر، سواالتی را مطرح کردم که شرح آنرا در موقع 

ر مورد میوندوال، درین جا نقل میکنم. اعلیحضرت در جواب دیگر خواهم نوشت، اما فعالً تبصرۀ اعلیحضرت را د
سوال من به ارتباط تیره شدن مناسبات اعلیحضرت با میوندوال، چنین گفت: )بلی در اول من طرفدار فعالیت های 
 سیاسی میوندوال بودم و او را درین راه تشویق میکردم، اما آهسته آهسته اوضاع تغیر کرد و شما همه دیدید که او

راه دیگر را در پیش گرفت، اما با وجود مخالفت های شدید میوندوال با حکومت های بعدی و نوشته ها و بیانات 
شدیداللحن او، ما آزادی او را سلب نکردیم. حتی از خانوادۀ خود ما پیش ما می آمدند و اصرار میکردند که جلو 

ن به ایشان می گفتم که وقتی ادعای دیموکراسی می کنیم باید میوندوال باید گرفته شود و به زندان انداخته شود، اما م
به آن پابند باشیم و باید تحمل این گونه مخالفت ها را داشته باشیم(. اعلیحضرت بعد از یک مکث کوتاه، گفت: )اما 

را با شما همه دیدید که وقتی داإد خان روی کار آمد، با میوندوال چه کرد(. در حقیقت اعلیحضرت، تفاوت خود 
 داإد خان، با این عبارت مقایسوی بیان کرد، و من هم از صدق دل، تصدیق کردم.

اینکه چرا داإد خان تا این حد بد بین میوندوال بوده باشد، سوالیست که جوابش واضح و آسان نیست، ولی میتوان 
             تئوری هایی در زمینه مطرح کرد که مختصراً به آن اشاره میکنم:                  

بصورت عموم دیده شده که دیکتاتوران و مستبدین، بصورت شوقی و ذوقی دیکتاتور و مستبد نشده اند بلکه این 
شیوه با کرکتر و دوران نشو ونمای اشخاص ارتباط مستقیم داشته است؛ از طرف دیگر، دیکتاتوران و مستبدین 

، ولی در باطن، خوف و جبن بر وجود شان مستولی می اکثراً در ظاهر، قوی، شجاع و بی باک معلوم می شوند
باشد که برای پوشاندن آن، قدرت و خشونت را بیشتر از حد تبارز میدهند و در نتیجه، به سرکوب رقبای واقعی و 

 یا حتی احتمالی می پردازند.
 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

ل مادل" خود می در قضیۀ مورد بحث ما، داإد خان تحت تؤثیر محمد هاشم خان، رشد نموده بود و او را "رو
خوف های واهی، از خطرات غیر »پنداشت. محمد هاشم خان بعد از قتل برادرش محمد نادر شاه، به "پارانویا" یا 

دست به گریبان بود و بیم از دست دادن قدرت و سقوط سلطنت خانوادگی، تمام دوران کاری اش را تحت « واقعی
د ولی خان دروازی، تا قتل و اعدام اعضای خانوادۀ چرخی، شعاع قرار داده بود. از قتل و اعدام مرحوم محم

)خصوصاً اعدام آنعده از اعضای خانوادۀ چرخی که از زمان کشته شدن مرحوم غالم نبی خان چرخی در حبس 
بسر می بردند و قادر به هیچ حرکتی نبودند(، و از دسیسه و سرکوب نائب ساالر عبدالرحیم خان صافی و قوم 

یک نامۀ ساختگی به هدایت داإد خان در قضیه صافی، طور جداگانه در آینده ارائه خواهد شد(، تا صافی )که راز 
حبس و سرکوب صد ها آزادی خواه، اصالح طلب و روشنفکر دیگر، مثال های زیادی برای خوف های واهی، 

 اقتدار حاکم، بدست داریم که نتایج تؤثر آور و رقت باری را به دنبال داشته اند.
محمد هاشم خان را در داإد خان نیز مشاهده « خوف های واهی، از خطرات غیر واقعی»ا ما نمونه های از آن لذ

کرده میتوانیم. اتکای بیش از حد به استخبارات و ضبط احواالت، ممکن است به نحوی، نمایانگر همان شک و 
م اعضای خانواده اش بشمول اطفال خوف دایمی او بوده باشد. سرکوب ظالمانۀ محمد حسن خان کاموی، با تما

و « عبدالملک عبدالرحیمزی»خورد سال و دسیسۀ بی رحمانه ای در حق شخصیت صادق و پرکار، مرحوم 
 خانوادۀ او، مثال های زنده و برجسته به شمار می روند. 

 
جواب منفی برای  و گرفتن 1111این نکته نیز قابل یاد آوریست که داإد خان بعد از بازگشت از امریکا در سال 

دریافت کمک های نظامی از امریکا، آنقدر برآشفته بود که به قرار حکایت داکتر قیوم خان در خاطراتش )منتشرۀ 
مجلۀ آئینۀ افغانستان(، داإد خان در هوتل نیویارک، داکتر قیوم خان را مخاطب قرار داده و گفته بود که: "خاک بر 

 داشتم در وسط این شهر نیویارک می انداختم".سر مقبولی این شهر، اگر بم اتوم می
داإد خان با این طرز دید منفی در مقابل امریکا و با گرایش واضح به سمت روسها، چه در زمان صدارت و چه 
بعد از کودتای سرطان، فکر میکرده است که امریکا مخالف اوست، و این تشویش او، بار اول، بعد از سفر مرحوم 

ریکا، به نمایش گذاشته شد و سبب بربادی و ظلم صریح در حق آن مرحوم گردید. بار دوم این عبدالرحیمزی به ام
تشویش را از طرف میوندوال داشته و فکر میکرده است که میوندوال به حیث طرفدار امریکا، قبل از او، قصد 

نگی آن ذهنیت یا تشویش داإد کودتا داشته است و یا بعد از مإفقیت کودتای سرطان به فکر آن خواهد افتاد که چگو
خان، در قسمت های قبلی این نوشته، از زبان جنرال مستغنی و هم پاچاگل وفادار نقل گردید، و این فرضیه را 
محتمل می سازد، که روس ها و پرچمی ها نیز ازین ذهنیت داإد خان استفاده کرده و با آماده شدن زمینه، توسط بی 

مرستیال )که در قسمت بعدی به آن اشاره خواهد شد(، بهانه ای بدست داإد خان و احتیاطی های مرحوم خان محمد 
رفقای انقالبی اش آمده، تا از موقعیت استفاده کرده و رقبای احتمالی آینده را سرکوب و از سر راه بردارند. 

کرده بودند، دیگر  خصوصاً اگر این واقعیت را قبول داشته باشیم که میوندوال را برای گرفتن "اعتراف" شکنجه
زنده ماندن میوندوال، به مصلحت هیچکدام شان بوده نمی توانست و برای جلو گیری از رسوایی های آینده، باید 

 برای ابد خاموش ساخته می شد. 
سرطان نه برای جلو گیری و نجات مملکت از خطرات بیرونی، بلکه برای  61لذا احتمال آن میرود که کودتای 

ت و حفظ قدرت، که به زعم داإد خان "به اثر بی کفایتی سردار ولی" تضعیف شده و در حال سقوط پیش گیری، نجا
 بود، صورت گرفته باشد.

داإد خان، می اندازیم و دالیلی را در قسمت بعدی و پایانی این نوشته، نظری به احتمال و امکان توطئه علیه رژیم 
برای تؤئید و یا تردید آن فرضیه، خدمت خوانندگان محترم پیشکش و قضاوت آخری را به ایشان واگذار خواهیم 

 نمود.
 

 پایان قسمت هفتم

 ادامه دارد

  

 


