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 ملکیار داود
 

۲۱  /۰۱  /۲۰۱۶ 

 رد اتهامات و شرح واقعیت ها
 قسمت هشتم

 احتماالت و امکانات یک توطئه بر ضد رژیم
 

به نتیجه گیری بپردازیم، بهتر است با قبل از آنکه با استناد به شواهد متعدد، که در فصول گذشته یکایک نقل گردید، 
یک نظر اجمالی، احتماالت و امکانات یک توطئه یا کودتا را برای بر انداختن رژیم نیز، به حیث یک ناظر، 

 محاسبه و بر رسی نمائیم.
یا خوانندۀ خبیر میداند که برای عملی شدن یک پالن بزرگ و خطیر، شرایط چندین گانه باید در نظر گرفته شود و 

 مراحل مختلفی برای تطبیق یک طرح باید طی گردد، که آنرا میتوان چنین خالصه کرد: 
 باید بوجود آید.  ،ذهنیت، فکر و یا "آیدیا" برای یک هدف و پالناول: 
 فرصت و وقت، برای رسیدن به هدف و عملی شدن یک پالن باید میسر باشد. )فرصت(.دوم: 
 اختن یک پالن باید موجود باشد. )داشتن پرسونل و مردان جنگی(. توانایی انجام دادن و عملی سسوم: 

 آمادگی و ترتیبات، برای پیاده کردن پالن، بشمول تجهیزات و تسلیحات باید صورت گیرد. چهارم: 
 اقدام به اجرای پالن و یا پیاده ساختن پالن در عمل )عملیات و مرحلۀ نهایی(.: پنجم

شرایط و امکانات برای عملی شدن پالن یک کودتا در دسترس بوده است و یا کدام حال می بینیم که کدام یک ازین 
 مراحل طی گردیده بود: 

فرض کنیم که خان محمد خان مرستیال به دلیل رنجش خاطر، به فکر ضدیت با نظام افتاده باشد و با اعتماد به اول: 
یان تازه به قدرت رسیده و وابسته به پرچمی ها، نفس، اهلیت و لیاقت خویش، فکر کرده باشد که بهتر ازین کودتاچ

خدمتی به وطن کرده میتواند و هم خواهد توانست تعدادی از صاحب منصبان الیق را دور خود جمع نموده و مقابل 
رژیمی که با کودتا، قدرت را غصب کرده و هیچگونه مشروعیتی هنوز ندارد، قد علم نماید. باز فرض کنیم که 

وال را زمامدار بهتر و غیر وابسته به عمال بیگانه و پرچمی ها، تشخیص داده باشد و  خیالی، میوندبرای این پالن 
ازین مرحله هم کمی پیشتر رفته و فرض نمائیم که مرحوم مرستیال، این فکر و نارضایتی خود را با کسانیکه طی 

بودند، نیز مطرح کرده باشد، بازهم تا این دو یا سه هفته )به خاطر نزدیکی مرستیال با داؤد خان( به دیدنش آمده 
در هیچ  ،فکر کردنصرف  مرحله هنوز جرمی صورت نگرفته است، و قابل باز داشت و مجازات نمی باشد، چون

ولو این  ؛آنهم توسط رژیمی که خود هنوز مشروعیت اش را تثبیت نکرده است ،قانونی جرم شمرده شده نمی تواند
و صحبت با بعضی ها(، درست هم بوده باشد بازهم، برای عملی شدن یک پالن بزرگ فرضیۀ )نارضایتی مرستیال 

 از مرحلۀ اول و ابتدایی هم نگذشته است. 
چون حدود سه هفته بعد از کودتای سرطان و در هفتۀ اول رسیدن میوندوال از خارج، تعقیبات علنی و روز دوم: 

جالس خصوصی، بحث، مفاهمه و جلب و جذب افراد وجود مره آغاز گردید، لذا هیچگونه فرصتی برای ترتیب م
 نداشت، تا شرط دوم )فرصت( برای این کار خطیر میسر گردد. )عدم فرصت(.

اکثر متهمین، اشخاص متقاعد چندین ساله، و یا بعضاً تازه متقاعد و خانه نشین شده، و یا در پست های اداری  سوم:
قشله عسکری حاکمیت و قوماندانیت نداشتند، به استثنای چند تن مانند سید مشغول وظیفه بودند و باالی کدام قطعه و 

دیگر، شامل وکالی سابق شورای ملی، تاجران و شخصیت  ه ایامیر و یکی دو تن دیگر، آنهم در قوای هوایی. عد
ه درین افراد های قومی بودند که با قوای مسلح، هیچ ارتباطی نداشتند. لذا توانایی انجام یک عمل جنگی و بالقو

 بصورت قطعی وجود نداشت. )عدم توانایی(.
برای آمادگی یک پالن وسیع که بتواند یک نظام را سقوط بدهد، نه تنها، فعالیت طوالنی برای جذب و جلب  چهارم:

 افراد ماجراجو، با جرئت و با توانایی جسمانی، شرط عمده می باشد، بلکه یافتن منابع تدارکاتی برای بدست آوردن
سالح و مهمات نیز شرط اساسی شمرده می شود، چنانچه داکتر حسن شرق در مصاحبۀ خود با من )د. ملکیار( 
میگوید که جلب و جذب و تدارکات برای کودتای سرطان، دو نیم سال را در بر گرفت. ولی درین قضیۀ مورد بحث 
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ای سالح و مهمات به چشم می خورد. بصورت قطعی، چنین تدارکات نه برای جلب پرسونل جوان و فعال و نه بر
 )عدم آمادگی(.

اکثر متهمین، چه در روز توقیف شان و چه در هفته های پیش از توقیف شان، دور ازهم و در والیات مختلف  پنجم:
به کار ها و مشغولیت های شخصی مصروف بوده اند و با اطالع از تعقیبات علنی روزمره، به مراجع مختلف 

)کوشش های خان محمد خان مرستیال ، د. تماس گرفته بودند، تا از سؤ ظن دولت جلوگیری نمایند و یا اقالً بکاهن
 ؛ی است که در صفحات گذشته از نظر گذشتی، مثال هادگروال مهر علی زالل و میوندوال برای دیدن داؤد خان(

لذا هیچگونه اقدامی برای عملی ساختن پالن فرضی، صورت نگرفته و کسی از آن خبر ندارد. پس اقدام به عملی 
ساختن پالن، اصالً تصور شده نمی تواند. حتی مستنطقین هم در جریان تحقیقات و گرفتن "اعترافات" اجباری، 

ند و جزیی ترین سندی را که قبل از توقیف و چیزی بیشتر از "فکر" و "آیدیا" برای ضدیت با نظام بدست نیاورد
شکنجۀ آنان، در دست حکومت بوده باشد، ارائه نکردند و هر آنچه در مطبوعات سرکاری تبلیغ و نشر گردید، 

بود که در جریان تحقیق، جبراً بدست آمده بود که چگونگی تحقیقات ظالمانه و غیر  ینوشته ها و صحبت های
ه تنها از قول متهمین مظلوم، بلکه از زبان اراکین بلند پایۀ دولت، با جزئیات آن، از نظر انسانی، در صفحات قبل، ن

 خوانندۀ محترم گذشت. )عدم اقدام عملی(.
لذا این فرضیه را به کمک گفته های محترم دگروال زالل، به مشکل میتوان تا مرحلۀ اول رساند، چون  از قول 

گوید: )خان محمد خان مرستیال در دیدار دوم و آخری با من، حدود سه هفته مرحوم مرستیال، در دیدار آخر خود می
بعد از کودتای سرطان، از اطرافیان داؤد خان اظهار تشویش کرد و گفت که هر چه کوشش میکنم، داؤد خان را 

م. اگر داؤد خان ببینم و او را متوجه خطرات آینده بسازم، مؤفق نمی شوم، باید هردوی ما کوشش کنیم تا او را ببینی
اطمینان داد که متوجه احوال است و چارۀ کار را به موقع آن خواهد کرد، در آنصورت مسؤلیت ما رفع و منتظر 
اقدامات داؤد خان می باشیم، اما اگر از کمونیست ها و اطرافیان خود طرفداری کرد، در آنصورت، ما و شما که از 

 ایم، باید در فکر چاره شویم، تا چگونه جلو این خطر گرفته شده میتواند(.  پول یتیم و بیوه زن این کشور تعلیم دیده
اگر مرحوم مرستیال، بی خیال از حساسیت و وخامت اوضاع سیاسی، این فکر و تشویش خود را با چندین نفری که 

را برای رژیم تازه به  در مدت دو یا سه هفته به دیدنش آمده بودند، در میان گذاشته باشد، با این بی احتیاطی، زمینۀ
قدرت رسیده، میسر ساخته است تا یک جمعیت کالنتر را به اتهام توطئه و کودتای "خیالی" توقیف و سرکوب نماید. 
ولی با قبول آنهم، مرحوم مرستیال از مرحلۀ اول یعنی "فکر" و "آیدیا" پیشتر نرفته و به اساس دالیل و توضیحات 

 اشته است.   باال، فرصت و توانایی آنرا ند
دالیلی دیگری که من )داؤد ملکیار(، طی چندین سال گذشته، بنابر روابط خانوادگی و یا بنابر داشتن تماس ها و 
صحبت ها، با تعدادی زیادی از متهمین درین قضیه، بدست آورده ام و امکان عملی یک توطئه و کودتا را منطقاً 

 رم شریک می سازم:نفی میکند، ذیالً طور خالصه با خوانندۀ محت
محترمه خانم میوندوال، از هیچگونه مجلسی در منزل خود آگاهی ندارد، حتی طور خصوصی هم به خانواده و  اول:

 برادران صمیمی خود آنرا تأئید نکرده است. 
اعضای بسیار نزدیک و صمیمی خانوادۀ میوندوال، بشمول پنج صاحب منصب عالی رتبه، الیق و خوش نام دوم: 
سکری )برادران خانم میوندوال(، هیچگونه معلوماتی ولو ضمنی، از چنین پالنی نداشته اند. حتی در زمان شاه در ع

از میوندوال نه شنیده بودند. لذا قابل باور نیست که میوندوال، بی خبر  ه ای)قبل از کوتای سرطان(، هم چنین نظری
با بیگانه و ناشناس، مانند حاجی هللا نظر، عارف از چنین شخصیت ها در حلقۀ نزدیک خانوادۀ خود، برود و 

شنواری )ریگشا( و تعدادی دیگر که اکثراً بخاطر رقابت ها و دشمنی های شخصی در لست متهمین داخل شده 
)مرحوم مرستیال و مرحوم بودند، و یا با کسانیکه به ارتباط کار رسمی سالیان قبل با آنها شناخت داشته است، مانند 

، که به اساس شواهد غیر قابل تردید، در یک یا دو سال گذشته یک دیگر را ندیده بودند، داخل یک خان( عبدالرزاق
)آخرین ملکیار( میگوید که:  اودپیمان خطرناک شود. چنانچه مرحوم عبدالرزاق خان در مصاحبۀ ویدیویی، با من )د

 دیده بودم(. بار، میوندوال را یکنیم سال قبل از کودتای سرطان، در جالل آباد
در اظهارات "اعترافات" خان محمد خان که از طریق رادیو کابل نشر شد، می شنویم که خان محمد خان  سوم: 

. نزدیکان میوندوال، خوب به )میوندوال را در خانه اش در کارته سه دیدم و در بارۀ پالن خود به او گفتم(میگوید: 
، در خانۀ کرایی در کارتۀ سه سکونت ۱۳۴۸رت مرحوم اعتمادی یاد دارند که میوندوال در سال های اخیر صدا

که ترمیم خانه اش در شهر نو، تکمیل شد، به شهر نو کوچ کرد. )این نوع اشتباه مهم،  ۱۳۵۰داشت و بعد از سال 
در گفته های مرستیال قابل دقت است(. در قسمت دیگری همین "اعترافات" نشر شدۀ رادیویی، می شنویم که خان 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مد خان مرستیال، طور اغراق آمیز از پالن طویل المدت برای بیداری مردم در سرتاسر افغانستان و قیام ملی بر مح
علیه رژیم صحبت میکند. باید پرسیده شود که آیا او کودتا میکرد و یا اینکه برای بیداری مردم و قیام ملی تالش 

وش متهم است و باز وقتی می بینیم که مرحوم میکرد؟ اینگونه تناقضات، نمایانگر وضع غیر عادی و مغش
مرستیال، نام تمام کسانی را که در روز های اول بعد از کودتای سرطان، یعنی در ایامی که هنوز خودش همکار 
داؤد خان تلقی می شد، به دیدنش آمده بودند و غیر از احوال پرسی های تشریفاتی، هیچگونه طرح و پیمانی با هم 

گویی کرده و با جریان تحقیق و "اعترافات"، صرف نظر از آنکه با کدام یک از رژیم، شکایت و بد  نداشته اند، در
کدام یک نکرده، همه را در جملۀ همکاران خود و مخالف رژیم، معرفی کرده است، به این نتیجه میتوان رسید که 

م و میخوانیم، مطابق شواهد غیر قابل آنچه را از زبان و قلم خان محمد خان مرستیال، بنام "اعترافات" می شنوی
بدون شک، تحت شکنجه، فشار )نامۀ مخفی مرستیال از زندان و چشم دید وزرای کابینه از شکنجه ها( انکار، مانند 

و رفتارغیر انسانی بدست آمده است و اکثراً نادرست، مغشوش و مبالغه آمیز بوده و در یک محکمۀ عادالنه، کالً و 
رده می شود. )دالیل و انگیزه های احتمالی برای اینگونه اعترافات مبالغه آمیز، در قسمت یک سره، باطل شم

 چهارم این نوشته، تا حد توان بیان گردیده است. تبصرۀ نویسنده(. 
چگونه ممکن است، نزدیک ترین دوست و همرزم میوندوال و شخص دوم در حزب دیموکرات مترقی، چهارم: 

ریا، از چنین مفکوره و پالن، کامالً بی خبر باشد و میوندوال به حیث یک شخصیت عمیقاً یعنی جناب محترم نجیم آ
معتقد و واقعاً پابند به دیموکراسی، بی خبر از او و دیگر اندیواالن صمیمی خود، داخل یک پیمان خطرناک، با 

 اشخاصی نو آشنا و یا ناشناس، شده باشد؟
و پابندی میوندوال را به اصول دیموکراسی، از قول جنرال عبدالقادر معاون بی جا نخواهد بود که مثالی از اعتقاد 

شورای انقالبی و وزیر دفاع در زمان کارمل، و کسیکه بعد از توقیف و اعدام سید امیر در زمان داؤد خان، به 
خاطراتش  کتاب ۱۳۳حیث قوماندان عمومی هوایی و مدافعۀ هوایی مقرر گردید، درین جا بیاوریم که در صفحۀ 

"پیش از کودتای داؤد خان و سهم گیری ما در آن، در بین گروه سیاسی خود )سازمان انقالبی جوانان میگوید: 
اردو(، به این نتیجه رسیده بودیم که باید یک رهبر پیدا کنیم. رهبری که در سطح جهانی شناخته شده باشد و مسایل 

نسبت به او اعتماد وجود داشته باشد. چون در آن زمان کسی نمی  داخلی افغانستان و مسایل بین الملل را بفهمد و
توانست ما را به عنوان رهبر بپذیرد. سعی ما این بود که چنان آدمی پیدا کنیم. قرار بر این شد که من اول با 

ه بود، از میوندوال دیدار کنم. ضیاءالدین یکی از همصنفی هایم بود. او هم پیلوت شده بود و در امریکا تحصیل کرد
. جنرال قادر در ادامه میگوید:                                              میوندوال بود و با میوندوال رابطۀ نزدیک داشت" قریۀ

"با ضیاءالدین پیش میوندوال رفتیم، نشستیم و شنیدیم. فقط از او پرسیدم: شما که وظایف مهمی در این وطن داشتید 
انجام داده اید، چه راهی را برای بیرون شدن از بن بست این جامعه، پیش رو گرفته اید؟. و کار های زیادی 

میوندوال بسیار نرم و آرام بود. چنین وانمود می کرد که دیموکراسی باید در افغانستان گسترش پیدا کند. نسل جوان 
د و قدرت سیاسی تشکیل دهند. اولین باید به دیموکراسی باورمند شوند، جریان های سیاسی باید به هم نزدیک شون

بار اصطالح )شایسته ساالری( را از زبان میوندوال شنیدم. میگفت، کسانی که شایستۀ کار هستند باید به میدان 
بیایند، در انجام وظایف خود صادق باشند، و به نفع وطن و مردم خود کار کنند تا افغانستان ازین بن بست بیرون 

میوندوال خوش ما نیامد. گفتیم برادر به این چیز های که ما درین کشور داریم، برابر نمی  شود....."، " گپ های
 آید".

می بینیم که میوندوال هیچگونه عالقه مندی به جلب و جذب نظامی ها نداشته و آنان را بسوی تطبیق دیموکراسی 
 تشویق و تنویر میکرده است.   

یس افغان فلم( و یکی از پیروان و دوستان بسیار نزدیک میوندوال، که محترم محمد اکبر شالیزی )سابق رئپنجم: 
رنیا زندگی میکند، در مورد آوازه های کودتاهای دیگر در آن ایام، و تبصرۀ میوندوال در آن وفعالً در جنوب کلیف

ف میوندوال، مورد، چنین حکایت میکند: )حدود یک و نیم ماه بعد از کودتای سرطان، و یا چند روز قبل از توقی
آوازه های از کودتاهای احتمالی دیگر در محیط شنیده می شد. من که حسب معمول هفتۀ یک یا دوبار به دیدن 
میوندوال صاحب میرفتم، حین دیدارم با ایشان راجع به آوازه های کودتا های دیگر یاد آور شده گفتم که: بعضاً از 

این آوازه ها، درین اوضاع حساس شاید خطراتی را برای شما در  شما به حیث لیدر دلخواه شان یاد شده است، که
بر داشته باشد. میوندوال بعد از شنیدن گپ های من، با قاطعیت گفت که: )این گپ ها و آوازه ها، غیرعملی و نا 

ردو، ممکن است. برای این گپ ها و آوازه ها، چند احتمال موجود است، یکی آنکه، نزدیکان سردار عبدالولی در ا
که مقام و امتیاز شانرا از دست داده اند، ممکن است کودتا را کار ساده دانسته در فکر کودتای بالمثل افتاده باشند. 
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گروه دیگر ممکن است کسانی باشند که در زبان انگلیسی آنرا "کاپی کت" یا مقلد میگویند که ممکن است خود را 
سرطان، تلقی کرده و با این خیال که اگر داؤد خان به کمک این  ۲۶ الیق تر و با کفایت تر ازین گروه کودتا چیان

اشخاص بی تجربه و معمولی، به این سادگی مؤفق شد، آنان نیز، با قابلیت بیشتر به آسانی مؤفق خواهند شد(. 
ا ممکن میوندوال در ادامه گفت: )اما واقعیت آنست که بدون کمک و پشتیبانی قدرت های بزرگ، مؤفقیت کودتا ها ن

و  است و ما میدانیم که روس ها در مقابل کودتای دلخواه شان در افغانستان، فعالً از کودتای دیگر پشتیبانی نمی کنند
سرطان، در مقابل  ۲۶امریکایی ها درین حوزه و منطقه، چندان عالقه ندارند، و درعوض، بخاطر کودتای 

ه کمک سی آی ای، درین اواخر، حکومت منتخب "الندی" شوروی، در حوزۀ نفوذ خودشان یعنی امریکای جنوبی، ب
را در چلی سقوط دادند. خالصه اینکه، روس ها باالی کودتای خود، کودتای دیگر نمیکنند و امریکایی ها در مقابل 
کودتای افغانستان، تاوان آنرا در حوزۀ خود بدست آورده اند، لذا هردو قدرت بزرگ، فعالً به این حالت "ستاتسکو" 
راضی استند، و قدرت سومی یعنی کشور چین هنوز قدرت و نفوذ کافی در افغانستان ندارد که کودتایی را مؤفقانه 

 بینانه نیست(.  به ثمر برساند، لذا امکان کودتای دیگر فعالً وجود ندارد و این خیال ها و آوازه ها واقع
یعنی دو  ۱۳۵۰زیادی از وطنداران، در سال  درین جا الزم است متن یک گفتار میوندوال را که در حضور جمع

سال قبل از کودتای داؤد خان، در برابر سوالی در مورد رژیم های کودتایی توضیح داده بود و در همان زمان، 
، نیز درین جا عیناً نقل استتوسط جناب محترم ولی آریا یاد داشت شده و نیز حدود سی سال قبل به نشر رسیده 

 وال چنین گفته بود:نمایم. شهید میوند
"عمل کودتا تعویض قدرت از یک مقتدر به مقتدر دیگر است و کسانی می توانند به عمل کودتا متوصل شوند که 
قبالً هم مقتدر، زبر دست و فرمانده بوده اند و تعدادی را زیر امر خود داشته اند. از طرف دیگر، چون کودتا یک 

می باشد، لذا نمی تواند ملت شمول و مردمی باشد. پس بدون مشارکت  عمل نظامی، توطئه آمیز، سری و مخفیانه
اکثریت اقشار ملت و بدون اطالع عامه به میان میآید، و چون با ملت ارتباط ندارد و مردم در طرح و تعمیل آن 

ژیم کودتا با سهمی ندارند، بنأ رژیم کودتا از مردم دور مانده و پشتیبانی مردم را به خود جلب کرده نمی تواند. ر
وصف اینکه با سرنگونی رژیم قبلی خود را مشروع و حق به جانب می شمارد، ولی به خاطر اینکه با یک اقدام 
مجردانه، قدرت را بدست آورده است، با آرزوهای ملی تطابق نداشته، ضرورت های ملی را تشخیص نتوانسته و 

م داشته باشد و به یک سلسله اعمال سطحی و نمایشی هم از اجتماع بیگانه میماند. اگر چنین رژیمی، حسن نیت ه
بپردازد، پشتیبانی و حمایت مردم را بدست آورده نمی تواند و چون اتکای ملی ندارد، همیشه متزلزل باقی میماند و 
این تزلزل، رژیم را مجبور میکند تا برای بقای خود به استبداد روی آورد و هر نوع نظر مخالف خود را به زور 

 قوه از بین ببرد. بنأ گفته می توانیم که نتیجۀ کودتا، ترور، استبداد و اختناق است".
میوندوال در ادامه میگوید: "رژیم کودتا، همیشه مار های ضد خود را در آستین دارد و ترس ازین مار های آستین، 

به وحشتکدۀ تبدیل میکند.  کودتاچی را همیشه در خوف و رعب نگهمیدارد، که این خوف و رعب رژیم، مملکت را
از مظاهر نفرت انگیز کودتا، یکی هم اینست که کودتاچی برای بقای خود، و از ترس کودتای احتمالی برعلیه خود، 
بیش از حد، به جاسوسی و مخبری متکی گردیده و نه تنها باعث ضیاع دارایی بیت المال میگردد بلکه سبب اختناق 

اد اخالقی در جامعه نیز میگردد. به همین سلسله، چون رژیم کودتا منبعث از فضای سیاسی در کشور و باعث فس
ارادۀ مردم نیست، کودتاچی همواره در ترس زایدالوصفی بسر میبرد و به خاطر این ترس بسوی استبداد رخ میکند 

 و به ستم گری می پردازد.
ژیم را محتاج به پشتوانۀ خارجی می سازد، تا ین استبداد و ترس از مخالفت مردم، گاهی تا آنجا پیش می رود که را

برای بقای خود به بیگانگان و قوت های غیر ملی متوصل شود، و درین صورت است که اولین سنگ خیانت ملی و 
 وطن فروشی گذاشته می شود". این بود نظر جامع و قاطع میوندوال در مورد کودتا ها و پیامد های تباه کن آن. 

تا چه حد، درک و تحلیل های میوندوال با واقعیت نزدیک بوده است، بهتر است طور نمونه، چند برای آنکه بدانیم 
ملکیار( بیان داشته است، درین جا  اودجمله از اظهارات داکتر حسن شرق را که در مصاحبۀ ثبت شده اش با من )د

وقتی نور احمد اعتمادی از روم آمده و )درهفته های اول بعد از مؤفقیت کودتای ما، نقل نمایم. داکتر شرق میگوید: 
پیام ظاهر شاه را به داؤد خان آورد، داؤد خان من )داکترحسن شرق( را نزد خود خواسته و گفت: اعلیحضرت در 

داکتر شرق در ادامۀ ضمن پیام حسن نیت اش به من )داؤد خان( احوال فرستاده که متوجه مار آستین خود باش(. 
ن این کلمات، عرق سرد را در تختۀ پشتم احساس کردم، وقایع تلخ تاریخ پیش نظرم آمد )با شنیدصحبتش گفت که: 

وخطر مرگ را دور سرم دیدم و با خود گفتم که عاقبت کار، این ها باهم یکی می شوند و مالمتی بر گردن ما 
)در سال آخر یگوید: . در جای دیگر، در همین مصاحبه از زبان داکتر شرق می شنویم که مغریب بچه ها می افتد(
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کارم به حیث معاون صدارت، داؤد خان چند بار مرا مخاطب قرار داده و گفت: هیچ روزی نیست که چندین بار در 
. این حکایت داکتر شرق، یک دلیل دیگر بارۀ تو برایم احوال نیاید، همه میگویند که تو برعلیه من کودتا میکنی!(

وندوال است. چون می بینیم که داؤد خان، مانند هر رهبر کودتایی دیگر، در برای ثبوت دور اندیشی و واقعبینی می
خوف دایمی به سر می برده، و با وجود سرکوب ها، تصفیه ها و به سفارت فرستادن ها، باز هم تخم کودتای آینده 

گرفته نتوانسته  را فاجعه)کودتای ثور( را در بطن رژیم خود پرورش داده است و این گیر و گرفت های ممتد، جلو 
 و بآلخره بربادی مملکت را به دنبال داشته است. 

حال با این عمق نظر و دور اندیشی، چگونه میتوان باور کرد که میوندوال بعد از دیدار با چند صاحب منصب 
د به ناشناس که اکثراً در روز های اول بازگشت میوندوال از خارج، به خیال تقرب و تقرر میوندوال در نظام جدی

، ریخته بوددیدن او می آمدند، طرح یک توطئه را که خود از عواقب آن به خوبی آگاه و از ریشه با آن مخالف 
 باشد؟ 

ناراضی که با آمدن رژیم جدید، امتیازات شانرا از دست داده بودند، خواب عده ای ولی میتوان تصور کرد که 
های شان، میوندوال را به حیث آن لیدر "آیده آل" پنداشته  سقوط این رژیم را دیده باشند و در تصورات و گفتگو

باشند که تصورات و آرزو های شان، با اشتراک او عملی شده می توانسته است. در همچو حاالت، حدس میتوان زد 
به ذات خود خطرناک بوده است، یا به عبارۀ دیگر، داشتن شهرت و محبوبیت سیاسی در  "که "میوندوال بودن

حلۀ حساس، خطر جانی در بر داشته است. زیرا رژیم جدید که با زور و قوه ، قدرت را غصب کرده بود، همچو مر
هنوز کامالً مستقر و محکم نشده بود و در حالت اضطرار، هرگونه سؤظن و مخالفت احتمالی را علیه خود، خطر 

 حیاتی دانسته و با شدت سرکوب میکرد.
ه به قدرت رسیده، به خاطر رفع تشویش و رفع سؤظن ها، تعدادی از مخالفین لذا قابل درک می بود اگر رژیم تاز

احتمالی خود را، برای یک مدت، تحت نظر بند قرار میداد و یا حتی در زندان نگهمیداشت، ولی غیر قابل دفاع و 
و  غیر قابل توجیه است که شخصیت های بزرگ ملی و شناخته شدۀ یک کشور را، با راپور های پالن شده

سیستماتیک دشمنان وطن، بدست ضابطان کمونیست پولیس بسپارند تا با بی رحمی و قساوت قلب، از آنان 
"اعتراف" و "اقرار" گرفته شود و به حیث "خائنین ملی" مورد اهانت تاریخی قرار گیرند. آنهم توسط کسانی که دو 

 شده بودند.آن "خیانت"  مرتکب ماه قبل، خود شان در برابر نظام مشروع و قسم خورده به آن، عمالً 
خوانندۀ گرامی! گرچه قرار بود این نوشته با این قسمت هشتم خاتمه بیابد، ولی با طلب پوزش از شما، قسمت نهم و 
آخری این نوشته که در مورد سرنوشت غم انگیز و مظلومانۀ متهمین این قضیه می باشد، در چند روز آینده، تقدیم 

 خواهد گردید.
 قسمت هشتمپایان 

 ادامه دارد
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