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  ش١٣٨۶عقرب /    ويانس-م
 

 ٠٠٠مرګ من روزی فرا خواهد رسيد
 

عزيزان انترنت خوان شاهد بز کشی بزرګ قلمی ميان محترم باقی سمندر 
از کابل ومحترم اسماعيل محشور از سويس به ارتباط چګونګی جريان 

 )در حقيقت هنر مند تکرار نا شدنی(کشته شدن هنر مند محبوب کشور
 ٠بودند وهستندمرحوم احمد ظاهر 

 
رفته دستوری ( اينکه مرګ احمد ظاهر چګونه صورت 

صدور حکم قاطع يا نهايی ) بوده،تصادفی،حادثه ترافيکی وياهم جنايی
ان محترميکه نوشته اقای محشور را ٠کاری است مشکل  خواننده 

ش به زود رسی = احمد ظاهر هنرمند بی بديل ولی بد چانس «تحت و مر
دوسيه قتل احمد ظاهر،ايا «قای سمندر را تحت کليشهواز آ»نور فرارسيد

احمد ظاهر هنرمند بی بديل کشور ما را جنايتکاران خلقی به مانند هزاران 
يا بر حسب تصادم ترافيکی  رساندند، جوان ديګر کشور ما بشهادت

که اقای سمندر د ربعضی موارد دور از موضوع تحت (» ٠جوانمرګ شد
 آقای محشور حمله کرده، فکر ميشود بحث،بر شخصيت ومسايل شخصی

مطالعه فرموده اند، لطف نموده اين چند سطر را )کاری خوبی انجام نداده
که من از جريان ديده ها وشنيده های خود برشته تحرير می آورم،نيز با 

که در   توصيه صميمانه وصادقانه آنست٠حوصله مندی مطالعه بفرمايند
فت٠صدور حکم عجله نکنند  کس ويا هم کسانی در قيد حيات اند که شاهد عينی اين ٠ه های ديګری در راه است زيرانا

هر چه بيشتر اين واقعه المناک )شدن(دلخراش بوده وميتوانند با تحرير وارسال چشم ديدهايشان در روشن کردن حادثه
 ٠کمک نمايند

 
زبان وادبيات ساده وحدالمقدور عام فهم برشتهء تالشم آنست تا جريان حادثه را بدون کم وکاست،انچه ديده وشنيده ام با 

 ٠نميسازد،بلکه دلنشين تر هم خواهد ساخت  زيرا از يک طرف زبان عاميانه نه تنها کفيت نبشته را زأيل٠تحرير بياورم
از جانب ديګر تجربه نشانداده که کاربرد کليمات واصطالحات نامانوس در ادبيات نوشتاری ماديګر سر دل تعدادی از 

  ٠واننده ها ريخته استخ
 

ذاشتن به نوشته های اسماعيل محشور و باقی سمندر تحت عناوين تحرير  يری از طوالت کالم وبا احترام  بخاطر جلو
بلبل خوش (کردن دست دعابه ارواح هنرمند مشهور کشور احمد ظاهر شده درفوق از يکطرف،واز جانب ديګر با بلند

 ن که با هزاران آرمان وآرزوايکه در  وساير جوانان عزيز ما)الحان کابل
ی محروم ساخته شده اند،به اصل موضوع  دل داشتند،ناديده وناخورده بدست آدمخواران سرخ وسبز از نعمت زنده 

شته، جريان ديده ها وشنيده هايمرا برشتهء تحرير مياورم   ٠بر
 

 : خورشيدی شهر چاريکار١٣۵٨ جوزای ٢۴
دفتری ام / در حاليکه مصروف انجام کارهای اداری۵٨ جوزای ٢۴قيقه قبل ازظهر ويا هم نه وسی د )٩( ساعت نه

رديد رديده،از کار ٠بودم،يکی از دوستان سابقه ام وارد دفترم   از ديدن او بعداز يک مدت طوالنی، نهايت خوشحال 
روزهای خوش وفراموش   هدايت دادم چای آورده وبګذارند تا دريک فضای آرام صحبت نماءيم تاخاطرات٠دست کشيدم

 ٠ناشدنی مانرا يکبار ديګر تازه سازيم
 

 بجه بود،به پيشحدمت وظيفه دادم تابه چاشت ما از مشهور ترين کباب فروشی شهر چاريکار که در فصل ١١   ساعت 
وقتر  برايش هدايت دادم تا کباب را ٠کباب پزی،شير يخ،ژاله ونوشابه سرد نيز ميفروخت،غذا بياورد رما در پهلوی
زيرا مصادف با رسيدن ٠ بعداز ظهر ازدحام زياد ميګرديد١۴ تا ١٢ اين بآن دليل بود که بين ساعات ٠فرمايش بدهد

بسهای مسافر بر واليات شمال هندوکش بجانب کابل بود و  بعضآ غرض صرف غذا در چاريکار توقف ميکردند،در 
و )بيروبار( همچو اوقات که بقول مردم  پول دادم بزودی ٠را کباب ميکردند) باسی(شتهای شب ماندهزياد ميشد،آشپزها 

يری از ضياع وقت وآرامتر بودن ٠ آماده شود١٣ الی ١٢برود و غذا فرمايش دهد ،که تاساعات  رمی هوا،جلو  بدليل 
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 هنوز وقتی زيادی از رفتن ٠فضای شعبه نسبت به رستورانت،از رفتن به دوکان کباب پزی صرف نظر کرده بوديم
ذارش داد که ا حمد ظاهر با دودخترپيش رديده،  ويک مرد  )زن(خد مت نګذشته بود که در زده شد موصوف داخل دفتر

 موتر مقبول ٠وبرای شان چند خوراک کباب خريدند) همين اکنون اسم آن بخاطرم نيست( در پيشروی کباب پزی بودند
 بر عکس تصورم آنقدر که مردم ٠نزديک ديدم اضافه کرد اين بار اول بود که من احمد ظاهر را از ٠داشتند

ردنش کوتاه وشکمش هم کالن٠ميګفت،مقبول نبود پيشخدمت ٠بود که به قداش چندان نمی خواند) بيرون بر آمده( قد و
 :بحرفهايش ادامه داده،اظهار داشت که

 
ع بود و اورا تماشا زياد مردم جم٠هم داشتند در حاليکه نشه معلوم ميشدند، درسيت عقب موتر شان بوتل شراب

 ٠ ٠٠٠ و٠٠٠ و٠ در بين مردم تبصره بود که با دختر ها به سالن ميرود٠ميکردند
فتم تورا فرستادم غذا بياوری، تو برايم قصه احمد  در ختم سخنانش در حاليکه من تاحدودی قهر بودم،برايش 

و ميکنی آدرس کسی حرف درشت  قه نداشتم بهخالف عادتم که هيج عال٠ظاهر،دختر ها وکباب خريدن انها را باز 
فتم او يک آدم عياش است را شکار نموده وغرض عياشی به سالنګها ) دو دختر(اين دو بد بخت٠بزنم،غير ارادی 

 ٠بمن وتو ارتباط ندارد که چه ميکنند وکجا ميروند٠ميرود
 

فت وشتهای تازه تر را پخته ميکنيمساعت بعد تر بي نيم )هدفش نفر موظف هوتل بود( غذا آوردی؟جواب داد خليفه   ٠ا 
مهمانم وچند نفر از همکاران نان   من، دوست٠اظهار داشتم،عاجل رفته و غذا بياورد،که چنان کرد برايش به تاکيد

 هر ٠تا برود بجه بعداز ظهر تقاضا کرد اجازه بدهم) ٣( چاشت را در شعبه باهم صرفکرديم دوست ام حوالی ساعت سه
لبهار برويم٠ب بماند،قبول نکردقدر اسرار کردم ش  اورخصت ٠اما وعده داد در تعطيالت هفته آينده بيايد تا با هم بباغ 

رم و خسته کن بود )طوالنی(  روزهای نهايت دراز٠و من در دفتر کارم تنها ماندم )رفت( شد  ٠نيمه دوم ماه جوزا
شت از هنوز دفتر را ترک نکرده بودم که همکار ما از عالقه داری سالن  تليفونی اطالع داد که احمد ظاهردر راه بر 

 چون تليفون را ٠بين عالقه داری سالن و ولسوالی جبل السراج کشته شده است سالنګها بطرف چاريکار در حد فاصل 
قبآل اطالع  )انطوريکه در فوق تحرير شده(من جواب ميدادم واز جانب ديګر در مورد سفر احمد ظاهر با سه نفر ديګر

تليفونهای شهر (تليفون ما مصوونيت نداشت) خط(  با آنکه لين٠خواستم ازش به تفصيل معلومات بدست بياورم شتمدا
 اول بايد بمرکز مخابرات زن ميزدی وخواهش ميکردی تا ترابا شماره ويا ٠اتومات بود چاريکار در آن وقت نيمه

اه کارمنددستګاه٠مرجع مورد نظر ارتباط بدهد وشمي)سوچبورد(هر مشکل  نمايد،) کنترول(خواست حرفها را 
فته ميشد قبال کارمند »غمي«تخلص درين وقت يک خلقی دو آتشه بګمان غالب بنام ويا٠نبود از مردمان غوربند که 
اهګاهی به  بوده،بحيث مدير عمومی مخابرات ايفای)چاريکار(مخابرات پروان عادی فته ميشد که  وظيفه ميکرد و

 :باآنهم هر چه ميخواستم بشرح ذيل از او پرسيدم)وش ميداده است ردممکالمات تليفونی م
 

 چند نفر کشته شده؟ -
-  

 با آنکه قبال از شخص کشته شده اسم برده(٠جواب داد تنها يکنفر
 )بود،باز هم از او پرسيدم

 ٠احمد ظاهر: کی کشته شده است؟ جواب داد
 پرسيدم کامال مطمين هستی که او مرده؟

 ٠او در همان لحظات اوليه جان سپرده است! جواب داد بلی
  توسط شورشی ها کشته شده؟ آيا سوال کردم جريان حادثه از چه قرار است؟آيا کسی اورا کشته؟

 
روپهای  واز جانب ديګر اين سوال را بخاطری پرسيدم که تازه٠آنوقت به مخالفين رژيم شورشی ميګفتند ( اولين 

روهکهای ضد رژيم مخالف دولت تشکيل شده بود واز اشخ اصی بنامهای وکيل قيوم وپهلوان احمد جان بحيث سران 
ويا هم ممکن ده روز قبل ازين تاريخ،پايين تراز عالقه داری   همچنان يک هفته٠در ولسوالی پنجشير اسم برده ميشد

، تقريبآ در همين حدود وثغور محل حادثه ترافيکی وکشته  چپ سرک عمومی شدن احمد ظاهر،از کوه های جناح سالن
که به سواری موتر سايکل عازم   ) اسمش را روی مصلحت تحرير نکردم ( باالی يک عضو حزب خلق  مزار-کابل

رفته بود امابه موصوف آسيب نرسيد   )جبل السراج بود،فير صورت 
 ٠نخير شورشی ها نکشته اند :جواب داد

 
 ٠هپرسيدم مردم محل کشته؟ جواب داد نخير مردم محل هم نکشت

 : شتابزده پرسيدم پس به چه شکل و چګونه کشته شده؟ جواب داد
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  ٠ظاهرآ در يک حادثه ترافيکی
 از کنترول خارج وبه ديوار برفګير) سرعت باال(پرسيدم يعنی چه؟ جواب داد که ميګويند موترش در نتيجه تيز رانی

ميق بسرش وخونريزی شديد ناشی از ودر نتيجه ای برداشتن جراحات ع)برخورد کرده(سرک خورده بغل )استنادی(
 ٠است)مرده(آن،ازبين رفته

 
طوريکه قبال نګاشته ام از رفتن چهار نفر به سالنګها ،بواسطء پيشخدمت شعبه (پرسيدم ساير همراهانش چطور است؟

فتم جالب است تنها يکنفرمرده (٠جواب دادکه سايرين همه جور و زنده اند) خبر شده بودم  )با خودم 
 

اظهار داشت اضافه   پرسيدم ديګر چی؟٠ردم جسد اش کجاست؟ جواب داد به جبل السراج انتقال داده شدهسوال ک
ر خبر جديد تری بدست ات رسيد٠ترازين چيزی نميداند درين (٠برايم اطالع بده،من بدفتر هستم  ازش خواهش کردم ا

 ٠ حافظی کردم بااو خدا٠جواب داد خوب است )ختم شده بود وقت تقريبآ رسميات دفاتر
 

ارندوي  پيوست خدا حافظی با او به سنترال مخابرات چاريکار زن زده وخواهش کردم من رابا دفتر قوماندان 
ارتباط تيليفونی  )شخص بنام علی محمد مجبور درين وقت قوماندان پوليس واليت پروان بود (٠دهند ارتباط )پوليس(

رديد وشی تليفون را يکی از ظابطان قوماندانی برداشته و طبق معمول شعبات  ٠من با دفتر قوماندان پوليس بر قرار 
اش )لهجه(  از صحبت٠ هستم،امر کنيد٠٠٠ساتنمن! بلی: نظامی،خودشرا با ذکر نام ورتبه نظامی اش چنين معرفی کرد

تو زبان است تو برايش اظهار داشتم که٠فهميدم که ساتنمن مذکور پ  غواړم چې زه:  بعداز معرفی خود بزبان پ
م )صاحب( قوماندان صيب  بلی صاحب تشريف لري،: لري؟ جواب دادکه  قوماندان صيب تشريف ٠سره خبري وک

ې دی  )٠قوماندانی پوليس بود هدف اش از سنترال دفتر يا شعبهء مخابره ای(٠ خو همدا اوس په سنترال ک
 

م چې چا سره خب: چا سره خبري کوي؟ جواب داد:پرسيدم م چې کابل سره په ٠ري کويزه نه پوهې  خو دومره پوهې
ې دی  ٠ارتباط ک

 
آياواقعا نميدانست که با کی صحبت ميکند ويا شايد هم بخاطر حفظ اسرار نظامی،الزم نديد بګويد با کی صحبت  (

ګفتهء زيرا ب٠صورت موفق نشدم با آقای مجبور قوماندان پوليس چاريکار ارتباط تليفونی بر قرار نمايم  بهر )٠ميکند
 ٠مصروف صحبت بود )قوماندان عمومی ژاندارم ويا مقام وزارت (هم کسانی در کابل  باکس ويا٠٠٠ساتنمن

 
 اما در نهايت ترجيح دادم منتظر ٠  عالقه داشتم با کس ديګری از مقامات حزبی يا دولتی واليت پروان تماس بګيرم

داری سالن در صورت بدست آوردن خبر جديد،همرايم  ازجانب ديګر انتظار داشتم شايد همکارم در عالقه ٠بمانم
 وقتيکه ٠ برايم چای خواستم٠ دردفتر نشستم و منتظر رسيدن اخبار جديدتر بودم٠که نګرفت تماس تيليفونی بګيرد،

فته بودم را شکار کرده  او يک آدم عياش است وباز اين دو بدبخت«:پيشخدمت چای آورد،باديدن او اين حرفهايم که 
 من در دفترم بودم،از يک همکارم خواهش ٠بيادم آمد که واقعا نا راحتم ساخت» عياشی به سالنګها ميرودوغرض 

که چاريکار را ديده اند،ميدانند که اکثريت دفاتر  کسانی( کردم يکمرتبه تا چوکات شهر رفته وبه بيند چه خبر است؟
رد ونواح همين يګانه چوک شهر موقيعت داشتند وهمکارم بيرون نرفته بود،خبر شديم  ز در دفتر بودمهنو )٠دولتی در

رفتم ٠شعبه بودم  تا تقريبا حدود يکساعت ديګر هم در٠که جسد احمد ظاهر را به شفاخانه چاريکار آورده اند اطالع 
 ٠طرف شفاخانه رفتم٠اند تعداد زيادی از مردم،جوانان وبخصوص دختران جوان پيشروی شفاخانه جمع شده

 
سر طبيب شفاخانه ( ٠ حين ورودم به دهليز شفاخانه با ريس يا هم سرطبيب آن مقابل شدم٠زدحام زياد بودديدم واقعاا

ميګويند حادثه : صاحب يوازي پرسيدم از داکتر) ٠داکتر حيدر يوازي نامداشت که نطاق تلويزيون افغانستان نيز بود
  ٠کشته شده) حادثه ترافيکی(  در نتيجه يک اکسدنت متاسفانه احمد ظاهر٠بدی رخداده؟با کشيدن آه سرد جواب دادبلی

 
فته ٠    پرسيدم در نتيجهء اکسدنت کشته شده؟ جواب داد بلی  اضافه کرد راپوريکه به شفاخانه داده اند،حادثه ترافيکی 

 ٠هستند روغ/جوړ) هرسه نفر(جواب داد همه٠درمورد هم سفر هايش پرسيدم شده
 

 دست بطرف يکی از اتاقهای شفاخانه اشاره کرد و خودش غرض انجام کدام کاری پرسيدم جسد احمد ظاهر کجاست؟با
ذاشته شده بود رفتم٠بطرف ديګر رفت  ٠ طرف اتاقيکه جسد احمد ظاهر درآن 

) اشاره سر وچشم(آنها نموده،تقريبا با اشاره  رو به٠چند نفر داخل اتاق بودند که هيچکدام آنها را نمی شناختم
نفر از آنها مانند من به اشاره  يک يا دو) فکر ميکردم مسوولين امنيتی خواهند بود(سد را به بينم؟پرسيدم ميتوانم ج
 ديدم که عالوه از سرو روی او، تقريبا همهء٠باالی سرش دور کردم روی جايی را از٠جواب مثبت دادند
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شقيقه اش نه،بلکه زخم  آنطوريکه آقای محشور نوشته اند،سوراخ کوچکی در ٠اش نيز پر خون بود)صدر(سينه
ی در پشت قسمت اخير چشم چپ اش درحاليکه خونها در اطرافش لخته شده بود، اصل زخم )خشک( نسبتا بزر

تر از ميله المونيمی آفتابګير موتر بوده  تازه و نم داربه چشم ميخورد وبه وضاحت نشاندهندهء آن بود که چيزی بزر
ردن وحتی قسمتی ازص٠که اصابت کرده شده بود و هنوز هم از جسدش بويی تند الکول )سياه(در اش کبودصورت،
آويز شده ای داکتر نجيباهللا را در چهار راهی آريانا با   جسد حلق ١٣٧۵ ميزان ۶وقتيکه بامداد (٠بمشام ميرسيد

يعنی  )سی آی ای و آی اس آی( چوچه های شقيقه شګفته شده وسروصورت کبودش که در نتيجهء شکنجه ای
ديګر نميتوانم ونميخواهم  من چيز )٠ و جسد احمدظاهر بيادم آمد١٣۵٨ جوزا ٢۴بوجود آمده بود ديدم،دفعتا طالبان 
فته ميتوانم که قطروعمق جرح در شقيقه احمدظاهر بيشتر از آن مينمود٠بګويم که در نتيجه  اما اين را به صراحت 

 ٠يد، يا بايد بوجود بيايدميله المونيمی آفتابګير بوجود می آ) بقول محشور(ای فرورفتن
 

ذاشته شده بود خارج شدم ل٠از اتاقيکه جسد درآن  چاريکار را نيز ) شهردار(اروال» همت« حين خروج اعلم 
ر ممکن باشد همسفران بګفته داکتر حيدر يوازي ٠در دهليز ديدم رفتم تا ا احمد ظاهر ) جوړ/روغ( اين بار عالقه 
 )اصال کسی وجود نداشت که مانع اين کار ميشد(٠شدم به اين کار موفق٠را نيز به بينم

 
زا خيلی جالب بود  :ديدن اين بسالمت مانده ها از اکسدنت مر

 بر عکس صرف دست ٠ردن وکمرنه شکسته بود  هيچکدام را  دست،پا،٠اول اينکه کامال صحت وسالمت بودند
ی سطحی و يک قسمت روی  ٠اهللا نام زخم خيلی عادی داشتمحبوب ) صورت(يکی ازآن دو دختر خراشيده 

ذشتانده و به چشم سر مالحظه کرده بودند،اما تشويش : دوم با وجود آنکه آنها همه جريان حادثه را از سر 
 ٠وناراحتی زياد نداشتند

 
بجای اينکه مسوولين پوليس آنها را بمراجع امنيتی انتقال ميدادند، بر عکس به شفاخانه آورده شده :سوم
 ٠که همه سوال بر انګيز بود و٠٠٠و٠٠٠و٠بودند

حادثه استجواب کرده بودند يا نه؟ من بدون اجازه     نميدانم قبال کدام مرجع امنيتی از آنها درمورد چګونګی وقوع
هيچ مسوول امنيتی حضور نداشت که ازش اجازه (از مقامات امنيتی که در همچو موارد ضروری پنداشته ميشود،

 ٠دم تا بطور شفاهی چند سوال از آنها به پرسمبخودم اجازه دا)ميګرفتم 
 

 : به بخشيد اسم شما؟ کوتاه جواب داد٠اول از مرد پرسيدم
شهال بنت دين محمدخان «خود را بمن باالترتيب آنها٠بعدا از دختر ها پرسيدم» ٠محبوب اهللا دوست احمدظاهر«

  ها هستيد؟از انها پرسيدم با هم خواهر٠معرفی کردند»محمدخان وشهناز بنت دين
شهناز و شکيال بنت خان محمد شيخانی معرفی  آقای محشور آنها را(٠ برايم جالب بود دو خواهر٠جواب دادند بلی

فته اند٠کرده است  اما از امکان دور نيست ٠کامال متيقين هستم»شهال وشهناز بنت دين محمد«به آنچه برای من 
فته ب  اينکه آقای محشور مدعی است با آن خانواده معرفت ٠اشندبمن بنت دين محمد وبه محشور بنت خانمحمد 

ی ميکنند،من بر دين محمد يا خان محمد بودن اسم پدر انها اصرار  داشته واکنون هم ميداند که در کدام کشور زند
وشنيده هايم را بدون کم وکاست ونهايت صادقانه برشته تحرير  طوريکه در سطور اول نګاشته ام ديده ها٠نميکنم

 )٠من اززبان آنها شهالوشهناز بنت دين محمد شنيده ام٠آورم یم
 

ر ممکن است ٠بخودم اجازه دادم باز هم سوال نمايم فتم ا  از محبوب اهللا نام چيز ديګری نپرسيدم،اما به دختر ها
دهن به ايستګاه «: يکی از آنها با لهجهء خيلی قشن کابل اظهار داشت که٠جريان را نهايت فشرده بيان کنند

يک ايستګاه پاينتر از ايستګاه ليسه عمر شهيد يک چهار راه يا چهارسرکه است که درضلع راست آن يک (حمام
منتطر ملی بس )  م٠محراب مسجد شريف ودر ضلع غربی آن ايستګاه بس بود که بنام حمام يا دهن حمام ياد ميشد

موتر شانرا پيشروی ما توقف داد ه )وب اهللا بودمنظورش از آنها احمدظاهر ورفيق او محب (٠بوديم که آنها آمدند
فتند بياءيد سوار ٠وپرسيدند کجا ميرويد؟ما جواب داديم حصهءاول خير خانه ميرويم و منتظر ملی بس هستيم  

  ٠ بمشورهء همديګر سوار موتر آنها شديم٠شويد،ما هم آنطرف ميرويم و شما رانيز ميرسانيم
اين قسمت از حرفها ی آنها با ياداشت يا (٠ا طرف کوتل خير خانه پيش راندندوقتيکه به ده کيپک رسيديم موتر ر

 ) شما ميتوانيد نوشته اورا در سايتها مطالعه نمايد٠ذارش محشور متفاوت است
 جواب دادند که موتر تيل ندارد واز تانک تيل زير کوتل بموتر تيل ٠پرسيدم کجا ميرويد؟ما خو حصه اول ميرويم

 )٠منظور تانک تيل ده کيپک واقع در زير کوتل خيرخانه است (٠می اندازيم
هم پرسيدم کجا ميرويد؟ احمدظاهر جواب داد که به  شدند باز) رد( وقتيکه از پهلوی تانک تيل تير٠فتم خوب است

 ٠پشت کوتل در سرای خواجه يکنفر هندو قرضدار من است،تاهمانجا ميرويم
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رفته،عاجل بر ميګرديم وشما   زيرا در ٠فتم خوب است اما لطفا کمی زودتر٠را الی کوچه خانه تان ميرسانمپولم را 
 درين(٠جواب داد خيلی خوب کوشش ميکنم٠خانه منتظر ما هستند

وقتيکه از سرای خواجه )جواب داد که پرسيدم ديګر چه؟ وقت ميخواست بحرفهايش پايان بدهد امامن مداخله نموده،ازاو
فتم شما ٠يا سرای خواجه خواهد بود پرسيدم اينجا کجا بود؟ جواب دادند مناطقی مربوط مير بچه کوت ذشتيم،  عاجل 

ذشتيد فته بوديد الی سرای خواجه ميرويد وحاال از آنجا  ذارش محشور ( نميدانيم شما کجا ميرويد؟٠خو  اين قسمت با 
 نميدانم شنيده٠تفاوت دارد

اما نوشته من کامال / الغيب عنداهللا /٠ دختر به صحت قرين است يا نوشته اقای محشورهای من از زبان يکی از آن دو
فته های آن دو دختر تحرير شده  جواب دادند تا چاريکار ويا هم) ٠به نقل از 

لبهار ميرويم ر شد بدريای پنجشير آببازی نموده وعاجل بر ٠باغ   وقت توت است،کمی توت ميخوريم وا
 يک وقت ٠چون فهميديم آنها کاردل خودرا ميکنند٠ ما هم ديګر چيزی نګفتيم٠نيد وقت کافی داريمميګرديم،تشويش نک

ذشته وبطرف کوتل سالن ميروند لبهار٠متوجه شديم که از جبل السراج   کجا ٠برويد فتيم قرار بود به باغ 
فتند سالنګها بهتر است شت چون بسيار نشه بودند موتر از  بعداز ختم ميله، دروقت باز ٠رفتيم سالنګها٠ميرويد؟

رديده وبديوار بغل سرک خورد احمدظاهر شديدا زخمی شد وباالخره درنتيجهء  و )اصابت کرد(کنترول شان خارج 
 »٠وفات کرد خونريزی زخم اش

 
ی ميکرد صاحب اين قلم متوجه نشدم تا به پرسم در وقت وقوع حادثه چه آنها هم ٠کسی،احمدظاهر يا محبوب اهللا راننده 

قابل يادآوری است که بيشتر يک دختر حرف ميزد و ديګرش با خونسردی تمام ٠درصحبت های خود تذکار ندادند
جالب بود که محبوب اهللا نام نهايت خموشانه،اما با دقت به حرفهای دختر ها ٠ميکرد حرفهای خواهرش را ميشنيد وتاييد

 .وش ميکرد اما هيچنوع عکس العمل نشان نميداد
 آقای محشور نوشته که احمدظاهر در سيت عقبی موتر نشسته ٠افه تر چيزی نپرسيدم وآنها هم بيشتر حرف نزدنداض

 محبوب اهللا به ٠بوده،يک يا چند مرتبه متوجه کيلومتر سنج موتر شده وبه محبوب اهللا پاچا هشدار داده تا آهسته براند
    دوستان محترميکه  ه وياهم چند ثانيه اين حادثه پيش آمدههوشدار های مکرر او دقت نکرده تا باالخره دريک دقيق

اه قانون وعکس  فزيک،قوه،عمل!نوشته باقی سمندر را مطالعه نموده،بخاطر خواهند داشت که موصوف چګونه از ديد
از موضوع در چندين مورد هر چه دلش خواسته،ساخته و  بعضا دور (٠مطلب پرداخته است! العمل فزيکی به توضيح

 در بعضی ٠به اين طريقه چندان ثواب نيست  در فرهن نقد،ترديد ويا هم تاييد يک نوشته٠ه هر طرفيکه خواسته تاختهب
ی شخصی او حمله نموده که  موارد محشور را مورد عتاب قرار داده،بر خصوصيات وزنده 

 )٠به نظر من وسايرين از کفيت نوشته اش کاسته است
 

 جاذبه،ضربه،عمل وعکس العمل چندان بلديت ندارد، نميخواهد قضيه را از آن ديد به بر رسی    اين نګارنده که با قواعد
 درمورد اش ميتواندبنګاردکه/عمق جرح/ اما آنچه را که به چشم خود ديده٠بګيرد
تر وعميقتر از آن مينمود:الف  آنهم٠عقبی موتر در وقت اکسدنت بايد بردارد که يک سر نشين سيت/ بود/بيشتر،بزر

 ٠کامال سالمت باشند/ اول/درحاليکه سايرراکبين، بخصوص دونفر سيت های پيشرو
به / راه/سوال پيدا ميشود سيخ المو نيمی آفتابګير موتر بجای شقيقه ای شخص سيت اول، چګونه واز کدام طريق: ب

 »هوشمند« موتر رسيده؟ فکر نميشود اين سيخ لعنتی / عقبی/دوم شقيقهءشخص سيت
 ٠بوده باشد

 
تنها يکنفر جراحت بسيار عميق می بردارد و درهمان نخستين / زياد/ با اين سرعت باال٠اکسدنت جالب بوده: ج

 نفر ديګر کامال صحت ميماند،که بايد آنها را حداقل دست، پا،سر يا لحظات،جان ميدهد و سه
 ٠ ودهها چرای ديګر٠کمر می شکست،که نه شکسته بود

 
 : بار ديګر جريان موضوع   
رد ونواح شفاخانه   ان شهر در    وقتيکه از دهليز بيمارستان شهر چاريکار خرج شدم،ديدم تعداد بشتر وبيشتر باشنده 

 من که قبل از آن هيچګاهی ٠جمع شده بودند که حتی جريان ترافيک را در يګانه جاده اسفالت شدهء شهر اخالل ميکردند
حتی ترس (رت آغوشته بخون را نديده بودم،خيلی احساس نا راحتیجسد مرده،آنهم با شقيقه ای شګفته شده وسر وصو

ر اندکی راحت شده وحواسم جمع ٠ميکردم)وبيم در صحن نهايت تن ومزدحم بيمارستان سيګارم را روشن کردم تاا
 قابل تذکار است که همين روز در تاالر سينما پروان محفل(٠شاهد بودم که دختران جوان چګونه اشک ميرختند٠ردد

ان آن زنان و دختران  ی فکر ميکنم بمناسبت تجليل از روز مادر تدوير يافته بود که اکثريت  مطلق اشتراک کننده  بزر
بودند و بعداز ختم محفل هنوز آمد وشد آنها در جاده ای مرکزی شهر جريان داشت که جسد احمد ظاهر رابه بيمارستان 

 )٠چاريکار آورده بودند
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اضر در محل که در نزديکم بود و در زير چادری اش زار زار ميګريست مخاطب قرار     يکی از صدها زن ح
تو احمد ظاهر راديده بودی و ميشناختی؟ ) باآنکه فهميده ميشد جوان است،خاله خطاب اش کردم( داده،پرسيدم خاله جان

ريه ميکنی؟ جواب داد٠نه: جواب داد  فتم در ) ٠٠٠و مقبول بود ٠ هنرمند خوب بود٠جوان بود«: پرسيدم پس چرا 
در حاليکه من با او صحبت ميکردم، يک ٠مقدرات او از روز اول همين حادثه ترافيکی نوشته بوده و او امروز آنرا ديد

پوش ديګر که از صدايش فهميده ميشد جوان است، بدون مقدمه حرفهای مانرا قطع نموده با لهجهء ) برقع(خانم چادری
فت که حاال که اورا کشته اند، (»٠ې که کشتند ديش،با ميګن که ده حادثه ای ترافيکی مردسآل«:خاص چاريکاری 

 )٠ميګويند که در حادثه ترافيکی کشته شده است
 

تکان »کشتندديش«   من که تا يک لحظه قبل به حادثه ترافيکی وچګونګی آن فکر ميکردم،با شنيدن کليمه ای 
ذهنم را سخت بخود مصروف  »کشتندديش«٠واقعا تکان دهنده بود»شکشتنددي«٠خورده،متوجه پهلوی ديګر قضيه شدم

 از خودم می پرسيدم يعنی چه؟٠ساخت
چه کسی بايد اورا کشته باشد؟چګونه کشته است؟بااستفاده از چه وسيله ای کشته شده؟چرا بايد او را کشته 

ل همت از ٠ودهها پرسش ديګر٠٠٠باشند؟ داخل دهليز شفاخانه خارج  هنوز در صحن بيمارستان بودم که اعلم 
مجرديکه بمن نزديک شدو در حاليکه ناراحتی از سيما اش بوضاحت  ذهنيت ام آن بود که همت از لغمان است٠رديد

فتم  جواب ٠بيچاره احمدظاهر در يک حادثه ترافيکی کشته شد: مالحظه ميشد، موصوف را مخاطب قرار داده و
ی چې په ي٠خوراکي ووژل شو«:داد ې وژل شودی، خو مګر ويل کې فتن اعلم » ٠٠٠وه ترافيکي حادثه ک خو مګر 

فهميدم خيلی نا راحت است،ديګر با او ٠پوش سوال ير انګيز بود/ برقع/فتن آن خانم چادری» کشتندديش«ل همت مانند
ار استعمال همزمان نصو٠ درحاليکه نصوار بدهن داشت،از من تقاضای سګرت کرد وبرايش سګرت دادم٠حرف نزدم

زيرا موصوف يکی از قصی القلب ترين ٠نا راحتی او برايم جالب بود(٠وسګرت نمايانګر درجه نا راحتی او بود
 چيزيکه نزد او بی ارزش بود،بستن، ٠کارمندان عالی رتبه آنزمان واليت پروان بود

ش رها کرده ،از صحن او را بحال خود)٠ روی اين دليل نا راحت بودن او برايم جالب مينمود٠زدن،مرګ وکشتن بود
 از ٠چاريکار صدای غالمغال است) چوک(دفعتا متوجه شدم در حد فاصل روغتون وچهار راهی٠ شفاخانه رفتم بيرون

ان کنګره (٠دور ديدم آقای شهراهللا شهپر مستوفی واليت پروان است آقای شهپر يکی از بنيانګذاران واشتراک کننده 
پروان توسط نيروهای شورشی - موصوف در مسير شاهراه کابل٠ بود١٣۴٣موسس جريان دموکراتيک خلق در سال 

در حاليکه مخاطب معين نداشت،اما کليمات ذيررا با خودش به آواز بلند ) ٠ربوده شده و بست آنها مظلومانه بقتل رسيد
 :تکرار ميکرد

ديګر زنده ٠ا کشتنداو ر٠او را از بين بردند٠از پيش مارفت٠ ديګر او از بين رفت٠ديګرزنده نميشود٠مرد«
درين وقت چند تن از مامورين ملکی،که بګمان غالب کارمندان »٠٠٠نامرد ها او را کشتند،نامرد ها او را کشتند٠نيست

فتن حرفهای او به آواز شخصا از چند متری ٠بلند شوند مستوفيت پروان بودند،تالش ميکردند اورا آرام ساخته،مانع 
معرفت قبلی نداشتم،همرايش داخل  چون با او٠ی وسر تاس اش سرخ شده بود رو٠نشه بود سخت٠متوجه اش بودم
 ٠صحبت نشدم

 
» کشتندديش«٠برای سومين بار شوکم داد»نامرد ها اورا کشتند٠٠٠«   حرفهای مرحوم شهپر،بخصوص که ميګفت

 از» ٠نامرد هااورا کشتند«فتن آقای همت و» ٠٠٠خو مګر«فتن خانم برقع پوش،
 ٠ی بعد ديګرش ذهنم را سخت مشغول ساخته بودحرفهای شهپر،يک

از افسران قوماندانی پوليس که از قبل بااو معرفت   هنوز در چوک بودم که با يکتن٠دوباره جانب شفاخانه حرکت کردم
 او پسر خاله يکی از دوستان و همصنفيان دوران مکتب من و باشنده ای يکی( داشتم

ازش پرسيدم در مورد حادثه کشته شدن احمد ظاهر  روبرو شده،)٠يت کاپيسا بودازد ره های زيبايی ولسوالی نجراب وال
 چه ميدانيد؟ 

 
بعداز انجام وظيفه در راه ٠شيخ علی رفته بودم يک هفته قبل غرض اجرای بعضی امورات به عالقه داری:جواب داد

رد بودم شت دوشب در سيا رد ميګفتند(بر  يموهمين ن)٠مرکز ولسوالی غوربند را سيا
 مردم در متک ميګفتند که ٠ اما از کشته احمدظاهر در پل متک خبر شدم٠ساعت ويا هم چهل وپنج دقيقه قبل رسيدم
زيرا هنوز چند ساعت از وقوع حادثه نګذشته بود ٠اين حرف هم بسيار جالب بود٠احمد ظاهررا در راه سالن کشته اند

چرا نميګفتند در حادثه ترافيکی »احمدظاهر راکشتند«ميګفتندسالن الی چاريکار  که مردمان مسير راه عالقه داری
رديد اماآندو با هم معرفت ٠من اورا نميشناختم٠کشته شده؟هنوز مصروف صحبت بوديم که يکنفر ديګر شامل جمع ما 

 پرسيد در موردچګونګی حادثه چه ٠ افسر پوليس از او پرسيد کجا بودی؟ جواب داد در صحن شفاخانه بوده٠داشتند
مطلب جديد در  ) اکثريت حرفهای او مطالبی بود که درفوق تحرير شده وتکرار ان ضرور نيست ( شنيده وچی ميداند

 ميګويند به پدر احمدظاهر،داکتر صاحب ظاهر سابق: که اظهار داشت صحبت هايش به ارتباط داکتر ظاهر بود
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 داکتر ظاهر به چاريکار آمده بود،اما به او ٠صدراعظم افغانستان اطالع داده بودند که احمد ظاهر زخمی شده است
فته بودند در اتاق عمليات است  داکتر ظاهر هم ٠مااورا عاجل به کابل ميفرستيم٠اجازه ديدن احمد ظاهر را نداده و 

شته  ٠اسرار نکرده ودوباره بکابل بر 
ودند تا با سر وصدای او پدر اظهار داشت در لحظات موجوديت داکتر ظاهر ،آقای شهپر را از ساحه دور ساخته ب

چون من در موردآمدن داکتر ظاهر هيچ اطالع نداشتم و ازکسی ديګر هم نشنيدم (٠با خبر نشود احمدظاهر از جريان
ر راستش را بنګارم در همان وقت اصال  نميدانستم که داکتر صاحب ظاهر در داخل است ياخارج،آزاد است يا وا

 )٠ا صحت وسقم آمدن اورا به چاريکار تاييد يا هم ترديد کرده نميتوانمبن٠زندانی،حتی زنده است يا مرده
 

 : ش ١٣۵٨ جوزا ٢۵
 در بين مردم آوازه بود يا بعبارت ديګر مردم ميګفتند که ٠ جوزا با چند نفر طرف جبل السراج رفتيم٢۵قبل از ظهر 

ون قوماندان عمومی ژاندارم پوليس بقتل رسيده اس  شنيدن اين حرفها برايم جالب و نامفهوم ٠تاحمدظاهر بدستورداود ت
ون؟آنهم در سالنګها:بود،بافکر کردم ون با همه قدرت اش نميتوانست او را مانند صدها وهزار ها ٠چرا داود ت  مګر ت

 جوان ديګر يکه توسط سادست های آدم خوار قرن بيست يعنی دست اندرکاران رژيم کودتا در کابل وواليات،تير باران
 : بار ديګر اصل مطلب٠زنده زير خاک شده وميشدند،احمدظاهر رانيز چنان ميکرد-ندهوياهم ز

 
ون احمدظاهر را کشته است«:   شخصا از زبان چندين نفر شنيدم که ميګقتند از يک نفر بطور مشخص پرسيدم » ٠ت

ون ون(روی چه داليل يا کدام دليل وسند ميګويد که احمدظاهر توسط ت خانم «: است؟ جواب دادکشته شده) بدستور ت
ون دختران ون مشد در  وقت حاکميت ٠کاکا بودند احمدظاهر وخانم داود ت احمد ظاهر خانم اشراکه دختر کاکای خانم ت

رديد جريان موضوع را در يکی از دو مقاله ای (٠داود خان کشته بود اما بدليل داشتن واسطه ای قوی از زندان رها 
 :موصوف ادامه دادکه)٠ر مطاله بفرماييدآقای محشور در مورد احمدظاه

 
رفتن انتقام بود اما چون دختر حفيظ اهللا« ون بفکر  موصوفه محصل ديپارتمنت فلسفه فاکولته (امين بعداز انقالب ت

مردم ميګفتند که او احمدظاهر   اما٠ادبيات بود و بقول  مردم که زير فشار پدرش جبرا وقهرا با اسداهللا امين ازدواج کرد
ون برنامه اش مبنی بر قتل احمدظاهر را تطبيق )٠است!! ا دوست داشتهر حامی احمد ظاهر بوده،به اين دليل داود ت

تا اينکه سرانجام حمايت اسداهللا امين را حاصل نموده،ومطابق پالن از قبل تعين شده،موفق شد ٠کرده نميتوانسته است
 مذکور پرسيدم که روی کدام اسناد وداليل اين حرفها را از شخص»٠احمد ظاهر راتا سالنګها کشانده وشکارش کند

در غير آن ٠من بايد توضيح نمايم که او به اعتماد يکی از اقارب و خويشاوندان اش که با ما بود حرف ميزد (ميزند؟
ر کسی انجام ميداد  جبل اين مرد)  م٠هيچکس جراءت زدن همچو حرفها را نداشت زيرا اين کار بمفهوم خود کشی بود ا

من اين اسم را قبال نشنيده واين /(سی-ام-جی/که به چشم خود ديده بودند يکعراده موتر « السراجی از چند نفر اسم برد
بموتر احمدظاهر مزاحمت ميکرده تا اينکه موتر حامل او ازکنترول خارج شده و بديوار ) نوع موتر را نميشناختم

رديده، ظاهرآ بنام کمک، اما در ) سی-ام-جی(نفر ازموتر جيپبغل جاده بر خوردکرده وچند / استنادی/برفګير خارج 
  ٠راستش را بنګارم مطالب فوق بمن چندان قابل فهم نبود) الغيب عنداهللا(»حقيقت پالن خود را تطبيق کرده اند

 ٠از وقوع حادثه اظهار ميداشتند اما اينها حرفهای بودند که اکثريت مردم در همان اولين ساعات پس
   

 صرف يکمقدار روغنيکه از موتر ريخته بود هنوز هم ٠ موتر احمدظاهر را انتقال داده بودند٠  بمحل وقوع حادثه رفتيم
روی اسفلت جاده معلوم ميشد ودر بغل ديوار سرک کمی از توته های شيشه شکسته شده چراغ موتر نيز بچشم 

ان سالن هم حرفهای را ميګفتند ٠ميخورد  باز ٠که مردمان جبل السراج ميګفت و قبال تحرير کردمعده ای از باشنده 
هم مينګارم با آنکه اين حرفها برايم قابل فهم نبود و خيلی هم بدلم چن نمی زد، اما هر لحظه اين ضرب المثل مشهور 

با » نميخوردتا باد نباشد برګ درخت تکان «و يا اينکه ميګويند » تا نباشد چيزکی مردم نګويند چيزها«:بيادم می آمد که
چاريکار،جبل السراج،پل ( ورنه چرا در همه جاها٠خود فکر کردم که حتمآ چيزی بوده که مردم ميګويند چيز ها

فته ميشود) ٠٠٠متک،سالن  ٠ خدا خودش بهتر ميداند٠همين يک مطلب است که به تکرار 
ش يعنی محبوب  اله وآن دو دختر در قيد حيات  بقول اسماعيل محشور هر سه نفر هم سفر احمد ظاهردر روز مر

اند،توقع همه آنست تابا تحرير وارسال چشمديد های خود در مطبوعات داخل وخارج کشور، پرده ابهام از روی اين 
  ٠معما بردارند

   من بجای فکر کردن درمورد اينکه جريان قتل احمدظاهر حادثه ترافيکی بوده ويا هم عمل عمدی، بيشتر به اين چند 
 : ميکنمموردفکر

 
 اين دو خواهر در کجا بوده اند که صبح زود بخانه ای خود ميرفتند؟-١   
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اه آنها حاضر-٢    زا/نبودن به اين سفر ) موافق( هر  بروند،پس چرا در همان لحظات اوليه عکس العمل نشان / مر
ر فرض کنيم در ده کيپک،سرای خواجه ومير بچه کوت زمينه فرار يا حد اقل ب لند  کردن سروصدا برايشان ندادند؟ا

مساعد نګرديد ويا هم فکر کنيم در داخل موتر ودر حال حرکت بوده وخارج شده نميتوانستند،اما در چاريکار که موتر 
ران خود(صدا بر پا نموده از مردم توقف نموده وآنها ازاو خارج هم شده بودند، ميتوانستند سرو وپوليس محل )تماشا

حق دارد بګويد که آن دو دختر موافق بوده   سوال پيدا ميشود که چرا؟ پس هر کس٠نکرده اندتقاضای کمک نمايند،که 
 ٠اند
 ٠سالن نيز قابل تامل است-بودن دختر هابا اسم اکثريت محالتی واقع در مسير جادهء کابل)آشنا( بلد-٣   
 زيرا مطابق ارزشهای ٠ن بوده باشد آيا هردو خواهر بفکر معاشقه همزمان بااحمدظاهر بودند؟فکر نميشود چني-۴   

 ٠معمول جامعه ما، هيچګاه دو خواهر در روز روشن در برابر چشمان يکديګر دست به معاشقه بازی نزده ونميزند
چطور حاضر شدند يکی در برابر )شهناز وشکيال(يا بقول محشور) شهال وشهناز(سوال پيدا ميشود که اين دو خواهر
يرند؟)مست وديوانه(و مردچشمان ديګرش مورد معاشقه د  قرار 

 ٠٠٠و٠٠٠ چرا پوليس پروان با آنکه وظيفه اش بود،کمتر فعال وحاضر صحنه بود و-۵   
 روز بعدتر بود)٣۶۶(    آخرين مطلب ايکه درين مورد شنيدم،درست

 
 ميکرد،داخل  ش بدفتر خليل زلمی پسر خوازک زلمی که در کميته حزبی فاکولته ادبيات کار١٣۵٩ جوزا ٢۵صبح روز 

قابل تذکار است که خان (»٠احمدظاهر راکشتند،خو خان قره باغی هم کشته شد«: خليل بدون مقدمه اظهار داشت٠شدم
  در مسير جاده ميدان هوايی کابل در قلعه وکيل بی بی مهرو در ١٣۵٩ جوزا٢۴قره باغی راننده تاکسی بود و در روز 

ز معلوم نشدو داخل تکسی اش توسط يکنفر مسلح کشته شد معنی حرف خليل ) قاتل آن فرار نموده بود که هويت ان هر
ويا رفيق ما ووابسته به » خلقی«بوده،خلقيها کشتند وما هم خان قره باغی را که » پرچمی«آن بود که احمدظاهر را که 

 بود که احمدظاهر هدف از تحرير مطلب اخير اين است که جناح پرچم حزب خلق هم مدعی٠تره کی بود،کشتيم خانواد ه
ون بدستور مستقيم اسداله امين کشته است فت که خدا خودش بهتر ميداند ٠را داود ت )  الغيب عنداله(٠ باز هم بايد 

مطالب تحرير شده ديده ها وشنيده های من به ارتباط جريان حادثه قتل هنر مند مشهور ،محبوب وتکرار ناشدنی کشور 
 ٠ا بدون کم وکاست برشته تحرير آوردماحمدظاهر بود که بطور فشرده ام

   
 
 
 
 
 
 

 


