
 
 

 

 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 2020/ 7/ 23                                                                                                 قاسم باز

 کرد !رسوا باید ویان را گدروغ 

 کر از نوشته عالی و پر محتوا تانتش !ناب محترم داکتر صاحب عزیز شمس ج

نسبت  مدافع نوکیالبه حیث داودخان،  شهیداین ویب سایت از درګان دیګر من و یک تعداد بزر دفاع

نید وگفته های من ودیگران را بنشیقضاوت  ندمسنیست.همانگونه که شما بخودحق داده اید تا برخوبی 

برداشت های خود را از دوران باورها وارند تا چشمدیدها وکنید، دیگران هم این حق را دتول وترازو

کار شهید محمدداود ابراز نمایند. تمام کسانی ازدورۀ کاری شهید محمدداود به نیکی یادنموده ویا 

 وطندوست شخصیت صادق ویک  یک نمینمانید مثل شما با حضورداشت وجدان خود، کارهای 

است ونه وحق الزحمه وکالت  ه بخاطر مزدافغانستان را بعد از مرگش بیان میکنند، چنین اظهاراتی ن

بخاطرگرفتن چوکی ومقام، زیراکه مرده به کس چیزی داده نمیتواند.حتا گفته میتوانم که هیچ کدام از 

خانوادگی با آن شهید ندارند.اگرچنین نسبتی می  طرفدران داودخان هیچ نسبتی قومی وخویشاوندی و

دفاع از داودخان بخاطرنسبت های  ه میشدگفتداشتند)مثلیکه داودملکیار با میوند وال دارد،(آنوقت 

قومی وخانوادگی اوبود است. وقتی میگوئیم سردارداودخان در دورۀ صدرات خود چهره افغانستان 

 قرون وسطا را به افغانستان معاصرمبدل کرد،یک حقیقت مسلم را اظهارکرده ایم.

برویت  نوقتآیکی از شخصیت های صادق القول ،عبدالعزیز فروغ وزیر پالن عهد داودخانمحترم 

از داودخان یک کیلومتر سرک پخته در تمام افغانستان وجود نداشت ولی با روی  اسناد میگوید،تا قبل

کار آمدن داودخان ما صاحب سرک های اسفالت شده  شدیم. صاحب سرکهای پخته حلقوی در سرتاسر 

کشور، صاحب بندهای اب وپروژه های زراعتی ومالداری ومیدان های هوائی بین المللی، اردوی 

یزات نظامی مدرن ، وپوهنتونها شدیم .زنان افغانستان به ازادی خود رسیدند عصری ومجهز با تجه

خود برای سهیم شدن در اعمار وطن وصاحب حق تعلیم وتحصیل وحق حق کار در بیرون از منزل 

شدند.این همه از دست آوردهای شهید محمداودخان است.اینها چیز های اندکه در زمان صدارت 

خود درپاک شخصی نیست. داودخان از لحاظ کرکتروتقوای داودخان تحقق یافته است وقابل انکار 

نفسی وصداقت وخدمتگذاری  به وطن نظیرنداشت.کجای این سخنان دروغ یا مبالغه است؟ آنهای که 

پروژه های  ی او ازدو سه نمونه از کارهاحد اقل  میوندوال را هم مانند داودخان باال می برند لطفاً 

یان کنند! با حلوا حلوا گفتن دهن کسی شیرین اقتصادی یا اجتماعی وفرهنگی او را نشان بدهند و ب

میکرد ،  به انگلیسی فصیح سخنرانیمیوندوال بسیار خوب انگلیسی میدانست وگفته شود شاید نمیشود. 

ین هنر وکمال او سبب ارتقای او به وزارت وسفارت وباالخره صدارتش در دستگاه نظام همخوب 

 موسی شفبق ومرحوم  سلطنتی شد، اما از این فهمیدن انگلیسی بمردم چه فایده  ای رسید؟ هیچ! مرحوم

میدانستند،اینها ازاین کمال ودانش  انگلیسی نیز  ومرحوم عثمان صدقی وسیدقاسم رشتیاسفیرپژواک 

از انگلیسی به دری ترجمه کردند و  هاییکتابافغانستان کارگرفتند وهریک شان خود به نفع مردم 
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میوندوال  چند کتاب درمورد افغانستان از انگلیسی به دری یا مرحوم ولی  بدسترس مردم قراردادند

قابل او نی سخنرا! پس کجای این انگلیسی تیار مردم خود قرارداده است؟ هیچپشتو ترجمه کرده ودر اخ

درتمام زندگی خود یک  مگربی را نیز میدانست  بود،زبان عرافتخار است؟ میوندوال چون بچه مال

 رساله از عربی بنام ابی لهب ترجمه کرده که کمتر ازیکصد صفحه میشود.

هم  داودخان و هم میوندوال هر ، نظر به فرموده شما  باید به عرض برسانمداکتر صاحب خدمت شما 

 د.ناند ، که امروز مردم باالی کارنامه های انها قضاوت میکن کشور دو ایشان بزرګواران

قضاوت دو نوع است، یکی قضاوت با اسناد و شواهد است و دیګری قضاوت خیالی و  به نظرم 

شا میګیرد که یک شخص از فکر و دماغ ذهن افراد من زقضاوت خیالی و تصوری ا ،تصوری است

مرحوم به هدایت د که مرګ میوندوال ند و تصور میکننو ګمان دار سحدکه  خود می تراشد. انهای

میکرد و داودخان بهمین خاطر خطراحساس داودخان انجام یافته به این معنی که داودخان از میوندوال 

بی باکانه وغیر اخالقی است. من بخاطر  ، از بین برد یک ادعا طفالنه وی را به نام کودتا زندانی وبعد

را در لینک ذیل بی معنی یک تعداد طرفداران مرحوم میوندوال و  خیالی، تصوری رد این ادعای

 .غرض روشنی بهتر این موضوع پیچیده و مبهم خدمت هموطنان بکمال احترام تقدیم میدارم 

 ین کودتاچیان کودتای محمد هاشم میوندوال سابق صدراعظم و ریس حزب مساوات.اینک کست صوتی اعترافات متهم

 yous3baz/ihpvoxb-https://soundcloud.com/qasim 

وبیت فوق محب چندانسرطان نه حزب مقتدر و قوی داشت و نه هم  2۶در زمان وقوع تحول میوندوال 

از شهید میوندوال   . راس داشته باشده وی العاده در بین عوام الناس مردم افغانستان، که داودخان از

نوراحمد اعتمادی، شهید موسی شفیق، مرحوم داکتر محمد یوسف خان، مرحوم جنرال عبدالولی در 

از  یبه هیچ صورتپس شهید محمد داودخان  ،بیشتر داشت ونه محبوبیتبیشتر  قوت نهانوقت  

 ار خانه نشینی محمد داودخان بود.گاشت. بخاطریکه میوندوال دوست روزند ترس وهراسی  میوندوال

ندارم.  شریکی میوندوال کدام مشکل شخص، فامیلی، عقیده وی ، پل و پلوانمرحوم  امن شخصآ ب

 که سنګ طرفداری است دروغګو و بی خبران مرحوم رفدران و  دوستانیک عده ط امشکل من ب

نوشتهای دروغین و دور از حقیقت مرګ میوندوال را به داودخان می  اد و بنبه سینه میزنرا میوندوال 

، وی در قدم اول باید داکتر دشمنان خود را قلع و قم میکرد که میبود یند . داودخان اګر دیکتاتورنچسپا

ینه وقت محمد یوسف خان را می کشت، بخاطریکه داکتر محمد یوسف خان و دیګر اعضای کاب

بودند که همرای داودخان باالی تغیرنظام سلطنتی از مطلقه به مشروطه و تغیر اشخاص صدارت وی 

ر همان دوستان و یا واضح بګویم که ان رسیده یکدست بودند ،  ولی در اخ قانون اساسی به یک تفاهم

رف و با اضافه نمودن حی خود منبخاطر چوکی و مقام از هدف اصلوزیران دوره صدارت داودخان 

،دو برادر خدمتگار وصادق وطن را از فعالیت های سیاسی محروم 1343درقانون اساسی  2۴ماده  

در سنګر جبهه  ند ورف شدصمنخود به مرحوم داودخان از دوستی، رفاقت، قول و وعده   ساختند و

که در اینده به  ان می کشت  باید جنرال عبدالولی را می کشتمخالف داودخان قرار ګرفتند، اګر داودخ

مشکل ایجاد نکند. اګر داودخان می کشت میر محمد صدیق فرهنګ و سید قاسم ریشتیا را می کدام وی 

حقوق سیاسی و  سلبباعث قانون اساسی  2۴اضافه نمودن ماده  ابودند که ب یانها اشخاص ، زیراکشت

شده 13۵2سرطان  27 الی تاریخ سلطنت مشروطه قانون اساسی صویبز تمدنی داودخان از رو
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می کشت، بخاطریکه محمد موسی شفیق اول  محمد موسی شفیق را باید داودخان اګر می کشت  .بودند

، همچنان قایم کرده بود اولین صدراعظم بود که همرای نهضت جوانان مسلمان ارتباطات تنګاتنګ 

 بود که میخواست از روسها دوری و متمایل  به غرب بود.  یصدراعظم اقای شهید شفیق یګانده

توسط نیکتایی خود را اویزان کرده یا توسط لت و  وال در محبس دهمزنګاینکه میوند ،بهر صورت

امروز یک عده  طرفدران   ؟که حقیقت موضوع چیست نمی داند کوب کشته شده هیچ کس تا این حال

عبدالقدیر نورستانی ،  یامیوندوال ، صمد اظهر ، د  که قاتلنګاهی هم میفرماید و نرمیوندوال ادعا دا

است  قابل سوال است؟ هیچ کس با شمول برادرزاده   شخص ګاهی فالنی صاحب منصب و ګاهی فالنی

که امروز بحیث وارث اصلی میوندوال بیرق وی را بلند  خانم مرحوم میوندوال، اقای داود  ملکیار

چنانچه جناب اقای داود  ؟شیکتا این دم نمی داند که علت مرګ میوندوال لت و کوب بود یا خود نموده 

باید عالوه کنم که با وجود این تالش »  :دن اشاره نموده میفرمایآدر ویب سایت افغان جرمن به  ملکیار

 «ها ، تمام این قضیه هنوز هم صد در صد برایم روشن نشده است،

 ! دروغګو حافظه ندارد

بشکل درست و حقیقی نمی داند که  یکه تا حالنهاآ الیه من از یک تعداد طرفدران میوندوال این است گ

چرا حکم قاطع میکند. اصآل در محبس  رسیده لدکشی نموده یا توسط کدام شخص به قتمیوندوال خو

یک ورق سوال و جواب صورت نګرفته تحقیق از متهمین  میوندوال یکودتا دهمزنګ از متهمین قضیه

  ه به محبس دهمزنګ انتقال میافت.دوبار انها بعد از تحقیق در وزارت داخله صورت میګرفت.

به وزارت داخله  تاوث الدین فایق  وظیفه داده در جریان تحقیق از متهمین دوبار به غشهید داودخان 

 با متهمین  باخبرمستنطیقین تحقیق  و برخورد رویه دیګر ازچند متهم  شخصآ از میوندوال و رفته

به وزارت داخله رفته میوندوال از رویه مستنطیقین و هیت تحقیق  غوث الدین فایق، هر دو باریکه شود

ولی ) مراجعه شود به کتاب غوث الدین فایق ، راز را که نمی خواستم افشا کنم افشا کردم ( بود. رضایت نشان داده

کمال تاسف نه ، بلکه بکمال خوشبختی داود ملکیار رفتن غوث الدین فایق  را به وزارت داخله انرا اب

که ګویا غوث الدین فایق نیز به وزارت داخله رفته متهمین را مطرح میکندافترا امیز وبشکل نادرست 

حیثیت خود و ا بی اساس و بی مفهوم واقعآ ه لت و کوب مینمود. داود ملکیار به این ګونه نوشته

 میوندوال را در بین مردم جرحه دار ساخته  و به الزامیت میوندوال جامه عمل می پوشاند.

وزیر  وفادار  مصاحبه محترم پاچاګل ،خوانندګان این ویب سایت  میخواهم لطفآ لینک ذیل همچنان از

 .در مورد جریان تحقیق میوندوال بشنود سرحدات زمان جمهوریت است بکمال دقت

Q4xtovRk1https://www.youtube.com/watch?v=Nz 

 

دست داشته خود به جرات مینویسم که در جریان تحقیق میوندوال هیچ وقت عینی و نظر به شواهد من 

ان مرحوم بشمول ، عبدالرزاق خان ، مرستیال صاحب خان محمدخان ، ډګروال ماما زرغونشاه خان 

و پدر داود ملکیار جنرال سالم خان ملکیار کاکا وی جنرال عبدالجبارخان ملکیار، جنرال نیک محمد 

بته ال مورد لت و کوب هیت تحقیق قرار نګرفتهخان سهاک، جنرال ناصری و یک عده دیګر هیچوقت 

ولی تمام انها  ین رتبه ان کودتا در اول تحقیق شاید لت و کوب شده باشدئدو سه نفر صاحبمنصبان پا
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ملکیار است ، وی درسابق نیز اینګونه این یک ادعای خیالی و تصوری یک عده خیال بافان مانند نی. 

ال در وقت تحقیق که ادعاهای بی مسولیتانه نموده و تا حال مینماید. از قبیل ناخون کشیدن میوندو

ان . ولی وقتیکه از خانم میوندوال در یک مصاحبه پرسیده شد مستنطیقین از دست وی کشیده وووو.

وقتیکه دستهای میوندوال را دیدم مانند سابق نرم و تمام »  . چنین اظهار داشتخانم محترم 

 « ناخونهای دست شان سالم بود.

ر مورد قتل؟ میوندوال کتابی نوشته ، من به جناب اقای اقای داود ملکیار مدعی ګردیده که وی د 

مشکل حقیقت است که  .ملکیار میګویم که جناب اقای داود ملکیار کتاب نوشتن کار مشکل نیست 

 شود .  ګنجانیدهدر کتاب 

ولی امدن میوندوال در انوقت این درست است که وطن و زادګاه میوندوال افغانستان بود و است 

بخصوص رفتن وی نزد دشمن سرسخت  ییسرطان از امریکا به کشورهای اروپا ۲۶حساس تحول 

دیرینه اش مانند صدیق فرهنګ به بلګراد که وی یکی از دشمنان قسم خورده مرحوم داودخان بود، و 

 دیګر داودخان و شخص خودش در نزد  دشمن  عراقبغداد مرکز کشوررفتن وی به از بلګراد بعد 

میوندوال سه روز و و داد نبود غعنی خلیل هللا خلیلی که خوشبتانه وی در بوقت دهه دیموکراسی  ی

عقل سلیم و سالم حکم میکند که به  سوال برانګیز نیست.؟ نموده بود،شب را در خانه وی سپری 

محمد داودخان و دشمنان توقف های بیجا وی همرای دشمنان ، ان عجله امدن میوندوال بکابل و در راه 

  دوره دهه دیموکراسی چی معنی خواهد داشت.؟شخصی وی در 

 امریکا به عجلهحکومت ،  ګرفتدر کشور چیلی وقتیکه بر ضد منافع امریکا کودتا نظامی صورت 

، سازمان ناکام میسازد  چند روزدست بکار میشود و کودتا اول را بعد از  توسط سی ای ای 

یکی پشت دیګر دیګر را چندین کودتا ها چیلی  د از ناکامی کودتا اول در کشوربع استخباراتی امریکا

 یعمازکودتا را به پیروزی میرساند که  ره دولت امریکاتا اینکه بالخ دهی میکنددر ان کشور سازمان

در ان زمان سرطان  2۶بعد از تحول ان کودتا منافع امریکا را در ان کشور تامین نمود. امریکایها 

تانه هر خض اجرا بګذارد که خوشبری را در افغانستان به معمیخواست عین سناریو مانند کشور چیل

اعضای یک تعداد  ،ګردیده  کشف و خنثااز طرف دولت انوقت  در همان زمان شان پالن و توطیه 

ترجیح دادند.  بعد از ناکامی کودتا میوندوال  را به فرار دستګیر و عده  شان  قرار کودتاها ان  عاملینو

در افغانستان امریکایها باهمدستی کشور پاکستان که دوست و هم پیمان امریکا بود بنام کودتا های 

اخوانیان را یکی پشت دیګر بر ضد حکومت داودخان به راه انداخت که خوشبختانه ان کودتا یک پشت 

 ګردیدند.و خنثا دیګر افشاه 

 در انوقت در د، به قتل؟ رسیندوال خودکشی یا وو می کشف افغانستان در میوندوال کودتا وقتیکه 

 افغان انوقت  محصلین نفر چند ان در که شد تشکیل امریکایهای طرف از مجلس یک نیویارک شهر

 انتقام شود که قسم هر به ما که بود ګفته مجلس ان در واضحآ امریکایهای بود، نموده اشتراک نیز

 امریکا در انوقت در که کریم واحد جناب را موضوع این میمیګیر افغانستان حکومت از را میوندوال

 ما حالت این در که بود ګفته کریم واحد به داودخان مرحوم ، بود ګفته داودخان مرحوم به بود ریسف

  وی سالمت استزنده و  درهمین امریکا محصلین جمله ان از یکی. بجنګیم جبهه چند در توانیم نمی
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 .بود ګفته داودخان مرحوم به را موضوع این شخصآ هم

چنانچه در دو جا  خوددر نوشته  داکتر صاحبای کاش  ،ګیالیه من از داکتر صاحب شمس در اینست

محمد طاهر اقای نجیم اریا و  میوندوال و دومی میرویسنقل قولهای  طرفداران میوندوال یکی بنام 

دو نقل قول مخالفین  دار وجانبماخذ  ، سهبه ذکر این دووی  ،دادنمی جای  خوددر نوشته  را یاراسلم

ما و انوقت در اګر وی این کار را نمیکرد ه استمحمد داودخان نوشته خود را کم رنګ ساختمرحوم 

ولی بی طرفانه است.  صاحب شمس واقعیبنانه وداکتر نوشته واقعآ که  یممیدانستبه خوبی خوانندګان 

بدبختانه جناب داکتر صاحب شمس نقل قول محمد طاهر اسلمیار که وی مینویسد ، مرحوم میوندوال 

نیکتایی نداشته دور از حقیقت و خالف واقعیت است ، به این معنی هیچ شخص دانا ، با وجدان و با 

ن یک ریس جمهور کشور ان هم محمد داودخان در وقت ضمیرقبول نمیکند که مرحوم میوندوال به دید

رسمی به داخل قصر ګلخانه دفتر ریاست جمهوری بدون دریشی شیک و نیکتایی رفته نباشد، میوندوال 

فیصد مردم افغانستان خوبتر  ۹۹،۹۹شخص شیک پوش با سلیقه بود وی نورمهای دیپلوماتیک را از 

ل شان تا ارګ و بعدآ به محبس همراهی نموده در کتاب میداست. نبی عظیمی شخصیکه وی را از منز

خود  مینویسد: وقتیکه من بجناب میوندوال ابالغ نمودم که شما را داودخان به ارګ خواسته میوندوال 

از من وقت خواسته تا دریشی خود را بپوشده ، وی برای من یک ګیالس جوس تعرف نمود ، بعد از 

بی عظیمی یکجا نشسته از خانه برامده.، در اینجا نوشته محمد لباس پوشیدن در موتر همرای من ن

امروز شهید داودخان و مرحوم میوندوال در بین ما طاهر اسلمیار جز جفنګ چیزی دیګری نیست. 

من به هردو شان دعا میکنیم که هر دو شانرا خداوند که به یکدیګر خود ګیله ګذاری کند . . وجود ندارد

  د. امین.نبیامورزبزرګ 

وی نیز یکی از  اریا کهنجیم اقای جناب جناب داکتر صاحب شمس در نوشته خود به نقل قول 

طرفداران سر سخت میوندوال و در ضمن معاون حزب مساوات در وقت صدارت مرحوم میوندوال 

نه جسد میوندوال را دیده نه در انوقت داخل محبس دهمزنګ  یکی از مامورین عالرتبه انوقت بود 

در  مانند داود ملکیار که از جریان خودکشی و یا قتل ؟ میوندوال چشم دیدی داشته باشد وی هم ګردیده

بخاطر دست یابی به حقیقت نوشته خود به احتماالت و تصورات پناه برده . ای کاش جناب اقای اریا 

از همچنان  وخواهر محترم شان جمیله پلوشه عضو کمیته مرکزی حزب پرچم  از قضیه میوندوال

از پر قدرت ترین  یویک ماقای کاویانی که وی نیز عضو کمیته مرکزی حزب پرچ پلوشهشوهر جمیله 

که از هر کس دیګر معلومات دست اول راد ان حزب بود پرسان و علت اصلی مرګ میوندوال افرا

  .میدادندبدهد وافغانستان مردم نجیب و شریف  د وبخو دارد

دوستان شما را همرای  خود یک فرضیه تا از خیاالت و تصورات خوانندګان ګرامی اجازه میخواهم 

میوندوال در دهه دیموکراسی با میر محمد صدیق مرحوم مطرح سازم ان اینکه،نظر به اختالفات که 

زیمت بکابل نزد میر محمد صدیق ، وی چرا و بکدام دلیل در راه عفرهنګ و خلیل هللا خلیلی داشت

؟ در طول دهه به اصطالح دیموکراسی بین جناب میوندوال  بلګراد میرودفرهنګ دشمن دیرینه خود به 

این مرحوم و اقای میر محمد صدیق فرهنګ چی چیزی نبود که در اخبارهای انوقت تبادله نشده ؟؟ 

درباره عضویت میوندوال در سازمان سی ای ای،  رافرهنګ بود که راپور مجله رامپتاس امریکایی 

باالی این قضیه و دیګر این سه شخصیت نخبه انوقت کشور بسیار جر و بحث بین  ده بود ،کرافشا 
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، باز هم میوندوال ان مشکالت را نادیده میګیرد و به بلګراد صورت ګرفته بودموضوعات ملی کشور 

 حتمآ زیر کاسه نیم کاسه وجود دارد. نزد فرهنګ  و عراق نزد خلیلی میرود.

میوندوال از  »دوال درباره ظاهر شاه چنین مینویسد: د میونفرهنګ در مورد نیت ب میر محمد صدیق

که منشا تمام  ،و در ضمن شکایت از اوضاع کشور ګفت من تقاضای مالقات خصوصی کرد

کار نمیګذارد. اما خوشبختانه شاه شخص کم جرات که هیچ کس را ب نابسامانیها شخص ظاهرشاه است

است و می توان او را با تهدید از صحنه خارج ساخت. سپس مرا بهمکاری در تطبیق این نقشه ] 

 ( ۸0۶افغانستان در پنج قرن اخیر ، جلد دوم صفحه « ) [ دعوت کرد. کودتا

از دل خود دروغ ګفته است ؟ ایا میتوانید بګویید که فرهنګ این جمالت را در مورد میوندوال  

میوندوال میخواست اول پایه های خاندان سلطنتی ظاهر شما را از بیخ و بنیاد قطع کند بعد از سردار 

 داودخان را .

خوانندګان ګرامی ، من انقدر که از حفیظ هللا امین نفرت دارم بهمان اندازه از صمد اظهر نیز دارم ، 

یث وکیل قانونی صمد اظهر این دفاعیه بخاطر طرفداری وی خدا ناخواسته فکر نکنید که من بح

 مینویسم.

در این نوشته و هرنوشته دیګر من که بخاطر رد ادعای ملکیار چیزی را  مینویسم صرف بخاطر  

دفاع از شهید واالمقام ملت افغانستان محمد داودخان وطندوست است که وی امروز در بین ما نیست که 

 ز خود دفاع کند.در مقابل دروغګویان ا

مرګ؟ میوندوال یا درخودکشی و  نخواهد بود که بګویم شاید در در اینجا دور از حقیقت و احتماالت 

اکثر سازمانهای جاسوسی  کشورهای مقتدر جهان وقتیکه یک اجنت  ، دست ، سومی دخیل نباشد، چرا

که نمونه های شان خود را از بین میبرد افشا میشود در قدم اول ان اجینت خود  و مهم شان دستګیر

کشورها صورت ګرفته ، ثانیآ این هم از احتماالت دور از اینګونه قتل های سری در جهان در بسیاری 

نیست وقتیکه یک اجنت افشا و دستګیر میشود  توسط دیګر اجنتان ان سازمان از بین برده میشود. 

عضو کمیته مرکزی حزب واحد خیبر، اکبر قتل میر  های مرموزنمونه بارز اینګونه  قتل 

که قاتل وی تا الحال معلوم و  استدر مکرویان شهر کابل در روز روشن دیموکراتیک خلق و پرچم 

یک عده مردم قتل میر اکبر خیبر را دسیسه حفیظ هللا امین میداند، افراد دیګر قتل وی را  ..افشا نشد.

زیاد مردم چیز فهم افغانستان  قتل میر اکبر خیبر را دسیسه حزب پرچم میداند ولی امروز اکثریت 

 دسیسه سازمان  جهنمی کی جی بی میداند. 

کشته   هازچند روز قبل درحالت کوما به سر می برد ؟لت و کوببراثرانهایکه مدعی اند که میوندوال 

خود به فامیلش که بقلم و کتابت شده، سوال من از این اقایون اینست که چطور میوندوال در پرزه خط  

تحریر نموده ، در ضمن اشیای مورد ضرورت خود کتاب و ناول مهتما ګاندی را عرض مطالعه خود 

در از فامیل میخواهد. ایا شخصیکه هر روز لت و کوب شود و سه چهار روز پیش از مرګ شان انهم 

؟؟؟  فامیل محترم بخاطر مطالعه می طلبدرا  از فامیل خود کتاب یا ناول ګاندی باشد؟؟حالت کوما 

میوندوال در ضمن تهیه اشیا مورد ضرورت کتاب وی را نیز تهیه نموده به وی میرساند که امضا 

تسلیمی ان به دستخط میوندوال دوباره ان پرزه به فامیل میوندوال داده شده. در ان لست اشیا مورد 

و  دریشی، دریشی خواب، سه جوره پیراهن منجمله یک قطعی بکس چاکلیت، لیمو، ویتامینضرورت 
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. اقای میرویس میوندوال در نوشته دروغین خود تنها از یک جوره لباس و چپرکت است شامل بوده وو

یاداوری مینماید در حالیکه لیست اشیا مورد ضرورت مرحوم میوندوال از ده ها قلم تجاوز میکند که 

همچنان به موضوع چپرکت اشاره از طرف فاملیش تهیه ګردیده تسلیم میوندوال مرحوم ګردیده، وی 

نمود که هیچ وقت به میوندوال چپرکت تهیه نشده، از ان جایکه من در وقت ماموریت خود دوبار به 

محبس دهمزنګ از نګاه وظیفوی رفتیم در محبس دهمزنګ چپرکت های اهنی که در قاغوش های 

ضرورت جناب مرحوم  اینک لست اشیا مورد عسکری از ان نیز استفاده میشود  وجود داشت .

 افغانها )  ویب سایتویب سایت پربیننده ترین اقای داود ملکیار در یک مقاله خود در میوندوال که 

عرض وضاخت بیشتر موضوع لست ان اشیا  را به نشر می به نشر سپرده.( جرمن انالین  –افغان 

 سپارم.

 

 حاال بیایم به اصل حقیقت موضوع 

زمانیکه مرحوم داودخان از مرګ میوندوال واقف میشود پریشان حال میشود به موظفین هدایت میدهد 

تا میت را در طب عدلی معاینه نموده علت مرګ وی را معلوم کنید، موظفین امنیتی میت وی را 

طبق هدایت محمد داودخان به طب عدلی برده توسط یک داکتر ورزید مجرب هندی بنام برمکنداس 

عدلی طبق عاینه می شود داکتر مذکور مرګ میوندوال را خودکشی تثبیت نموده بعد از ان طب م

شسته کفن نموده دوباره په موظفین امنیتی سپرده موظفین امنیتی نظر به دستورالعمل خود میت را 

دوال هدایت مرحوم داودخان میت میوندوال را  به والیت کابل یا وزارت داخله برده و به فامیل میون

اجازه داده شده تا میت را ببیند، اینکه خانم محترم میوندوال میفرماید که لباس میوندوال پاره پاره بود 

و دستهایش ګرم بود معلوم میشد که همان لحظه یا چند دقیقه پیش مرده بود ، دور از حقیقت است. 

ه مسولین ان وقت، باز بخاطریکه اطالع دادن مرګ میوندوال به داودخان و بعد هدایت داودخان ب

ینات وی در ان مرکز  بعدآ شستن و کفن نمودن میت ، وبعد ابردن میوندوال به طب عدلی و مع

اوردن ان میت به والیت کابل یا هر جا دیګر بعد خواستن فامیل میوندوال بخاطر دیدن میت مرحوم 

 میوندوال زمان زیادی را کار دارد نه یک ساعت و یا چند دقیقه.
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 ان پشتو یک ضرب المثل است که میګوید، ) دروغ وایه په شرعه یی روغ وایه. (در زب

وقتیکه انها پدر و سه برادر  بګویم کهمن هم بخاطر الزامیت حزب دیموکراتیک خلق به مردم میتوانم 

من را شهید میساختند انها اول در محبس پلچرخی انها را لت و کوب نمودند لباس های شانرا پاره 

ردند باز بشهادت رساندند، اطمنان دارم که این ګونه اظهارت دروغین من در قدم اول دوستان پاره ک

نزدیک ام و بعد هزاران  هزار افغان قبول خواهند نمود. ولی در حقیقت انطور که من میګویم نیستند، 

ن این وف است که این و ان بخاطر تبریه کردیک پ به دروغ ګفتن چیزی از جیب مردم کم نمی شود 

  و ان از خود میسازد.

 کالم آخر

از سرسخت ترین منتقدین سلطنت  یاز نوشته محمد طاهر اسلمیار بوضاخت معلوم میشود که وی یک

بی شرمی مینویسد  سردار محمد داودخان است. وی به چهیعنی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و شهید 

قیمتی پر کرد با مشوره به داودخان به ایتالیا  که ظاهر شاه در وقت رفتن به ایتالیا بکس ها را از اشیا

 رفت و صدها دروغ دیګر...یک متل است که میګوید ) مشت نمونه خروار است (

ولی این عقده یی و بی مسولیت اسلمیار نمی داند وقتیکه یک شاه و یا هم یک ریس جمهور یک 

ه موقف که وی در جهان دارد اشیا کشور انهم برای وقت نا معلوم به یک جا و جاها میرود باید نظر ب

مورد ضرورت خود را همرای خود  ببرد ان اشیا چی پنج بکس باشد چی ده و چی بیست. شاه 

عربستان سعودی، ملکه انګلیس، دونالدترمپ، دیګر شاهان جهان و ریسان مشهور به طیاره ها لباس 

ی دروغین و عقده یی هیچ وقت و اشیا مورد ضرورت  همرای خود میبرد. لذا این ګونه نقل قول ها

 نمی تواند حقیقت را برای ابد پنهان سازد. خاک خشک هیچوقت به دیوار نمو چسپد . وسالم
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