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  2015/ 4/11  بھاول عبدالرحيمزی

 

  ارمغان زندان
  )قسمت پنجم(

  

   سردار محمد داود خان1352کودتای سال 
  

خاندان شاھی روی نفرت عام که نسبت بايشان بار آمد و روزبروز  شدت می يافت، به فکر آن شدند تا قانون اساسی 
 که داشت، با بوجود آمدن قوانين متمم و فرعی اش، قدرت  اين قانون با ھمه نقايص حقوقی را از بين ببرند، زيرا1343

  .را از بين برده ميتوانست) خاندان ظاھر شاه(ديکتاتوری اين خانواده 

 چون نزد ايشان د\يل حقوقی و حيله ھای قانونی جھت لغو يا به تعويق انداختن قانون اساسی مزبور ميسر نبود، 
با يک کودتا که به تبانی ھمه آنھا و باز بوسيله يکفرد از خود آنھا صورت بگيرد، ًبناء در فکر آن شدند تا، آن قانون را 

ھمچنان از طريق قدرت فوق العادۀ که بدين طريق بدست می آورند، ھمه آن منورين و مبارزين سياسی .  از بين بردارند
ر انجام پس از قلع و قمع را که خار چشم خود ميديدند، تحت شرايط اضطرار و حکومت عسکری ازميان ببرند و س

  ! شاھی دوباره ھمان رژيم فرسوده را بر قرار سازند؟دشمنان خود و مخالفين رژيم

مرحوم ميوندوال و يکعده زيادی از افسران ارشد اردو، سياستمداران و منورين ملی قرباني ھمين قدرت نمائی و 
در اين انق�ب که علی الظاھر بر خ�ف خانواده او . توطئه بازی ھای سردار محمد داود خان و رفقای وی گرديدند

چون وی خود نه تنھا (شاھی اع�ن کرد، ھيچ فردی از خاندان شاھی را محاکمه ننموده به کيفر اعمال شوم شان نرسانيد 
م و ولی وقتيکه نوبت به مردم می رسيد، ايشانرا بی جر). يکی از منسوبين بلکه، از بزرگترين مسئو\ن اين خانواده بود

  . جنايت باز داشت و بيرحمانه شکنجه و کشتار دسته جمعی و انفرادی نمود

  

  قتل ميوندوال
باری ھنوز دو ماه از اين کودتای مغرضانه و خود ساختة سردار محمد داود خان نگذشته بودکه وی، ميوندوال را با 

  .وشنفکران بازداشت کردعدۀ زيادی از افسران برجسته اردو، مامورين ملکی، ھمچنان زعمای مردم و ر
ً مرحوم ميوند وال را با آنعده ديگر که فوقا تذکار شد با لباس ھای خواب شان از 1352 سنبله سال27 روز 8بساعت 

خانه ھا بيرون کشيده، به سلول ھای ھمان قسمت قلعه جديد محبس ده مزنگ کابل که من در آن قرار داشتم و بنام قسمت 
  .ردندکوته قفلی تسميه می شد آو

ًبناء اين نقل و انتقال را در وھله اول و وقوع آن .  صبح بخواب ميرفتم11 تا ساعت 7ً قاعدتا من روزانه از ساعت 
 قبل از ظھر از  اطاقيکه در مسافت شش متری  اطاق من قرار داشت وپنجره آن مقابل 9:30اما وقتيکه بساعت . نفھميدم

باالنتيجه فھميدم . شدت اين صدا موجب بيداری ام از خواب شد. ای را شنيدمپنجره اطاق خوابم واقع بود، صدای غلغله 
 بزبان پښتو چنينھنوز چند دقيقه ای نگذشته بود که . که در اطاق مزبور عده ای کسی را زير استنطاق قرار داده اند

ليس انجام می يافت، با چنان پو» دنده ھای«اين ضربات که بوسيله باتوم ھا ). يعنی بزنيدش (!وھی يی: دستوری داده شد
  .را می کوبند» ُذرت«شدتی زده می شد که من تصور می کردم، در آن جا دھقانان بوسيله چوبھای قوی خرمن جواری 

باز وقتيکه ضربت ھای . » ُمردم! خدايا  « ای خدايه مړشوم:  در اين ميان صدای نالۀ را باين کلمات می شنيدم  
  .»خدايا سوختم «خدايه وسوزيدم: ن ھمان غلغله چنين صدای شکايت و ناله بر می آمدمذکور خاموش می شد، از ميا

رئيس جديد ارکان حربيه قوماندانی عمومی « گويا اين عده کثيرکه عبارت بودند از، جگرن عبدالصمد ازھر 
ر ايشان متشکل از بيشت„ و عدۀ ديگری از افسران مشھور به ج�دان دستگاه پوليسی کابل» ژاندارم و پوليس آنروز

کسانی بود که در دوران حکومت ھمان ميوندوال و حکومت نور احمد اعتمادی در فن شکنجه کاری لقب بی خدايان را 
به ھمه حال عمل شکنجۀ مرحوم ميوند وال از طريق ضربت ھای باتوم و شوکھای برقی تا ساعت . »کسب کرده بودند

  . قبل از ظھر آنروز ادامه پيدا کرد11:30
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  زي با دوكتور محمد يوسف و شھيدمحمد ھاشم ميوندوال عبدالرحيم

  

 از آنجا که من با صدای ميوند وال آشنا بودم، بنا بر اين از ناله و فغان ناشی از شدت شکنجۀ وی درک کردم که، 
اما دو روز . مپس از آن نه شکنجه ای در آنجا صورت گرفت و نه صدائی را  شنيد. اين فلک زده ښاغلى ميوند وال است

بعد از آن، روی پريشانی و دست و پاچه گی که در مامورين محبس و افسران مامور استنطاق ديدم، درک کردم که، 
ښاغلى ميوند وال زير شکنجه ھای بيرحمانه دژخيمان داودی ًچنانچه بعدا فھميده شد که، . ًحتما واقعه مھمی رخ داده است

  . جان داده ا ست

راجع  به بعضی اعترافات دروغين که ( رحوم  ميوند وال آن کاغذ باز پرسی راکه دژخيمان  داودیوقتيکه  م: گويند
دوباره برايش ارائه کردند و می خواستند از اين طريق به آن اتھامات، علت ھای ساخته و ) از وی بزور گرفته بودند

 تنھا به آنھا جواب مطلوب شان را نداد، بلکه ھمان پارچه خود را نيز بر وی بزور بقبو\نند، او آن زمان نه» ديکته شده«بافته 
در اين گير ودار دژخيمان  داودی به دستور خود داود و زير ھدايت . از بين ببرد ارائه شده را پاره پاره کرده می خواست

را زير ھمان لنتيجه او حمانه را وارد کردند که باچنان ضربت ھای بير» مرحوم ميوند وال«عبدالصمد ازھر  بر وی 
  . شکنجه ھای چنگيزی بکشتند

گويند که اگر آن کاغذ مشاھده گردد خود مصدق اين گفته می باشد زيرا نخست پاره ھای آن را با ھم سرش کرده 
از آن گذشته سوال ھای مطول و بی جوابيکه دستگاه پوليس بعد از قتل او به نشر . بعدآ از آن عکس برداری شده است

  .ق مطالب فوق گفته شده ميتواندسپردند نيز مصدا

 شته متفاوت است و جعل بودن نوشتهشويد فشار دست در وقت نگارش با\ي قلم در اين دو نو طوريكه متوجه مي
  )م(سازد  وامضای تحتاني را آشكار مي

  

  سرگذشت  متھمين کودتای  نامنھاد  ميوندوال          
 مورد تھمت قرار داده شده و بازداشت گرديده بودند، در ھمان اطاقھای بعد از قتل ميوند وال، ھمه آن کسانيکه با وی

 به وزارت 8شبانگاه از ساعت . قرار داشتند) يکمتر در سه متر(مقفل و تاريک، خنک و مرطوب و بسيار کوچک 
  .داخله برده شده، تا ساعت ھای چھار صبح بشدت شکنجه می گرديدند
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از چوب به مقعد فرو بردن ،تا .  ضرب و زدن ھای گوناگون گذشته بوددر اين شکنجه ھا، كار از شوک برقی و
پمپ کردن ھوا در شکم، ناخن کشيدن، دندانھا را بوسيله برمه جريحه دار کردن و انواع وسايل تعذيب مانند با تيل داغ و 

ن، نيز بيرحمانه کار با فلز ھای تافته، جاھای حساس بدن عريان را سوختاندن وحتی خصيه ھا را با شکنجه فشار داد
  .گرفته برآن فلک زدگان تطبيق ميشد

و دگر جنرال عبدالرزاق خان سابق قوماندان عمومی ھوائی » مشھور به مرستيال«از جنرال ھا، خان محمد خان 
  .بعد از ميوند وال و حتی از نگاه شدت و سختی بيشتر از وی شکنجه ھا کشيدند

س افتيدند، بنا بر اين خواستند آنچه راکه نتوانستند بر ميوند وال بقبو\نند،  پس از قتل ميوند وال داوديان به ھرا
  .باگرفتن اقرار دروغين ازين عده، اوراق استنطاق شوم خود را کامل کنند

 از دوکتوران دندان شفاخانه محبس برای  بود، يکی1352 در وسط ماه رمضان آن سال که مصادف با ماه ميزان 
ديشب که نوکری شفاخانه محبس بودم در ساعت « : وی با بسيار تأثر اظھار کرد. معاينه تکليف دندان ھای من نزدم آمد

من در آن جا با منظرۀ . ھای اخير شب مرا برای پانسمان يک محبوس در ھمين قرب و جوار اطاق خودت فرا خواندند
شخصی با پيکر سر تا پا خونين و  نيمه جان روی زمين مرطوب و خنك در يكي از اطاقھای بسيار . شدمعجيبی مواجه 

سر انجام . ِكمي تينچر آيودين را به پانسمان اين موجود نيمه جان بکار بردم. خورد افتاده به زحمت بسيار نفس می کشيد
 گفت در جای ديگری زخم ھای شديد تر برداشته بمن» ھمانند شخص محتضر«با آواز بسيار ضعيف . وی به ھوش آمد

  .»مقصد او از مقعد و خصيه ھا بود«ام، جای ستر و شرم است، ازينرو پانسمان شده نمی تواند 

با من يکجا برتبۀ فرقه مشرثانی که اکنون بريد جنرالی »  م1956 «1335خان محمد خان و عبدالرزاق خان در سال 
   .  گفته می شود ارتقاء يافتند

گويند پس از آنکه مرا باز داشت کردند و خانواده و برادران و متعلقين مرا دسته جمعی در محابس و  خانه حبس 
کردند، اين وضعيت ناگوار و دور ازعدالت  و وحشيانه خاندان شاھی در کافه اردوی افغانی تاثيرات بس ناگوار و 

افسران اردو از خود چنين می . اين خانواده به بار آورداين عمل ايشان، نفرت عام و خاص نسبت به . معکوسی نمود
وقتيکه با عبدالملك  چنين رويۀ دور از عدالت و ظالمانه و حتی وحشيانه ای بعمل می آيد، با ما چه خواھد : (پرسيدند

ر اين  پيوسته مردم پاسدار و با شھامت افغانی نيز بر اين پيش آمد خاندان شاھی خيلی ھا متأثر گرديده، بنا ب!).  شد؟
  . ايشان را نفرين می کردند

بنابر اين در . اين عکس العمل، سردار محمد داود خان و خانواده ايشان را فوق العاده ترسانيده در ھراس می افگند
نخست دستگاه تبليغاتی مزدور، و استخبارات گستردۀ خود را برای اين مأمول شوم خود . فکر خنثی کردن آن گرديدند

ًاما بر عکس انتظار ايشان، افکار عمومی و خاصتا افسران اردو بيشتر مغشوش شده، روز بروز نفرت . اختندبکار اند
  .ھمگانی نسبت به آنان بيشتر ميگرديد

 اين بار ايشان در فکر آن شدند تا عدۀ از افسران برجسته اردو را از طريق اعطای نشانھا و  بخشش زمين ھا و 
. َخود درآورند و بوسيله آنھا افکار منفی افسران اردو را نسبت به خويش برلهٌ خود تغير دھنداکراميه ھای نقدی در بند 

  .در اين راه ھم ناکام شده، به عکس العمل منفی مواجه شدند» بار کج به منزل نميرسد« : اما طوريکه ميگويند

 عموميه در پست و مقام بس رياست ارکان حرب» مرستيال«جنرال خان محمد خان که در آنوقت به حيث معاون 
حساس و مھم اردو قرار داشت، از اين موھبت و تبذير ھای خانواده شاھی به وساطت سردار محمد داود خان بھرۀ 

حتی روی اعتماد زيادی که بر وی . ھم ام�ک،اکراميۀ نقدی، وھم نشان برجستۀ را حاصل کرده بود. بزرگی برداشت
و اشغال آن بوسيلۀ قواء پاکستان، او را حاکم ملکی » حوزۀ نو من لند«ن سرحدات آزاد داشتند، بعد از حادثه از دست داد
 از 1343ًبعدا بدورۀ قانون اساسی . گردانيدند» و\يات لغمان، کنرا، ننگرھار امروزی«و نظامی و\يت مشرقی آنروز 

اما سر انجام .  سعودی عز تقرر يافتطرف شاه بحيث سفير کبير و نماينده فوق العاده وی  به دربار نجد يا عربستان
.                                                                                        در پلچرخی تير باران گرديد1352بوسيله ھمان سردار محمد داود خان در شب ھای عرفه يک ھفته قبل از عيد قربان 

سردار محمد داود خان و » که به زير شکنجه ھا صورت گرفت«ۀ قتل ميوند وال طوريکه پيش از اين گفته شد، حادث
رفقای ستمگر وی را به ھراس و تشويش انداخته در فکر آن شدندکه، بھر وجه و صورتيکه باشد، بايست در مقابل آن 

د و حبس داشتند، تھمت ھای نادرست و دور از حقيقت خود، از آنعدۀ که مربوط به دوسيه ناتمام ميوند وال در قي
» بينی خميری«چنانچه اينکار را ھم کردند و باصط�ح . اعترافاتی را از طريق ديکته و بزور و شکنجه ھا بدست آورند

ًخاصتا «با عجله در آن شبانه روزيکه روی دستورات دين اس�م قتل و قتال .  برای تکميل دوسيه مزبور حاصل کردند
گويا به گفتۀ داوديان . ً شش نفر ديگر را از طريق تير باران عمدا به قتل رسانيدندمنع است،» قتل ھای نا حق و عمدی
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ھمه اينھا، در آنچه که به ميوند وال تھمت شده بود، مجرم و مسئول بوده و بنا بر آن با خود مرحوم ميوند وال محکوم به 
  . اعدام شدند

به گفته «ح کرده اند و ھمچنان اعترافات متھمان َدر حاليکه دستگاه پوليسی دور مزبور به سوالھای خود تصري
دسته «بلکه به گفته داوديان اينعده . ًبه صراحت می رساند، جرم محتوی دعوی عم� صورت نگرفته بود» داوديان

گويا ھمه اين کشتار ھا علی الظاھر محض روی يک !  ؟در فکر عملی کردن آن بودند» مربوط به دوسيه ميوند وال
  !فته نه روی کدام جرم مشھود؟توھم صورت گر

 حقيقت کار آنست که، خاندان شاھی اين صحنه را محض برای از بين بردن روشنفکران و مخالفين واقعی خانوادۀ  
نخستين شکار اين مأمول شوم اين خانواده، مرحوم ميوند وال و آنعدۀ بود که با وی شامل اين . خود رويکار کرده بود

  .تور تذويری ايشان گرديد

به ھمه حال دست توانای مالک الملک مرا . اگر در محبس قرار نمی داشتم، نخستين قربانی اين صحنه من بودم 
چنانچه . ولوکه در صحنه ھای بعدی در بارۀ من ھم کوتاھی نکردند. بدينوجه از اين تجاوز مصئون و مامون ساخته بود

  . ھائی بعمل خواھد آمددر شرح قصه ھای گرفتاری ھای بعدی اندرين موضوع تذکار 

باری سردار محمد داود خان با اين عمل خود خ�ف آنچه با عده ساده لوحان تعھد کرده بود و ھمچنان عليه آنچه در 
بدين طريق چھره واقعی خود را از آن ماسك فريبنده که در مدت خانه نشينی بر . روز اول کودتا شعار داد عمل کرد

  .به بد ترين وجه بروز دادروی کشيده بود آشکار نموده، 

  ...ادامه دارد                                                                              

 

 


