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

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٩تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٦/ ٠١/ ٠٣                                                                                                 کليوال جان سلطان انجنير

  ورکولو سزا د ته تورنو   تور، په کودتا د ميوندوال د

    کـتـنـه يوه ته اړخ حـقـوقی
 

 شوی پيژندل  ډير او ښه يوه د کورنۍ شاھی د دولت شاھی افغانستان د هنيټ ٢۶ په مياشتی د سرطان د کال ١٣۵٢د
 د پرځايی او نسکور  را کی نتيجه په کودتا يوی د مشرۍ په خان داود محمد سردار صدراعظم پخوانی او شخص

 افغانستان يوراد د کی شيبو لومړنيو  په سھار د خوا له خان داود محمد سردار د زيری، کيدو ته رامنځ د نظام جمھوری
 شو ويل و ھرکلی ښه ډير لوری له ولس افغان ټول  د ته راتلو بدلون دی   د   . شو واورول ته خلکو افغانستان د نه څپو له
 او ووځی را نه حالت له نادارۍ او غربت فقر، د به وطن دا وی رضا ) ج(خدای د که ګوندی چی ګمارله و   داسی ټولو او
 په نظام جمھوری نوی د کی ھيواد ټول په چی وه وجه ھمدا  . شی پورته ګامونه به  لوری په راتلونکی روښانی يوی د

 د وني تويه وينی له بی او وکه م�تړ څخه   خان داود سردار رئيس جمھور نوی د ھم اردو افغان  او وشوی غونډی م�تړ
 يو  تاريخ د کی ولس افغان په او شول ومنل هسر خوښی ډيری په خوا له افغانانو ټولو د اساسات لومړنی نظام  جمھوری

  . شو بيرته را باب نوی

 ځای په ځای  نو ، شوه معرفی ور ته ولس افغان کابينه نظام جمھوری نوی د او شوه تيره اونۍ نيمه يوه يوه چی کله   
  او بينه کا   په   چی کهځ کيږی،  ټاکل نه لوری بلی د چی لکه   سرنويشت ملت دی د چی شول پيدا را ګونګسی څه داسی

 معلوم ځينو د سره اتحاد شوروی د وخت د  يی توګه څرکنده په چی شول ګمارل و کسان داسی کی چوکيو حساسو ځينو 
 غوث وزير، داخله   محمد فيض معاون، صدراعظم د    شرق  حسن ډاکټر لکه درلودی اړيکی qری له کړيو سياسی الحاله
 باختری جي�نی غ�م   وزير، قبائلو د   وفادار پاچاګل وزير، مخابراتو د    محتاط  عبدالحميد   وزير، عامی فوائد د فايق الدين

 د   ج�لر محمدخان   آمر، جنائي ازھر عبدالصمد    قوماندان، عمومی ژاندارم او پوليسو د    نورستانی  قدير   وزير، دزراعت
 او واک  ټول نظام جمھوری د خان داود محمد سردار د چی وو کسان مقتدر ھسی ټول  .....  اونور نور او   وزير  تجارت
 ښکاره تړلی پوری ور  راتلونکی   ھيواد د ته خلکو   چی   وی څيری ھمدا او و متمرکز کی qس په اشخاصو ھمدی د اختيار

 د چی شوی تيری وی نه مياشتی نيمی  وهد دوه   q نه عمر    د نظام جمھوری   د ځکه ، و نه ځايه بی داتشويش خلکو د   . شوه
 وqيت بدخشان د ولسوالۍ پنجشير   په وqيت پروان د ،  ولسوالۍ په کوټ بټی د وqيت ننګرھار د لکه   برخو ځينو په ھيواد

 والی وسله سره ژوبلی مرګ د او نارامی کی سيمو نورو ځينو او  مھترqم مرکز په وqيت لغمان د ، ولسوالۍ راغ په
 او اس�می حزب ورنه وروسته چی خوا له ډلی د مسلمان جوانان د وخت ھغه  د ]تحريکات[ ا د شوی، ته منځ را ښتین

 بنديان غړی ځنی ډلی دی د او    وښتل وا پکی ھم تلفات ځانی چی وو شوی راپيل شوی جوړی  ډلی دوه اس�می جمعيت
 ھيواد د  ورنه يی کی کلونو وروسته را په چی ولويدل ور ته منګلو دولت د پاکستان د آخوا نه پولی د نوريی ځنی  او   شول

  . ورسوله  اثبات په توګه روښانه په دښمنی خپله يی سره افغانستان د او پورته ګټه ښه کی qره په بربادی د

 دی په  . واوريد  خبر کودتا د ميوندوال د   يی   نه راډيو کابل د چی شوی زيات پسی ھم نور وخت ھغه q انديښني دا خلکو د
 او    ٢٣٧    ،٢٣۶  په ) کی کلونو  په جمھوريت او ديموکراسی د افغانستان (اثر خپل د فراھی عبدالغفار ښاغلی کی برخه
 د يعنی وکړه، کودتا خان داود محمد چی  ترھغی وروسته ورځی اوه او مياشتی دوه « ليکی داسی کی مخونو    ٢٣٨

 دده او ميوندوال محمدھاشم صدراعظم پخوانی چی وګړ  اع�ن راډيو کابل نيټی    ٢٢ پر اشتیمي د سپتمبر د کال ١٩٧٣
  :  سول بنديان نامه په کوونکو کودتا د اشخاص qندی. سول ونيول او  کوله کودتا مرسته په ھيواد خارجی يو د ملګرو

  خان، عبدالرزاق  جنرال قوماندان پخوانی واووق دھوايی ، خان محمد خان والی پخوانی ننګرھار د ميوندوال، محمدھاشم

 ډګروال شاه، زرغون ډګروال  ملکيار، عبدالس�م جنرال ملکيار، عبدالجبار جنرال امير، سيد قوماندن قواوو ھوايی د 
 غړی ځنی جرګی ولسی د شينواری، محمدعارف  مومند، شيرافضل ډګروال ، افريدی شيرافضل ډګروال ، خان کوھاټ

 د لکه غړی ځينی   جرګی ولسی د اتھام په کودتا د  ...........  رسيده  ته تنو څلويښتو پنځه يی شمير چی کسانڅونور او
 د کمالی، سعدهللا وکيل مومندری د محمد، فقير حاجی وکيل ښار د اباد   ج� ،د نظر  هللا حاجی وکيل کوچيانو د ننګرھار

 د وزارت د دفاع د خان محمد خان د وکي�ن دغه . وو سوی بنديان نوکي� نور داسی او الرحمان  سيف وکيل نازيانو
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 ده د   وکي�نو  نو و، نه کورکی په خان محمد خان کی لحظی ھغی په  چی څرنګه وو، ورغلی کورته ده د پاره د  مبارکی
 دغه او پيداسوه هکاردون  وکي�نو د کی وخت په ت�شی د کور د خان محمد خان د چی وو، پريښی کاردونه کورکی په

   »سوه وبلل دليل اثبات د کودتا د وکي�نو دغو د کاردونه

 خان ( ليکی کی اثر خپل په سراج کبير « ليکی قوله   له سراج کبير د کی مخ ٢٣٧ په اثر ھمدی  خپل د فراھی ښاغلی  
 يی وا فراھی  ښاغلی ھمدارنګه»  ) وم ورغلی ته وزارت دفاع د امر په داودخان محمد د زه چی ويل و ماته خان  محمد

 qس په خان محمد خان د ته  روغتون آباد علی د ( ويل و ته فراھی ما نوين عبدالرحيم وزيرډاکټر کلتور او اط�عاتو د« 
  توګه ھمدی په  ( سی ونه استفاده بايد پرته  اجازی له وزارت د دفاع د څخه زخيری د وينی د چی ورسيدی ھيدايت ليک

 مياشتی د اکتوبر د کال ١٩٧٣ د چی ، وم کی سفارت  افغانی په اباد اس�م د زه « ليکی کی اثر خپل په ھیفرا ښاغلی 
 ورځ يوه. دی وژلی   ځان کی محبس په ميوندوال ھاشم محمد صدراعظم  پخوانی چی وکړ اع�ن راديو کابل نيټی ٢٠پر

 مړی د ميوندوال ھاشم محمد د باندی ميز پر عبدهللا وحيد سيد  معين د وزارت خارجه د  ما    راغلم ته کابل زه چی وروسته
 عبدهللا وحيد سيد د دپاره ليدلو د سفيرانو خارجی د عکس دا ده، شوی اچولی کی غاړه په يی نيکټا چی   وليد عکس ھغه

 ھاشم محمد  چی منله نه دا ھيچا کی افغانستان په « زياتوی ډول ھمدا فراھی ښاغلی ».و سوی ايښوول باندی ميز  پر
 ھاشم محمد د) فايق (زه   «  ليکی قوله له فايق الدين غوث د ھمدارنکه نوموړی»  .وی وژلی ځان پخپله دی ميوندوال
 تحقيق د ده د پاره له ليدلو   د ميوندوال ھاشم  محمد د ھيدايت په خان داود محمد د مخه د ورځ يوه کيدلو وژل تر ميوندوال

 اع�ن وروسته ورځ يوه و، اغوستی پرتوګ او کميس ورځ  دغه   په ميوندوال ھاشم محمد . رغلمو ته وزارت داخله ځای،
 وژل ټکولو وھلو په ميوندوال ھاشم محمد چی سوه معلومه وروسته. دی وژلی  ځان نيکټايی خپلی په ميوندوال چی وسو
 قاتل ميوندوال ھاشم محمد د ازھر الصمدعبد کی اثر خپل په فايق الدين غوث « چی زياتوی   فراھی ښاغلی» .دی سوی
 )مخونه ١٠٠ تر  ٩۵ (»دی بللی

  ای ، آی ، سی  رآپور سند « qندی عنوان دی تر نيټه لومړی په مياشتی د نومبر د کال روان د ارس� فواد احمد محترم
 واشنګټن نه کابل د چی ژباړه  تلګرام يوه د  . ای سی،ای، د کی پورتال   درانه په جرمن ــ افغان د  «  ميوندوال قتل درمورد

 شکنجه نتيجه در وی بلکه است، نکرده  کشی خود ميوندوال ھاشم   محمد ـ٢ « :کوی وړاندی داسی شوی ليږل ته
 ميوندوال ھاشم محمد کوب و لت آخرين. است شده کشته  کوب و لت اثر در    داخله وزارت در وی از روز چند درجريان

 چی   شی کولی اټکل داسی سړی  نه   دی د   ».... است کرفته صورت  عامه فوايد وزير فايق دينال غوث انجنير توسط
 نه ونډه   وظيفوی ھيڅ کی تحقيق په نه مجرمينو د او لری غاړه په مسؤليت وزارت  د عامی فوايد د چی فايق الدين غوث

 او ټکولو ، وھلو د شايد ؟   ليږی ته وزارت داخله پاره د ليدلو د ميوندوال د    ھغه ولی   صاحب سردار  شوی، ورسپارل ده
 حسن ،ډاکټر  محتاط عبدالحميد   ، وفادار پاچاګل د سره ملکيار داود ښاغلی د ھمدارنګه او ؟؟؟ پاره د وژلو د ب�خره 

 نه کار یرسم د چی څرګنديږی  داسی نه خبرو او مرکو د څيرو دولتی لوړو نورو د وخت ھماغه د او ازھر صمد شرق،
 زير وزارت داخله د ھماغه ځای ښه ډير تفريح  او تيری سات د ګروپ پلوی شوروی ټول دی د وروسته فراغت تر

 د منظور په اعتراف د پکی ته تورنو شوو نيول نوم په کودتا  د     او شی ټول را سره ھلته  شپه ھره   چی وی زمينی
 قھر خپل د ناکله کله او واخلی خوند نه زګيرويو او فريادونو مظلومانه د ھغوی  د وکړی، سيل ورکولو جزا د مستنطيقينو

 يا او شی ھوشه بی يا وکړی اعتراف جرم په يا څو تر وھی و تورن دا ھغی تر او کړی سوړ  پری ھم جوش غضب او
     . ورسيږی  حق په   او   ورکړی سا qندی لغتو او سوکانو د ازھر صمد او فايق الدين غوث د   څير په ميوندوال  د ھم

 له بی او وه کړی پيل لوبه  دا سره مھارت ډير په دوی چی شی پوھيدلی نو ونيسی کی نظر په پيښې وروستۍ سړی که
 د چی يی اشخاص ملی نور او ميوندوال . کړه ترسره سره بری په يی ھغه پوھيږی و حقيقت په صاحب سردار چی دی

 منځه له وی ستننې پښي پاره د تحقق د ھدفونو د نظام  جمھوری د او   ھمکارانو او دوستانو ښو د پاره د صاحب سردار
 د  . کړ باوره بی ورباندی يی ملت او خالی اړخونه ھغه د پاره د حملی  راتلونکی   د   يی   باندی خان داود سردار په   او يوړل

 عکس شديد د وړاندی په ډلو اس�می د سره ۍآسان ډيری په ډلې مقتدری پلوې شوروی  کی کابينه په خان داود سردار
 دوی د داودخان محمد سردار مشر نظام جمھوری د چی وښوله ور ھم دا ته ملت مسلمان افعان سره  ښولو په العمل

 په اقتدار د  کارمل ببرک د وروسته ( کاويانی الدين نجم انجنير چی دی ياد را ښه ډير دا ماته . دی ھم   ملګری فکری 
 د ځوانانو د کی وخت  په کارمل د ( رزمجو ظھور انجنير  ( رئس تشکي�تو د او غړی بيرو سياسی د ګوند د کی وخت

 د واړه   دری او  ( ؤ   منشی کميټی شھری  د کابل د کی دوره ھمدی په   چی  )  شريف انجنير او  ( منشي سازمان دموکراتيک
 سردار «چی ويل کی منځ په محصلينو د سره وضاحت  ډير په   وو، هدور    ھم زما کی انستيتوت په پولتيخنيک د کابل

 اقتصادی او تګ�ره سياسی راتلونکی نظام جمھوری د او دی غړی  مخفی کميټی مرکزی د ګوند د زمونږ داودخان
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 ومرهڅ وړو کړو په ډلې دی د صاحب سردار داچی  .« تطبيقيږی او جوړ کی مشوره  په سره ګوند د زمونږ به پ�نونه
 ځانګړی نيوه غوږ ورته يی څومره او ورکاوه اھميت وختونوکی لومړيو په ته خبرو دوی د  يی څومره او خبرؤ

  :  راګرځم ته خبری اصلی خپلی بيرته  .  ده باندی د   نه   ليکنی دی د چی  ده موضوع

 کی پورتال ھمدی  په چی کی برخه مهڅلور په ) ھا واقعيت وشرح اتھامات رد ( د آثر څيړنيز خپل د مکيار داود ښاغلی
 ملکيار جنرال از«  : ليکی داسی  قوله   له ملکيار جنرال بخشلی ج خدای د شويدی خپور نيټه ٣ په   سمبر د    د کال ٢٠١۵ د

 تحقيقات آخر ھای شب از يکی در : ميګويد  جواب در کردی؟ اقرار ميخواستند مستنطيقين   آنچه ب�خره که پرسيدم
 پسرم صدای به صدا آن که پرسيدم   )سياه باقی ( خود مستنطق  از شنيدم، مقابل اطاق از جوان يک فرياد و چيغ صدای
 بر تا آوريم می شمارا ھای اوqد يک يکا ما بلی : که داد جواب ؟ ميکنيد شکنجه  و اورده را پسرم شما ايا ، دارد شباھت

 اوqد ميخواھی اګر : داد جواب ؟؟ ببينند زجر که اند کرده ګناھی چه آنھا ، استم من متھم ګفتم  او به ، بدھند شھادت تو
 من و بنويسيد ميخواھيد، ھرچه که کردم قبول . نمايی اقرار ميګويم آنچه به است بھتر ، کنی خ�ص زجر  از را ھايت

 »  .....  ميکنم  امضا 

 د پاره د اعتراف  د باندی جرم په څنګ تر شکنجو حیرو او جسمی د ته اشخاصو شوو نيول تور په کودتا نامه په تش د
 ورته ھم سره نورو   ډيرو    د   بلکی  شوی،   اخستل   دی نه   کار   سره   صاحب   ملکيار جنرال د يواځی نه ميتود انسانی ضد دی
 د غړو د تحقيق د   شاه، رغونز ماما شھيد د   سره   لوستونکو درنو   تاسو توګه په مثال د. شويدی چلند بدتر ھم دی تر او

 خوا له مؤظيفينو د رژيم د نيټه دويمه په مياشتی د ميزان د کال  ١٣۵٢ د    مرحوم ما ما چی کله : شريکوم برخه يوه چلند
 لومړيو په پيداکړو، ځای توقيف د ھغه د او ونيسو تماس سره دوستانو د چی  شوو کی ھڅه دی په مونږ نو ، شو زندانی

 خليل جنرال لکه دوستانو ځينو د دی ژوندی شکر اوسه تر چی محمود شاه حاجی زوی مشر  ماما دشھيد او زه ورځوکی
 چی  راکاوه ډاډ ته مونږ ھرچا وليدل مو سره نورو او درستيز لوی رسولی حيدر غ�م جنرال قوماندان، قواوو  مرکزی د

 د چی شوی تيری وی  نه q ورځی څو  . شی راخوشی میحت به ماما او رفع به ژر وی اشتباه کومه شايد کوی مه تشويش
 شپږ وروسته کيدو وژل تر پ�ر د او  شو، زندانی خوا له مؤظيفو امنيتی   د رژيم د ھم محمود شاه زوی مشر مرحوم ماما

  مستنطيقينو    کی زندان په چی وکړه پوښتنه نه ھغه د  ما نو شو خ�ص را چی کله. شو پاتی کی    زندان په ھم نور مياشتی

 دوه ورځ دريمه په نيولو د « ويل و داسی راته محمود شاه حاجی و؟  ډول څه جريان تحقيق د او کاوه سلوک څه تاسره له 
 کی زينه يوه په   چی شوم پوه دومره خو و، به ځای کوم چی پوھيږم نه ، بوتلم چيرته  سترګو پټو په يی زه او راغلل تنه

 توره سرنه له زما بيايی او شوو دننه ته کوټی يوی وروسته شيبی څو شو، روان کی دھليز اوږده وي  په بيا او شوو ښکته
   خپل چی راکړه  يی پاڼه يوه ، کينولم يی کی چوکۍ يوه په ، کړه ليری و پټ پکی سر می پوری غاړی تر چی خولۍ 
 دی په چی شی ويلی ته  مونږ ايا چی تلپوښ و رانه توکه شفاھی په يی وروسته ليکه، می و ، وليکه مکمله شھرت 

 د واده د زما پاره د اونيو دری د پ�ر  زما چی ويل و می ورته لروده؟ کاته ليده چاسره د پ�ر ستا کی ورځو وروستيو
 ندويا لکه دوستان پخوانی ھماغه څير په معمول د راغلی  ته کابل بيرته چی ځايه ھغه  له و، تللی ته  ) شينوارو (وطن پاره

 ، کاموی خان هللا صميم صاحب مدير کمالی، سعدهللا   وکيل ، عبدالوھاب  صاحب حاجی صاحب، خاوری ، صاحب
 دی په او دی راغلی تللی کورته زمونږ دوستان ډير نور ځنی او دی شريک يوال  د زمونږ چی خان کوھاټ ډګروال

 زه يی ورسته خبرو تردی . ياد په دی نه اوس ټول ماته یچ   راتلل ھم دپاره مبارکۍ د واده د زما  دوستان ډير کی وختو
 ھماغه  سر په زما يی بيا راغلل بيرته وروسته شيبی څو qړل، ته بيرون   تنه دوه دا پريښودم يواځی کوټه په  شيبه يو

 نھو تيرو ید په  بند د بيا وروسته تردی راوړلم ته زندان دھمزنګ د سترګو پټو په يی بيرته او کړه ښکته را خولی
 » . يم وړی چيرته بل نه زندان له يی اونه کړی تحقيق مانه له چا نه کی مياشتو

 جرمن ـ افغان   د پخوا څوموده چی کی کست شوی ثبت ھغه په خبری ماما شھيد د لوستونکو درونو چيری که خوا بلی له
 کی خبرو لومړيو خپلو په نطاق  راديو کابل   د نو وی اوريدلی و شوی خپور   ذريعه په باز قاسم   ښاغلی   د څخه پورتال   له

 ارايه مقابلش در اثباتيه qيل د ازينکه بعد   انکارميکرد، موضوع از بکلی   اول مرحله در شاه زرغون  »:  چی وايی
  .  »دطلب می شھود ميشود،

 په نه موضوع د چی پوھيږی سړی ون شی ونه پريکړه مخی له احساساتو د او شی  واخستل کار نه دقت يوڅه د دلته که
 او زجر    له بی اعتراف سره شھادت په  ) فقيرمحمد حاجی وکيل مرکز ننګرھار د (شاھد ديوه دستی  اوبيا   انکار توګه کلی

 ناکړی  يوه د به اسانی په دومره ايا شو مخامخ سره حالت دداسی ھريو مونږ چيرته که   خو   وړدی؟ منلو د څومره  شکنجی
  په زندان ديوه څير په  دھمزنګ   د پ�ر يو چيری که خو دی، منفی ځواب چی ده وړ دپوھيدو    شوو؟ معترف کولو په مجر
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 او شی ودرول   کی   کوټه   ډکه يوه په نه  سامان د شکنجی د يا دھليزاو په زيرزمينی د وزارت داخله د اويا   کی ګوښه   کومه 
 جرم ناکړی په که چی شی ويل و ورته او شی وښول  ور څخه فاصلی يوی له زوی عمر په ځوانی تنکۍ د ھغه د ته ھغه

 څه دی به زوی تنکی ھغه په چی وګوره نو منی، ونه وايم درته  يی) مستنطق (زه   چی   څه ھغه او کړی نه و اعتراف
 نه حالت دی د دی اوqد یچ غواړی چيری که ؟ وشی سلوک څه سره اوqد نور  د دی به څير ھمدی په او راولم حالت

 شی نه حاضر    ته دی او شی وزغملی حالت دا چی پيداشی پ�ر داسی به بيا نو ، وکړه اعتراف او  ومنه جرم نو   وژغوری
 ھم بيا زه  ،»ميکنم امضآ من و بنويسيد ميخواھيد ھرچه «  وايی و ميړانه په څير په صاحب ملکيار جنرال مرحوم  د چی

 ور ترجيح نه زجر او  شکنجی د اوqد د ھم ته مرګ خپل حتی چی شی نه پيدا به پ�ر داسی ھيڅ یچ کوم فکر داسی
 شھيد   مرستيال، محمد خا جنرال شھيد   ، ملکيار جنرال مرحوم لکه پلرونه باھمته ھمدا نمونی غوره ډيری چی ، نکړی

 کلن ٢٣ ماما شھيد د چی وشی پوښتنه که نو  .  وش  شميرلی اشخاص    نور کودتا نامه په تش دی د او شاه زرغون ماما
 د ھمدی د يواځی که ،   وليد مستنطق بيا يی نه او وشو تحقيق نه  ورنه، آخره تر او و کړی واده ورته يی تازه چی زوی
 بل د   يانوب ، کاندی معترف جرم ناکړی په ماما شاه زرغون منکر نه جرم او  سيسی د ھری د چی   شوی، بندی ؤ نه    پاره
   کړی؟ تيری کی زندان په دھمزنګ د  مياشتی  ٩ يی کبله له جرم کوم د او   ؤ   شوی زندانی  او شوی نيول پاره د   شی   څه

  .  لری اړه ستونکو  لو په قضاوت 

 وشکنج روحی  او جسمی سختو د عمل ناکړی دی په ټول اشخاص شوی نيول تور په کودتا دی د چی کی برخه دی په زه
 فراھی عبدالغفار ښاغلی چی  باندی مدارکو او اسنادو   باوری او    منطقی    موثقو، ھماغو په شويدی معترف کی نتيجه په

 شمسی ھجری ١٣٨٠ يا   مي�دی ٢٠٠١ په چی ) کی کلونو په جمھوريت او ديموکراسي د افغانستان ( اثر خپل په صاحب
  ليکنې څړنيزی په ملکيار داود ښاغلی   د او شويدی، چاپ کی  امريکا هپ خوا له موسسي خپرونکی د سپيدی د کی کال

 ، خپريږی اوس ھمدا توګه مسلسله په   کی    پورتال ھمدی په qندی نامه تر ) ھا واقعيت شرح و اتھامات رد (د چی کی، 
 ء  جزا د ته اشخاصو تورنو  دتاکو نامه په تش  دی د چی   غواړم او کوم بسنه دی کړی وړاندی  ته قضاوت عامه او ليکلی

 نظر ځغلند يو لوستلی دی نه څه ھکله دی په لخوا له څيړونکی کوم د سه او تر ما چی باندی اړخ حقوقی  په ورکولو
  . واچوم 

 او   کونکو ګناه   په راھسی زمانو ډيرو له قوانين   ډوله دوه کی ټولنه دی په او ده ټولنه اس�می يوه ټولنه افغانی زمونږ
 لری توپير څه بله تر يو  جرم   او ګناه او دی جرم عمل کوم او ده ګناه عمل کوم داچی. ( کيږی تطبيق باندی   مجرمينو

 مخی له    اصولو شرعی د جزا ته کونکی  ګناه ھر چی شی ويل و بايد دومره خو ، )ده نه موضوع بحث دی د زمونږ
 لکه مخی له قوانينو مدنی د ھيواد د   ،   جزاء   ته   مجرم  ھر او دی تص�حي قوی يی قضا د ھيواد د او کيږی ورکوله
 او تيا خبر باندی جزئياتو ټولو په قوانينو مروجه د چی   خوا   له محکمو  ص�حيته با ھغو د قانون، جزاء د او قانون اساسی
 جرم د باندی مجرم په او تحقيق د پوليسو د ، هد څارنوالی اورګان مدافع او   ساتونکی  قانون د. کيږی ورکوله   ولری آګاھی

 دواړه اوبيا   کيږی ورکوله کی اختيار په وکيل مداقع د مجرم د او څارنوال د دوسيه مکمله مدارکو شوو  راټولو د اثبات د
 محکمی   دی  د يو ھر توګه علنی په او حاضريږی ګډون په شاھدانو او مجرم د ته قاضی محکمی د وړاندی په محکمی  د

 موده اوږده ډيره   امله له پيچلتيا  او اھميت د موضوع د جګړه دا ممکن ناکله کله چی کوی وړاندی qيل د خپل حضورټه
 و فيصله    عادqنه او قضاوت سالم کی رڼا په حقايقو  کاملو د پلوه ھره له او توکه پوره په محکمه ترڅو ونيسی، کی بر په

 د کی قوانينو په بايد کی سر لومړی په نو وګرځو را ته موضوع  اصل او شو تير نه اړخ تخنيکی دی د که  . شی کوqی
 خوا له واکمانو د رژيم د سره کونکو کودتا نامه په تش د ميوندوال د چی څيړو  و دا بيا او پيژنو و حقونه اساسی خلکو

 شويدی؟ نيول کی پام په  اساسات قانونی دا څومره

 مياشتی د دسمبر  د کال ١٩۴٨ د يعنی وروسته وخت لږ ډير نه موجوديت لومړی خپل د سازمان نړيوال ملتونو ملګرو د
 د وه شوی جوړه کی ښار په  پاريس د پ�زمينه په فرانسې د چی کی اسامبله عمومی په ھيوادونو غړو د نيټه، لسمه په
 زمونږ  .  بلله و جاری کی نړۍ ټوله په ھغه   یي نه نيټې ھمدی له او کړه نشر او تصويب) اع�ميه نړيواله حقوقو د بشر(

 ھغی د او کړی qسه تر يی غړيتوب مؤسسی نړيوالې  دی د چی و څخه ھيوادو لومړنيو ھغو له يو افغانستان ھيواد
 جمھوری جمھموری، شاھی، (رژيمونو او واکمنانو بي�بيلو د پوری  ننه دا تر    نه ورځی لومړۍ   ھماغې له يی منشور

 او ګڼلی مکلف سيستم دولتې خپل کولو مراعات او منلو په ھغه د ټولو) اس�مې اس�مې،امارت  جمھوری وکراتيک،ديم
 د رژيم  جمھوری کی بيانيه خبری لومړی په کودتا بريالۍ خپلۍ د ھم داود محمد سردار  . دی منلی ټوګه مکمله  په يی ھغه

  . دی ګڼلی مکلف اودرناوی کولو اتمراع په ته ميثاقونو نورو او منشور ملتو ملګرو
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 زور او تيری  ، ظلم د توګه انسانی غير په ھيڅوک«  :  کوی حکم داسی ماده پنځمه اع�ميی   نړيوالې  د حقوقو بشری   د
   . » شی نه کيدلی مجازات او تھديد مخی له زياتی

 تورنو د کودتا  نامه په تش دی د ، ده وړ تطبيق د يوشان کی   نړۍ ټوله په چی اساس په حکم د مادی ھمدی د ايا : پوښتنه
 جرم ناکړی خپل په مخی   له اسنادو مؤثقو د څخه زياتی زور او آزار ظلم، له بی دوی ايا شويدی؟ سلوک انسانی سره

 فانصا د دی؟ منلی جرم   کولو کودتا د حضورکی  په محکمی باص�حيته د نه تھديد کوم له بی دوی ايا ؟ شويدی معترف
  .  وکړی قضاوت او فکر مخی له

 په انسان د مخی  له قانون د کی ھرځای په چی لری حق دا څوک ھر«  :   لولو داسی کی ماده شپږمه په اع�ميی ھمدی د
 » . وشې ورسره چلند انسانې او شی پيژندل و توګه

 په وطنوالو  او وطن خپل د يی برخه يهلو ډيره ژوند د چی ته   کسانو تورنو د تور، په جرم ناکړی دی د ايا : پوښتنه
 ورسره چلند انسانی او   شوی کتل سترګه په انسانانو باعزته د مخی له حکم د مادی پورته د ده، کړی تير کی خدمت
 چی ده ھيله ھم بيا   ؟ کړيده تيره qندی  ګذارونو د غضب او قھر د ليونيانو د قدرت د شيبه ھره يی برخ�ف که او شويدی

  . وکړی پريکړه مخی له حکم د دانوج د

 ګڼل نه مجرم  ھغی تر شی، تورن کولو په جرم يوه د چی ھرڅوک  «:  لری صراحت داسی    فقره لومړی مادی   ديوولسمی
 ، کړيدي برابری اسانتياوی   ټولي دفاع د نه ځان د يی ته تورن    دي چی لوری له محکمی ھغی د چی ترڅوپوری کيږی،
 ». شوی بللی وی نه   مجرم

  پوري اعدامونو  د تر او   ګڼلي مجرم   يی   دوې چی خوا له   محکمې   خيالې او   مرموزې ھغی د ته تورنو دی ايا : پوښتنه

 بيا وروسته نه دفاع له او  شوی کړ ور حق دفاع د نه ځان د ھم ته تن يوه څير په نموني د حتی ورکړيدي، جزاګانی 
  . وکړی فيصله نه اړيکو شخصی او احساساتو هل بی   شويدی؟ ګڼل مجرم

 ١٣۴٣ د لکه  قوانين جاری وخت دھماغه ھيواد د زمونږ چی وګورو راځی پرته، نه اع�ميی نړيوالی د حقوقو بشری د
 کونکو کودتا نامه په تش دی  د او کوی حکم ډول څه سره کسانو تورنو د باندی جرم په قانون جزا د او قانون اساسی کال
 د کی وخت په کيدو نيول د نوم په کودتا  د ميوندوال د چی وايم و بايد (دی؟ کړی چلند ډول څه واکدارانو   رژيم د هسر

 تر قانون اساسی نوی د مخی، له فرمان يوه د رئيس  جمھور او شوی جوړ و نه q قانون اساسی نظام جمھوری نوی
  ) وو ګڼلی اqجرا مرعی څخه فصل هل  پاچا د بی قانون اساسی رژيم شاھی د پوری جوړيدو

 شويدی، نافذ  او نشر کی ګڼه ١٢ په   جريدی رسمي د نيټه يوولسمه په   مياشتی د ميزان د چی قانون اساسی کال ١٣۴٣ د
  :  لولو داسی کی فقره  اتمه په مادی پنځمی د qندی عنوان تر  (  وظيفی او حقونه اساسی خلکو د  )  کی فصل دريم په

 نمی سرايت ديګری  شخص به او بر جزا تطبيق و متھم توقيف يا ګرفتاری تعقيب، ، است شخصی امر يک جرم ــ  .....« 
 ».   کند

 د ھرڅوک « يعنی  (  اخری وزر وازرته qتزر :( شويدی بيان داسی کی آيات مبارک يو په الشان عظيم قرآن د مفھوم دا
  « وړی نه اوږو په بار حا بل د کی آخرت په ھيڅوک او دی مسؤل عملونو خپلو

 کورنۍ متھمينو  دی د ايا   مخی، له حکم د آيات مبارک د لشان ا   عظيم قرآن د او    اساس په حکم د فقری پورته د : پوښتنه
 وکيل   دشھي    د وو؟ کی امن په  کبله له جرم کړی نا د کسانو تورنو د اوqدونه ھغوی د او ماما يا کاکا ، پ�ر ، اوqد لکه

 چی سره زوم دھقان د نه کلی خپل د ، و   لرونکی عمر زيات د کالو ٧٠ تر چی خان حيدر مولوی پ�ر الرحمان سيف
 د شول؟ محکوم جزا قيد عمری په جرم کوم په  بيا او  شول واچول ته زندان ولی   پوھيدل، نه ھيڅ په او نوميده ياغستان
 د ذوقی ا د ته کورنۍ کاله، پنځه او شو وشړل نه وظيفی د   ولی ملوک  اجت بريدمن لومړی زوی خان کوھاټ ډګروال
 د جرم کوم په او ولی محمود شاه زوی زلمی تنکی شاه زرغون ماما شھيد د شو، مجبور  ته چلولو   رکشا د پاره د پيداکولو
 زندان  په پاره د مياشتو نورو شپږو د مھ وروسته مړينی له پ�ر   د   څخه   اخستنی تر شھرت يو د بی کی زندان  په دھمزنګ

 د   که   او    و؟ شی ځاني  خپل چا ھر د   جرم ته واکدارانو رژيم د   ايا  . شته ھم نورمثالونه لسګونو په اوداسی    شو؟ پاتی کی
  .  فيصله بيا او وکړی فکر راحتۍ  په وو؟ شريک کی جرم ناکړی دی په ھم شومان ما واړه حتی متعليقين ټول تورنو

  : چی راځي کی فقره نھمه په مادی ھمدی د   

 تحت شخص  آن اګرچه ديګر، شخص از حقايق کشف مقصد به حتی تواند نمی کس ھيچ. ندارد جواز انسان تعذيب(  
 يا متھم از اظھاريکه........  . دھد امر يا کند اقدام او تعذيب به باشد، جزا به محکوم يا و توقيف يا   ګرفتاری ، تعقيب

 )  ندارد اعتبار شود اورده بدست اکراه بوسيله ديګر شخص
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  ئيو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 تعذيب، له  بی تورن جرم په    که ، دی نغښتی پکی ارزښت انسانی ستر څومره ، ولولی غور په مفھوم پورته : پوښتنه
 په کی صورت په موجوديت  د شاھدانو او مدارکو ، اسنادو مؤثقو د پرته ټکولو وھلو او شکنجی آزار، روحی او جسمی

 او ارامۍ څومره په به ټولنه ، کړی صادره  فيصله عادqنه کی رڼا په شواھدو ھمدی د محکمه او شی معترف جرم
 سره تر ونډه خپله کی کولو په م�تړ د نه ھغی د او باور  د باندی رژيمونو په او مخنيوی په جرمونو د سره برياليتوب

 خپلو په سره کولو ارايه په اسنادو مؤثقو او مدارکو شواھدو، د نظره له  ستاسو کسانو نوتور تور په کودتا دی د ايا   کړی؟
  . ونيسۍ طرف کی برخه دی په وروسته نه فکر دښه بياھم کی؟ نتيجه په اکراه او تعذيب  د که او کړی اعتراف جرمونو

  :  چی لولو کی پاراګرافونو دوه وروستيو په مادی ويشتمي پنځه ھمدی د او   

 نسبت باو قانونأ  جرميکه ارتکاب به عقل صحت حالت در کامل برضای متھم که اعترافی از عبارتست جرم به اقرار  ( 
 وکيل   شده، متوجه باو قانونأ که  اتھامی دفع   برای دارد حق شخص ھر. مينمايند باص�حيت محکمه حضور در ، شده داده

 ) . کند   تعيين مدافع

 در اسناد کيدونکی  نه انکار وړاندی په اشخاصو تورنو د کودتا نامه په تش دی د واکدارانو رژيم د ریچي که : پوښتنه
 له تورنو د چی اوازونو  شوو ثبت ھغو په مستنطيقينو د او متھمينو د کی کوټو بندو په يواځی يی ولی نو لودلی

 لری نه قرار کی حالت نورمال په ھم  کونکی اعتراف يو چی معلوميږی سره وضاحت ډير په څخه حالت سايکالوجيکی
 په   لری اوغلطۍ   خوردګۍ قلم   لسګونو په ليکنه ھره  چی ليکنو په کسانو تورنو محدودو ځينو د سره اکراه او جبر   په اويا

 کودتا د چی ،   اسناد لرلو د داړيکو سره ھيواد خارجی ھغه د او  پ�ن مکمل کودتا د او   ګڼي کافی    خپرول کی ورځپاڼو
 محدودو څو د اق» پاره د قناعت او باور د خلکو د ولی او کړل؟ نه شريک  سره ملت د کوله مرسته يی سره کونکو
 په   جاسوسانو د ايا کړل، نه محاکمه توګه علني په کوله جاسوسي يی پاره د وطن بل  يو د چی محاکمه کسانو تورنو

 په ته جاسوسانو او کړی qسه تر وايی نه باور زيات q   خلکو د ،   ځای په العمل عکس بد ومک   د   يی   به   سره   کولو محاکمه
 ځان مخی  له دقت او غور پوره د شوی؟   ساړه وايی نه ھم نور q زړونه   خلکو د به   سره   ورکولو جزا   په توګه   څرګنده 

   . کړی قانع

  :  کوي حکم   داسی ماده ويشتمه نھه قانون اساسي ددی،

 )  شود نمی  مصادره باص�حيت محکمه فيصله و قانون حکم بدون ھيچکس ملکيت است، مصؤن تعرض از ملکيت( 

 غوښتل ھم رښتيا  په    کسانو تورنو دې چی  (  ده نه قبلولو او منلو د وجه ھيڅ په چی )  ومنو دا پاره د شيبې يوی د که  :  پوښتنه
 دی حق وو ورثه د دوی د کی شتون  نه په دوی د چی ملکيت دوی د ايا وکړئ کودتا بله يوه ضد په رژيم کودتايی د چی

 چی دی له بی   ګڼلی، مصؤن نه تعرض له ملکيت دوی  د ھم قانون او لری نه ھم دخالت بڼه ھيڅ په کی پ�ن په دوی د او
 او کوچنی او کيږی مصادره او ضبط) نقولم غير او منقول ( ملکيتونه  دا وی موجود احکام محکمې باص�حيته کومی د

 موجوده په نه کمونستانو له بی کی زمانه په زمونږ ايا کيږی؟ پاتی څخه اباطی او اعاشی  له بی يی سری تور او qدونه
 ؟کړی  عملی   يی   توګه   خشنه ډيره په او وکړی فيصله انسانی غير هدومر چی پيژنی څوک ګروپ يا ډله داسی  بله کی دنيا

 ته مونږ چی دی له بی  جايداد ټول ، شوی عمل ھمدا وروسته شھادت تر ماما شاه زرغون شھيد د سره کورنۍ د زمونږ
 ته ماموريت پوليسو د ميني پروان د ھرڅه  پوری سامانه تر اشپزخاني د او قالينی   کور د او شو    ضبط شی وښول را اسناد
 کی موجوديت په زوی ماشوم يوه د ماما د سره اسرار زيات  په او نقل ته وزارت ماليی    د اسنا ټول ملکيت د شول، يوړل

 برخه زياته چی جايداد ټول يی نور او شو پريښودل کی کابل په ورته کور يو  يواځی شول، qک مھرو کی المارۍ يوه په
 ټول پوری وخته تر زمامادارۍ د هللا صبغت صاحب حضرت  د بيا وخته ھمدی له شو، ضبط  وو، کی آباد ج�ل    په يی

     .  انتقاليده ته بودجی ګوند د ھم يا او دولت يا يی عايد او ضبط  جايداد

 د هللا نجيب ډاکتر د شرق حسن ډاکتر چی وخت ھغه : کړم شريکه سره  لوستونکو درونو د خاطره يوه غواړم دلته
 زون له ميني ھسکی او آګام   پچيرــ د ننګرھار د کی شورا ملی په ، ورسيده ته مقام صدارت  د کی وخت په زمامدارۍ

 راوله  راته غړی کوم کورنۍ د ماما د چی و، ويلی شرق ډاکټر ته ھغی ، وه استازی خلکو د مظھری کبرا  ډاکټره څخه
 دهاوسي کی کابل په  او و معيوب چی زوی يو ماما د ما    واچولم کی جريان په زه نوموړۍ . لرم ورسره خبری څه چی
 کورني خپله تاسو که چی ويل و  صاحب شرق نو ورغلو کله چی واخست وخت م�قات د ورنه مظھری کبرا. کړ خبر

 زه نو شی ملګری سر دولت د سره اخستنی ګټی  په نه پروسی روانی د مصالحی ملی د او راشی ته وطن چی غواړی را
 ماما شھيد د. شی مسترد سره حاصل د درته بيرته مو به جايداد  ټول او وکړم خبری سره هللا نجيب صاحب ډاکتر د به

 ھمه اين « چی ورکړ ځواب   شرق حسن ډاکتر ؟ راکوی بيرته اوس چی وو  کړی ضبط مو ولی چی ويل و ورته زوی
 .« کنيد نګاھش فع» برای « چی وويل ورته زوی ماما شھيد د »نداشت مسؤليت ديګر کسی  بود داود سردار ھای کار
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 روغی  ملی د ورونه او زامن ماما شھيد د که چی و ويلی ته مظھری کبرا دوکتور ھم هللا نجيب ډاکټر وروسته  تردی 
  ورکړم، ھم چوکۍ  دولتی لوړې به څنګ   تر کيدو مسترد له جايداد د سره دعايد نو شی يوځای سره پروسی له جوړی

 له نو ، کړه ونه يی ګټه څه کړ   مخامخ  سره شرق صاحب ډاکټر د زوی ماما د ما ؤ، ويلی ورته مظھری کبرا خوميرمن 
 د چی شی پوھيدلی ځايه دی له لوستونکی ګران  نو اوس  . کړم ضايع وخت کی برخه دی په غواړم نه نوره کبله دی

 ورو ورو او کاوه کار توګه په مار د لستوڼي د سره مھارت څومره  په ګروپ پلوی شوروی   کی څنګ په صاحب سردار
 وو؟ روان لور په کيدو عملی ډ پ�ن  انسانی ضد او شوم راتلونکی خپل د

 د چی کړ نافذ  ھم قانون آتو اجرا جزائي د کی کال ش ھـ ١٣۴۴ په څنګ تر قانون اساسي د افغانستان چی پوھيږو ټول
 د څير په قانون اساسی د  چی وايم و بايد . شوی خپور   کی   جريده رسمی   په   نيټه پنځمه په مياشتی د جوزا د کال ھمدی
 په او   شول وستل را   پکی   تعدي�ت څه  کی کال ١٣۵٣ په بيا او و نافذ کی لومړيو په نظام جمھوری د ھم قانون جزاء

 په ب�خره او  ١٣٧٠ ،١٣۶۶ ،١٣۶٢ په وروسته تردی . شو چاپ کی ګڼه ٢۶٨  په جريدی رسمی د ڼيټه ١/١٣۵٣/١۵
 نه بدلون خاص کوم کی وظيفو او حقوقو په افرادو د خو شوی ته منځ را  تعدي�ت څه کی قانون ید په ھم   کی کال ١٣٩٣

 د چی پوھيږو و څو تر   ونيسو qندی څړنی د پکی حقوق فرد د او   وکړو مراجعه ته  قانون دی چی راځۍ  . راغلی دی
 کودتا د وړاندی په خدمتګارانو ريښتينو د نوط د او اشخاصو ملی د واکمنوعناصرو   لرونکو غرض  کی دننه په رژيم
  : دی اخستی کار نه وحشت څـومره   د بھانه په  کولو

 حفظ و انسانی  کرامت به احترام ، منصفانه برخورد ( :  وايی فقره لومړی مادی شپږمی د قانون د آتو اجرا جزايی د
 ) . شخصی حرمت

 په تحقيق د  سره کسانو تورنو شوو نيول د تور په کودتا م نو په تش دی د نظر په ستاسو ايا ستونکو لو درنو : پوښتنه
 مادی اومی د قانون   ھمدی   د ؟ شويده ساتنه حرمت شخصی او کرامت انسانی د دوی د او شوی چلند منصفانه جريان
 )  . انساني يرغ برخورد ګونه ھر و رواني  جسمي، تعذيب تحقی، توھين، از مصؤنيت  (:  کوی حکم داسی فقره دريمه

 پورته د قانون  د   کی وخت په ځواب سوال د   سره متھمينو دی د به انق�بيانو مغرورو دی چی کوی فکر څه : پوښتنه
 لولو کی فقره څلورمه مادی ھمدی د  ؟ وی نيولی کی پام په يی به څومره او وی کړی پيروی څومره څيزونو شوو ښوول

 ) . کننده ګرفتار مرجع  طرف از ګرفتاری حين وی اقارب اي فاميل به اط�ع دادن   : ( چی

 کومه باندی ده  پر چی شوی ده نه خبره دا کی وخت په دنيولو ته کورنۍ تورن ھيڅ د چی نشته ځکه اړتيا پوښتنی د دلته
 صاحب لب کوم يا صاحب  سردار چی شويدی ويستلی را کوره له نامه دی په اکثره بلکی دی، توقيف دی او ده اشتباه

   د چی ورتللو پاره د ھمدی د ته   درګاه بل  د کله او يوه د کله   اونيو اونيو په   ټول مونږ چی وه خبری بی ھمدا دي، غوښتئ
 ځکه يوسو، ورته درمل او جامی چی کړو پيدا ځای توقيف  د خپلوان خپل بل او بل يا ماما ، کاکا پ�ر، شوی نيول خپل 

  . درلودی ستونزی يی روغتيا يوه ھر چی وو اشخاص  لرونکی عمر پاخه د کی مجموع په دوی

 ) اظھارات  ھرګونه از امتناع و سکوت حق از استفاده  (:  لری صراحت   داسی فقره اومه   مادی   اومی    ھمدی د

 په ازار او زجر  نګر رنګا د او   لری ونه وکيل مدافع تورن کوم چی چيرته کيږی، ليدله نه ځکه اړتيا پوښتنی د ھم دلته
  . لری نه مفھوم حق سکوت د ھلته مجبوريږی، ته اعتراف جرم ناکړی په طريقو او آqتو

 ) . احکام  مطابق حقوقی مساعد داشتن با مدافع کيل و تعين (  شويدی حکم سی دا کی فقره اتمه په مادې ھمدی د

 ھاشم محمد  شھيد له کسانوکی شوو نيول ټولو په توګه په نمونی د چی پيداشی پلويانوکی په رژيم د به څوک داسی ايا
 نه لرلو د مساعد حقوقی د  يا وکيل مدافع د   چی کړی ګوته په شخص يو پوری، تنه وروستی تر بيا رانيولی نه ميوندوال

  وي؟ کړی چته او ګټه يی

 ) نمايد دفاع خود از مرحله رھ در ميتواند متھم و مظنون : فقره لومړۍ (  :  کوی حکم داسی بيا ماده نھمه   

 دی نه حق  دی د ته ھيچا کی ډرامه شوی جوړه ټوله دی په شو، وړاندی چی پورته لکه دی ډول ھماغه ھم بيا ځواب
  . وکړی ھم فکر پاره د شيبي کمی يوی د ھکله په دفاع د نه ځان د حتی چی شوی ورکړ

 )  .  باشند داشته وکيل نفر سه الی زمان عين در ميتوانند متھم و مظنون  ) :  فقره دويمه

 ملک د آس  زما ، ويل   ھغه خو پريښوده نه کی کلی په چا  » : وايی چی دی متل يو پښتو د ، ده پوری زړه په ډيره دا
   د ته ګروپ ټول ، وه نه اجازه  لرلو اړيکی ډول ھيڅ د سره غړو د کورنۍ خپلی د ته تورنو مو مظلو دی  «. بوزئ کورته

  .  ده خبره لری ډيره q خو حق لرلو   د وکي�نو دری د پاره د تن يوه د ، شوی ورکړ وو نه حق لرلو د وکيل يوه

   حالت ھيچ در  محکمه و څارنوالی، ، يی قضا ضبط   مامور (  : لری صراحت داسی فقره لومړی مادی ٢٢ د قانون دی د
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 و   تھديد مقناطسی، خواب شکنجه،  اکراه، مخدر، مواد   استعمال سوء، رفتار ديګربا شخص طريق از يا خود ندارد، اجازه
 ) . نمايند وادار  اقرار يا اظھار به را متھم يا مظنون منفعتی، به دادن وعده يا تخويف

 په لږ اوکه  غړی   ډلو پلوو شوروی د جوړونکی ډرامې ټولې دی د   دی،   کی qس په شواھد او اسناد چی ځايه کومه تر
 سردار په يی ھم کړه، طرحه  پروژه دا يی ھم چی وو کسان ھمدا  . وو ھمکاران) کی،جی،بی (د شی ويل    و سره وضاحت

 څخه دوی له يی ھم وليکل، نومونه اشخاصو  د کی لست په   تورنو د خوښه خپله په يی ھم کړه،  منظوره خان داود محمد
 د يی عمر ټول چی باندی شخصيتونو ھغو ټولو په جرم ناکړی  هپ يی ھم ، ونيوه کس qس خپل په پروسه ټوله تحقيق د

 سلوک انسانی غير او شکنجو راز راز او ټکولو وھلو په درلود، وياړ  ساتنې د    شرف او عزت د وطنوال او وطن
 تعيين جزاګانی ورته يی   کی اوږدو په ساعت نيم د او جوړه محکمه کسانو مسلکی غير  د پخپله يی ھم او   وکړل    اقرارونه

 لوری له راډيو کابل د يی اوازونه شوی ثبت اعترافاتو د او تطبيق وروسته اخستني ليک qس تر صاحب  سردار د او
 يی ته بل  يو ، کړل پورته يی پيکونه کړل، جوړ مجلسونه خوښيو د سره عمل بريالی دی په دوی . سپارل و ته نشر 

 مټې) نظامی او  سياسی (دواړه صاحب سردار مدبر او ھوښيار    د يی ارهپ د ګزار راتلونکی د او ورکړی مبارکۍ
 اشخاصو ګيرو کی منګولو په  دوی د وکړی، درناوی کوچنی ډير   ته    حرمت انسانی چی دی له بی دوی  .  کړی ورغوڅې

  . ولری نموني کمی  ډيری شايد کی تاريخ ټولنيز په زمونږ چی کړيدی چلند او سلوک داسی سره

 شده اخذ ماده اين ) ١ (فقره مندرج وسايل استعمال با متھم يا مظنون   از    که اقراری يا اظھار ( : وايی فقره دويمه ھمدارنګه   
 ) .  باشد نمی استناد قابل باشد

 انينوقو ټولنيزو  او شرعی په پکی پاره د تطبيق د عدالت او قانون د چی لودای در وجود محکمی يوی داسی ھلته کاشکی
 فاروق غ�م جنرال ډګر مرحوم  کی وخت دی په ھم څه که  .  وای شوی   ګمارل پاره د قضاوت د اشخاص فاضل او پوه

 ما خو کاوه، کار توګه په رئيس د محکمی نظامی  د درلوده دنده حيث په درستيز لوی د يی کی دولت شاھی په چی خان
 چی خولی له کسانو تورنو ھغو ډيرو د تور په کودتا د ھمدارنګه  او وی   کړی خبر نژدی   له وخت ھماغه    سره ھغه د چی

 حق خبرو د ھم سره متھم يوه له ته خان فاروق مرحوم ، کړيدی خبر ورسره ما  او شوی خوشی را نه زندان له وروسته
 په او فيصلو د ضيانوقا نامه په تش څلورو ناستو نورو د کی څنګ په ده د صرف   يی ھغه بلکی  ، شوی ورکړی دی نه

 ؤ، مجبور   څير په کسان تورنو ھمدی د ھم ھغه و، کښينولی   سر ځان د پاره ليک qس د   تعيين د سزاګانو د باندی  متھمينو
 ډول دا په ايا نو  .  وای  شوی اخته نوشت سر په   تورنو نورو   ھغو د ھم به   ھغه    نو نه که او ومنی غوښتني دوی د چی

 د چی کوی فکر څه تاسو ؟ شی پيدا توقع  تمه تطبيق د حکم د مادی دی د څير په مادو نورو د قانون د څنکه به کیحاqتو
 ترسره دی نه سره کارولو په وسايلو شوو ول ښو د کی  فقره لومړی په مادی ھمدی د اعترافات تورنو د تور په کودتا

 شوی؟

 دريمه  ( :  داد  قرار استجواب مورد شاھد حيث من توان نمی را زيل خاصاش  ) : دی داسی حکم مادی ٢۶ د قانون دی د   
  .) باشد داشته  جريان   مشترک بصورت   ھا آن اتھام مورد   قضيه رسيدګی درصورتيکه ، جرم شريک  )  فقره

 کوم په ھم  چا بل غير نه ډلی د تورنو ھمدی د ، باندی اشخاصو تورنو دی په چی وکړم پوښتنه دا غواړم يواځی دلته
 وی شوی واضح ښه درته  خبره دا چی پاره د دی د بيا يوځل    ؟ کوله کودتا کسانو دې چی ورکړی شاھدی دا باندی تورن

 دی، سپارلی نشرته پخوا څوموده کی   پورتال  په   جرمن ــ افغان د    ھغه باز قاسم ښاغلی چی اوازونه شوی ثبت متھمينو د
 پربل يو سره شکنجو راز راز او جبر په څنګه کسان  تورن جرم شريک يوه د  دا چی شی معلومه څو تر واورئ،
 . لری نه اعتبار   شاھدي   شريک د جرم د چی وايی سر صراحت په قانون  داچی حال دی؟ شوی مجبور ته ورکولو شاھدئ

  . ښتارز اونه لری اعتبار نه احکام قانونی ډول ھيڅ ته  کونکو طرحه پروژی دی د ولی 

 شده اعدام شخص  جسد ) : دی داسی حکم شوی کی فقره لومړی په مادی ٣٢٠ د په قانون د آتو اجرا جزايی د ب�خره او
 شده اعدام شخص ھرګاه  :(لری  صراحت رنګه دا فقره دويمه مادی دھمدی   (. ميشود سپرده اقاربش به حکم تنفيذ   از بعد

 شريعت احکام به مطابق دولت مصرف به وی  جسد ورزد، امتناع او جسد شدن سليمت از   اقاربش ويا باشد نداشته اقارب
 ) . ميګردد دفن اس�م

 دوی د وروسته  نه تنفيذ د حکم   د بايد کړل محکوم اعدام په دوی کسان تورن تنه څو دا چی کله خو ، مخی له قانون د
 دی بيا ځل يو کورنۍ کسانو شوو  وژل د بلکی شو ونه کار دا يواځی نه چی وای، شوي سپارل ته اقاربو دوی د جسدونه

 جسدونه ھغوی د    او غزوی و qسونه احتياج د پاره  د راوړلو ته qس د جسدونو د عزيزانو خپلو د   چی   شوې مجبورې ته
 داود محمد حبصا سردار د ورځ لسمه اوه وروسته  نه ځلو ھلو دډيرو    مړئ ماما شھيد د ته مونږ  . غواړې و خيرات په
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 ھر په پرته مراسو ھرډول له   چی   وشو امر او شو راکړل کی ماښام تياره په لوری له وزارت  داخله د پس نه امر له خان
 ته اقرباو داچی يواځی نه خو مړی ميوندوال شھيد د . ( وسپارئ ته خاورو يی سھاره تر بايد   غواړئ چی  کی ځای

 دی نه چاته  پوری ننه تر چی وی شوی اچول کی قبر زاړه کوم په شايد څخه جنازی او کفن له بی بلکی شو، ورنکړل 
  .  انصاف   او   عدالت رژيم جمھوری او ولسی نوی د وو دا ) معلوم

 جرم د ھغه د  بايد ته مجرم ھر مخی له قوانينو بشری ټولو د داچی ھغه او وکړم اشاره ھم ته نقطې بلی يوی غواړم دلته
 صوتې شوی ثبت کسانو شوو  نيول د تور په کودتا دی د   چی کوم غوښتنه نه تاسو له بيا يوځل  . شی وکوله سزا اندازه په

  واوری کی ځواب په پوښتنې د مستنطق د خولی  له شاه زرغون ما ما شھيد د شويدی نشر کی پورتال ھمدی په چی    کست

 ګفتم ما ، کرديم صدا سرت که وقت ھر ګفت ، داد نه وظيفه کدام  ما به نی  : ماما ؟ باز داد وظيفه چه شمارا: مستنطق  ( :
 )  .  کردی صدا اګر خوب

 مشخصه ھيڅ چی  دی تورن يو ھسی ماما ، )ښکاری دسيسه او ډرامه واقعی غير يو سر سرا ماته چی ( کی قضيه دې په
 وسله د ورته نه ، ورکړشوی وظيفه  ھمکارۍ د کی هبرخ کومه په    سره چا    دکوم مخی له پ�ن د ورته نه ، لری نه وظيفه

 د يا پاره د م�تړ د عمل ئی کودتا د ورته نه ، شوی  کړ ور مسؤليت قطعې نظامې والې وسله کومی د پاره د عمل وال
 ، )مکردي صدا سرت اګر ( شوی ويل ورته صرف.... دا نه او دا نه  او شوې سپارل دنده کولو کار د کی اردو په اويا قوم

 پيل کله او وخت څه عمل يی کودتا دا چی    ده نه معلومه دا کنه؟ او کيده غږ به باندی  ده په چی ده نه معلومه دا نو اوس
 په ھمداسی او کنه؟ او راتلله موافقه کسانو تورنو د سره پ�ن د کودتا نامه په تش دی د چی ده نه معلومه  ھم دا او ؟ کيده

 شوی ويل ورته  تش چی ته تورن يو دارنګه چی وکړی قضاوت لوستونکی درانه تاسو ايا نو . پوښتنی نوری لسګونو 
 او وی کړی طرحه پ�ن پاره  د عمل کوم د يی نه وی، رسولی سرته عمل کوم يی نه چی ،)کرديم صدا سرت اګر (وی
 تنکی بايد شی؟ اعدام ايدب شی؟ ورکړله سزا  مرګ د بايد ، وی کړی ژمنه رسولو سرته د دندی خاصی دکومی يی نه

 ځلو ھلو سختو د نيکه ھغه د دی بيا او شی پاتی کی زندان  په پوری مياشتو نھو تر پوښتنی له بی ھم يی زوی زلمی
 سردار له دی سم سره غوښتنی د جسد د زوی    شوي وژل ناحقه حپل د او  شی بريالی ليدلو په صاحب سردار د وروسته
 او منقوله ټوله ماما شھيد د بيا دی شا تر خبرو    ټولو   ددی او کاندی؟ و ھم غوښتنه خ�صون    د لمسی خپل د نه صاحب

 په  څوک   ھر    ؟؟؟ شی پاتی اذوقی بی او نفقی بی دی ماشومان واړه او مصادره او ضبط ھم شتمني او رايی  دا منقوله غير
 باور دی په دوستان  او ټبر کورنۍ، ټوله زمونږه : وايم و چی ورکوم حق دا ځانته ھم زه نو ، دی آزاد کی قضاوت خپل
 مغرور او خواه خود يو څنګ تر دی  د و، وطنپرست جزباتی او احساساتی يو خان ود دا صاحب سردار ، چی وو او دی

 د ده د مخاليفين خپل خاوندانو دغرض سره اسانی  په او درلود نه يی زغم وجود د شخصيت مخالف د زمامدارو،
 په کولو کودتا د مشرۍ په ميوندوال ھاشم محمد د  .  شو وړلی منځه  له ذريعه په ده د يی ھغه او بدلولی څيره   په يفينومخال
 ھغه عناصرو چپی ناستو څنګ تر ده د خو وو، وال مينه او دوستان صاحب سردار  د کسان شوی نيول ټول تقريبأ تور

 په او وکړل څه   يی    سره  ده د چی وليدل مو بيا نو کړ يواځی مرحوم دا   يی   یچ کله او کړل څرګند بڼه  په دښمنانو د ورته
  . کړ ختم پاره د تل د سره ګورني ګناه بی ټولی د ھغه يی بڼه انسانی ضد او وحشيانه څومره 

 مخه د ټولو تر  ، چی شی کيدلی وخت ھغه پريکړې مخی له انصاف او عدالت د کی ټولنه يو په چی ھيږو پو دی په ټول
 د نظم ټولنيز د بلکی وکړی،  متابعت   يواځی نه   نه،   مقرراتو او قوانينو ټولنيزو خپلو د زمامداران او واکداران ټولنې د

 په او څيړی و توګه سمه په کی رڼا په مقراراتو  او قوانينو د پيښه ھره بايد منظور په تامين د عدالت ټولنيز د او ساتنې
 دی د ته ډلی او فرد ھيڅ زعامت دولتې دوی د او خوندی حقوق  ټول دوی د چی وروښايی دا ته يترع خپل توګه دی

 ھمدی د ايا  .  ورسيږی زيان ته حقوقو مدني او بشري دوی د کبله له نقض او   ماتيدو د قوانينو د چی ورکوی نه اجازه
 مروجه کی ھيواد په زمونږ کی نظامونو وروسته را او شاھی ټولو په وايم و سره دقت په  لږ که يا او نظام جمھوری

 د صاحب سردار د ايا دی؟ اړولی زيان ورته يايی او کړی متوجه خطر کوم چا بل نه واکدارانو د نظام  د بی ته قوانينو
 د ، کی ورهد په  واکمنۍ د مجاھدينو د ، کی دوره په تسلط د ګوند ديموکرتيک د خلق    د ، کی دوره په   تسلط د    جمھوريت 

 پوری قوانينو ټولو تر نيولی را  نه اصولو شرعی د کی دولت په وحدت ملی د ورځی دنن د او کرزی د ورپسی ، طالبانو
 ؟ خلک عام که وکداران  دی څوک کونکی qندی پښو د او کونکی نقض لوی قوانينو دی د ،

 ټولنيز د زمونږ  ، ميندلو د حقيقتونو    د کوی قضاوت چی ھکله په څه دھر   ،   لرم ھيله نه دوستانو ټولو د کی آخر په زه
   نورو ځينو يا او ګټو ځاني د نه  وکړی يی منظور په qرښونې سمی د نسلونو راتلونکو د زمونږ او بدلون مثبت د حالت

  پای                . مخی له نيولو کی نظر په د ملحوظاتو


