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نتیجه گیری
  :  طرح مسأله

 محمدهاشم میوندوال صدر اعظم سابق افغانستان که با شماری از یارانش به اته�ام ت�وطئۀ کودت�ا بازداش�ت گردی�ده
 در محب��س دهمزن��گ دس��ت ب��ه1352می��زان  9می��زان، در س��حرگاه  8ب��ود، بع��د از اع��ترافش در ش��بانگاه روز 

 این واقعه بنا بر شناخت تاریخی مردم از خصلت نظام های اس�تبدادی، م�ورد ش�ک اذه�ان ع�امه ق�رار. انتحار زد
 س�الها بع�د سیاس�ت ب�ازانی ک�ه در مخ�الفت ب�ا ح د خ ا(بع�داً ح�زب وط�ن) قل�م برداش�ته بودن�د، آن ح�ادثه را. گرفت

 علیه آن حزب، خاصتاً  علیه جناح پرچم و شخص خودم که رئیس هیأت تحقیق میون�دوال ب�ودم، ط�رف اس�تفاده و
.تبلیغ قرار دادند

  :  کرونولوژی مختصر
 علوه بر این که من خودم شاهد زندۀ ماجرا بودم، مطابق ب�ه معلوم�اتی ک�ه دکت�ور محم�د حس�ن ش�رق، عبدالص�مد

 و ع��ده ای...غوث، غوث الدین فایق، پاچاگل وفادار، میر محمد صدیق فرهنگ، لویی دوپره، عبدالحمید محت��اط، 
 خ�ان محم�د خ�ان مع�روف ب�ه- دگر، در تائید توطئه ارائه داشته اند، محمد هاشم میوندوال با دو ت�ن از همراه�انش

 مرس��تیال و عب��دالرزاق خ��ان قومان��دان عم��ومی س��ابق ق��وا و مدافع��ۀ ه��وایی ، ب��ر بنی��اد اطلع��ات و تعقیب��ات، و
 بالخص��وص بع��د از دس��تگیری و اعتراف��ات مول��وی س��یف الرحم��ن وکی��ل س��ابق ولس��والی نازی��ان ل��ویه ولس��والی

 سنبلۀ دول�ت، تاری�خ بازداش��ت را روز 31ابلغیۀ . شنواردر ولسی جرگه، به اتهام توطئۀ کودتا دستگیر گردیدند
 شمار دگر نیز بعداً عمدتاٌ  بر بنیاد اعترافات مول��وی س�یف الرحم�ن. اعلم داشت) خ1352سنبلۀ   29(پنجشنبه 

و مرستیال، گرفتار گردیدند.
 مفص��ل تری��ن و مش��رح تری��ن اع��تراف از. بن��ا ب��ر حل��ول م��اه ص��یام، تحقیق��ات از متهمی��ن ش��بانه ب��ه عم��ل م��ی آم��د

.مرستیال و در درجۀ دوم از سیف الرحمن بود
 میزان در اثر شهادت حض�وری نه�ایت غض�ب آل�ود، احساس�اتی، آتش�ین و ع�اطفی اک�رم 8میوندوال که به تاریخ 

 پیلوت و شنیدن اعترافات شمار دگر، در حالت اضمحلل مشهود روانی قرار گرفته بود، بعد از تفکر و س��نجشِ 
 8تاری��خ 18و  17،�� 16،�� 15تص��میم گی��ری در فرص��ت درازی ک��ه در تش��ناب س��پری ک��رد، در اوراق ش��ماره 

.میزان اعترافات کتبی به عمل آورد
 موصوف با پیش کشیدن معذرت بحران شدید روانی تقاضای التوای تحقیق تا ف�ردا ش�ب را مط�رح س�اخت ک�ه ب�ر

.مبنای احترامی که از جانب هیأت تحقیق در برابر وی معمول بود، فوراً  پذیرفته شد
 م�دیر زن�دان ، دس�ت ب�ه- با تأسف که وی بعد از بازگشت ب�ه زن�دان و ص�رف س�حری ق�رار اظهارعیس�ی ن�ورزاد

 خودکشی زد که مط�ابق ب�ه ابلغی�ۀ دول�ت ب�ا اس�تفاده از پارچ�ۀ نیل�ونی، کمربن�د ک�وت خ�واب و نکت�ایی خ�ودرا در
 خودکش�ی وی علوه ب�ر تص�دیق م�دیر و س�ایر م�وظفین محب�س، ه�م درمش�اهدات و. کلکی�ن حل�ق آوی�ز نم�وده ب�ود

 مط�ابق ب�ه معلوم�ات داده ش�دۀ. معاینات کرمنال تخنیک و هم در معاینات و نظری�ۀ ط�ب ع�دلی، تائی�د گردی�ده ب�ود
 دکت��ور ش��رق، ای��ن خودکش��ی از ط��رف جن��رال غلم ف��اروق ل��وی درس��تیز س��ابق ک��ه ب��ه ریاس��ت محکم��ۀ نظ��امی
 برگزیده شده و برای بررس�ی چگ�ونه گ�ی م�رگ میون�دوال از ط�رف رئی�س دول�ت موظ�ف گردی�ده ب�ود، نیزم�ورد

.تائید قرار گرفته بود
 همان طوری که در بخش اول این نبشته توضیح گردیده، بنا بر فقدان اعتماد برکردار و گفت�ار دول�ت، ه�ر مرگ�ی



 به شمول خودکشی و مرگ ناشی از مریضی – در ج�امعه ب�ه نظ�ر ش�ک دی�ده ش�ده- که در زندان اتفاق می افتاد 
 ذهنیت های روشنفکرانه برای آن، تفاسیری در مطابقت با خط های. نتیجۀ قساوت های حکمرانان دانسته می شد

 قض��یۀ خودکش��ی میون��دوال نی��ز ک��دام اس��تثنایی نب��وده، ب�ه. فک��ری و س��مت ه��ای سیاس��ی ش�ان، مط��رح م��ی س��اختند
 گیر وگرفت های وسیع که شماری از افراد غی��ر دخی��ل و بیگن��اه. فوریت مورد شک و گمانه زنی ها قرار گرفت

.را نیز در بر میگرفت، گرچه عدۀ زیادی بعداً  رها هم گردیدند؛ بر تقویت چنین ناباوری ها می افزود
 هم پیمانان سیاسی، دوستان و اقارب میوندوال و همراهان، و همچن�ان مخ�الفین سیاس�ی رژی�م، ب�ا اس�تفاده ازهمی�ن
 ناباوری ها و بدبینی ه�ا نس�بت ب�ه ع�دم ش�فافیت اج�راآت اداری، ع�دلی و قض�ایی؛ در پ�ی پخ�ش ش�ایعات مبن�ی ب�ر

 انگش�ت اته�ام دران بره�ۀ زم�انی مس�تقیماً  رژی�م و ق�دیر را. کشته شدن میوندوال از طرف ای�ادی دول�ت، برامدن�د
 نجی�م آری�ا، ای�ن ی�ار و همک�ار نزدی�ک سیاس�ی) و لو توخالی و غی�ر مس�تند(چنانچه در ادعاهای . نشانه گرفته بود

 ب�ه همی�ن. ، وارد گردی�ده اس�ت"عبدالق�دیر نورس�تانی قومان�دان عم�ومی امنی�ه"میوندوال، اته�ام قت�ل و خش�ونت ب�ر 
 دلیل، مدتی بعد از انکه چپی ها از دستگاه دولت تصفیه شده بودند، قدیرنورستانی به منظورانحراف جهت گی��ری
 این اتهام ازخود درافکارع�امه، ب�ه دس�تگاه اس�تخباراتش دس�تور داد ش�ایعاتی در زمین�ه ب�ر ض�د چپ�ی ه�ای تص�فیه

. شده، پخش نماید
 و پس ازانقطاب های سیاسی ناشی ازان که تب تبلیغات ضد ح د خ ا بال گرفت�ه و 1357بعد ازحوادث پسا ثور 

 ماشین تبلیغات مدرن باختر زمین درجۀ این تب را به ح�د غلی�ان ب�ال ب�رده ب�ود، ب�ه ه�ر ک�ذب، جع�ل و اف�ترا علی�ه
 داؤدخان"این خیلی پسان، حتی بعد ازسقوط دولت دکتور نجیب ال بود که کتاب . منسوبین آن حزب متوسل شدند

 هارون، ک�ه ادعاه�ای دور از منطق�ش در بخ�ش نه�م قس�ت ال�ف زی�ر بح�ث آورده. از ا" د کی جی بی په لومو کی
 او تلش نم�وده اس�ت ب�ا دروغ ه�ای احساس�اتی، لب�ۀ تی�ز اته�ام را از. خ منتش�ر گردی�د1373شده، در س�نبلۀ س�ال 

 ح��تی چن��انچه در م��ورد عک��س ه��ای سکس��ی مرب��وط ب��ه. داؤد و ق��دیر، س��وی پرچ��م و ص��مد ازهرانح��راف ده��د
 بع�د ازان کس�ان زی�ادی ب�ر بنی�اد. دربارهم دیدیم، در پی آبروخری برای درب�ار نی�ز ب�ه ه�ذیان گ�ویی پرداخت�ه ب�ود

 دلیل سیاسی به نحوی از انحا قدم روی جای پای هارون گذاشته به جای قدیر، ازهر را ب�ه خ��اطری ک�ه منس��وب
.به یک سازمان سیاسی حریف بود و کوبیدن و بدنام ساختن آن سازمان برای شان اهمیت داشت، نشانه گرفتند

 ، به دلیل مخ�الفت ه�ای سیاس��ی ب�ا)آنچه امروز تروریزم خوانده میشود" (جهاد مقدس"قلم بدستانی که در دوران 
 ، به ج��ای برخ��ورد"جهاد مقدس"رژیم حاکم و در تلش خوش خدمتی به پشتیبانان پرقدرت جهانی و منطقوی آن 

 نقادانه، دست به خلق جعلیات و شایعه سازی های رسوا زدند؛ در دوران بع�د از جه�اد نی�ز، ح�تی بع�د از مش�اهدۀ
 ، با اله�ام از ج�بین و اب�روی ق�درت ه�ایی ک�ه آن س�الران جن�گ و خ�ون را ب�ر اریک�ۀ"جهاد"ثمرات نا میمون آن 

 قدرت نشانده و هنوز هم از آنها پشتیبانی میکنند، در ادامۀ خصومت و دسیسه سازی علیه نیرو های چ��پ ع�دالت
. خواه در مسابقه قرار دارند

 ب�ه- ادعاهای قبل از مهرین همان گونه ک�ه در قس�مت ه�ای ال�ف و ب بخ�ش نه�م ای�ن مبح�ث – در کت�ب و مق�الت
 تفص�یل تح�ت بررس�ی و دق�ت ق��رار داده ش�دند، ب�ه وض�احت دی�ده ش�د ک�ه چی�زی ج�ز تبلیغ�ات و دش��نام ه�ای مف�ت
 سیاس��ی فاق��د هرگ��ونه م��درک، دلی��ل و بنی��اد نب��وده ح��تی ب��ی س��وادترین سیاس��ت ب��ازهم نم��ی توانس��ت آنه��ا را ج��دی

 بسیاری ازآن ادعاها چنان بازاری و دور از اصول تاریخ و سیاست چه که ب�ه فرس�خ ه�ا از نزاک�ت ه�ا و. بگیرد
. آداب س�چۀ قلم زنی نیز فاصله داشته اند، که درخواننده بیطرف احساس اشمئزاز و تحقیر ایجاد می نمودند

 اتهاماتی که این قلم بدستان وارد می نمودند، با حفظ ماهیت، متنوع و بعضاً  متناقض نیز بوده متکی بر کدام سند
 و مدرک نبوده اند و برای خواننده سوال بر انگیز بود که چگونه تمامی دستگاه دولت از رئیس جمه�ور گرفت�ه ت�ا
 ک��ابینه و کمیت��ه مرک��زی، دس��تگاه ه��ای ع��دلی و قض��ایی آن وق��ت، وزارت داخل��ه، ق��و مان��دانی عم��ومی ژان��دارم و
 پولیس با تم�ام ش�عبات مرک�زی آن، ا دارۀ محب�س ب�ا تم�ام کارمن�دانش ک�ه مس�ئولیت ب�ازگرفتن بازداش�تی ه�ا را در
 ختم تحقیق هر شبه داشتند، مسئولین جنایی مرکزی و جنایی ولیت کابل؛ در خواب طوی�ل الم�دت رفت�ه بودن�د ک�ه

 در زی�ر ش�کنجه م�ی ک�ش�ت واز هی�چ) در وزارت داخل�ه(صمدازهر، شخصیتی ب�ا آن تش�خص را در اثن�ای تحقی�ق
 کدام آنها نه صدایی، نه اعتراضی و نه بازخواس��تی ب�ه ظه�ور رس�ید؟ ب�النتیجه، ب�رای خوانن�ده انتب�اهی جزای�ن ک�ه



 علوه ب�ر ای�ن خلی ب�زرگ، چ�ون انتق�ال. همه را تبلیغات سیاسی می�ان ته�ی بدان�د چی�ز بیش�تر داده نم�ی توانس�تند
 صحیح و سالم میون�دوال از وزارت داخل�ه ب�ه محب�س و پای�ان زن�ده گی�ش نی�ز در محب�س ب�ا دلی�ل متع�دد ب�ه اثب�ات
 رسیده است، تمام آن اتهامات کشته شدن میوندوال در زیر شکنجه در اثنای تحقیق باطل گردی�ده ب�ه ص�فر ض�رب

. خورده بودند
 با توجه به همین نقیص�ۀ تبلیغ�اتی، آق�ای نص�یر مهری�ن اولی�ن کس�ی اس�ت ک�ه ب�رای رف�ع همی�ن خلی تبلیغ�اتی، ب�ه
 ج��ای کش��ته ش��دن میون��دوال در زی��ر ش��کنجه در اثن��ای تحقی��ق، ش��رکت هم��ه دس��تگاه دول��ت را درتص��میم کش��تن
 میوندوال مطرح نموده، با استفاده از سند سازی های داؤد ملکیارو به کار برد نب�وغ خ�ودش در تزوی�ر تاری�خ ه�ا
 و ارق�ام، در ص�دد آن برام�ده اس�ت ک�ه ب�اعلمی وتحقیق�ی نمایان�دن ک�ارش هم�ان افتراه�ای مک�رر را ص�بغۀ مس�تند

 با آنکه به صراحت نام از قاتل نمی گیرد ام��ا ن��ه. داده، اکاذیب را تحت پوشش حقایق به نام تاریخ، به ثبت رساند
 مهری�نچ�ون م�رگ میون�دوال در محب�س مس�جل و انک�ار ناپ�ذیر اس�ت، . از ازهر دست بردار است و نه از پرچ�م

  م�رگ او در محب�س،  ادع�ا میکن�د ک�ه او کش�تهبا پ�ذیرش" تدقیق و موشگافی های علمیش"در نتیجۀ به اصطلح 
 ام�ا او فرام�وش نمی کن�د ک�ه آن کس�ی ک�ه در ه�دف اته�ام زن�ی وی و دوس�تانش ق�رار دارد،  در محب�س. شده اس�ت

 حضور ندارد. برای موجه ساختن اتهام مورد نظ�ر، تی�وری چن�انیی وض�ع میکن�د ک�ه در ح�الیکه م�دیر محب�س در
 اگر خواسته باشد این ادعا را منطقی توجیه نمای�د. خواب بود، کسی دزدانه آمده میوندوال را به قتل رسانیده است

 باید ای�ن را ه�م بیفزای�د ک�ه هم�ه افس�ران و کارمن�دان محب�س ب�ه ش�مول مح�افظین و په�ره داران نیزهم�ه در خ�واب
 در غی��ر آن. بودند وهمه درها از دروازۀ عمومی گرفته تا بخش ها، دهلیزها و اتاق ها نیز باز گذاشته شده بودن��د

 باید مدعی شود که به کدام طریقۀ جیمز باندی با استفاده از هلیکوپتر، طن�اب ه�ا و ب�ام ه�ا خ�ود رارس�انیده قت�ل را
.انجام داده است

   :  چگونه گی تهیۀ مدارک و به کار گیری آنها
 ای�ن م�دعی تاری�خ- در بررسی دقیقی که از شیوۀ تدارِک مدارک وتفاسیر و احک�ام ص�ادره از ج�انب آق�ای مهری�ن

 ، در درازای ای�ن نوش�تاربه عم�ل آم�د، ب�او م�ددگار دوس�یه س�ازی ه�ایش آق�ای داؤد ملکی�ار- نگاری تحقیقی علمی
 ب�ه ش�یوۀ. ، تفاسیر و اس�تنتاج ه�ا، آش�نایی کام�ل حاص�ل آم�د"مدارک"ماهیت و عمق خصومت تهیه کننده گان این 

:به کار رفته طور فشرده، اشاره میکنم
 جهت دادن تحقیق و کاوش، نه برای دری�افت حقیق�ت، بلک�ه ب�رای غن�ی س�اختن دوس�یۀ م�د نظرب�ا ان�واع جع�ل و- 

؛اهداف تعیین شدهافترا برعلیه 
تحریف اظهارات و استخراج التقاطی نقاط غیر مربوط، به غرض سوء استفاده؛- 
.حذف مطالب نامطلوب از نظر دوسیه سازان از مصاحبه ها، از طریق مونتاژ نمودن آنها- 
؛)چون مصاحبۀ اول عیسی نورزاد(زیر زدن مصاحبه هایی که در جهت پلن وهدف تعیین شده نبودند -

 م�ورد نظ�ر و ب�ا آدم ه�ای جب�ون مع�امله ه4دفمصاحبه ه�ای فرمایش�ی ب�ا اعض�ای خ�انواده، ب�ا مخ�الفین سیاس�یِ - 
گری که صرفاً  دروغ های آشکار و دور از منطق را برای گریز از سوء ظن، خیلی نازیبا س�فته بودند؛

به کارگیری منطق معکوس در ارزیابی تناقضات در مصاحبه ها و نوشته ها؛- 
گواهی یگان معلوم الحالی ازاعضای خانواده (مثل ضیاء ناصری معروف)؛- 
 ب�ازی تقل�ب آمی�ز ب�ا تاری�خ ه�ا و ش�ماره ه�ا، ک�ه نمایانن�دۀ نب�وغ مهری�ن در جعلک�اری و تحری�ف حق�ایق ت�اریخی- 

میباشد؛
 چون آثار جمع شده و به تحلیل گرفته شده و نظریۀ کرمن�ال(نادیده گرفتن قطعی اسناد و مدارک مادی و علمی - 

؛...)تخنیک، نظریۀ طب عدلی، ابلغیۀ دولت در مورد وسایل به کار رفته در خودکشی،
)مثل پرسیده شدن آدرس خانۀ میوندوال از اکرم پیلوت وعجز وی از بیان آن(دروغ گویی دیده درایانه - 



 دره��م آمی��زی قض��ایای مرب��وط ب��ه زم��ان مشخص��ی ب��ا قض��ایای زم��ان ه��ای متف��اوت و غی��ر مرتب��ط، ب��ه خ��اطر- 
ث��ور 7چ��ون اس��تناد غی��ر مرب��وط و غی��ر مش��خص برادع��ا ه��ایی راج��ع ب�ه مس��ائل پس��ا (مغش��وش س��اختن خوانن��ده 

؛ )زمان داؤد خان و کودتای میوندوال 1352، برای توجیه ادعای مربوط به 1357
تحریک عواطف خواننده؛- 
.تخطی از پرنسیپ های عام و جهان شمول حقوقی، اتیک نویسنده گی و روش علمی تاریخ پژوهی- 
 تبلیغ��ات خص��مانۀ سیاس��ی، ش��ایعات و روای��ات نادرس��ت، فریبک��اری، بهت��ان، اف��ترا، دسیس��ه و: ب��ا بی��ان فش��رده- 

توطئه؛
 و استفاده از نفوذ در رسانه ها، برای بر کرسی نشاندن آن ادعاها و افتراها و ب�ه منظ�ور سانس�ور و جل�وگیری- 

.از افشای اکاذیب و بیان حقایق
 سازماندهی ادعاها معمولً براب�ر ب�ا می�ل، س�لیقه، قریح�ۀ ادب�ی، موض�ع سیاس�ی، درج�ۀ گس�تاخی و س�طح و پهن�ای

 ای��ن دس��ایس در تم��ام بخ��ش ه��ای ای��ن نوش��تار و عل��ی. خص��ومت م��دعی ب��ا م��دعی علی��ه ص��ورت گرفت��ه اس��ت
.الخصوص در بخش هشتم و دهم قاطعانه رسوا گردیده اند

آ یا محمد هاشم میوندوال واقعا8 دست به کودتا میزد؟
:با مطالعۀ آنچه در طول این نوشته آمد، با حفظ شکاکیت بیطرفانه، به فاکت های ذیل برمی خوریم

 ب�ه ای�ن نظ�ر ک�ه... اعتقاد نویسنده گان متع�ددی چ�ون ص�دیق فرهن�گ، ل�ویی دوپ�ره، ص�مد غ�وث، دکتورش�رق،- 
میوندوال در دوران صدارت محمد موسی شفیق، در صدد آماده گی برای راه اندازی کودتا بود؛

  به اس�تثنای ص�دیق فرهن�گ ک�ه ب�ا ت�ذکراز مس�افرت میون�دوال ب�ه مس�کو و س�پس ب�ه بلگ�راد، وتقاض�ای همک�اری
 برای براندازی نظام دولتی افغانستان، درملقات دو به دو با وی ک�ه دران زم�ان س�فیر افغانس�تان در یوگوس��لویا

  پیش کرده است ؛ بقیۀ نویس�نده گ�انی ک�ه در ب�ال از آنه�ا ن�ام گرفت�ه ش�د، ک�دام دلی�ل و م�درکی ارائه ن�ه دلیلی بود،
.نموده اند

 علی رغم توصیه خلیلی، چنین نیز توجیه شده میتواند ک�ه سرطان 26بازگشت عاجل میوندوال بعد از کودتای - 
 به منظور استفاده از عدم استواری و تازه گی رژیم جمهوریت با عجله خودرا به کشوررسانیده، ب��ا هم�ان کس��انی
 که قبل از جمهوریت آم�اده گ�ی ب�رای ی�ک کودت�ا را س�ازمان داده بودن�د، تجدی�د پیم�ان ک�رده در ص�دد راه ان�دازی

کودتا بوده باشد؛
اطلعات و تعقیبات استخباراتی؛- 
اعترافات مولوی سیف الرحمن؛- 
اعترافات سایرمتهمین، بالخصوص اعترافات تفصیلی و شرح کامل ماجرا از جانب خان محمد خان مرستیال؛- 
شهادت حضوری و تأثیر گذار اکرم پیلوت؛- 
 برادرها این نه جادو است نه چشم بندی، بلکه ص�فایی دس�ت اس�ت؛: درین مورد نیز آقای مهرین با تمثیل اینکه( 

 خواسته بود با صفایی دست، ب�ا دور نگ�ه داش�تن ت�وجه خوانن�ده از تاری�خ ه�ا و تسلس�ل ش�ماره ه�ا، ث�ابت نمای�د ک�ه
 ی�ا ای�ن ادع�ای جعل�ی و م�ن. میوندوال اکرم پیلوت را قبلً  نه دیده و بار اول با او در وزارت داخله آشنا شده ب�ود

) دراوردش که گویا میوندوال از اکرم نشانی خانۀ خودرا پرسیده بود که اکرم از ذکر آن عاجز مانده بود
.و بالخره، اعترافات خود میوندوال- 

 تمام این مدارک گواهی برآن دارند که فعالیت ها و تلش ها در راستای آماده گی ب�رای راه ان�دازی ی�ک کودت��ای
.نظامی، وجود داشته اند و فعال ترین و زیرک ترین مهره دران جمله مرستیال بوده است



 این نقطه هم از نظر بنده قابل تذکر است که آن آماده گی ها هنوز در مرحله ای ق�رار نداش�تند ک�ه دول�ت ب�ا عجل�ه
 ب�ه عقی�دۀ بن�ده هن�وز فرص�ت ک�افی ب�رای تعقیب�ات و س�ره س�اختن حق�ایق و تفص�یلت. دست به گیر و گرفت بزن�د

. موضوع وجود داشت
آیا میوندوال واقعا8 خودکشی کرد؟ یا کشته شد؟

 خص��ومت سیاس��ی اس��اس آن گردی��ده ک�ه ش��ماری از نویس��نده گ�ان از قض��یه، پیره��ن عثم�ان س��اخته در محک��ومیت
 را پی�ش از پی�ش در براب�ر" پرچ�م"ایشان درابتدا یک فرضیۀ قت�ل واته�ام زدن ب�ر. مخالفین سیاسی ازان سود برند

 آن و ای�ن ک�ه مرتک�ب آن ازه�ر ب�وده، ب�ه خ�اطری) ؟(خواننده قرار داده سپس تمام تلش را در جهت گوی�ا اثب�ات 
. که او منسوب به پرچم است، و نیکنامی است که باید بدنام ساخته شود، به کار برده اند

 :نهایی که مدعی قتل میوندوال اند، در رأس آقای مهرین، دلیل ذیل را پیش می کشندآ
خواست مشترک داؤدخان، پرچم و اتحاد شوروی برای از میان برداشتن میوندوال؛-  
خصلت استبدادی نظام؛-  
 شکنجه و بدرفتاری در برابر ش��ماری از متهمی��ن، ک�ه ب��ه عقی��دۀ ای��ن م��دعیان در موردمیون��دوال نی��ز اس��تثنایی-  

؛تصور شده نمی تواند
.اعتقاد میوندوال بر حرام بودن و مستوجب کیفر بودن اخروی انتحارو -  

: ها و مدارک قابل اعتمادی که دللت بر صحت خودکشی و رد قتل میکنند، چنین اندفاکت
 انتقال از لحاظ روانی بس مضطرب واز لحاظ جسمانی سالِم میوندوال از صحنۀ تحقیق در وزارت داخله، ب��ه-  

محبس دهمزنگ؛
شهادت نورزاد مدیر محبس مبنی بر بازگشت او به محبس و حتی صرف سحری؛-  
دریافت جسد حلق آویز شده اش در کلکین اتاقش، با استفاده از پارچۀ نیلونی، کمربند کوت خواب و نکتایی؛-  
  برداش��ت و حف��ظ آثار،عکاس���ی ه�ا و تحلی��ل و-نظری��ات تخنی��ک جن��ایی مبتن��ی ب��ر مش��اهدات علم��ی و تخنیک��ی-  

؛- تجزیۀ آثار و مواد جمع شده 
 شخصیتی که معروف ب�ه ام��انت ک��اری و رع��ایت قدس��یت مس��لکی- نظریۀ طب عدلی توسط دکتور بالمکنداس-  

. اش بود
  اس��توارتص��ورات و ذهن��ی گرای��یادعاهای انکار خودکشی همه بر خوانندۀ ارجمند با وضاحت یافته می تواند که 

.، بنا یافته اندمدارک و دلیل عینی و ملموساند و استدلل تائید خودکشی همه بر 
 تمام این فاکت ها، دللت بر خودکشی میوندوال در سلول خودش در زن��دان میکن��د، در غی��ر آن بای��د تم��ام دس��تگاه
 از وزی��ر داخل��ه و قومان��دان عم��ومی ژان��دارم و پ��ولیس گرفت��ه ت��ا م��دیر و م��وظفین محب��س، مس��ئولین و کارمن��دان
 جنایی مرکزی و جنایی محل، متخصص یا تیم طب عدلی، به دس��تور ی��ا تائی��د داؤد خ�ان؛ دس�ت ب�ه دس�ت ه�م داده

 ول��ی اگ��ر. این گزینه نه تنها غیر محتم��ل بلک��ه ب��ه هی��چ وج��ه پ��ذیرفتنی ه��م نیس��ت. مرتکب چنان جنایت شده باشند
 آق��ای. کسی بر آن اصرار دارد، پس باید سراغ قاتل را در همین ردیف های یاد شده بگی��رد، ن��ه در هی��أت تحقی��ق

 می�زان س�اخته اس�ت، آنه��م ص��رفاً  در ورق 7می��زان را  8مهرین تلشش در همین جهت ب�وده وق��تیکه او تاری��خ 
 میزان 9صبح  8:30و  4:30تحقیق؛ و وقتیکه از احتمال آمدن کسانی از خارج زندان میان ساعات  17شماره 

 به منظور کشتن میوندوال حرف میزند؛ اما سراغ قاتل را نه در طول و عرض منطقی یاد شدۀ بال بلکه در جای
. قرار دارد، می گیردهدفدگر، آنجا که 

 همان گونه که نوشته ام باز هم تاکید میکنم که اگر رژی��م میخواس��ت میون��دوال را از بی��ن ب��برد، راه ه��ای زی��اد ب��ه
 ام��ا اگ�ر تص��ور ش��ود کس�ی خودس��ر ب�ه آن جن�ایت دس��ت زده اس�ت، بای�د. مراتب بی درد سر برایش وجود داش�ت



 آنه��م ب�ه ای�ن- بداند چنانکه قبًلً  هم نوشته ام داؤد خان جبار تر ازان بود که در براب��ر چن�ان حرک��ت ه��ای خودس��ر
 او اگر کسی را میکشت ، به فرمان میکشت یا ازمحکمه حکم اعدامش را صادر میک��رد و ی��ا. ثقلت، گذشت نماید

اما خودسری کسی دگر را تحمل نموده نمیتوانست. در زندان می پوسانیدش 
اگرمیوندوال به قتل رسیده، چه کسی می توانست اورا بکشد؟

 همان تصمیم رژیم و همدستی و همکاری تمام آن دستگاه ها و اشخاص ذکر شده در بال است، که :گزینۀ یک-  
.نه محتمل، نه ممکن بوده و نه چون راز سر به مهر تا امروز مخفی مانده میتوانست

 ای��ن گزین��ه ه��م ب��ا دلی��ل. قت��ل او در نتیج��ۀ ش��کنجه در اثن��ای تحقی��ق در وزارت داخل��ه م��ی باش��د :گزین44ۀ دوم- 
 پی��ش آم��د اح��ترام ک��ارانه ک��ه ه��م از چن��د منب��ع تائی��د ش��ده و ه��م یک��ی از ج��واب ه��ای خ��ود- متع��ددی، از آن جمل��ه 

 انتق�ال س��المش ب�ه محب�س، ص��رف س��حری، موج��ودیت جس�د گل��و آوی��ز ش�ده اش درمیون��دوال ب�ر آن دلل�ت دارد، 
.سلول زندانش، تائید خودکشی از جانب هیأت های جنایی و طب عدلی؛ رد میگردد

همان تصورات جیمزباندی یا چشم بندی ها ای است که بنده از توضیح آن عاجزم؛ :گزینۀ سوم-  
 در هر حالت، سوال اساسیی که باید اولً  طرح و جواب دریافت گردد این است ک��ه چ��را بای��د کس��ی میون��دوال را

می کشت؟ یا چه کسی یا قدرتی از زنده ماندن بعد از اعترافش در هراس بود؟
 آن تیوریی که مهرین به خاطر اثب��ات آن اینهم��ه زحم��ت کش��یده ب��ود و دول��ت داؤد، پرچ��م و اتح��اد ش��وروی را در
 نب��ود او ذینف��ع و کش��تن اورا ب��ا رایزن��ی و فیص��لۀ اراکی��ن دول��ت عن��وان ک��رده ب��ود، چن��انکه دی��دیم ب��ا افش��ا ش��دن

 این را هم تفصیل دادیم که اگر دولت میخواست او را از صحنه بدر کن��د و. جعلکاری هایش رسوا و ناچل گردید
 ی��ا ب��ه زن��ده گی��ش خ��اتمه ده��د راه ه��ا ، وس��ایل و امکان��ات متع��ددی در اختی��ارش ب��ود ک��ه ازآنه��ا اس��تفاده ک��رده

 خاصتاً با اعترافات به عمل آمده، ازان جمله اعتراف خود میوندوال، هم�ه امکان��ات از حب��س طوی��ل و. میتوانست
 آن. ابد تا صدور حکم اع�دام، در اختی��ار دول��ت ق��رار داش�ت وض��رورتی ب�ه کش�تن وی در ت��اریکی وج��ود نداش�ت

 محاکمۀ علنی و امکان راه اندازی سرو صدا از جانب میوندوال، ک��ه مهری��ن آن را دلی��ل کش��تنش از ج�انب دول��ت
 تبلیغ میکند، نیز درمتن همین نوشتار نفی گردید و چنانکه دیدیم در قسمت های پایانی نوش��تۀ خ��ود مهری��ن ه��م ب��ه

پس چه کسی یا چه نیرویی در صدد قتل وی به علت اعترافش بوده می توانست؟. طور ضمنی نفی گردیده است
 درپاسخ به همین سوال بال اس�ت ک�ه، آنه��ایی ک�ه میون��دوال را ب�ا س��ی آی ای پیون��د میدهن��د، ب��ر: گزینۀ چهارم-  

 درین صورت باید اجنت در داخل. وی از افشاگری، تأکید دارند بازداری احتمال قتلش ازجانب سی آی ای برای
 محبس وجود داشته باشد تا پیوست به اعتراف میوندوال، هم به سرعت دست ب��ه ک��ار ش��ده توانس��ته باش��د و ه��م ب��ا

 دران س��اعات مت��أخر آن ش��ب ی��ا آغ��از و عبور از موانع و کشیک های متعدد،ورود غیر عادی از بیرون محبس 
. بامدادان، جلب توجه ننموده باشد

 هرگ��اه ب��ا وج��ود ای�ن اس��تدلل ه��ای عین��ی و منطق��ی ب��از ه��م ب��ر دی��دگاه ذهن��ی گرایان��ۀ کش��ته ش�دن :گزینۀ پنجم-  
 ، دران صورت باید ای��ن را بپذیرن��د ک��ه خلف قرین��ه تراش��ی ه��ای ملکی��ار و مهری��ن،ورزندمیوندوال اصرار می 

 مدیر و کارمندان محبس نباید همه در خ��واب ب��وده باش��ند، بلک��ه در بی��داری، آن دس��تور تص��وری ک��ذایی دول��ت را
. عملی ساخته باشند

دلیل جعل، افترا، اتهام زنی، دروغ گویی و برف اندازی بر بام دگران:
انقطاب های سیاسی؛-  
تلش های بدنام سازی حریفان سیاسی تا سرحد ب�هتان زنی و افترا؛-  
پرچم دشمنی و مقابلۀ تبلیغاتی علیه محبوبیت حزب وطن؛-  
جانبداری های کور بر بنیاد حب یکی و بغض نسبت دگر؛-  



انتقام از مناسبات ذات البینی در زمان سابق؛-  
و یا هردو؛" کمونیستی" ذمت خود شان از همکاری با دولتِ  داؤد، یا دولت به اصطلح خود شان تبرای-  
انتساب سازمانی یا فامیلی این مدعیان با متهمین کودتا؛-  
 مافیایی مسلط و در پیشگاه جلوداران بیرونی- تکاپوی یافتن جای پایی برای خود شان در میان حلقات سیاسی-  

اوضاع افغانستان؛
کمایی شخصیت کاذب با دشنام دادن و راه انداختن سرو صدای میان تهی؛-  
پیاده کردن تعهد سازمانی و گروپی؛-  
 تلش اعادۀ شخصیت میوندوال به مثابۀ مرد معتقد مذهبی و قوی الراده ای که گاهی تسلیم عواطف یا ضعف-  

؛های روانی نشده و دست به خودکشی نمی زد
، تا به امروز ادامه دارند؛ "مجاهدین"انحراف توجه عامه از جنایاتی که بعد از تسلیمی قدرت به -  
 نحراف توجه ع�امه ازپش�تیبانی ه�ا وهمک�اری ه�ای ش�ماری از قل�م ب�ه دس�تان از فع�الیت ه�ای تروریس�تی وو ا-  

 ،تخریبی نیروهای سیاه عقبگرای ضد ترقی و ضد دموکراسی، که تحت پوشش جهاد، در تبانی با دشمنان کش��ور
میهن و مردم مارا از هست و بود ساقط نمودند. 

کی ها و چرا انگشت اتهام را به سمت معینی نشانه می گیرند؟
 بیایی�د. ، پاس�خ دقی�ق ارائه ش�ده اس�تک�ی ه�ا و چ�رابا شرح دلی�ل اف�ترا و دروغ پ�ردازی در ب�ال، ب�ه ای�ن پرس�ش 

:      کمی بیشتر به مطالعه گیریم" روشنفکران"موضوع را در گسترۀ 
  دگ�ران تب�ارزبرازن�ده ت�ر از ) militant(از مبارزات خیابانی و رسانه یی دورۀ دموکراس�ی، س�ه نی�روی مب�ارز

 و) مائوئیس�ت ه�ا ی�ا ش�عله جاوی�دی ه�ا( ، دموکراس�ی ن�وین )بع�داً ح�زب وط�ن(نمودند ک�ه عب�ارت ان�د از ح د خ ا 
 (عم�دتًا دردر کن�ار آنه�ا از وج�ود محس�وس ناسیونالیس��ت ه�ای متش�کل ). مسلمانان بنیادگرای سیاس�ی(اخوانی ها 

 و ی�ک قش�ر غی�ر متش�کل ول�ی دارای من�افع همگ�ون ازوج�ود افغ�ان مل�ت و آنچ�ه بن�ام س�تم مل�ی خوان�ده م�ی ش�د) 
 ای�ن نیروه�ا از هم�ان ده�ۀ. تکنوکراتان و روشنفکران مستقل یا وابسته به دربار، را نیز نمی ت�وان از نظ�ر افگن�د

 گ�اهی ه�م اتف�اق نیفت�اده ک�ه کس�ی از آنه�ا ب�اری ب�رای ی�افتن نق�اط. دموکراس��ی ب�اهم در کش�مکش و ن�زاع ب�وده ان�د
  یا به خاطرنزدیک ساختن فکری ویا در ابتدایی ترین حالت یک گفتگوی مهذبانه ومیه�ن پرس�تانه، ح�تی،مشترک

 اگر گاهی چنی�ن امک�انی ب�ه ن�درت میس�ر ه�م ش�ده باش�د، خ�ود مح�وری وفق�دان اتی�ک سیاس�ت. فکر هم نموده باشد
  ، ن�ه ب�ه خ�اطر رس�یدن ب�ه ی�ک تف�اهم، بلک�هتمام توجه و اهتمامسالم و عدم تحمل دگر اندیشی، باعث آن گشته که 

      د. صرف گرد،برای کشانیدن جانب دگر به موضع خود یا تابعیت از خود
 چ�را بای�د کس�ی را ک�ه مث�ل م�ا فک�ر. داشتن مفکوره و راه مشخص عقیدتی یا سیاسی از حقوق حقۀ هر ف�رد اس�ت

 چ�را ب�ه دور ی�ک می�ز ی�ا روی ی�ک گلی�م ی�ا بوری�ا نشس�ته نتوانس�ته و! نمی کند، کاملً  نفی نماییم یا دشمن بدانیم؟
 چ�را کس�ی ک�ه ب�ا! صمیمانه درجهت یافتن راه نجات مردم ازبدبختی ها و بیعدالتی ها صحبت نموده نتوانسته ای�م؟

 ما نیست باید دشمن تلقی گردد ؟ چرا باید در برابر کسی که بر اعم��ال ی��ا افک��ار م��ا انگش��ت انتق��اد م��ی گ��ذارد، ب�ه
خصومت برخیزیم؟

  است. اما هم��ان گ��ونه ک��ه ب��ه تک��رار گفت��هت و تبلیغات سیاسی یک امر معمول در بازی سیاس سیاسی رقابت های
 آمد، با تأسف در کشور عقب افتادۀ ما این رقابت ها و این تبلیغات حد و مرزی نمی شناسند و برای بدنام س��اختن

حریف از به کاربرد کریه ترین و کثیف ترین وسایل نیز صرفه نمی کنند. 
  یک��ی ازای��ن س��ه نی��روی مب��ارز درتائی��د پروگ��رام م��ترقی دول��ت، در همک��اری غی��ر،در دورۀ جمهوریت داؤدخ��ان

 از آن جمل��ه هم��ان گ��ونه ک��ه. در حالیکه آن دو نیروی دگر در مخ��الفت موض��ع گرفتن��د. مکتوب با آن قرار گرفت



 هم��ه ش��اهد ب��وده ان��د، بنیادگرای��ان م��ذهبی ب��ا راه ان��دازی تلش ه��ای وس��یع از درون و بی��رون اردو، در ص��دد
 -براندازی رژیم برامدند؛ که با مقابلۀ شدید دولت مواجه ش��ده ص��لح دیدن��د خ��ود را ب��ه دام��ن دش��من س��نتی کش��ور

 انداخته با کمک و پش��تیبانی آن دول��ت ب�ه حملت مس��لحانه و تخری��ب ک��ارانه علی�ه رژی��م داؤدخ��ان- دولت پاکستان
.بپردازند

 اشکال تازه ای اختیار نمودند که حتی چپی های افراطی و راستی های افراطی" جهاد"این انقطاب ها در دوران 
 ای�ن ه�م.  ی��ا دران ح�ل گردیدن��د،در کنار هم قرار گرفتند و بخش هایی از چپ افراطی در راست افراطی ممزوج

 هم�ان گ�ونه ک�ه. نتیجۀ منطقی جنگ سرد و وابسته گی ه�ا ی نیروه��ای داخل��ی ب�ا ق��درت ه��ای بی�رون م��رزی ب�ود
 دول��ت کمونیس��تی چی��ن در همدس��تی ب��ا غ��رب امپریالیس��تی در ض��دیت ب��ا دول��ت افغانس��تان و ح��امی خ��ارجی آن –

  مائویس��ت ه�ای افغ��انی نی�ز؛ عل�م برافراش��ت،در تمویل، تجهی��ز و حم��ایت از ت��روری ب�ه ن��ام جه��اد- اتحادشوروی
 در ح��الی ک��ه منطق��ی آن ب��ود. ق��رار گرفتن��د" مجاهدین"رغم ادعاهای چپ و ماورای انقلبی شان، در کنار علی ال

 که با روحیۀ انقلبی شان در کنار نیروهای دگر چ��پ در دف��اع از دول��ت و ارزش ه��ای مردم��ی و م��ترقی آن م��ی
 نیزب��ه) ناسیونالیس��ت ه�ا و تکن��وکرات ه��ا و روش��نفکران مس�تقل ی��ا مرب��وط ب�ه درب��ار( آن دو بخ�ش دگ��ر. ایستادند

 این گروه ها که شوربختانه خود فاقد ظرفیت لزم برای به هم آیی و. برخاستند" مجاهدین"پشتیبانی و حمایت از 
.طرح راه بیرون رفت ازان اوضاع بودند، پیشنهادهای دولت افغانستان را نیزبرای تفاهم و راه یابی رد کردند

  معتقدم که روشنفکران و اقشار آگاه جامعه، بالخص44وص آن4انی ک44ه ب4ا قل44م ی44ا رس44انه ه4ای قلم44ی، ص44دایی وجدا 8
 بالخصوص در سال های" جهاد"تصویری سروکار داشتند یا دارند، مسئولیت ها و مکلفیت های بیشتر از تائید 

.بعد ازخروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان داشتند و دارند
 ب��ه هرح��ال مقص��د از ای��ن ش��رح ای��ن ب��ود ک��ه همی��ن انقط��اب ه��ا اگ��ر ب��ه روی��ارویی ه��ای ش��دید و دوام��دار نظ��امی

. انجامیده در ساحۀ تبلیغاتی نیز بازتاب این خصومت به همان شدت محسوس بوده است
 سوگمندانه شاهدیم که شماری از روشنفکران و قلم به دستان، چنانکه گفت�ه آم��د، ب�ا تائی��د اعم��ال تخری��ب ک��ارانه و
 تروریستی آن "جنگجویان مقدس"، با راه اندازی تبلیغات گسترده، در خدمت آنها و حامیان بین المللی ش��ان ق��رار

.گرفتند
 فاتحین" همین ها اند که هنوز هم با گذشت آن زمان طولنی و رغم مشاهدۀ نتایج ناگوار و بنیاد برانداز آنچه آن 

 ب��دون آنک�ه از ای�ن تاری��خ زن�ده. بر سر کشور و مردم ما آوردند، در همان موض��ع آن روزی ق��رار دارن��د" جهاد 
 ای که همه با چشم سر شاهد آن بوده ایم، درس عبرتی بگیرند، و مرزمیان ترقی، دموکراس��ی وع��دالت اجتم��اعی
 را با عقب گرایی، سلب آزادی ها، نفی حق��وق انس��انی و ض��دیت ب��ا دموکراس��ی؛ تش��خیص ومح��ک قض��اوت ه��ای
 شان قرار دهند، هی در پی جعل و افترا درضدیت با آنانی برامده میروند ک��ه ب��ا گرفت��ن س��رهای ش��ان ب��ه ک��ف ب��ه
 خاطردگرگونی و اعتلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و به خ��اطر نج��ات م��ردم س��خت حرم��ان دی��ده و مظل��وم
 کشور؛ دلیرانه به میدان برامدند و بدون چشم داشت به مال و متاع، با وقف تمام، در راه آرمان های مق��دس ش��ان

.جانبازانه رزمیدند و حماسه ها آفریدند
 قرار داده بودند، ام��روز نی��ز در تائی��د مس��تقیم" جهادی"شماری از روشنفکرانی که خود را در خدمت تنظیم های 

 و علنی آنها جا دارند و شماری دگر باکشیدن نقاب فاصله گیری از آنها، عملً  در انجام همان خدمات، از طریق
 هر نق�ابی ک�ه ب�ر رخ بکش��ند ای�ن حقیق�ت را ک�ه آنه��ا در. کوبیدن مخالفینِ  تروریست های دیروزی، مصروف اند

 ایش44ان در واقعی44ت ام44ر در کن44ار هم44ان. پشتیبانی از ت��اریکی در مقاب��ل روش��نی ق��رار دارن��د، نم��ی توانن��د بپوش��انند
 نیروهای اهریمنی و تاری44ک اندیش4انی م44وقعیت دارن4د ک44ه در ض4دیت و تقاب44ل ب4ا برن4امه ه4ای نس44بی م44ترقی داؤد
 خان، از دامن دشمن سلح برداشتند و در ادامۀ خصومت با پروگرام های مترقی و عدالت پسند، در دوره ه44ای

 قب44ل از ورود و بع44د از(بعد از داؤد خان به شمول س4ال ه4ایی ک44ه نیروه4ای ش4وروی در کش4ور حض4ور نداش4تند 
 ، نی44ز تح44ت ش44عار ک44ذایی جه44اد علی44ه کف44ر، تم44ام زیربن44ا و رو بن44ای اقتص44ادی و اجتم44اعی)خ44روج آن نیروه44ا

 آنهایی که سرک ها، پل ها، لین های تلف�ون و ب�رق، ف�ابریکه ه�ا و تأسیس��ات .افغانستان را با خاک یکسان کردند



 ص��نعتی، مک��اتب، م��وزیم ه��ا و مراک��ز هن��ری را تخری��ب؛ دان��ش آم��وزان، معلم��ان، اس��تادان، علم��ا، متفکری��ن،
 هنرمن��دان، سیاس��ت م��داران، کارمن��دان دول��تی و ح��تی اه��ل حرف��ه و ب��ازار را ه��م کش��تند؛ کاریزه��ا و سیس��تم ه��ای
 آبیاری را متلشی کردند؛ ذخایر مواد ارتزاقی را آتش زدند؛ هزاران زن را بر اعراب فروختند یا تحفه دادن�د؛ و

 تم�ام رس�انه. هزاران فجایع و اعمال تروریستی را مرتکب شدند؛ به نام مب�ارزین آزادی تق�دیر و تحس�ین گردیدن�د
 آن قل�م ب�ه دس�تان م�دعی روش�نفکری ک�ه. های سمعی، بص�ری و نوش�تاری دنی�ا از م�دح و ثن�ای آنه�ا نم�ی آس�ودند

 دران زمان در تائید آن تروریستان نوشتند و پول و اعانه گرد آوردند، فع�النه ب�ه آت�ش س�وزان و ویرانگ�ر جن�گ
.ارتجاعی هیزم کشیدند و روغن ریختند

 اسقاط مؤسسۀ دولت: نتیجه ای که با سپرده شدن زمام امور کشور به آنها، به ارمغان آورده شد، عبارت بود از 
 با تمام عناصر متشکلۀ زیربنایی و روبنایی آن، نابودی کامل اردوی نهایت درجه مجهز و آبدیده، جنگ های بین
 التنظیم��ی ب�ر س��ر ق�درت، چپ��اول دارای��ی ه��ای ع�امه و انف��رادی، دس��تبردهای گس��ترده ب�ر گنجین��ه ه��ای ت��اریخی و

 ، تخری�ب ش�هر زیب�ای)2(، غ�ارت مع�ادن بس�یار قیم�تی – ازان جمل�ه زم�رد و لج�ورد )1(ثروت باس�تانی کش�ور
 ، قحطی و گرسنه گی، محرومیت فرزن�دان نوب�اوۀ کش�ور از نعم�ت)3(کابل و شهادت ده ها هزار باشنده گان آن 

 سواد و دانش، کشانیدن زنان به زندان های ورای پرده ها و دیوارها، خموش��ی س�از و ط�رب، ط�رد ه�ر آنچ�ه در
 ق�الب هن�ر م�ی گنجی�د، و ب�الخره ب�ا رویک��ار آم�دن نس�ل دگ�ر آنه�ا تح�ت ن�ام طالب�ان، از حلل ک�ردن انس�ان ه�ا ت�ا
 سنگسار و کشتار در ستادیوم ورزشی و از میان بردن تندیس های غرور آفرین بامیان – این نماده�ایی از تاری�خ
 و تم�دن باس�تان کش�ور، ت�ا مس�لط س�اختن القاع�ده ب�ر س�رزمین م�ا و فراه�م آوری محی�ط مطمئن ب�رای راه ان�دازی

 در عین ح�ال آنچ�ه ب�رای جه�ان و در درج�ۀ اول ب�رای ق�درت ه�ای ایج�ادگر،. اقدامات تروریستی در سطح جهان
 ، ب��ه ب��ار آورد، عب��ارت ب��ود از ب��ه هس��تی آم��دن" قهرمان��ان آزادی" تربی��ت دهن��ده، تجهی��ز و تموی��ل کنن��دۀ ای��ن 

.با ابعادی که روز تا روز گسترده تر و تباه کن تر میشود- تروریزم بین المللی تربیت یافته، مجرب و مجهز
 جن��گ می��ان ش��ان ب��ر. هردو یکی اند" طالب"و " مجاهد"اجتماعی، - از لحاظ باورها و موضعگیری های سیاسی

 ب�ه پش��تیبانی نیروه��ای امریک��ا و ی��ارانش ب��ر س��ریر ق��درت" مجاهد"امروز هم در حالتی که بخش . سر قدرت بود
.برای باز ستانیدن قدرت در جنگ و ستیز است" طالب"تکیه زده اند، بخش 

 ای��ن عق��ب گرای��ان)- به مفهوم سیاسی کلمات نه به معن��ی مب��ارز و ط��الب العل��م" (طالبان"این برادران " مجاهدان"
 ضد ترقی و ضد دموکراسی برخاس��ته از بین��ش ه��ای ق��رون وس��طایی، ب��ا اس��تفادۀ ناج��ایز از معتق��دات س���چۀ م��ردم

 در- مسلمان کشور، در قریب ده سال اخیر در پناه لشکر امریکا، ناتو و همراهان – همان حامیان دیروزی شان 
 فروریزی شالودۀ ملت افغان، در تحکیم پایه های بنی��ادگرایی، در نق�ض رس��وای حق��وق بش��ر و در دم��ار کش��ی از

.روزگار این ملت رنج کشیده و تا مغز استخوان سوخته، دست اهریمن را نیز از پشت بسته اند
 برعلی�ه" جه��اد"مم��د و پش��تیبان آن جنگجوی��ان ض��د ترق��ی، در زم�ان " روش��نفکران"همان گ�ونه ک�ه قل��م بدس�تان و 

 نیروهای ترقی و عدالت اجتماعی قلم و زبان به کار بردند، و ب�ه ج��ای آنک��ه ع��دم م��وافقت خ��ود را ب��ا راه و رس��م
 پیش کشیدن الترناتیف دگر که کم از کم ر�خ به سوی دموکراسی، مدرنیته ومدنی و رژیم حاکم آنوقت، از طریق 

 هن��وز ه��م ب��ه. مطرح میکردند؛ از سیاه ترین ارتجاع در برابر پیشرفت و ترقی حم��ایت نمودن��د تحول می داشت،
 ج��ای آنک��ه ب��ا مش��اهدۀ اوض��اع رقتب��ار و نابس��امان کش��ور، ب��ه خ��ود آین��د و ب��ا پش��یمانی از موض��ع غی��ر مس��ئولنۀ
 دیروزی در پی تصحیح جایگاه فکری خویش برایند، مصرانه در همان راه��ی ط��ی طری��ق میکنن��د ک��ه ب��ه بیراه��ه

 به جای سمت دادن پژوهش ها و تحقیقات در جهت رهیابی بیرون رفت از ورطۀ خطرناکی ک��ه هس��تی و. میرود
    و تلش در جه��ت  می��ان ته��ی  بقای این  ملت و این کشور را تهدید میکند، و به جای کنار گذاردن خص��ومت ه��ای 

 یک وفاق همگانی روشنفکران آگاه، به خاطر باز گرداندن جریان مدهش سقوط قهقرایی و حفظ سلمت ملتی ک��ه
   ا (بع��دا  بایستی به سوی س��اخته ش��دن ب��رود ن�ه متلش��ی ش�دن؛ تلش ه��ا و تبلیغ��ات زهرآگی��ن ش�ان را علی�ه ح د خ 

 بلی این تلش ها علیه ی��ک کتل��ۀ عظی��م انس��ان ه��ای روش��نفکر، روش��ن ض��میر،  .    به کار برده میروند  ًحزب وطن)
 وطندوست، ترقی پسند و عدالت خواه که با ایمان و عقیدۀ راسخ در مبارزۀ شان به خ��اطر وط��ن و ره��ایی انس��ان
 این وطن از فقر و بیعدالتی و به خاطر انسانیت، رزمیدند و درپیکار شان بر ضد اهریمنان س��یه دل، س��یه ان��دیش



 قرون وسطایی – این تروریستان بی فرهنگ، هزاران جان شیرین شان را قربان نمودند، کارنامه آفریدند، تاریخ
 این کتله که همۀ شان تحص��یل ک��رده گ��ان و. ساختند و برای نسل های آینده الگو ایجاد کردند؛ به کار برده میشود

 گل ه��ای س��ر س��بد ج�امعه بودن��د،راه برگزی��ده را ن�ه احساس��اتی بلک��ه بع��د از تعم��ق دقی��ق و س��نجش علم��ی پ��ذیرفته
 بنی��ادگراعقبگ��رای آنه��ا ب��ا ایم��ان ب��ر حق��انیِت راه ع��دالت خ��واه ش��ان، بیباک��انه و قهرمان��انه علی��ه تروری��زم . بودن��د

 آنقوت ایمان بود که آنها را قادر می ساخت در برابر پشتیبانی بی حد و حصر جهانی ازوقف و همان . رزمیدند
 مکرر میکنم که دفاع من از این کتلۀ سراپا شرف و وجدان، به معنی دفاع از جنایاتی( .تروریزم، پایداری نمایند

)نیست که از نام ح د خ ا ارتکاب گردیده اند
 ط��البی، چن��ان دم��اری از روزگ��ار م��ردم افغانس��تان ب��راورده ش��د ک��ه تاری��خ- در ده س��ال دور اول س��لطۀ جه��ادی

 ب��ا دادن مش��روعیت ب��ه ق��درت آدم کش��ان وبشریت به یاد ندارد؛ و بع��د از قری��ب ده س��ال دور دوم س�لطۀ جه��ادی، 
 ؛ روزگار مردم چنان تلخ و از تحمل خارج گردید که رغم خسته گ��ی ازاز جانب نیروهای خارجی چپاول گران 

 جنگ، به اعتراف مکرر رئیس جمهور و جامعۀ جهانی، راه��ی ج��ز برداش��تن س��لح و پیوس��تن ب��ا مخ�الفین ب��رای
  داکتر نجیب برشاد باش روان صدای ذکر خیر، دعا وامروز در کشور ما از سنگ و چوب هم . شان نمانده بود

 ان و نظ��امی گرای��انای��ن حقیق��ت در ک��ام خونت��ای مس��لط – مرک��ب از جن��گ س��الران وطن��ی و نظامی��. م��ی خی��زد
 به همین دلیل هر چند گ��اهی تی��غ ه��ای تی��ز ج��وهردار ض��دیت و دش��منی ب��ا ح��زب. شرنگ تلخی میگذارد- بیرونی
 به خ��اطر انح��راف افک��ار ع��امه ب��ه ج��ای ج��واب ده��ی از ک��رده ه��ا و. از نیام کشیده میشوند) سابقاً ح د خ ا(وطن 

 سیاست های ضد مردمی، تمام مهره های دولت و شبکه های تبلیغاتی، به شمول رسانه ه��ای مطب��وع ، تلویزی��ون
 و سایت ها و وبلگ ها، بسیج میشوند ت��ا ب��ار ملم��تی را ب��ر دوش دول��ت س��ابقۀ- در داخل و خارج از کشور- ها

. چپی بگذارند و برای منسوبین آن دولت دوسیه سازی کنند
 هرگاه با دقت نگریسته شود، تشدید تبلیغات علیه نیروها و عناصر دادخواه م��ترقی، در تنگاتن��گ ب�ا ازدی��اد درج�ۀ

 ب��ا در نظ��ر داش��ت ای�ن ک�ه ش��مار( نارضایتی و واکنش های شدید مسالمت آمیز و مسلحانۀ م��ردم زجردی��دۀ کش��ور
 زیاد جنگجویان، ن�ه مؤی��دین بنی��ادگرایی، بلک�ه قی��ام کنن��ده گ�ان ض��د مظ��الم و اجحاف��ات دس��تگاه ح��اکمه و کش��تار و

 زم��انی ک�ه. ش��دت وس�رعت تعجیل��ی م��ی گی��رد ،)تخریبی که از نام مبارزه با تروریزم صورت می گیرد، میباشند
 فشار افکارعامه در گسترۀ ملی و بین المللی در مطالبۀ به محاکمه کشیدن جنایت کاران جنگ��ی وض��د بش��ری ب��ال
 م��ی گی��رد، دس��تگاه ه��ای تبلیغ��اتی نوش��تاری، ص��دایی و س��یمایی مرب��وط ب��ه جن��ایت ک��اران وطن��ی و دس��تگاه ه��ای
 استخباراتی بیرونی حامی شان به پیمانۀ گسترده بسیج می ش��وند و ک��ارزار تبلیغ��اتی ن��اروای گس��ترده ای را علی��ه
 نیروها و عناصری که میهن و م��ردم خ��ودرا هم��واره دوس��ت داش�ته ان�د و ب�ه خ��اطر نج��ات ش�ان از فق�ر، م�رض،
 جهل، ظلم، تبعیض و بی عدالتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رزمیده اند و قربانی های بی ش��مار داده ان��د،

.راه می اندازند
 اگر ازجنایت کاران جن44گ س4الر، ک4ه تح4ت پوش4ش جه44اد در راه خ4دا و اس44لم مرتک4ب ش4نیع تری4ن جنای4ات ض4د

 که در زمان به اصطلح جهاد چرا با فیر راکت های کور ب�ه کش��تار م��ردم بیگن�اه ملک�یبشری شده اند، بپرسید 
 می پرداختید و یا سرپرست ها و نان آوران خانواده ها را که گناهی جز ع��رق ری��زی ب��ه خ��اطر ب��ه دس��ت آوردن

 در ج��واب م��ی گوین��د ک��ه آنه��ا! لقمه نانی برای فرزندان شان نداشتند، به اتهام همکاری با دول��ت س��ر م��ی بریدی��د؟
.خون شان مباح بوده استجهاد در راه خدا را گذاشته قیادت کفار را پذیرفته در خدمت نفس اماره بودند و لذا 

 ، سیستم مخابرات، شبکۀ انرژی، ش�بکۀ آبی��اری، مک�اتب ،هااگر بپرسید که چرا تأسیسات عامه را اعم از سرک 
 در پاس��خ م��ی گوین��د ک�ه چ�ون! شفاخانه ها، فابریکه ها و امثال آن که دارای��ی هم�ه مل�ت ب��ود تخری��ب م��ی کردی��د؟

.تخریب شان صواب بوداینها در خدمت کفار قرار داشتند، 
 اگر بپرسید که چرا بر ضد تعلیم و تربیه ، ثقافت و هنر بودید و چرا اطفال مکاتب، معلمی��ن، اس��تادان واه��ل هن��ر

 م��ی گوین��د! و موسیقی رامی کشتید، آزار می رساندید ویا بر سر و روی دختران دانش آموز تیزاب می پاش��یدید؟
.در خدمت کفر قرار داشته اندبه خاطری که اینها یا مظاهر کفر بوده اند و یا 



  جنگ  با ب��وجی ه��ا و ج��وال ه��ا م��ی آمدی��د و چ��را ام��وال م��ردم را غ��ارت و چپ��اولهنگاماگر بپرسید که چرا در 
  ک��ه بدس��ت آوردن آن در جه��اد ج��ایز اس��ت ب��هغنیم44ت جنگ44ی ب44ودم��ی گوین��د ای��ن غ��ارت نب��ود بلک��ه ! م��ی کردی��د؟

  درًا معتق��د،ما این عدالت را خوب دی��دیم ک�ه مجاه��دین واقع��. ( شرطی که با عدالت در میان مجاهدین تقسیم گردد
)اما رهبران و قوماندانان از شمارش ثروت و عقار شان عاجز اند. ناداری زیستند و مردند

 اگر بپرسید چرا بر زنان و دختران مردم تجاوز میکردید ، یا به زور به حبالۀ نکاح تان درمی آوردید، یا آنها را
 می گویند در جهاد سر و م�ال! با خود برده مورد استفادۀ نامشروع قرار می دادید و یا بر عرب ها می فروختید؟

 زن��ان ش��ان ب��ه .حی44ثیت غنیم44ت جنگ44ی دارن44د نی��ز دران ش��امل ان��د زن44اناموال و دارایی شان که . کفار حلل است
.کنیزی برده شده می توانند و همخوابگی با کنیز و فروش شان جواز دارد

 اگر بپرسید چرا به معادن قیمتی وموزیم ها و آث��ار باس��تانی ک��ه دارای��ی ع�امه ان��د دس��تبرد زدی��د؟ م��ی گوین��د ب��رای
 در کت��ابی ک�ه در ب��ارۀ زن��ده گ��ی احمدش��اه مس��عود ب�ه روای��ت از خ��انمش. پیشبرد زنده گی به آن ضرورت داش��تیم

 نگاشته شده ، خانمش با افتخار شرح میدهد ک�ه مس��عود هیچگ�اه از پ�ول جه��اد اس�تفادۀ شخص��ی ن�ه نم��وده بلک�ه از
)2(. مصارف شخصیش را تأمین می نمودتجارت زمردطریق 

 ، روی"مجاه��دین"اگر بپرسید شما که در راه خدا و دین م��ی جنگیدی��د، چ��را در دوران بع��د از تس��لیمی ق��درت ب��ه 
 همدیگر تیغ کشیدید؟ چ��را ب�ه ن��ام دی�ن س��ینه بریدی��د؟ چ��را از ن��وک پس��تان ه�ا تس��بیح س��اختید؟ چ��را ب��ر س��رها می�خ

 چ��را هم��دگر را ب��ه چ��را رق��ص م��رده گ��ان را ب��ه تماش��ا نشس��تید؟کوبیدید؟ چرا آدم ها را در کانتینرها سوختاندید؟ 
 فجیع ترین اشکال قتل عام و بر زنان و اطفال ب�ی دف�اع تج�اوز کردی�د؟ چ�را ش�هر کاب�ل را ک�ه دیگ�ر تح�ت س�لطۀ

 س�ر پیچ�ی از أول�ی الم�ردر ج�واب، ! بران مسلط بودن�د وی�ران کردی�د؟" جهادیان مسلمان"قرار نداشت و " کفار"
. را دلیل می آورنداختلفات مذهبی یا اتنیکیرا عنوان می کنند و یا 

  که شیعه و سنی هردو مسلمان اند و اسلم تفاوت های اتنیکی را هم ب�ه رس�میت ن�ه م�ی شناس�د ومطرح کنیداگر 
 چه بسا که شیعه با شیعه و سنی با سنی گلویز شده دمار از روزگار مردم ب�ی دف�اع ش�ان دراورده ان�د. آنگ�اه ک�ه

 می اندازند که گویا نف�وذ آنه�ا ب�اعث" کمونیست ها"جوابی برای شان نمی ماند گناه را بر دوش به اصطلح شان 
 چ�ه خ�ود ایش�ان مس�لمانانی ان�د ک�ه ب�ه دنی�ای دون پ�ش�ت. این مصیبت شده، نه خود خواهی و ج�اه طل�بی خ�ود ش�ان

.کرده و پیوسته به عبادت خداوندی مصروف بوده اند
 بالخره اگر بپرسید که این رهبران محترم جهادی و این قوماندانان خورد و بزرگ جهاد که ماشاءال ش��مار ش�ان
 کم هم نیست و جهاد شان هم در راه خدا و به خ�اطر اعتلی کلم�ةال ب�وده ن�ه کس�ب منفع�ت شخص�ی و گ�ردآوری
 س�ود و س�رمایه، اینهم�ه دارائی نق�د و جن�س اع�م از م�زارع وب�اغ ه�ای کلن، قص�رهای متع�دد در داخ�ل و خ�ارج

 ، را از کج�ا ه�ای داخ�ل و خ�ارجبان�کحس�ابات  در گ�ورکرده گ�ی و ملی�ونی و ملی�ارد دال�ری نق�دینه ه�ایکش�ور، 
 گ�رداوری ش�ده ان�د؟ دری�ن ج�ا اس�ت ک�ه اعص�اب حریف�ان ت�اب" غنیم�ت مش�روع"آورده اند؟ آیا این همه از هم�ان 

 نیاورده با نثار فحش و ناسزا پرسنده را تهدید میکنند که گویا پا را فرا تر از حد گذاشته کفر میگوید، به ره��بران
 ای بس�ا ک�ه در. مجاهدین توهین می کند، حتمًا کمونیست یا ملحد است که چنین پرسش ه�ایی را مط�رح م�ی نمای�د

 ک4ه آی4ا بع4د از اینهم4ه س4ال ه4ا جه4اد وزحم4تی ک4ه در راه خ4دا کش4یده ان4دادام�ۀ ای�ن غض�ب ش�ان فری�اد م�ی کش�ند 
! مستحق این چیزها نیستند؟

 ط�رح کنی�د، در پاس�خ ، گن�اه هم�ه کاس�تی ه�ا ، بدکنش�ی ه�ا،مش�ان " اه�ل قل�م و دان�ش" ب�هاگ�ر عی�ن پرس�ش ه�ا را 
 ب�دین معن�ی ک�ه اگ�ر م�ردم ب�ی گن�اه را ب�ه. جنایات و بدبختی ها را بر دوش رژیم های بعد از سلطنت م�ی اندازن�د

 شهادت می رساندند، اگر به اعم�ال تروریس�تی دس�ت م�ی زدن�د، اگرتم�ام مظ�اهر م�دنیت وانس�انیت را از بی�ن م�ی
 ، اگرغنیم�ت و کنی�ز و ب§�رده ب�ر م�ی گرفتن�د، اگ�ر آث�ارو میکنن�دبردن�د، اگ�ر ب�ر زن�ان و اطف�ال تج�اوز م�ی کردن�د 

 باس��تانی ، ماش��ین ه��ا و پ��رزه ج��ات فابری��ک ، س��یم ه��ای ه��وایی و زی��ر زمین��ی را در بازاره��ای پاکس��تان م��ی
 هم44ه اش از دس44ت، ... فروختن��د، اگ��ر مک��اتب را ب��ه آت��ش م��ی کش��یدند و اس��تادان و ش��اگردان را م��ی کش��تند، و 

.بود" کمونیست ها"داؤدخان و 



  حملت، تبلیغ��ات، ادای ش��هادت ه��ای ن��احق، راه ان��دازی سروص��داها و تبلیغ��ات زهرآگی��ن ،اه��دافالقص��ه ک��ه 
: است ازاندمستهجن و تحریک آمیز، عبارت 

 برگرداندن توجه عامه ازجنایات شرم آور جانیانی که خاک کشور را ب��ه ت��و�بره کش��یدند و ب��رای م��ردم ن��ه ل��ب-  
نانی ماندند، نه عزت ونه هویت؛ 

پرده کشیدن روی بیدادگری های حامیان بیرونی شان؛-  
 که بن�ا برص��دمه ای ک�ه- جعل تاریخ با استفاده از سکوت صاحب نظران مردمی و پژوهشگران علمی تاریخ -  

 در اثر شکست نا فرجام مبارزات رهایی بخش و سقوط حاکمیت حزب وطن، عاید حال شان شده بود و ایشان را
 یا به عزلت یا خوداندیشی و یا به امید باز راست کردن قامت در خط دیگری، به م�هر بر لب زدن یا پ�شت ک��ردن

به گذشتۀ شان کشانیده ؛ 
 راه اندازی جنگ تمام عیار روانی علیه عاشقان راستین میهن و خدمتگ��ذاران متعه��د ت��وده ه��ای ملی��ونی زج��ر-  

 سیاس��ی و ب�ه ان��زوا ه�ل دادن- کشیده، به منظور ساکت ساختن شان، بیرون راندن شان از ص��حنۀ فع��ال اجتم��اعی
آنها؛
.و بالخره دست یابی به همه یا یکی از اهرم های قدرت، ثروت و شهرت، از طریق این کارزار-  

اما چرا صمد ازهر به طور مشخص ، در محراق چنین هدف گیری ها قرار می گیرد؟
 قبلً  نوشته ام که صمد ازهر را به خاطری هدف قرار دادند که منسوب به پرچم بود و خ��وش ن��امی ب�ود ک�ه بای��د

 یعن��ی در خص��ومت ب�ا پرچ��م، ای�ن س��ازمان سیاس��ی رقی��ب ش�ان، و در خص��ومت ب�ا کس��ی ک�ه ب�ه آن. بدنام می شد
.  و خلف خواست آنها به نام نیک یاد میشودشتهسازمان انتساب دا

 آنهایی که بایست درین مورد ح��رف م�ی زدن��د و ب�ا اطلع�ی ک�ه از حق��ایق و ش��ناختی ک�ه از ص��مد ازه��ر داش��تند،
 حقایق را روشن می ساختند؛ ی��ا س��کوت کردن��د و ی�ا ت�ا کن��ون دری�ن زمین�ه ص��حبت ک�ردن را مص��لحت ن�ه دیدن�د؛

 وقتی آدم از خود میگوید، این خطر وجود دارد که آگاهانه یا ن��ا آگاه��انه ب��ه خودس��تایی،. ناچار باید از خود بگویم
 هرکس��ی در ط�ول ک��وره. که بدون تردید زشت ترین پنداری است که کسی از خود تبارز داده میتواند، سقوط کن��د

 .راه طی کرده اش در زنده گی، مطابق به ایده و آرمانش افتخاراتی می تواند داشته باشد و حق دارد برآنه��ا ببال��د
 من نه بر فهم، درایت و علمیت ، آنچنان که جناب قاضی در وصف من لطف فرم��وده ان�د ، نازی�ده م��ی ت��وانم، ب�ه

 ذ م م��ا"  و الط��اف وال��ی ص��احب را نی��ز کن��ایه و خودم بهتر از هر کسی دگر از کمبودی ه44ایم واقف44مخاطری که 
 افتخاراتی که در زنده گ�ی داش�ته ام و هم�واره برانه��ا م��ی.میدانم، و نه کدام کمال خاص دگری دارم" یشبه المدح 

 هیچ کدام کار خ��ارق. بالم، صرفًآ آن اوصاف و موضع گیری هایی اند که هر انسان سالم نورمال باید داشته باشد
 ه�ر ک�س بای��د وظیف�ه. من آن را کرده ام ک�ه بای��د هرک��س بکن�د. العاده ای انجام نه داده ام که مستلزم شادباش باشد

 شناس باشد، هر کس باید با صداقت وجایبش را ایف�ا نمای��د، هرک�س بای��د از رش��وه و اختلس پرهی��ز کن�د، هرک�س
 باید وطن و مردمش را دوست داشته باشد، هر کس باید بی ادعا بوده بگذارد دیگران در موردش قضاوت داش��ته
 باشند، هرکس باید با انواع ستم ، ظلم و بی عدالتی های فردی و اجتماعی مخالف باش��د و در عی��ن زم��ان بای��د در

 پ��اکی وتق��وی در ح��التی قاب�ل س��تایش اس�ت ک�ه امکان�ات. مبارزه با غیر متصفین با این اوصاف، قرار داشته باشد
    ول��ی بن��ا ب��ر  دارن��د  یعنی در حالتی که امکانات اس��تفادۀ س��وء و تخط��ی از ق��انون وج��ود   .   نفی آن وجود داشته باشند

  .  حکم وجدان ازان پرهیز بعمل می آید
 چون زیست و معاشرت نورمال و سالم ، تقوا و مردم دوستی؛ اوصاف و خصایل ذات��ی انس��ان ه��ا ان��د ک��ه از ب��دو

 پ�س متص��ف. پیدایش به آن متصف اند و این انحرافات اکتس��ابی بع��دی ان�د ک�ه انس�ان ه�ا را ب�ه کجراه�ه م��ی برن��د
  ک�هبلف��دآیا خن��ده آور نیس��ت اگ��ر کس��ی . بودن به آن اوصاف ذاتی یک امر نه تنها طبیعی، بلکه لزمی نیز است

 آنق��در ش��ریف اس��ت ک��ه دزدی نم��ی کن��د ی��ا آدم نم��ی کش��د ی��ا ک��دام ج��رم دگرمرتک��ب نم��ی ش��ود؟؟؟ ب��دون ش��ک ک��ه
  آیا رشوه و اختلس، غصب مال و جان و رجحان من��افع خ��ودی ب��ر من��افع م��ردم؛ تف��اوتی ب��ا! مضحک است، نه 



 پ�س متص��ف ب��ودن ب�ه آن خص��ایل ع��ادی ذات��ی نم��ی توان��د موض��وع! دزدی و قت��ل دارن��د؟ ب��دون ش��ک ک�ه ندارن��د 
 اما وقتی انحراف و فساد چن��ان مس��لط گردن��د ک��ه ج��ای اوص��اف و خص��ایل ذات��ی انس��انی را بگیرن��د،. افتخار باشد

 تصور وجود آدمی که واجد آن خصایل اص��یل انس��انی باش��د نی��ز. معیارهای زنده گی و قضاوت تغییر می خورند
 چنان کمرنگ گردیده در زیر لیۀ ضخیمی از شکوک قرار میگیرد، که شخص متصف با آن ص��فات را ی��ا ب��اور

 آن ی�اد آوری ب�ال از افتخ�ارم ناش�ی از همی�ن. کرده نمی توانند و یا آن شخص را غیر طبیعی و مریض میخوانن��د
 خجلت آور اس�ت وق�تی آدم بگوی�د افتخ�ار میکن�د ک�ه فاس�د نش�ده اس�ت، ب�ه خ�اطری ک�ه اص�ولً ،. واقعیت تلخ است

 ب�ه خ��اطری. اما همان واقعیت تلخ، باعث میشود بر سالم مان�دن افتخ��ار ش��ود. اخلقاً و حتی طبیعتاً باید سالم بماند
 رغم طعنه های فامیل و همچشمان، کمی ها و محرومیت ها را پذیرا شدنعلی الکه در کان نمک ، نمک نشدن و

 و از این پل صراط باریک ب�ه س�لمتی گذش�تن، در ش�رایط و اح�والی ک�ه م�ا ق�رار داش�ته ای�م، ب�دون ش�ک زور و
 همین احساس افتخار و آرامش وجدان اس�ت ک�ه از س�قوط انس�ان جل�وگیری ک�ردهتنها و تنها . قوت ایمان می طلبد

.میتواند
 ش�اید ای�ن ی�ک تص�ادف مح�ض ب�وده باش�د ک�ه بع�د از م�دت نس�بتًا کوت�اه اس�تادی مض�مون کرمنول��وژی در اک�ادمی

 ات ب�رای مقام�محتوی�اتش،مضمونی که باراول مؤس�س آن در اک�ادمی، خ�ودم ب�ودم و ب�ه دلی�ل آنک�ه ب�ا آن (پولیس 
  و اس��تادان و مش��اورین الم��انی اک��ادمی، مقب��ول نیفت��اده ب��ود، آن مض��مون را کلً غی��ر لزم��ی عن��وان ک��رده ازب��ال

 پس�انها مض�مونی را ب�ا هم�ان ن�ام ول�ی. امری که باعث وداع من با اک�ادمی گردی�د. پروگرام تدریسی حذف کردند
 ، مدت ده سال در میدان ه�وایی بی�ن الملل�ی کاب�ل)محتویات کاملً  متفاوت، بار دگرشامل پروگرام درسی ساختند 

 در ابتدا بحیث آمر انسداد قاچاق و سپس به حیث مدیر امنیه، با همین خصایل یاد شدۀ یک انسان عادی ول�ی س�الم
 از خ��وش قس��متی م�ن در رأس ریاس��ت عم��ومی ه��وایی ملک��ی و ت��وریزم، ک�ه مجم��وع می��دان. ایف��ای وظیف��ه ک��ردم

 ص��رف نظ��ر از. ه��وایی ب��ه ش��مول بخ��ش پ��ولیس تح��ت اث��ر آن ب��ود ، جن��اب س��لطان محم��ود غ��ازی ق��رار داش��ت
 قضاوت منفی احتمالی که جناب شان اکنون در بارۀ من خواهند داشت، و صرف نظ�ر از مخ�الفت عقی�دتی م�ن ب�ا
 نظام سلطنتی، به جرأت میتوانم بگویم که اگر در فامیل سلطنتی  انسان به تمام معنی خ�وب وج�ود داش�ت ، همی�ن

  انس�ان پ�اک،؛او ب�ا وص�ف ارتب�اط واعتق�ادش ب�ه نظ�ام س�لطنتی و وف�اداریش ب�ه پادش�اه. سلطان محمود غازی بود
 زیردستان همیشه مورد حمایت اوقرار می. بود" شهزادۀ واقعی"وطن دوست و مهربان و به اصطلح عوام یک 

 .او انسان های پاک و وظیفه شناس را دوست می داشت و به حرف ها و ملحظ�ات آنه�ا ت�وجه م�ی نم�ود. گرفتند
 در چنی�ن فض�ای ک�اری ب�ا همک�اری همک�اران ش�ریفم در پ�ولیس می�دان ه�وایی، ه�م در ایج�اد نظ�م ونس�ق به�تر در

 گرفت�اری. کارکرد ش�عبات مختل�ف پ�ولیس و ه�م در جل�وگیری از قاچ�اق، م�وفقیت ه�ای چش�م گی�ری ب�ه دس�ت آم�د
 های مسلسل ده ها کیلوگرام طل، مقادیر بسیار زیاد آثار بی بدیل و نهایت پرارزش تاریخی وانواع مواد مخدر با
 انعکاس وسیع آن در رسانه های محلی و بین المللی، توجه عمومی را به پولیس میدان ه�وایی جل�ب نم�ود ک�ه ای�ن

.کمینه دران زمره قرار داشت
 هم�دردی و معاش�رت نی�ک ب�ا کارمن�دان می�دان ه�وایی، اع�م از م�امورین ش�عبات مختل�ف، تخنیک�ران و حم�الن و

 برای م�ن مای��ۀ مباه��ات اس�ت ک�ه یگ��ان حم��ال آن زم��ان ک�ه در چن��د. دادرسی دردمندان ، اجزائی از وجایبم بودند
 سال پیش هنوز هم در سن کهولت به انجام کار حمالی در میدان هوایی ادامه داده بودند، مرا با القاب همان زمان

.این برای من یک جهان ارزش دارد. خطاب کرده با محبت تمام در آغوش می گرفتند" مدیر صاحب " 
 در جنب سابقۀ استادی در اکادمی پولیس، توجه ه��م مس��لکان" پولیس د ټولنی خدمتگار"انتشار مضامین در مجلۀ 

) خوش نامیعلمت و نشانه ای ازاین بود (. را نیز جلب می نمود
 همین ها موجب گردیده بودند که چند روز مختصری بعد از کودتای داؤدخان، قدیرخان ک�ه ب�ه ت��ازه گ��ی ب��ر مق��ام
 قوماندانی عم��ومی ژان��دارم و پ��ولیس تکی�ه زده ب�ود، دوس��تانم را واس��طه ک�رده تقاض��ای همک��اری نم��ود و م�را ب�ه

. حیث رئیس ارکان آن قوماندانی تعیین نمود
 درین پ�ست نیز باحضور وجدان و با احساس عمیق مسئولیت در برابر وطن و مردم، به همکاری افسران روش��ن

 با پیاده کردن ی�ک سیاس��ت ک��ادری دقی��ق، ن�ه تنه��ادست به کار شدم. ضمیر وطن دوست دارای تحصیلت عالی، 



 رشوه و فساد نزول تاریخی داشت بلکه شمار زیادی از افسران مشهور بالفساد نیز با اعتراف بر گذشتۀ ناس��الم و
 اظهار ندامت و توبه، آمادگی همک��اری نش�ان دادن��د ک�ه ب��ا احتی��اط و نظ��ارت دقی��ق ب��رای بعض��ی ازانه��ا مس��ئولیت

 با باخبری از اجراآت دستگاه پولیس و ژان��دارم در سراس��ر کش��ور و رس��یده گ�ی ف��وری ب�ه  )4(.هایی سپرده شد
 شکایات مردم، شهرت و حیثیت پولیس به مقیاس غیر قابل باور بال رفت و برای اولی��ن ب��ار علی��م اعتم��اد م��ردم

) دگر خوش نامیعلمت و نشانۀاین هم ( . بر پولیس، به شکل متبارز مشهود گردید
 هی��أت ه��ای س�ه نف��ری تحقی��ق ب��رای ه�ر مته��م. از قضای روزگار قضیۀ کودتای میوندوال و همراهانش، پیش آمد

 خواستم با اس��تفاده از رواب��ط س��ازمانیم ب��ا. مرا در هیأت سه نفری تحقیق از میوندوال گرفته بودند. تعیین گردیدند
 وق��تی ب��ه دف��ترش رفت��م، عبدالق��دیر نورس��تانی قومان��دان. فی��ض محم��د وزی��ر داخل��ه، خ��ود را ازی��ن جنج��ال بره��انم

 ک��ثرت کاره��ای اداری را به��انه ق��رار داده تقاض��ا ک��ردم کس��ی دگ��ر را ب��ه. عمومی ژاندارم و پولیس نیز با او بود
 جای م�ن ب�ه عض��ویت ای�ن هی��أت ش��امل س��ازند ض��منٌا علوه نم��ودم ک��ه میون��دوال ی�ک شخص��یت ب��زرگ سیاس��ی،

 ه��ردوی آنه��ا. بادانش و اهل قلم است، بهتر خواهد بود کدام دانشمند حقوق و علوم سیاسی را به این کار بگمارن��د
 .گفتند که ما براین مسأله صحبت ک��رده ای��م و ب�ه ای�ن نظ��ر رس��یده ای��م ک�ه ت��و میت��وانی از عه��دۀ ای�ن ک��ار ب��در آی��ی

 اصرار ورزیدم که با پرداختن به کار تحقیق، کارهای اداری با سکته گی مواجه میشوند، نه پذیرفتن��د و ق��دیرخان
)5(.  داریدفرصتگفت تحقیقات را شبانه پیش می بریم و روزانه برای کارهای اداری 

 به سرگذشت تحقیقات و ادعاها ای که درین ارتباط به عمل آمده و در رد و افشای دسایس مدعیان در سر ت��ا پ��ای
  در مح��راقچ44را ص44مد ازه44راما اکنون باز میگ��ردم ب��ه هم��ان پرس��ش ک��ه . این نوشته به تفصیل پرداخته شده است

هدف گیری قرار میگیرد؟
 قدیر خان اگر از یکطرف راضی بود که تمام مسئولیت ه��ای رس��می اورا م��ن پی�ش م��ی ب��ردم و اعتم��اد م��ردم ب��ر
 پولیس روز تا روز بیشتر شده میرفت، ازج��انب دگ��ر خودخ��واهی ه��ا و بلن��دپروازی ه��ا روز ت��ا روز در دم��اغش

  وای�ن افواه��ات و سرگوش��ی ه�ا ک�ه گوی��ا ای�ن اص��لحات و پ�اکیزه گ��ی ه��ا نتیج�ۀ ک�ار ازه��ر ون��دقوت گرفته میرفت
 این یک واقعیت آفتابی است که م�ا افس��رانی ک�ه ب�ه مثاب�ۀ ی�ک تی��م وط�ن دوس��ت و. تیمش است او را رنج می داد

 اما این هم یک واقعیت انکار. تحول پسند با صداقت و خلوص نیت کار می کردیم، نتایج ملموس کاری داشته ایم
 ناپذیر است که اگر اعتماد و پشتیبانی قدیر خان، که در عقب قدرت او قدرت ج��بروتی داؤدخ��ان ق��رار داش��ت، ن��ه
 می بود، هرگز قادر ب�ه پی�اده ک��ردن آنهم�ه اص��لحات ژرف در س��یما و اج�راآت پ��ولیس در ظ��رف م�دت چن��د م�اه

. کوتاه بوده نمی توانستیم
 قدیر خان گرچه در ظاهر امر مرا استاد خطاب کرده احترام می گذاشت، اما خ��وش نداش��ت کس��ی از م��ن س��تایش

.این را من می دانستم و میکو شیدم هر کار مثبتی را به نام او رقم زنم. کند
به منظور کاستن از قدرتم به تدریج عمل کرد:

 م��را ب��ه حی��ث آم��ر.  تش��کیلت را تغیی��ر داد و ریاس��ت ارک��ان را ب��ه ن��ه آمری��ت عم��ومی تقس��یم ک��رد،اولق44دم در  
 چون کار م�ن ب�ه ن�ه بخ�ش تقس�یم ش�ده ب�ود از.عمومی امنیت، که یکی آز آن آمریت های عمومی بود، تعیین نمود

 ولی وقتی سیل مکتوب ها و دوسیه ها به دفتر خودش سرازیر گردید و متوجه شد ک��ه. فشار کار بالیم کاسته شد
 از عهدۀ آن برامده نه میتواند، در ابتدا بصورت ش�فاهی تقاض�ا نم�ود کم�ا ف�ی الس�ابق ب�ه ام�ور رس�یده گ�ی نم�ایم و
 سپس با صدور مکتوب رسمی ب�ه آمری�ت ه�ای نوتأس�یس ه�دایت داد دوس�یه ه�ا و مک�اتیب خ�ود را جه�ت امض�ا و

.اخذ هدایت نزد آمر عمومی امنیت ببرند
 گرده�م آئی مح�دودی از هم�ان تی�م.  در بحبوحۀ تغییرجه�ت سیاس�ت داؤد خ�ان، فرص�ت مس�اعد ی�افتدر قدم دوم،

 ک�ه کلم��ات آن از م�ن(  ای��ن مض��مون و محت��ویقب��ل ال��ذکر م��ارا در ات��اق عق��بی دف��ترش ت��دویرنموده س��والی را ب��ا 
:مطرح نمود) است

 شما که از ابت�دای اعلن جمه�وریت ب�ا ای�ن رژی�م ن�و، از دل و ج�ان همک�اری ص�ادقانه نم�وده وف�اداری ت�ان را ب�ه
 جناب رهبر به اثبات رسانیده اید، آیا حاضرید این فداکاری و وفاداری را در آین�ده نی�ز در ه�ر ن�وع ش�رایط ادام�ه



دهید؟ 
 طرح چنین سوالی، در آوانی که هنوز تغیی�ر جه�ت سیاس�ی داؤدخ�ان محس�وس نب�ود ول�ی یقین�ٌا بع�د از م�وافقت دو

  س�ید عب�دالله ، دروحلق�ۀ خاص�ی مرک�ب از ق�دیر نورس��تانی، حی�در رس�ولی، وحی�د عب�دال ) داؤد و نعی�م( ب�رادر
 چ�ون روی ص�حبت ب�ا م�ن.  ب�رای م�ا ابه�ام ب�ه هم�راه داش�ت؛جریان گذاشته شده هدایاتی برای شان داده ش�ده ب�ود

. مقصودش را پرسیدمیبود، با ژست استفهام آمیز
 اگر در سیاست ها ته و بالیی بیاید یا در پروگرام های دولت تغییراتی حادث ش�ود و ی�ا ه�ر اتف�اق: قدیرخان گفت

 دیگری پیش آید، در هر حالت و هرنوع شرایط در تائید و وفداری به ره�بر ایس�تاده گ�ی خواهی�د داش�ت و ب�ه ه�ر
سویی که رهبر برود با او خواهید ماند؟ 
 در میان این تص��ورات،. برق آسا افکار مختلفی در دماغم رسوخ یافتند. زنگ خطری در درون مغزم نواخته شد

: دو تای آن در مغزم برجسته تر گشتند
 میخواهد مارا به مثابۀ گروپ مربوط به خود در وفاداری پروپاقرص به داؤدخان، به او معرفی نموده امتی��از- 1

.بگیرد
.تغییرات ژرفی در سیاست داؤدخان در پیش است- 2

 ب�ا شناس�اییی�ی درج�ه  180ذهن من بیشتر به سوی احتمال اولی کش�ش داش�ت بخ�اطری ک�ه تص�ور چن�ان تغیی�ر 
 در حالی که نگرانی در چهرۀ همۀ حاضرین که در ضمیر خ�ود در جس�تجوی پاس�خ. گذشتۀ داؤدخان محتمل نبود

 ب�ا. مناسب بودند، محسوس بود، در اذهان خود پاس�خ ه�ایی را ک�ه م�ن ارائه خ�واهم نم�ود نی�ز س�نجش م�ی نمودن�د
:احساس مسئولیت در برابر معتقدات خود و در برابر همکاران باشرف حاضر در مجلس، چنین جواب دادم

 همکاری من با داؤد خان بر اساس شناخت دقیقی است که از او بحیث یک شخصیتی که وطنش را دوس��ت دارد،
 خط�اب ب�ه"ب�رای اعم�ار و پیش�رفت کش�ور آرزوه��ای بلن�دبالیی دارد و ب�ر برن�امه و اص�ولی معتق�د اس�ت ک�ه در 

 در حالی که مطمئنم رهبر همین راهش را ادامه میدهد با صراحت میگویم تا زمانی ک��ه. اعلم داشته است" مردم
 من داؤد خ�ان را در راه�ی ک�ه در پی�ش گرفت�ه و آن را. درین راه استوار است من هم استوارانه با او خواهم ماند

.راه مردم و راه ترقی و پیشرفت وطن میدانم، پشتیبانی میکنم
 قدیر خان، مثل اینکه انتظار چنین پاسخ را نداشت، ب�دون تبص�ره رو بس�وی دیگ�ران نم�وده عی�ن س�وال را ب�روی

 صرفٌا یکنفر به موضع قدیرخان تمایل نش��ان داد،. پاسخ ها کوتاه و عمدتٌا در تائید نظر من بودند. هرکدام گذاشت
 موق�ف ل�رزانکه کرسی و مقامش راحفظ کرد و یک نف�ر دیگ�ر مط�ابق ع�ادتش ب�ا تذب�ذب ح�رف زد ک�ه او ه�م ب�ا 

.شامل تصفیه نه گردید
.از دستگاه پولیس در وزارت داخله آغاز شددر دولت، بزودی تصفیۀ عمومی  

 گرچ�ه .مرا به حیث قوماندان امنیۀ ولیت ه�رات تعیی�ن نم�ود. اولین تصفیه را از شخص من آغاز کردقدیر خان 
 احساس کرده بودم که ای�ن یک�ی از مراح�ل دور س�اختنم از م�وقعیت ه�ای فع�ال اس�ت، ب�ا آنه�م ب�رای جم�ع و ج�ور

 ن�تیجه و انعک�اس اق�دامات عاج�ل راه ان�داخته ش�ده، خیل�ی. کردن امور امنیتی و نظم عامه به تلش فوری آغازیدم
 ب�ا وج�ود مراع�ات. مثبت بود و مردم روشن ضمیر ه�رات ب�ه زودی قض�اوت ش�ان را در م�ورد م�ن نم�وده بودن�د

 سلسلۀ هیرارشی و حفظ مناسبات نزدی�ک و اح�ترام ک�ارانه ب�ا جن�اب ت�واب آص�فی وال�ی ه�رات، ب�ه ج�ای آنک�ه از
 شیوه و نتایج کارم راضی باشد، شایعات مثبت در میان شهریان هرات نسبت به من بر دماغش خوش نه خ��ورده،
 نزد داؤد خان شکوه برده بود که ازهر به مرکز مراجعۀ مردم و مرکز قدرت تبدیل شده، صولت مق��ام ولی��ت در

 ب�ه زودیق�دیر خ�ان با همین سفر والی به کابل، پروگرام تدریجی تنزیل من به تنزیل تعجیلی مبدل و . خطر است
 ز ن�زده روز از تاری�خ آغ�از وظیف�ه، م�را س�بکدوش نم�وده بع�د از چن�دی ب�ا تنزی�ل ب�زرگ مق�ام ب�ه حی�ث آم�ربعد ا

 من که سوء نظر را دقیقٌا دریافته ب�ودم، تص�میم ب�ه اس�تعفا. پوستۀ سرحدی شیرو اوبه در ولیت هلمند تعیین نمود
 مطابق به قانونی که خود ما ساخته بودیم، بع�د از م�دت. آسان ترین طریقۀ مستعفی شدن، ترک وظیفه بود. گرفتم



 همان بود که بنا ب�ر پیش�نهاد ق�دیر خ�ان و منظ�وری رئی�س. بیست روز غیابت از وظیفه مستعفی شناخته می شدم 
.دولت به استعفا سوق گردیدم

  وداع��م کس��ی حض��ورهنگ��ام، ک��ه گوی��ا درش درس��ایت خوش��ه. ام��ا ب��رخلف نوش��تۀ شخص��ی ک��ه ب��ه ن��ام مس��تعار ا
  نوش�ته اس�ت، در موق�ع وداع، تم�ام افس�ران و کارمن�دان مرب�وط آن قومان�دانی و ع�دۀ زی�ادی از ش�هریان نداش�ت،

 هرات در میدان مقابل قوماند انی امنیه تجمع نموده بودند و در سخنان وداعیه علوه از یادآوری پلن های عملی
 ناشده ای که در سر داشتم، اظهار داشتم که مروج این بوده است که شخص از وظیفه س�بکدوش ش�ده، معم�ولً از
 همکاران و مردم تقاضا میکند که اگر در جری�ان وظیف�ه داری�ش س�هو ی�ا خط�ایی از او س�ر زده ی�ا کس�ی متض�رر

 اما من با جهر اعلم میدارم که اگر کار غلط انجام داده ام یا بر کسی ظل�م. شده باشد، او را مورد عفو قرار دهند
 روا داش�ته ام، تقاض�ای عف�و ن�ه بلک�ه خواس�تار آن�م ک�ه همی�ن ح�ال ک�ه م�ن فاق�د هرگ�ونه مق�ام و ص�لحیت اس�تم ب�ا
 ج��رأت تم��ام و ب��دون ت��رس از یخن��م گرفت��ه در مقاب��ل ای��ن جمعی��ت م��را محک��وم و ش��رمنده س��اخته ب��ه بازخواس��ت

.بکشاند
 چن�انچه در روز. این صحبت من نیز ب�ر جن�اب وال�ی ص�احب، ک�ه از آن اطلع ی�افته ب�ود، خ�وش ن�ه خ�ورده ب�ود

 البت�ه م�ن اص�ل. دگر درموقع وداع و صرف نهار در منزل�ش آن ص�حبت م�را ب�ا برداش�ت وارون�ه ب�ر رخ�م کش�ید
. صحبت را برایش حکایت نمودم، که بازهم خوشش نیامد

 بعد از مستعفی شدن، تلش کردم به خاطر زنده ماندن کار دیگری پیداکنم، ولی از نظر فتاده گان را هی�چ کس��ی 
  گردید ک�ه ب�ا تأس�ف درمیسربعد از آموختن تایپ انگلیسی، در دو جا امکان کار به حیث تایپست  .نه می پذیرفت

 م��ن احس��اس میک��ردم ک��ه کارفرمای��ان بع��د از نظ��ر خ��واهی از. ه��ردو ج��ا قب��ل از آغ��از ک��ار، مع��ذرتم را خواس��تند
 م�دت چه�ار س�ال بع�دی را ت�ا زم�ان س�قوط داؤدخ�ان ب�ا ح�ق الزم�ۀ. وزارت داخله در م�ورد م�ن تص�میم میگرفتن�د

  و کم�کتاً در روزنام�ۀ هی�واد،در نش�رات آنوق�تی خاص�" الف"ناچیز ازنشر مضامین و ترجمه هایم با نام مستعار
.در حد توان پدرم، بسر بردم

 قدیر خان به این بسنده نکرد و بمثابۀ مهرۀ برجسته و نزدیک به داؤدخان و نعیم خان، خواست ازین تغییربا ی��ک
 به آمریت استخباراتش وظیفه سپرد تا از طریق ش�بکۀ وس�یع اس�تخباراتی، ش�ایعات ش�ک. تیر دو فاخته شکار کند

 از این طریق می خواست هم خودش را از سوء .بر انگیزی را با احتیاط تمام درارتباط به میوندوال پخش نماید 
 گمانی که در ارتباط مرگ میوندوال نسبت به او دهن به دهن می گشت، تبرئه دهد و هم ازه�ر را ک�ه ن�ه پی�ش از

 من در. تصفیه می پسندید و نه بعد ازان توانست او را به تبعیت بدون قید و شرط با داؤدخان بکشاند، ضربه زند
 نه رسانه ای و ن��ه. هیچ کاری نبودمانجام  ولی  قادر به ،همان زمان ازین اقدامات و تبلیغات اطلع حاصل کردم

 ق�دیر خ�ان نمی توانس�ت از ن�ام وزارت داخل�ه چنی�ن. محکمه ای که صدا یا دعوای خودرا دران مطرح می س�اختم
 ادعایی را طرح کند، به دلیلی که بازهم تمام ملمتی بر خودش، که بال بین لحظه به لحظه و مسئول مستقیم هم�ه

  نس�بت اینک�ه تم�ام قض�ایا و جریان�ات ب�ه هم�ه معل�وم ب�ود، و ق�دیر هی�چ دلیل�یاجراآت بود، وارد میگردید. همچنان
 علیه من نداشت، دران زمان به اقدام بیشتر ازین نمی توانست متوسل شود، ورنه با استفاده از فضای مس��لط ض��د

    ه�ای دسیس�ه و  قرای�ن و نش�انه  ( ای�ن یک�ی از.  از وارد آوردن ضربات کاری ت�ر ص�رفه نم�ی ک�رد،چپی در دولت
دوسیه سازی به علت انتسابم به چپ است)

  اوض��اعی؛از جانب دگر، به اضافۀ خصومت های سابقۀ سیاسی از جانب سیاست بازان رقیب در برابر ح د خ ا
 بنا بر دلیل متعدد به میان آمد، باعث تشدید جنگ سرد ومداخلت اجانب گردید ک�ه ب�ه 1357ثور  7که بعد از 

 عق�ب گرای�ان س�نتی و رقیب�ان سیاس�ی س�ابقه، در همی�ن. کار افتیدن ماشین تبلیغاتی جهان شمول را ب�ا خ�ود داش�ت
.  زمانی، بیش از پیش اصول قلم زنی را کنار گذاشته به هرگونه بهتان و افترا متوسل گشتندب�رهۀ

 ث�ور از اص�ول ح د خ ا ب�ه 7با وج�ود تلش ه�ای بع�دی دول�ت ب�رای تص�حیح اش�تباهات و انحراف�اتی ک�ه متص�ل 
 عمل آمده بود و با وجود جستجوی فعال راه های رفع سوء تفاهمات و جلو گی�ری از فاجع�ۀ ج�بران ناپ�ذیر ک�ه ب�ه
 س��هولت در چن��د ق��دمی قاب��ل روی��ت ب��ود، روش��نفکران م��ا ب��ه ج��ای آنک��ه ب��ا پی��ش بین��ی ع��واقب م��اجرا و احس��اس



 مسئولیت، تلش های تصحیح موضع و رفع سوئ تفاهمات از جانب دولت را یاری رسانیده، ب�ا نظری��ات س��ازنده
 از مص�ایبی ک�ه درک پی�ش از پی�ش آن چن�دان دش�وار نب�ود، جل�وگیری نماین�د؛ مص�لحت درآن دیدن�د ک�ه ج�زئی از
 هم�ان ماش�ین تبلیغ�اتی بمانن�د و ب�ه جع�ل و اف�ترا ص�رفاً  ب�ه خ�اطر کوبی�دن رقی�ب سیاس�ی و ن�ه ب�ه خ�اطر میه�ن و

.مردم، شدت بخشند
 و جن�گ س�رد، ب�ا" جه�اد"آن خصلت عدم پابندی به اصول و اخلق نویسنده گی، دران جمله تاریخ نگاری دوران

 عده ای در این کار چنان آس�تین ه�ا را ب�ال زده ان�د. همان شدت و حدت، به دوران بعدی نیز به میراث آورده شد
 ب�ه مس��ابقه را) بعدًا حزب وطن(که گویی استفاده از هرگونه جعل و دروغ برای جای سالم نماندن برای ح د خ ا 

 .باید با به کارگیری انواع دسایس، مورد ضربه ق�رار دهن�درا هر نشانی از خوشنامی و محبوبیت آن . گذاشته اند
  )  سابقاً ح د خ ا است  (   دگر دسیسه سازی به علت انتسابم به حزب وطن   نشانۀ  این   (

 یا احزاب و از روشنفکران مستقل یا مربوط به تنظیم ها ، و لو اندک،بته نمی توان انکار ورزید که شماریال                 
 ، ب�ه واق�ع بین�ی روک�رده، در تحلی�ل ه�ا و پژوه�ش ه�ای ش�ان ت�ا ح�دی کوش�ش ب�ه حف�ظسازمان های راست و چپ

طرفی نموده اند که سرمشق خوبی برای دگران شده میتوانند.بی
.ستایک نقطۀ با اهمیت دگر دردلیل این اتهام زنی همانا امضای خوانای من در پای سوالت تحقیق                 .

 د               در بحث مشرح بال با علل و دلیل خصومت مخالفین سیاسی وهمچنان با علل و دلیل خصومت قدیر نورستانی
:آشنایی حاصل و روشن گردید که افترای علیه من ناشی شده بود از

 چه در موضعگیری قدیر نورستانی و چه در موضعگیری رقیبان- انتسابم به ح د خ (بعدًاحزب وطن)  -                 
؛ -سیاسی این حزب

نام نیک من در جاهای کارکرده گیم – دراکادمی پولیس، در میدان هوایی و در وزارت داخله -؛ -                 
شایعه پراگنی استخبارات قدیر نورستانی؛ -                 
خوانا بودن امضای من در پای سوالت تحقیق؛ -                 

.                به دو دلیل اولی باید بدنام ساخته می شدم و دو فکتور بعدی برای توجیه نام گرفتن ، کمک شان   میکرد
 هارون بود، که با جانشین ساختن نام من به جای نام ق�دیر نورس��تانی، - ک�ه در.                چنانکه گفته آمد آغازگر این کار ا

 ر              کتاب نجیم آریا مورد اتهام قرارگرفته بود -  به گونۀ غیر مسئولنه و غیراخلقی  به استفادۀ ناجایز سیاسی دست
 .بعد ازهارون پیروانش همین ادعا را به توالی به تکرارگرفتند. یا              یا زید

 :، هم دریافت گردید، میخواهم سه نقطۀ با اهمیت ذیل را نیز روشن سازمچرا                اکنون که ریشه های این 
آیا دراین نوشته در موقف دفاع از داؤدخان بوده ام؟              - 1

آیا در بست در دفاع از همه آنچه از نام ح د خ ا صورت گرفته، بوده ام؟                - 
آیا در موقف دفاع از اتحاد شوروی قرار داشته ام؟                - 

. درک من از داؤدخان چنان است که او یک انسان وطن دوست وترقی خواه بود د               در مورد نخست،
 اما ب��ا انکش��اف سیاس��ی و. خیلی دلش می خواست کشور را به مدارج عالی انکشاف اقتصادی و اجتماعی برساند

 ه�ر انکش�اف و ق�دم ن�و را ب�ا مه�ر و نش�ان خ�ود میخواس�ت و حاض�ر. آزادی های دموکراتیک میانۀ خوب نداش�ت
 او شخصی را که در هوشیاری و ابتک�ار میتوانس�ت ب�ر او پیش�ی گی�رد. نبود شریکی برای افتخاراتش داشته باشد

 به همین جهت اگر خواسـ��ته ب��ود ک�ه افتـ��خار. از لحاظ خصلت و روش، یک دیکتاتور تمام عیار بود. نمی پسندید
 تح�ول نظ�ام س�لطنتی ب�ه جمه�وری نی�ز مه�ر و نش�ان وی را داش�ته باش�د، رغ�م وع�ده ه�ای اولی�ش، هم�ان خص�لت

. استبدادیش او را از پیاده کردن اجزای قانونمند یک جمهوری دموکراتیک، باز داشت



 عده ای او را یک دیکتاتور سالم میخوانن�د و وج�ود چنی�ن شخص�ی را ب�رای تکام�ل دادن جامع�ۀ هم�ه ج�انبه عق�ب
 افتاده متش�کل از قبای�ل و ملی�ت ه�ای متع�دد، در جه�ت مل�ت س�ازی، مفی�د ت�ر از دموکراس�ی زودرس قب�ل از مهی�ا

.شدن زمینه ها و زیربناهای آن، میدانند
 ب��ا تائی��د جه��ات مثب��ت بین��ش ه��ا و اق��دامات انکش��افی داؤد خ��ان، هیچگ��اه نم��ی ت��وان ب��ر خص��ایل ت��ک ت��ازی و

.استبدادیش، مهر تائید نهاد
 اما در رابطه به قضیۀ میوندوال، با حفظ انتقادی که از سراسیمه گی و عجلۀ رژیم در گرفت�اری مظن�ونین ت�وطئۀ
 کودتا به عمل آورده ام؛ و با تاکی�د ب�ر امکان�ات متع�دد و توان�ایی مس�تبدانه اش در از می�ان برداش�تن رقب�ایش؛ ای�ن
 .اتهام را که گویا او برای کشتن میوندوال زیر نام خودکشی، توطئه نموده است، با ارائۀ دلی�ل مقن�ع رد نم�وده ام
 .ضدیت یا عدم موافقت با خصایل مشخص کسی، نمی تواند بهتان و افترا را بر ضد او جواز دهد یا توجیه نماید

 که اگرازهر در صدد دفاع از حقیقت نبوده ص�رفاً در ص�دد دف�اع از خ�ود م�ی ب�ود، آس�ان تری�نقبلً  هم نوشته ام 
   زی�را اگ�ر ب�ه ج�ای خودکش�ی، قت�ل در محب�س  .   جعل�ی آق�ایون ملکی�ار و مهری�ن ب�ود  "   دستیابی های  "  راه همین تائید 

 پذیرفته شود، اتهام به شکل خود بخودی به ادارۀ محبس و کسانی که با زندان و زن�دانیان س�روکار داش�تند، راج�ع
   پ�ذیرش چن�ان ی�ک ادع�ا ک�ه  .   اما ازهر از آن قماش نیست که با پذیرش تشویه حقایق در صدد تبرئه باشد  .   میگردد

  .  تمام اراکین دولت با هم نشسته فیصله کردند میوندوال را بکشند، دور از منطق و وجدان ازهر است
 با آنکه مورد ضربۀ داؤد خان قرار گرفته و چهار سال بع�دی را ب�ا بیک�اری و مش�کلت اقتص�ادی گذران�دم، نم�ی

.توانستم در برابر جعلیات و دروغ ها در حق وی، ساکت بمانم و از حقیقت دفاع نه نمایم
 با آنکه در هیأت تحقیقش شامل نبودم و م�ی توانس�تم بگ�ویم ن�ه ازان اطلع در مورد خان محمد خان مرستیال نیز

 بن�اًء دانس��تنی ه�ا و دی�ده گ�ی ه��ایم را. دارم و ن�ه مس��ئولیت، ام�ا خموش��ی م�ن ب�ه معن��ی پوش��انیدن حقیق�ت م��ی ب��ود
.صادقانه بیان داشتم

 ث�ور 7نم�ی ت�وان انک�ار نم�ود آس�یب ه�ایی ک�ه بن�ا ب�ه دلی�ل متع�دد، متص�ل کودت�ای یعن�ی ح د خ ا، در مورد دوم 
 ام�ا اگ�ر ق�رار باش�د دور از. به کشور و مردم ما رسید، موجبات بدبینی نسبت به ح د خ ا را فراه�م آورد 1357

 بدبینی های سیاسی، یک قضاوت سالم در زمینه داش�ته باش�یم، بایس�ت از یکط�رف می�ان مراح�ل مختل�ف ح�اکمیت
 آن ح��زب تف��اوت قای��ل ش��د و از ج��انب دگ��ر، انتب��اه ب��دبینانه از اق��دامات نادرس��ت ره��بری آن ح��زب را در مرحل��ۀ

 باره�ا در مت�ن ای�ن نوش�ته مت�ذکر ش�ده ام ک�ه. معینی، نه باید ب�ر تم�ام اعض�ا و هواخواه�ان آن ح�زب تعمی�م بخش�ید
.دفاع من از ح د خ ا به معنی دفاع از جنایاتی نیست که از نام این حزب ارتکاب گردیده اند

 ایستادن این حزب در تائید داؤد خان در مرحلۀ آغازین جمهوریت، را به دلیل برنامۀ مترقی اعلن شده اش ، ن��ه
.تنها دفاع نموده ام بلکه در چنان حالتی، آنرا وجیبۀ هر سازمان و هر انسان ترقی خواه و تحول طلب دانسته ام
 7با استفاده از فرصت میخواهم یک نقطه را برای اعضای سابق ح د خ ا در بارۀ کودتا یا انقلب نامی�دن تح�ول 

 ثور، که کودتا نامیدن آن برخی از دوستان را رنجیده خاطر می سازد، روشن گردانم ک�ه ای�ن کمین�ه را عقی�ده ب�ر
 ای��ن اس��ت ک��ه آن پدی��ده، تم��ام عناص��ر متش��کلۀ کودت��ا را دارا ب��وده از لح��اظ ش��کل کودت��ا، ول��ی از لح��اظ محت��وا و
 ماهیت، که در راستای جه�ت دادن ق�درت دول�تی در س�مت  من�افع ت�وده ه�ای زحمتک�ش و پیش�روی ب�ه س�وی ی�ک

. جامعۀ مبتنی برعدالت اجتماعی قرار داشت، تلشی در جهت پیاده  کردن انقلب دانسته میشود
 ام��ا ای�ن ک��ه آن انقلب چ��ه گ��ونه بلن��د پروازان��ه ، خ��ود مح��ورانه و ب��ا ع��دول ج��ذری از م��رام و برنام��ۀ ح��زب، ب�ه
 بیراه�ه کش�یده ش�د و ب�ا آرزو ه�ای پ�اک ص�فوف گس�ترده و مص�مم حزب�ی چ�ه گ�ونه ب�ازی ش�د، چ�ه زحم�ات و از
 خودگ�ذری ه�ا ب�رای تص�حیح آن اش�تباهات ب�ه عم�ل آم�د و چ�ه قیم�ت گران�ی ب�رای آن پرداخت�ه ش�د و ب�الخره چ�ه
 انس�ان ه�ای ن�ازنین ب�ا وق�ف و ب�ا ایم�انی ک�ه درتلش در مس�یر درس�ت ق��رار دادن اوض�اع و دف�اع از روش�نی در

 "قص4ۀ م4ا"برابر تاریکی تا پای ج�ان رزمیدن�د و در پ�ای آرم�ان ه�ای والی دادخواهان�ۀ ش�ان س�ر نهادن�د؛ آن دگ�ر
.است که از بحث موجود ما خارج است



 مربوط به اتحاد شوروی، میخواهم با صراحت اظهار نمایم که در ح�الیکه اهمی�ت ش�ایان کم�ک ه�ادر مورد سوم 
 و سهم گیری اتحاد شوروی را از آغاز نیمۀ دوم قرن بیست در ایج�اد زیربناه��ا و انکش�اف اقتص��ادی و بن�ا نه�ادن
 ی��ک اردوی م��درن و مجه��ز نم��ی ت��وان نادی��ده گرف��ت؛ و اهمی��ت و ارزش پش��تیبانی و مس��اعدت آن کش��وررا ب��ه
 جمه��وری دموکراتی��ک افغانس��تان، در دف��ع و ط��رد ت��رور و م��داخلت اج��انب نی��ز نم��ی ت��وان از نظ��ر ان��داخت؛

 اگ��ر در تط��ابق ب��ا پلن ه��ای) ب�ه ج��ای تق��ویه و تجهیزبیش��تر اردو و مس��اعدت ه��ای س��خاوتمندانه( لشکرکش��ی آن 
 دراز مدت خود شان صورت گرف�ت ی�ا در اث�ر اص�رار و تقاض�ای مک�رر دول�ت آن�وقت افغانس�تان، در ه�ر ح�الت

 آن مداخله با ظاهر حم�ایت از جمه�وری دموکراتی�ک و ی�اری رس�اندن ب�ه آن، عملً  بنی�ان. نمی تواند تبرئه گردد
 اعتبار آن دولت را صدمه زد ه زمینۀ دست درازی ها و مداخلت آشکار و تقویت همه جانبه و جه��انی تروری��زم

.را دامن زد
 تص��ور نش��ود ک��ه ح��زب م��ا در بس��ت در طرف��داری از م��داخله و موج��ودیت نیروه��ای مس��لح و ی��ک لش��کری از

 اما در براب��ر. اکثریت نزدیک به اتفاق علیه آن بودند. در واقعیت امر چنین نبود. مشاورین آن کشور قرار داشت
 یا باید همین وضع را می پذیرفتند و ی�ا ب�ه ارتج�اع س�یاه ق�رون وس�طایی س�ر: شان صرف دو اختیار وجود داشت

 بن��ا ب��ر تعه��داتی ک��ه اعض��ا و پی��روان ای��ن ح��زب در براب��ر م��ردم و میه��ن داش��تند، نم��ی. تس��لیم ف��رود م��ی آوردن��د
 توانستند تسلیم اهریمن های عقب گرای سیه پندار گردند و مجبور بودند واقعیت زهرآگین تحمل نیروهای نظ��امی

. و مشاورین را که در مقابله با تروریزم بنیادگرادر کنار شان قرار داشتند، پذیرا گردند
 . آن نیروه�ا وج�ود داش�تبعض�ی از اج�راات عکس العمل ه�ا و مق�اومت ه�ایی نی�ز ب�ه ش�کلی از اش�کال در برابر

 افغ�انی دارای مش�اورین ش�وروی و همچن�ان ب�ه سرمش�اوریت زوننام�ۀ رس�می ذی�ل ک�ه ب�ه مراج�ع متع�دد ذی�دخل 
 فرس��تاده ش��ده، و تص��ادفاً  س��واد آن در جمل��ۀ ورق پ��اره ه��ایی ب��ا م��ن س��فر ک��رده ان��د، حک��ایتگر ع��دم م��وافقت و
 اعتراض صاحب این قلم، در دورۀ کوتاه مدت عهده داری مسئولیت آمریت عم�ومی زون جن�وب غ�رب، ب�ا نح�وۀ

کارکرد و اجراآت آنها، میباشد.
 .توص�یه ه�ایی ک�ه دری�ن ن�امه وج�ود دارن�د ب�ه ای�ن مفه�وم ان�د ک�ه در عم�ل خلف آنه�ا اج�راآت ص�ورت میگرف�ت
 .معمول چنان بود که اعتراضات، مشوره ها و نظر دادن ها به صورت شفاهی در ملق�ات ه�ا ت�ذکر داده م�ی ش�د
 نوشتن چنین مطالبی آنهم به آدرس های مهم و مراجع متع�دد ، نش�انۀ ب�ال گرفت�ن ع�دم رض�ایت و ب�ه مثاب�ۀ عک�س

 العمل جدی در برابر خودسری ها بوده است:
 









 این نامه توسط همکار ارجمند آنزمانم محترم احمدشاه حمیدی که فعلً  در ش�هر اوفنب�اخ الم�ان اق�امت دارد، ت�ایپ
.                                                    گردیده بود

 هم�ان گونه ک�ه موج�ودیت آن نیروه�ای نظ�امی ش�وروی، ب�ه خ�اطر مق�ابله ب�ا تروری��زم بنی�ادگرا و مداخل�ۀ خ�ارجی
 هجوم نظامی امریکا و شرکا نیز، با آنکه با آن لشکرکشی اتحادشوروی تف�اوت م��اهوی دارد، در. تحمل میگردید

 از جانب روشنفکران به شمول روشتفکران چپ به دلیل�ی ب�ا خ�وش بین�ی نگریس�ته ش�د ک�ه در ی�ک مقط�ع 2001
 زمانیی صورت پذیرفت که کشورچنان منهدم، مردم چنان بیچاره و عقبگرایی عصر حج�ر چن�ان مس�لط ش�ده ب�ود

 تصور می شد با آن شعارهای بلند ب�الیی ک�ه س�ر داده بودن�د، ح�تی ب�ه. که هیچ بارقۀ امیدی به مشاهده نمی رسید
 خاطر منافع خود شان هم که شده، بنیادگرایان عقبگرا را از صحنۀ فعال سیاسی دور نموده ک��م از ک��م ی�ک دول��ت
 بوروکراتیک نسبی سالم و پراگماتیک را با پیاده کردن دموکراسی مطابق نس�خۀ جه�ان غ�رب، ب�ه وج�ود خواهن�د
 آورد، خودسری ها، اجحافات، غصب مقامات دولتی و دارایی های عامه پایان خواهد یافت و با رشد اقتصادی و

 یعنی پ�ذیرش و تحم�ل ای�ن تج�اوز و. ایجاد اشتغال، مردم از رمق افتادۀ ما مجال زنده ماندن و تنفس خواهند یافت
 اشغال هم به امی�د مق�ابله و ب�ر ان�دازی بنیادگرای�ان عقبگ�را ص�ورت پ�ذیر گردی�ده ب�ود ک�ه ب�ا کم�ال تأس�ف ب�ه ج�ای
 براندازی، همانها را بر سرنوشت کشور حاکم ساختند و در جنگ با بخ�ش رقی�ب آنه�ا هزاره�ا انس�ان ملک�ی غی�ر

 تازه در تلش ان�د آن بخ�ش ی�اغی را نی�ز ب�ه آش�تی آورده ش�ریک. دخیل و بیگناه رابه خاک و خون کشانیده رفتند
.حاکمیت سازند

 اما رد اتهامات آقای مهرین علیه اتحاد ش�وروی در دخی�ل ب�ودن ی�ا ذینف�ع ب�ودنش در کش�تن میون�دوال موض�وع ب�ه
 کلی متفاوت است که برای رسوا س�ازی دروغ پراگن�ی و قرین�ه س�ازی ه�ای دور از منط�ق وعق�ل س�لیم، ب�ه عم�ل

 یا به عبارۀ دگر اساس قضیه را نه دف�اع از ش�وروی بلک�ه دف�اع از حقیق�ت و راس�تی و افش�ای دس�ایس. آمده است
.دقیقاً  مانند تمام موارد دگر- تشکیل داده است 

  :  تامیه  خ
 بعداز آن سفر دراز در ردیابی پاسخ درست، صحیح، دقی�ق، علم�ی و منطق�ی ب�ه پرس�ش ه�ایی ک�ه در آغ�از بح�ث
 مط�رح ش�ده بودن�د؛ آن پاس�خ ه�ای دری�افت ش�ده درهمی�ن بخ�ش دوازده�م، در پیش�گاه خوانن�ده گ�ان ارجمن�د، دان�ش

:آن پاسخ ها به اختصارچنین اند. پژوهان و تاریخ نگاران محترم گذاشته شدند
دلیل کافی  گواه براین که میوندوال در صدد راه اندازی کودتا بوده است وجود دارند؛  -  
دلیل و مدارک علمی در تائید خود کشی میوندوال وجود دارند؛-  
 با بطلن جعل کاری ها، بازی با تاریخ ها و شماره ها و تصورات ذهنی گرایانه، قت�ل میون��دوال توس�ط کس�ی-  

جز خودش، رد گردیده است؛
 میوندوال به قتل رسیده، رد گردیده توجه مدعیان به این نقط�ه جل�ب گردی�ده ک�هاصرار کسانی دایر بر این که -  

برد؟؛چه کسی می توانست از نابود شدن او بعد از اعتراف، نفع 
دلیل جعل و افترا و این که چه کسانی و چرا انگشت اتهام را به سمت معینی می گیرند، توضیح گردیده اند؛-  
به این پرسش که چرا صمد ازهر طور مشخص هدف اتهام قرار میگیرد، پاسخ ارائه شده است؛-  
  و در دف�اع از؛ در در دف�اع ه�ر آنچ�ه از ن�ام ح د خ ا ص�ورت گرفت�ه؛ه�ا ک�ه آی�ا در دف�اع از داؤدس�ؤال به این - 

. داده شده استجواب بوده ام؟ ؛اتحاد شوروی
 از روزی ک�ه قض�یۀ کودت�ای میون�دوال اتف�اق افت�اده ت�ا کن�ون ب�ا وج�ود ص�راحت داش�تن می�ان ته�ی ب�ودن ادعاه�ا و

 ای�ن س�وال. کسی را سراغ ندارم که ادعاها و افتراه�ا را ب�ه چ�الش کش�یده نق�د عین�ی گرای�انه نم�وده باش�داتهامات، 
 پیش می آید که چرا پژوهن�ده گ�ان تاری�خ خ�ود ش�ان ب�ه نق�د تاری�خ نویس�ی دگ�ران و خاص�تاً  جع�ل و تزوی�ر دران،

نمی پردازند؟ 



 سوگمندانه شاهد آنیم که بسیاری از کسانی که بر دانش و قلم خود فخر می فروشند، به علت چشمداشت کف زدن
 ها و شادباش ها از جانب دگران، به جای نقد سالم و افشای نوشته های غی�ر مس�تند و غ�رض آل�ود دگ�ران، ب�رای

.گفتن میتواند فاجعه آفرین باشد" حاجی صاحب"این به اصطلح همدگر را . هر فراوردۀ آنان کف میزنند
 گاهی بعض��ی چه��ره: " نوشته است" یادی از میر علی احمد شامل " در مقاله ای زیرعنواننصیر مهرین خودش 

 و در. یک تع�داد در س��یماهای متن�اقض ترس��یم ش�ده ان�د. با نام وشهرت مکملۀ ناقص خانوادگی معرفی شده اند ها
)6(." بارۀ تعدادی هم برخلف واقعیت زندگی و افکار و آمالی که دارای آن بوده اند، نگاشته اند

 ام�ا بای�د پرس�ید ک�ه ای�ن. اگر دلش بخواهد قضاوت های سالمی هم تب�ارز میده�د. آقای مهرین در دل هوشیار است
قضاوت آقای مهرین ِصرف بر س§که هایش صدق میکند یا ا§ند§رها را نیز در بر میگیرد؟

 چنین قضاوتی را در مورد کسی که اینهمه برای محکومیتش زحم�ت متحم�ل ش�ده، تعمی�م بخش�یدن مش�کل اس�ت و
 ولی باری اگر مهرین ما س�ر مه�ر آم�ده، آنچ�ه را در درازا و پهن�ای ای�ن نوش�ته از حق�ایق و. دل و گرده میخواهد

 ف�اکت ه�ا تق�دیم گردی�ده، بیطرف�انه و ب�ا مغ�ز ته�ی از ح��ب و ب�غ�ض، ب�ه س�نجش و رأی زن�ی گی�رد، مطمئن�م ک�ه ب�ر
.قضاوت سابقش مهر بطلن کشیده صفحۀ نوی در زمینه، در ذهنش می گشاید

 ر واقعاً  در قضیۀ میوندوال شکوکی وجود داشته یا به صورت تصنعی خلق گردیده بودند؛ با این بر رسی،اگ                
 تجزیه و تحلیل گسترده، دقیق و عمیق یافته ها و داده ها؛ و نتیجه گیری علمی و منطقی از آن؛ جایی ب��رای بق��ای

 با اطمینان کامل معتقدم که دانشمندان، پژوهن�ده گ�ان، م�ورخین و ژورنالیس�تانی. این شکوک باقی مانده نمی تواند
  درست و واقع��یۀکه در پی کشف حقایق اند، اکنون مواد و حقایق کافی و مستند به خاطر به تصویر کشیدن چهر

  کودتا و خودکشی میوندوال، در دست دارند و بیشتر از این شکار فری�ب ک�اری ه�ا و ش�ایعات دسیس�ه آمی�زۀقضی
 مبلغین سیاسی و شایعه پراگنان، چنان خلع سلح شدند ک�ه هی�چ امک�انی ب�رای پافش�اری. توطئه گران نخواهند شد

.بر مواضع سابق برای شان نمانده است
 ولی قادر نیستند ای�ن تحلی�ل و ن�تیجه. با لفاظی و دشنام میتوانند مانند گذشته به اتهام زنی و بهتان بستن ادامه دهند

 گیری را به طریقۀ علمی و منطقی رد نمایند و یا برای جعل کاری های رسوا ش�دۀ ش�ان ت�وجیه و م§ـفــ§�ری داش�ته
.باشند

 در براب�ر حقیق�ت گ�ردن م�ی نهن�د و ث�ابت میکنن�د ک�ه: اکنون م�دعیان حقیق�ت ج�ویی ب�ا آزم�ون بزرگ�ی روب�رو ان�د
      !واقعاً  حقیقت جو بوده اند و یا بر مواضع اشتباهی خود پافشاری میکنند؟

:مطابق به تصورات بنده، قضاوت های اشتباهی تا کنون نگاشته شده را میتوان به دو بخش تقسیم نمود 
 آثار و مقالتی که نگارنده گان آنها احتمالً  سوء نیتی نداشته اند، اما بنا برفقدان مدارک، شکار ش�ایعه پراگن�ی   -

 .                                                                                             ها و تبلیغات سیاسی شده اند
 نگاشته هایی که با قصد و ارادۀ تشویه حقایق، با خلق تیوری های خود ساخته، پخش شایعات، روایات جعلی و- 

 حتی دستبرد زدن به ابلغیه ها، تاریخ ها، شماره ها و نظریه های علم�ی، ب�ا س�مت دادن اته�ام سراس�ر اف�ترا، ب�ه
.سوی هدف قبلً  تعیین شده، بر روی صفحات آمده اند

 گروه اول نویس�نده گ�ان و دان�ش پژوه�ان، ک�ه اص�ولً  بای�د در پ�ی حقیق�ت ی�ابی باش�ند، ب�دون ش�ک ب�ا دس�تیابی ب�ر
 ام�ا سیاس�ت پیش�ه گ�ان ناس�الم س�وگند خ�ورده در. اینهمه مدارک و داده ها، به تصحیح اش�تباهات خواهن�د پرداخ�ت

 خصومت ورزی – آنهایی که در برابر راستی و حقیقت، سر فرود آورده نمی توانند، و قبول ح�رف ه�ای راس�ت
 برامده از زبان و قلم حریف را کسر شأن میدانن�د، کم�ا ک�ان ب�ر مواض�ع ش�ان مان�ده ب�ه نث�ار دش�نام، اف�ترا و بهت�ان

.ادامه خواهند داد
 این را میدانم که ب�ا خت�م ای�ن ک�اوش ه�ا و تحلی�ل ه�ا، ب�ا س�یلی از لف�اظی ه�ا، ناس�زاها و دروغ ب�افی ه�ای معم�ول،

 سوگند خورده گان، مقالتی آماده در آستین دارن�د ک�ه مفه�وم ش�ده از هم�ان فابری�ک ه�ا و قم�اش. استقبال می شوم
 ب�ه عل�تی. هایی خواهند بود که چلوصاف شان درین نوشته، از آب کشیده شده و اعتبار ش�ان را از دس�ت داده ان�د



 که این دشنام ن�امه ه�ا، طبیعت�اً  در هم�ان مس�یر معم�ول و فاق�د م�دارک علم�ی قاب�ل پ�ذیرش، ادام�ه خواهن�د داش�ت،
 ارزش ضیاع وقت پاسخ دهی را نداشته، عدم ارائۀ پاسخ در برابر آنها نه ب�ه معن�ی پ�ذیرش اف�ترا، بلک�ه ب�ه معن�ی

.سکوِت معنی دار و توقف بوق و کرنا در گوش های از بنیاد ناشنوا، خواهد بود
 همان گونه که قبلً  گفته ام، دشنام ها، ادعاها و اتهام بندی های این نوعی را هرکس�ی ب�ه ه�ر نح�وی ک�ه خواس�ته

 اگ�ر چنی�ن مهملت را ب�ا ای�ن تص�ور روی کاغ�ذ م�ی آورن�د ک�ه آنه�ا را ج�زء تاری�خ. باشد، عرض�ه داش�ته میتوان�د
 به خاطری که مورخ راستین مغز و منطق دارد و نم�ی توان�د ه�ر س�یاهۀ. گردانند، طبل رسوایی خود را میکوبند

 ب�العکس چن�ان م�ورخی در تحلی�ل و تجزی�ۀ اوض�اع. روی کاغذ را به مثابۀ مدرک و سند مورد استفاده قرار ده�د
 یک ب�رهۀ مشخص زمانی، چنین نوشته ها و تبلیغات را به مثابۀ تلش های مذبوحانه برای انح��راف اذه��ان ع��امه

 احتمالً  اگر بعضی از این تبلیغات بنا بر همکاری های چند ج��انبه و. و جعل تاریخ، محکوم و رسوا خواهد کرد
 جهانی، موقتاً اذهان بی سوادانی را منحرف نموده باشند – همان گونه که باری اذهان عامۀ مردم م��ارا علی�ه ش�اه

 ب��ر س��ریر ش��اهی نش��اندند، ول��ی ب��ه زودی م��ردم" خ��ادم دی��ن رس��ول ال" ام��ان ال ش��وراندند ی��ا دزدی را ب��ا لق��ب 
 قضاوت سالم خود را باز یافتند  و مورخین نیز حکم راستین تاریخ را بازتاب دادند؛ این تحریف حقایق نیز دیرپا
 مان��ده نتوانس��ته محک��وم ب��ه شکس��ت و ب��دنامی گردی��ده ان��د. از س��الها ب��ه اینس��ومردم در ک��وچه و ب��ازار، ده��ات و
 قصبات، قضاوت سالم خود را ا بیباکانه  نمودار ساخته اند. اکنون ن�وبت تاری�خ نگ�اران اس�ت ک�ه حق�ایق را ب�دون

دلواپسی درج صفحات نمایند.
 مشروطه خواهان اول و دوم نیز اگر دران زمان از جانب دولت یا از جانب مخالفین فکری شان محکوم گشتند،
 تاریخ راستین جایگاه بلند آنها را به رسمیت شناخت و امروز اکثریت قریب به اتف4اق در تائی4د آن جایگ4اه ع4الی

.                                                                                                          آنها قرار دارند
 با              با اطمینان کامل در آینده تاری4خ واقع4ی و مردم4ی کش4ور نگاش4ته میش4ود و مب4ارزین راه رف4اه و س4عادت م4ردم –
 آنه44ایی ک44ه در راه ع44دالت اجتم44اعی و اقتص44ادی ف44داکارانه رزمیدن44د، جایگ44اه ط44رف اس44تحقاق ش44ان را دران ب44ا
 درخشش تمام خواهند داشت و سرودهای انقلبی شان در نسل های بعدی همچون سرود مارسییز سر زب44ان ه44ا

.خواهد بود
 در پایان از حوصله من�دی خوانن�ده گ�ان ارجمن�د در پیگی�ری مطالع�ۀ ای�ن نوش�تار ط�ولنی و از تش�ویق و حوصله

افزایی پیوستۀ شان در زمینه، ابراز امتنان می نمایم.
 همچنان خدمت مدیران مسئول و گرداننده گان سایت های انترنتی پی�ام وط�ن، گفتم�ان، اص�الت، مش�عل، س�پرغی،
 مص��الحۀ مل��ی و پی��ک وح��دت؛ ک��ه ب��ا ارج گ��ذاری ب��ه اص��ول زری��ن رس��انه ی��ی و ره گش��ایی ب��رای آفت��ابی گش��تن
 حقیق�ت، ب�ه ع�الی تری�ن وج�ه ب�ه ادای رس�الت روش�نگری پرداخت�ه، ب�ا خونس��ردی و تحم�ل، در نش�ر و پخ�ش ای�ن

.نوشته با صحافت و دیزاین زیبا همکاری فرموده اند، سپاس فراوان تقدیم میدارم
!                حق بر باطل و روشنی بر تاریکی پیروز شدنی اند 
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:جنرال سید عبدالقدوس سید- 1                

   ـ موزیم ها گنجی که مجاهدین نصیب شدند
 منتشر ش�ده در تارنم�ای" جنگ های کابل"   ـ سرنوشت شگفت انگیز گنجینه های طل تپه – بر گرفته از جلد دوم 

آریایی.
 )پری گل( در تفسیری در سایت انترنتی خراسان ، پیرامون کتاب احمد شاه مسعود، روایت از صدیقه مسعود- 2  



 ش�کیبا هاش�می و فرانس�واز کلومب�انی، ترجم�ۀ افس�ر افش�اری، از انتش�ارات مرک�ز: خانم مسعود، گرد آورن�ده گ�ان
:چنین نگاشته شده است" تجارت زمرد"تهران، در زیر عنوان کوچک  1338نشر، چاپ اول 

 ثروتمن�د نب�ود، ام�ا هی�چ: "پیرامون وضعیت اقتصادی مس�عود ص�حبت ش�ده اس�ت در بخش های دیگری از کتاب{  
 قس�مت اعظ�م مخ�ارجش را از طری�ق تج�ارت. ح�تی غی�ر مس�تقیم، از پ�ول مق�اومت ب�ر داش�ت کن�د وقت مایل نبود

" }.زمرد تامین می کرد
جنگ های کابل جلد اول.: جنرال عبدالقدوس سید - 3  
 بود، که برایش موقع دوبارۀ خدمت در پ�ست نسبتًا مهم داده ش�د ول�ی) جنرال عمرزی(ازان جمله غنی صافی -4  

 وی پس��انها. بع��د از م��دتی دوب��اره ب�ه  م��ردم آزاری، رش��وه و فس��اد رو آورد و بن�اًء ازان وظیف�ه س��بکدوش گردی��د
 ،"مجاه�دین"موص�وف بعدازحادث�ۀ تس�لیمی ق�درت ب�ه . قرار ادعای خودش به  درون ح د خ ا نیز رخنه کرده بود

 "ش�ب ه�ای کاب�ل" داده و به همکاری دکتور م�ذکور رس�اله ای بن�ام  کړمواد کامًل نادرستی را به دکتور حسن کا
 و حامی��ان بی�ن الملل��ی ش�ان و گرفت��ن انتق��ام از" مجاه��دین"ب�ه منظ��ور ن��دامت از پیوس��تن ب�ه ح د خ ا، جل��ب ت��وجه 

. کسانی که چند گاهی  دست او را از فشردن گلوی مظلومان کوتاه ساخته بودند، نوشت
 ق��دیر خ�ان تم�ام کاره��ای قومان��دانی عم��ومی ژان��دارم و پ�ولیس را ب�رای م�ن ره�ا ک�رده و خ��ودش هم�واره ب�ه- 5  

  اکن�اف ش�هراز  اعضای کمیته مرکزی سر ی می�زد و یک�ی ی�ا دوت�ای آنه�ا را ب�ا خ�ود در م�وتر گرفت�ه هریک از
  و بنا بر سابقۀ کار و علقه اش به امور ترافی�ک، از وض�ع ترافی�ک ش�هر وارس�ی و ه�دایاتی ص�ادردیدن میکرد

  فیل�م ه�ای ن�و هن�دی ب�همش�اهدۀبنا به علقۀ مفرطی که ب�ه دی�دن فیل�م ه�ای هن�دی داش�ت ، ش�بانه ب�رای . دنمودمی 
 اما من به خاطری که کسی از زیر ریش�م خرس�وارنگذرد ه�ر مکت�وب، هرس�ند و ه�ر ج�دول م�الی. سینما  میرفت

  میخواندم، که این کار وقت زیادی را میگرفت و باعث می گردید سر آن میز بزرگ کارم همیشه پ��رت را با د ق
 پرداخت��ن ب��ه. از  دوس��یه باش��د و بخ��اطر رس��یده گ��ی ب��ه هم��ۀ آن مجب��ور ب��ودم ت��ا دی��ر وق��ت ش��ب در دف��تر بم��انم

 مراجع��ات،  ش��کایات ، اطلع��ات و ام��ور دیگ��ر درجری��ان روز، معم��وٌل مج��ال دس��ت زدن ب��ه آن دوس��یه ه��ای
 هدایت قدیر خان مبنی بر اشتغال در تحقیق شبانه، بار سنگین دیگری بود ک�ه ب�ر دوش�م گذاش�ته. قطوررا نمی داد

  می شد.
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