
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  قاسم باز        

  ٢٠١٧ نومبر ٠٣
  

  !ن، نزد شھيد سردار محمد داوودخان أن عظيم الشآقدسيت قر
  . يافت ئیمھوريت رھا در زمان جگ از زندان دھمزنهخاطر چه وکيل حاجی اقبال جاجی چطور و ب

  : چی زيبا فرموده"کاظم"قای دوکتور سيد عبدهللا آرا و استاد محترم گدانشمند ملي

 .شوند تا بيان حقايق تاريخی تحت الشعاع قرار گيرند و از مسير اصلی منحرف شوند انواع عقده ھا موجب می(

  .)اما بايد بدانند که اينکار بازی با تاريخ استباشند و  متأسفانه بسيار نويسندگان و محققان ما دچار اين مشکل می

 تحرير "مھرين"قای نصيرآقلم محترم ه  ب ای در ويبسايت  افغان جرمن انالين مقاله٢٠١۵ فبروری سال ٢۵تاريخ ه ب

لفين  ھا و کتابھای مخاه  است از نوشتین مقاله که در حقيقت اقتباسآن مقاله را چند بار مرور کردم، چون آيافته بود، من 

 يکی از مخالفين سر سخت ًقا که اصالآاين . نام نصير مھرينه  بینامه شخصن تھمتآ ۀدخان، نويسندوسردار محمد داو

قای نصير مھرين که خود را محقق معرفی آنامه  جناب  ان تھمتۀشھيد سردار محمد داوودخان است، تحرير يافته، نويسند

 مردم ردونه تحقيقھا و يا معلومات عاری از حقيقت را به خوگن ما اين ر در مسايل ملی محققيگا نظرمه ، بنمايد می

ه سف من در اين است ، که چرا يک عده افراد عقدأکجا خواھد انجاميد، ته اين کشور ب  نسل جوانۀيندآدانم  بدھد، نمی

ا چرا در چشمان مردم نھآستين ھای خود را برزده آن آ که به مخالفت مرحوم سردار محمد داوود و طرفداری اين و ئی

  .دنکن د، و حقايق را کتمان مینانداز  کشور ما خاک میۀيندآو نسل جوان 

  !رامیگھموطنان 

صاحب قای جنرال آ امريکا در يکی از مجالس خصوصی، مردم از جناب یچند سال قبل در اياالت ويرجينيا

 به چند سال حبس و زندان "ميوندوال"ھاشم  مرحوم محمد ی که در کودتائی ھواۀندان اسبق قو قوم"عبدالرزاق خان"

 پليتندان صاحب، شما که يک وقت جنرال جناب قوم «الھای را به اين عنوان طرح نمودند، ؤرديده بود سگمحکوم 

 محمدھاشم ميوندوال هيد که ما ھمرائوگکنيد و واضح نمی  ت نمیأ افغانستان بوديد چرا امروز جری اوردوگسرخ رن

 افغانستان جناب ین شخص صاحب منصب اردوآقای عبدالرزاق خان  به آندان صاحب  جواب قوم»کرديم، کودتا می

ن آکرديم که امروز باالی   برادر ما کدام کار نيک نمیسيد نعيم علوی، پسر جنرال سيد کريم خان علوی اين بود که، 

دست ه ر چيزی بگردد ديگ حال ما میغيراز خجالتی که عايد ه ھمين خاطراست اعتراف در محضرعام به افتخار کنيم ب

  .فتند گراست . ورده نمی توانيمآ

  . )رگسوار شدن يک شرم و پايان شدن شرم دي... باالی ( 
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 مرحوم ی کودتاۀرامی، دو سال قبل در ويبسايت افغان ـ جرمن انالين جناب اقای نصير مھرين دربارگان گخوانند

ن جناب عالی خالف حقيقت و واقعيت ھای آ نوشته، چون اکثر نوشته راای  چند صفحه ۀمحمدھاشم ميوندوال يک مقال

قای آ مرحوم حاجی اقبال جان جاجی وکيل ولسوالی جاجی پکتيا و ۀن مقاله که جناب مھرين در بارآبوده، بعد از خواندن 

ت تا اصل جريان ی نوشته بود،  مرا وادار ساخگرھار خالف موازين تحقيق و نويسندگيانی ننگخيرهللا منور وکيل خو

 رھا شدن ھر يک جناب محترم حاجی صاحب اقبال جان وکيل جاجی و خيرهللا منور وکيل ولسوالی ًامحبوس شدن و بعد

شکل واقعی بدون کم و کاست ه خم و پيچ افغانستان ب مندان تاريخ پره ان حقيقت وعالقگفتييانی را خدمت شما شگخو

  . عزيزتقديم نمايم

ن سر سخت ين كتاب ھا مخالفآسندگان ي گرفته شد كه أكثر نویشخاصا ین از كتابھاينصير مھر یقاآ ۀنوشته و مقال

  نامه  بین كتابھا يکی ھم کتابآ ۀمثال برجست. باشند َد خان و نظام جمھوری بوده و میوَد سردار داويمرحوم شھ

 که وی يکی از "غ عمرزی"نام،   ه بین کتاب؟ بی ارزش شخصآ ۀًأصال نويسند). ی په لومو كی جی بیداودخان د ك(

لف ؤن وقت وزارت داخله بود وعضويت مخفی حزب ديموکراتيک ؟ خلق را داشت، نويسنده و مآصاحبمنصبان پوليس 

 صاحب منصب ،ن کتاب اقای غ عمرزیآ ۀکه شخص نويسند) دخان د کی جی بی په لومو کیوداو(ن کتاب مزخرف آ

رفتاری حفيظ هللا امين بود، اين گول ؤروپ و مسگ خلق و پرچم وی سر رفتاری اعضای حزبگن شب آپوليس که در 

 ن شب باآن شب زمينه را مساعد ساخت تا حفيظ هللا در آشخص وطن فروش بی نظير غ عمرزی به حفيظ هللا امين در 

ن حکومت خلقيھا ر خلقی ھريک  فقير محمد فقير که بعدھا در زماگ دو فرد ديهن که حفيظ هللا امين در منزل خود ھمراآ

وطن يعنی غ عمرزی ه ھمکاری اين شخص خاين به حفيظ هللا امين ب. به حيث وزير داخله تقرر يافت موجود بودند

نده کودتا را به افسران خلقی در اردو صادر نمود، غ عمرزی که يکی از صاحبمنصبان پوليس وزارت داخله بود قوم

که قوتھای تانک وزارت   معلوم بود، وی در روز ھفت ثور وقتیجای زندانی شدن اعضای حزب خلق و پرچم به وی

ت رھبری حزب خلق را که جای أ کودتاچيان سوار شد و ھيیداخله را محاصره نمود جناب غ عمرزی در تانکھا

ھمکاری اين شخص پليد ه  نموده، کودتاچيان بئینھا برای وی معلوم بود به توقيف خانه واليت کابل رھنماآتوقيف 

قای غ عمرزی اين آ. ستند تا اعضای محبوس حزب خود را در تانکھا سوار نموده به راديو افغانستان انتقال دادندتوان

 در یآس ي آیآ دفتر استخبارتی جھنمی یواري بی ارزش خود را در پيشاور پاکستان در داخل چاردۀنامناول و تھمت

 خود زياد استفاده نموده، ۀن کتاب بی ارزش در نوشت  خود از ايۀر داشت، جناب نصير مھرين در مقاليپشاور تحر

نام ه ق فرھنگ بي مير محمد صدیقاآميزخود به استناد كتاب آ بھتان ۀقای نصير مھرين در نوشتن مقالآھمچنان جناب 

  . اعظمی نمودهۀافغانستان در پنج قرن اخير، نيز استفاد

لود آ غرض ۀنقدر کتاب و نوشتآذشته گمدت سی و پنج سال دانيد دراين  شما می، ان محترمگرامی و خوانندگھموطنان 

ستم يری به مخالفت اشخاص و سگاھی ديگستم و يطرفداری يک شخص و سه اھی يکی بگبه طبع و نشر رسيد، چنانچه 

ب و الی اين کته سازد، در الب می میگھا و کتابھا خواننده را دچار سردره ر نوشتند، بعضی اوقات اين نوشتگھای دي

ری محمود را گاھی ديگاھی يکی احمد را و گنظر نيستند  ستم و يک ايديالوژی باھم ھميھا حتی پيروان يک سه شتنو

 حزب ی وزراۀھای اعضای حزب ديموکراتيک خلق و يک عده ونه کتابھا و نوشتگ اين ۀشمارد مثال عمد ول میؤمس

  .باشد می نظام شاھی ۀمورين عاليرتبأ نظام جمھوری و میراخلق و پرچم، وز

ن که عواقب آ خود بدون ه دلخواۀان ما قضايای ملی و سياسی مملکت را به نحوگ يک عده نوسيندهھمچنان در اين سه دھ

 شته يا تحت قيد قلم درروپی خود نوگ شخصی فاميلی و رزو و منافعآيرد به طبق ميل، گرا در نظر بي نآخطرناک 

که درد ملت را دوا کند بيشتر  جای اينه ونه نوشته ھا بگنشان کرد که اينونه محقيقن بی خبر خاطر گورده، بايد به اينآ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که را و وطن دوست ھم وجود دارد گان مليگنديسويم که الحمدهللا نوگردد،  ولی اين را ھم بايد بگ باعث بدبختی ملت می

ونه اشخاص گد، اين ندھ  مردم میدخوره روپی بگدون احساسات شخصی، فاميلی و قضايای ملی و سياسی کشور را ب

  .ان قابل قدر و واجب االاحترام اندگو نوسيند

ن جنرال زمان شاھی يرفته، اگر سراج  يخود را از كتاب جنرال محمد نذير كبھای ن اکثر نوشته يقای نصير مھرآجناب 

اھد شد که نی وی لوی درستيز اردو افغانستان خوغ جمھوريت بعد از کريم مستۀکرد در دور و جمھوريت که فکر می

وده بود نه در  را نظر به مسلک عسکری که وی در بخش لوژستيک تحصيالت نمیَد ووَكه سردار داو وقتی. نشد

که  عوض اينه زيت الزم ندانست اين جنرال سه ستاره بي درستین جناب را به پوست لوآندانيت، مسلک محاربه و قوم

ر ياخيعنی در  ١٣۵۶زرده خاطر شد وی در سال دخان اوحساسيت موضوع را درک کند، ازمرحوم شھيد داو

دار خود بدون ه ن دوست سابقآ را نظر به خواھش ی ویدخان ھم استعفاو كرد، مرحوم شھيد داوءجمھوريت  استعفا

  .. چون و چرا قبول كرد

ومت داری خصوص بعد از شش جدی در زمان حکه  منحوس ھفت ثور بی سياسی کشور بعد از کودتاۀکه صحن زمانی

ن وقت در پيشاور پاکستان ھر که به آرديد، در گ شوروی ۀنوقت روسيآر گخوش قوتھای اشغالکارمل در افغانستان دست

ی آخصوص ه فتند مورد نوازش حکومت پاکستان بگ  میگ امان هللا خان جفنیدخان و غازوضد شھيد سردار محمد داو

اد دارم كه در دوران جھاد در يرفتند، به گ اف قرار میی و احزاب اخوانی افغانی در پشاور و ايران مورد الطآايس 

 یآ. تش آ بود با یدخان دربين مجاھدين؟ بازود سردار محمد داويپيشاور پاکستان گرفتن نام غازی امان هللا خان و شھ

دخان وغازی امان هللا خان و شھيد سردار محمد داو) حزب ، جمعيت و اتحاد( افغان ی جھادیمي و نوكران تنظیآس يآ

 ی ملی و ھم سپاه پاسداران ايران ھدفی داشت تا زعمایآس ي آیآن وقت ھم آدر . شمردند ن میيرا مانند برادران لن

ك وقت زعمای ي افغان ندانند كه ما ھم ۀنديآخصوص جوانان کشور ما بكوبند تا نسل ه افغانستان را  در اذھان مردم ب

ش ينقدر به پآن مورد  ين وقت و زمان در اآ در یآس ي آیآجھنمی  سازمان جاسوسی یحت .ميملی و وطن دوست داشت

ك ير را ي احمدشاه بابا كبین فلم داكومنترآ در یآس ي آیآاه جھنمی گدست.  را ساختندیك فلم داكومنترينھا آرفتند كه 

 خوب برای پيدا ن وقت در پشاور و ايران يک مدرکآ افغان در ین كردن زعمای مليبد گفتن و توھ. داكو وانمود كرد

 من  فقط وفقط افشا کردن ۀانه ھدف نوشتگان محترم بايد بدانند که يگخوانند، ھر صورته  نان بود، بۀکردن لقم

  . ن آدروغھای شاخدار يک عده ھموطنان است، نه توھين به اين و 

 مبالغه نموده، وی چنين مین قضيه، زياد آ افراد متھم در ۀ محمد ھاشم ميوندوال و محکمی کودتاۀنصير مھرين در بار

  :نويسد

حاجی اقبال جاجی وکيل جاجی از واليت پکتيا در کودتا محمدھاشم ميوندوال به حبس پنج سال محکوم و پنج سال  (-١

 عاری از ً شما کامالیونه ادعاگقای نصير مھرين، اينآويم، که جناب عالی گ ،  من برايش می.)را در زندان سپری کرد

  .ری نيست،گيک دروغ شاخدار، و معلومات بی بنياد چيزی ديحقيقت و بيش از 

رديده، وی بعد گيانی نيز به پنج سال حبس يا زندان محکوم گيانی پسر قومندان امين هللا خوگخيرهللا منور وکيل خو (-٢

قدير [ ی از سپری شدن چند روز در زندان به اساس رفاقت شخصی که به عبدالقدير نورستانی وزير داخله نظام جمھور

 بازھم برايش عرض می.) رديدگداشت از زندان رھا .] نوقت قوماندان ژندارم پوليس بود نه وزير داخلهآنورستانی در 

 من به جناب نصير مھرين به بسيارر شما است، گويم که اين ھم يکی از تھمت ھا و دروغھای شاخدار ديگ کنم و می

ذاريد مسايل ملی را گرا يکطرفه ب يل ملی احساسات و ارتباطات تان در مساًانمايم که لطف عجز و احترام عرض می

  ....ئیملی بررسی کنيد نه عقده 
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 نفر وانمود ساخته ، که اين ارقام ۴۴که در کودتا شريک بودند را قای نصير مھرين لست کودتا چيان ميوندوال آ -٣

نھا در آن ديده شد که آنام يک عده اشخاصی در ه کرده ئقای نصير مھرين اراآن لست که آدر . الی از اعراق نبودهخ

ن وقت و زمان نه تنھا که  پولھای بانک را  آنھا درآزمان سلطنت قرضداران پشتنی تجارتی بانک و کابل بانک بودند 

سيد کاغذ سيد ابراھيم معروف به پسرن آ ۀمثال عمد(، ندديه نکرده بودأرا ھم ت نآتحويل  نکرده بودند بلکه ټکټ پولی 

 پولی بانک ۀديه پول ټکټ يانأ تازای کابل که دولت جمھوری سينما بريکوت را در گ بريکوت دھمزنیمالک سينما

  .پشتنی تجارتی، بانک ملی و د افغانستان بانک ضبط دولت نمود

فته گنوقت که آ ميوندوال اين مقروضين بانکھا نظر به فرمان مقام رياست جمھوری یرفتاری کودتاگيک ھفته قبل از  

که  د، اشخاصین زودتر حسابھای بانکی خود را تصفيه نمايهی که مقروض دولت ھستند بايد ھر چشده بود اشخاص

نھا را آکه نتوانستند  بود، ولی کسانی) سيد کاغذ پسر ( قای آنجمله يکی ھم آتوانستند حسابھای خود را تصفيه کردند از 

نوقت آ ديروز بانکھای ۀ کابل بانک امروز عين قضيۀخته شدند، قضيتا وقتی تصفيه حسابات بانکی شان در زندان اندا

که مقروض بانکھا بودند نيز شامل لست کودتاچيان ھاشم را  ین عده اشخاصآقای مھرين نامھای آبود، ولی بدبختانه  

  . ميوندوال نموده

 ۀسرطان تا روز تصويب مسود ٢۶که بعد از روز . نويسد رديده و میگ خود مدعی ۀقای نصير مھرين در مقالآ ( -۴

نوقت حکومت و محاکم آدخان در افغانستان تمام فيصله ھای و نظام جمھوری سردار محمد داو١٣۵۵قانون اساسی سال 

 نمايم و يا ه قھقھۀکه يک خند جزاينه  بنويسم بهونه استدال چگدانم به اين  من نمی.) باشد غير قانونی بوده و می

در . کرد ونه استدالل خام و پوچ نمیگدانست ھيچ وقت اين ر میگدانم که وی نمی داند، ا می. خاموشی را اختيار کنم

يس جمھور يک کشور صالحيت اين را دارد که در حاالت بسيار ئتمام جھان اين معمول است، که ھم پادشاه و يا ھم ر

انفاذ قانون اساسی حيثيت قانون را ن فرامين تا زمان آدشوار، اضطراری و بحرانی فرامين تقنينی را توشيح نمايد و 

  . باشد  میادار

 در کشور قانون اساسی وجود نداشت ١٣۵۵ سرطان تا اخير سال ٢۶قای نصير مھرين  درست است که از تاريخ آبلی 

ن قوانين آغير از قانون اساسی نظام شاھی تمام امورات محاکم دولتی به اساس ه ولی تمام قوانين و لوايح نظام شاھی ب

 ئی بود در تمام محاکم ثالثه ازقوانين مدنی و جزاء مقام رياست جمھوری مرعی االجراۀانگظام شاھی و فرامين جدان

يم باالی  آحاال می.  ن قوانين بودآ ء ديوان حرب نيز جزۀ نظامی يا محکمۀت محکمآشد که اجرا نظام شاھی استفاده می

  .    اصل موضوع

       

  !گ وکيل حاجی اقبال جان جاجی از محبس دھمزنئیری و رھارفتاگ ۀحقيقت و واقعيت قضي

 ۀ خانۀ دروازگنيم شب بود که زنو ذاشته بود ساعت ھشت يا ھشت گ سرطان ٢۶نيم ماه از پيروزی تحول و دوًتقريبا

اده بعد ستيکه در را باز نمودم ديدم يک خانم با سه نفر مرد ا دون معطلی پيش دروازه رفتم وقتیمد من بآصدا در ه ما ب

فتند که ما از فاميل حاجی اقبال جاجی ھستيم چون من نام حاجی اقبال را گنھا خود را معرفی نموده و آاز احوال پررسی 

دانستم مردھا را به مھمانخانه و خانم حاجی صاحب اقبال جان را پيش مادرم  نھا میآاز پدرم زياد شنيده و از دوستی 

شناختند با ھم با خوشی جور پرسانی کردند و من بعد به  ال جان جاجی را میوردم، مادرم که از سابق خانم اقبآ

فت پسرم غم چای گمجرد داخل شدن در مھمانخانه پدرم ه  مھمانان نشسته بود رفتم بهنجا ھمراآمھمانخانه که پدرم در 

ده کنيد در اين اثنا مادر را امآويم که برای مھمانان چای گمھمانان را بخور، من ھم دوباره داخل خانه شدم تا به کسی ب

و داخل خانه بيايد من ھم گفت برو به پدرت بگمد و آی ديدم وی به عجله نزدم ئبسيار پريشان حال و در حالت ورخطا
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مد در آدون معطلی نزد مادرم ن بفتم که مادرم شمارا کار دارد، پدرم ھمچناگھسته آمدم و به پدرم آاق مھمانخانه تباز به ا

فت که گورده و آن پاک را خانم حاجی اقبال آفت که اين قرگمادرم يک جلد قرانکريم که نزدش بود به پدرم داد و اين اثنا 

رفت  چند بار گرا از دست مادرم  نآن شريف را ديد آکه پدرم قر  شوھرم کوشش کنيد وقتیئین در رھاآروی اين قره ب

ستمال بپيچان ، پدرم که ذار و در يک دگدار پول را در بين شان بمق فت که يکگ دوباره به مادرم داد و به مادرم هبوسيد

 بسيار تند باالی برادر پسر و داماد حاجی اقبال قھر شده  و به ۀصه بود دوباره به مھمانخانه رفت و به يک لھجغپر از 

ت دوباره سم کمکی فرو نشکه قھر پدر سازيد بعد از چند دقيقه وقتی  ما را خراب میۀفت،  که شما به اين کار خانگنھا آ

پسر حاجی صاحب اقبال جان جاجی به . نھا پرسيدآرفتاری حاجی اقبال جاجی را از گصحبت عادی شد،  پدرم جريان 

 ی کودتاۀفت که شما در قضيگمد و به حاجی صاحب آصاحبمنصبان پوليس به منزل ما از ذاشته چند تا گفت شب گپدرم 

 ۀخود برد ما کدام چارابريم وی را ديشب پوليس ب وزارت داخله میه اطر تحقيق بخه ميوندوال متھم ھستيد شما را ب

ما کمک کنيد ه ن را ديده بآمديم روی اين قرآکه حاجی صاحب دوست شما بود ما ھم پيش شما  خاطریه ر نداشتيم  بگدي

نخواھيم کرد، در اين اثنا فت که حاجی اقبال دوست خوب من بود و است ھر کمک که از دستم شود دريغ گپدرم برايش 

قای آکه  نزمان که حاجی اقبال جاجی وکيل بود، و وقتیآ ملی دوران سلطنت ی شوراۀبرادر حاجی اقبال جاجی يک مجل

ی دادن به أرفت حاجی اقبال جاجی در ضمن صحبت رگ ی اعتماد را از شورا ملی میأمحمد موسی شفيق صدراعظم ر

ن نشريه آ حاجی اقبال جاجی در ۀن بيانيآدخان به بسيار نيکی ياد کرده بود که وومحمد موسی شفيق از سردار محمد دا

فت که گ ان پدرم برايشندرفتگ نھا از پدرم خدا حافظی میآکه  وقتی.  مجله را به پدرم دادندآننھا نيز آرديده بود گنشر 

 دو یطرف صبح برای يکنھم از آروم صرف روزھای جمعه و روزھای رخصتی  دخان نمیومن ھر روز نزد داو

  .ر يا شام روز جمعه پرسان کنيدگتوانيد دي روم شما می ساعت می

 شورای ملی با خود ۀورده بود با مجلآنکريم که فاميل اقبال جان جاجی به منزل ما آروز جمعه پدرم ھمان قرصبح 

که داخل منزل سردار  ی وقت:ردمد با برادرم چنين حکايت کآخانه ه که پدرم پس ب دخان رفت، وقتیورفت و پيش داوگ

ش زرلشت و ويس پسر و خانم ويس باالی چای صبحانه در تراس خانه  خانم يک دختر خردهشدم ديدم که سردار ھمرا

که  رفته بودم وقتیگ مجله در دست هن را در دستمال پيچانده ھمراآن عظيم الشآرد ميزچای خوری نشسته من که قرگ

ورده، پدر ادامه آ مقبول را حفۀ يک تًدستم دستمال را ديد صدا کرد که خانصاحب حتمادخان به اسم ويس در وپسر داو

 پدرم عالوه کرد در اين وقت زرلشت دختر .ورديمآ بسيار خوب برايتان حفۀفتم که راستی يک تگداد که من به ويس 

نھا طبق معمول آردار نشستم  سیرف کرد من ھم پھلوامن تعه دخان بود بودخان يک چوکی را که پھلوی داووجوان داو

دخان به ودخان باالی ميز ماندم در اين اثنا داوو شورای ملی را پيش روی داوۀن کريم و مجلآ من قرندبرايم چای انداخت

به ويس پسر ) دخانوسردار داو(رفت بوسيد، وی گرا  نآنکريم را ديد آکه وی قر بازکردن دستمال شروع کرد وقتی

ال کرد که اين را ؤدخان از من سوپدرم عالوه نمود که سردار داو.  خوب و بھتر نيستحفۀاين ت از ًفت که واقعاگخود 

فته بود برايش عرض گن شب که فاميل حاجی اقبال  برايم آپدرم عالوه نمود که من تمام جريان . از کجا ھديه کردی

وردم، پدرم صحبت خود آاطر به نزد شما ھمين خه فتم که من زور اين کتاب مقدس را ندارم بگدخان وکردم و برای داو

فت  در جيب من گيد روی خود را طرف خانم خود کرد و برايش که سردار تمام صحبتم را شن را چنين ادامه داد وقتی

که  دخان وقتیون پاک را ھم پوش کن،  پدرم افزود خانم داوآن بمان و اين قرآپول نيست ھر چيزی که داری در بين قر

رد خود دخان به دختر خون ماند بعد داوآن پولھا را در قرآ پاليد  ھفت صدو چھل افغانی را يافت تمام دستکول خود را

پدرم اضافه کرد که بعد .  کالن چوبی بمانۀمن کلآ خواب من نزديک ۀن را ببر و در خانآفت که بچيم اين قرگزرلشت 
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چطور مردم وی را . کنم شناسم، کوشش می  خوب میمن حاجی اقبال جاجی را((... فتگدخان برايم واز چند دقيقه داو

  .))بازی داده

ه نام عمر، برادر و داماد حاجی اقبال جان جاجی به فتاب در حال غروب بود که پسر کالن حاجی اقبال بآ روز جمعه 

رايشان مفصل دخان داشت بومدند، پدرم تمام جريان مالقآت خود را  که با سردار محمد داوآ ما ۀخانه نام احمد شاه  ب

 يک يا ۀنھا ھفتآ خواھد يافت، ئیهللا بزودی حاجی صاحب از زندان رھاءنھا خاطر نشان ساخت که انشاآفت، پدرم به گ

 روز بود ۀرديد، يکی از روزھا که ساعت دو يا دونيم  بجگمدند در اين مدت تقريبآ سه ماه سپری  آدوبار به منزل ما می

 گرا موقعيت داشت ايستاده بودم که موتر ماشی رنآ واټ شھرگاالی سرک سالننوقت بآ خود که در ۀپيش روی خان

مد ديدم که داماد و برادر حاجی اقبال از موتر پايان شدند بعد از احوال آس بنز فاميل حاجی اقبال جان جاجی مرسد

شدم  در اين وقت متوجه فتم که بلیگ انال کردند، که خان صاحب در خانه تشريف دارد ؟ من برايشؤنھا از من سآپرسی 

ته احمدشاه  داماد س يک صاحب منصب پوليس در سيت عقبی موتر نشهی سفيد ھمراگنکه يک شخصی با ريش سفيد و ل

 گنيم بجه از زندان دھمزن و فت که قاسم جان اين حاجی صاحب اقبال جان است که امروز يکگاقبال جان برايم 

که حاجی  ف است تا حاجی صاحب را به خانه برساند، وقتیخالص شد و اين صاحب منصب پولس محبس  موظ

 ممنزله ن که من را بآاز اين صاحب منصب خواھش کرد پيش از ) اقبال(صاحب را از زندان کشيديم حاجی صاحب 

نھا به آاری نمايم من بعد از شنيدن سخنان ذگروم تا از وی تشکر و سپاس  ببريد اول من به منزل بازمحمد خان می

 شان  یمد، پدرم و حاجی اقبال جان ھر دوآفتم پدرم نيز از خانه بيرون گداخل خانه شدم به پدرجانم جريان را عجله 

دوستی مايان به فاميل . که دو برادر بعد از يک زمانی طوالنی باھم ديده باشد رفتند مثل اينگر را در اغوش گدي يک

 ھم میه ر بگدي  جا بوده ھميشه مايان در غم و خوشی يکحال مثل قديم پا بره صاحب اقبال جان جاجی تا ب حاجی

 ئیاين بود جريان محبوسيت و رھا. کند ی میگباد پيشاور زندآرسيم، در حال حاضر فاميل حاجی اقبال جان در حيات 

 .وکيل حاجی اقبال جان جاجی

. نج سال را درزندان سپری کردويد حاجی اقبال به پنج سال زندان محکوم و پگ کنم که می  مییحال اشخاصه افسوس ب 

  .فاعتبرو يا اوالابصار

 .خذ و ريفرنس دھدأھای دروغين خود مخاطر اثبات ادعاه  عرض الود را بۀيک محقق نبايد ھر کتاب و ھر نوشت

   :نويسد ل را به آب داده میگ مسعود پوھنيار باز ھم ۀ اقای نصير مھرين با استناد کتاب و نوشتـ ۵

 محمد ھاشم ميوندوال ،از طرف محکمه یيانی در کودتاگيانی وکيل ولسوالی خوگين هللا خوامندان قومخيرهللا منور پسر 

 که به عبدالقدير نورستانی داشت بعد از چند روز از حبس رھا یرديد ولی نظر به شناختگبه پنج سال حبس محکوم 

ری از حقيقت بود و بيش از يک تھمت بھتان ر ادعھای وی عاگقای نصير مھرين نيز مانند ديآ جناب یاين ادعا. رديدگ

  .ری نيستگچيزی دي

يانی تا ھفت ثوردر زندان گندان امين هللا خان خونام قومه  پدر خود بهيانی ھمراگاصآل خيرهللا منور وکيل ولسوالی خو

ين هللا ندان اممد ھاشم ميوندوال با پدر خود قوم محیر محبوسين کودتاگ بندی و محبوس بود وی مثل ديگدھمزن

خيرهللا .   يافتندئی نورمحمد تره کی و ببرک کارمل رھائیروام ثور در زمان حک ھفتیيانی يکجا در اوايل کودتاگخو

ا يعنی نھآسفانه  أرديدند به پشاور مھاجر شدند ولی متگزاد آکه از زندان  يانی زمانیگمنور و پدرش قومندان امين هللا خو

 منزل شان ۀمين  يکجا در پشاور از طرف شب توسط اشخاص نامعلوم در مھمانخانندان اخيراهللا منور و پدرش قوم

  .کشته شدند
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ورد و آبھتان شروع شده باشد دست و  تھمت ، با دروغيشر يک تحقيق که بناگيد ائان محترم قضاوت نماگشما خوانند

فقط يک چيز، دروغ، . وردآان خواھد  را به ارمغی چيزه خواھد بود وبه خواننده چهونه تحقيق چگ اين ئی نھاۀنتيج

  . دروغ و باز ھم دروغ

فتار شان بر گی و گ زندۀشوند که ھم ن عده اشخاص از دستم عصبانی میآويم گ وقتيکه حرف راست و درست می

   پايان.                               دروغ استوار است، و بس
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