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 شاھد  جنايتکاريھا و شاھد شھيدان

          

                                                                              

ھرکسی . لفون، درخانه و مجالسياز راه ت. دوستان چندين دفعه دربارۀ قضيۀ ميوندوال مرحوم صحبت کرديمبا  درين وقت ھا  

درزلمی کوت ھرات . خواھش دوست محترمی درين باره چند موضوع را ياد دھانی کرده مينويسمه من ب. قصۀ خود را داشت

چيزی را که در اول ديديم خوشی زياد . پخش گرديد، ھر کس آھسته آھسته تبصره ميکردوقتی که خبرکودتا . ايفای وظيفه ميکردم

  .  پرچمی بود که ھمه او را می شناختند ازاندازۀ يک خورد ضابط

 در وقت خدا  کابل بود که گفتنده ندان امنيه واليت بدم حاضر نبودم ، قصۀ پس رفتن قوم خاطرۀ ديگر را که شنيدم وشخص خو 

. نام قاتل ميوندوال يا د می کردنده ندان گرفته شود، از او بيار وقت ھا به جای اينکه نام قومبس.  ده نفر جمع نشده بودحافظی اش

ولی در وقت . دوستان می گفتند که با گردن شکسته مثل اينکه خودش فھميده بود که در باره اش چه می گويند، از ھرات رفت

دخان شنيد که مرحوم وقصۀ آن وقت صاحب منصبھا اين بود که وقتی مرحوم داو. تآمدن به ھرات غرور وتکبر زيادی داش

مثل اينکه می فھميد که او را آزار داده وکشته اند ولی آبروی خود را ديد که موضوع قسم . ميوندوال فوت کرده در فکر رفت

  .ند نداشتیبه اين دليل که پرچمی ھا قدرت کم. يا اينکه می ترسيد .  شود پخشديگری

 ٢۶دفعتا بعد از . يک معلم پرچمی زندگی داشت  کرايه داده بوديم،  آنرابه١٣۵۵ در کابل در نزديکی ھای خانۀ ما که تا سال 

درھرات ودر ديگر واليات . کلی از آنھا بوده اصال وزارت داخله ب.  کابل مقررشده بودیحيث رئيس تفتيش شارواله سرطان ب

البته يک . در قطعات تانک و گارد جمھوری زياد رخنه کرده بودند .الی ھا ھمکاری داشتنداعضای ملکی شان ھم ھمراه ولسو

مگر اينکه حاال اشخاصی ازآن انکار کنند، مثل ده ھا انکار . مدت پرچمی ھا قدرت داشتند که کم کم قدرت شان جمع شد

عالوه . غلط محض می باشد. می گويد حزبی نبودماينکه .  گارد بسيار خنده دارمی باشدء جان يا ضياءمگر انکارضيا. ديگراست

غير حزبی بعد از باخبر شدن مشکالت مردم افغانستان، باخبربودن  حيث يک حزبی شھرت داشت،ه  جان بءبر اينکه ضيا

چه درقطعات اردو وچه خارج اردو افراد زيادی بودند که . کار حزب و روسھا رادفاع نمی کند ازوحشت قوای روسی،

 جان گارد به ءحاال ضيا. حتی شديدا مخالف ھم بودند. مگر در دل حزبی نبودند. ه شدند ھمراه حزب سر بجنبانندمجبورساخت

دخان بود، آرام وعوض اينکه ازمعلومات خود نوشته کند و روح قبله گاه صاحب مرحوم خود را که دوست وفادار مرحوم داو

. شاھد شدن اينھا بسيار خنده داراست. رفته به نفع يک دولت ظالم و زيردست ماسکو وجنرال ھای روسی شاھد شده است بسازد،
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اضافه  .برای خود شان شھادت ميدھند رئيس ھا وآمرين خدمات اطالعات دولتی يا خاد،. يکی برای ديگرخود شھادت ميدھند

ازاعضای فاميل، . می گويند دروغ است. يس ھا و آمرين خاد چه می گويندرئ. ترازدومليون آدم در افغانستان کشته شده اند

آمرين ورئيسھای خاد . د شان کم نيستست دولت وخاد به تکليف بود، تعدا خويشاوندان ھر فاميل تعدادی که از د ھمسايه ھا

به . به رضای خود ھجر ت کردند. دتصميم گرفته اند که برای قاتالن وتالشيگران شھادت بدھند که مردم به رضای خود قتل شدن

  . رضای خود به محبس ھا و به پلچرخی رفتند

 گرچه مردم از دولت آقای حامد کرزی دل خوش ندارند، مگرچند سال پيش درمجلس مشرانوجرگه صحبت بسيارخوبی بود که   

به نظر من چون يک . ساخته شود ه اند، ما شھيد شد ی که تعداد زياد وطنداران بيگناهئرج يادگار درپليگون پلچرخی يا جايک ب

مجبور ساختن به عسکری جبری حصه داشتند، ھيچ  حزب،ه مجبورساختن به عضو شدن ب  که در قتل وتالشی خانه ھا،یتعداد

خود را  وشاھدان جنايت کاری ھا کار خوبتر اين است که فاميل ھا حاضر نبوده ونمی باشند که از جرم وجنايت خود گپ بزنند،

لمان يا شوروی نوشته ميکند که آدم ااينکه يک جنايت کارحزبی، به رفيق حزبی و رفيق دوران تحصيل خود در . پبش ببرندشان 

افراد . سنگ وچوب شھرھا و قريه ھا، سرحدات افغانستان آن را قبول ندارد. عادل بود ، مطمينا که خودشان ھم قبول ندارند

نميکنند ويا شھادت به دروغ نميدھند، اين قدر وجدان دارند که در وقت صحبت واشخاصی حاضر وزنده ھستند که اگرنوشته 

به نظرمن ودوستانی که چندين دفعه . زمان حکومت شان ياخاموش ميمانند ويا اگرازحق نگذريم، ميگويند که کارھای بد شده است

.  داخل شوند وبگويند که ما عادل بوديمجنايتکاران فيصله کرده اند که درچشم مردم دربارۀ اين موضوعات صحبت کرده ايم،

متباقی انسان ھای با  شکنجه دادن را اصال درحق مرحوم خان محمد مرستيال،. مگرمردم افغانستان گپ شان را قبول نمی کنند

. ردبرايشان نتيجه مثبت ندا حاال ھرقدرھم کوشش کنند،. ضد مرحوم ميوندوال شروع کردنده ديانت که درفکر کودتا نبودند وب

کسی که صمد ازھر را صمد اظھر نوشته کرده، اگرصمد ازھرنوشته کند، بيگناھی ده ھا شخصيت محترم نظامی وغير نظامی 

 . ھمينطور خون ناحق دست از دامان قاتل دور نميکند. خدشه دار نميشود

 

 

 

   

  

  
 


