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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ دسمبر ٢٦برلين ــ 
  

  
  
  

  "ارمغان زندان"کتاب برگی از 
  

  قتل ميوندوال
  

ــ کتاب " الرحيم زیعبدخان عبدالملک "الرحيم زی ــ فرزند مرحوم  بهاء المک عبدجنابم، دوست ارجمند

 ٢٢که بخش اول يادداشتهای دوران  اين کتاباعالن نشر  .فرستادبرايم  را تحفه گويا "ارمغان زندان"افشاء گر 

 ان شاء "اد ــ آزاد افغانستانافغانستان آز"پورتال ی "شهارگزا"ستون در سالۀ زندان مؤلف را در بر ميگيرد، 

تنان دارم، اولين  امیجهانلطف آن عزيز ازين در حالی که  .اهللا از حضور اشرف خواننده گذشته است و ميگذرد

 در بارۀ خود کتاب و ه وقتی سراسر کتاب را مرور کردم،البت.  استناد اين کتاب تقديم ميکنمهنوشتۀ خود را ب

  :ارزشش خواهم نوشت 
  

و از ارکان سرسپردۀ رژيم منحوس ن پرچمی مشهور ــ اي "صمد ازهر"درين شب و روز که موضوع جنايات 

بحيث فتح باب صفحه ای را ازين کتاب ممتع و  ــ باالست،، که جناياتش اظهر من الشمس ميباشد  "خلق ــ پرچم"

 "د ازهرمص" که يد خوب توجه فرما!خوانندۀ گرانقدر و دلسوز به وطن .مغتنم، از نظر خوانندۀ عزيز ميگذارانم

 مبارز ما ، که بر وطنخواهان و عناصر پاکدامن ودر حدی جسور و جری گشتهحاال  ــ نکبتبارشسابقۀ با آن ــ 

  :اما پيش از آن. تاخت و تاز را شروع کرده است

گپ  "تاريک"وقتی از . اردتالطم و آگنده از هزاران ليل و نهار ما، صفحات تاريک و درخشان بسيار دتاريخ پر

اش "ضۀ شمشيرقبه ت بدس "بر اين خاک  و مردم آزاده و هميشيست که تارتيره و زنم، مرادم روزگاران  می

ندگان  يادآوری از رشادتها و جانبازيهای بی مثال باشگويم، مراد  میحديث "درخشان"  ازچونو  .  استهرفت

و تا  و زمانی در برابر تجاوز و تهاجم و لشکرکشيهای بيگانگان قد برافراخته بکف ماست، که در هر دورسر 

  .ه اندر نيام نينداختاند، شمشير دنکرده ديار و طرد  را نروفته دشمن

متوجه فرزندان ناخلف اين خاک نيز هست، که يا در خدمت دشمن قرار گرفته اند و يا که خود " یتاريک"اين 

و خصوصًا بر وطن آزادۀ  بر اوالد . دراز کرده انداکدامان اين خاک و اوالد اين خطۀ تابندست به تطاول بر 
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 غرور"ترکيبات قصاری چون .  است معلوم"رشادتها" و "قد علم کردنها"آنانی که از تاريخ اندک شنيده اند، اين 

 واالی يادآور همين سنن... و " سالحشوری افغانی" و " افغانی و ناموسننگ"و " غيرت افغانی"و " یافغان

نها ولی درينجا مجال شگافتن آ. نهفته ميداردرا " اجتماعی"و " تاريخی"عمق المی از ع  خودست، که درما

  .تواند بود مشکل گشا ،نيست و تنها اشارتی هم

دورۀ ستمساالری و در رستۀ اول فی الفور ،  ميرودسخنخاک  روزگاران تيره و فرزندان ناخلف اين ازوقتی 

 یصفپسوند ووقتی از البته  .که تاريکترين گوشۀ تاريخ ما را ميتاباند  تداعی ميگردد؛ روزگارانی"خلق ــ پرچم"

پيش و پس  ه ادوار پر ادباريست، کاين بدان معنی ننيايد، چون از آن به مشام " ملطقيت" ميگوئيم، بوی "ترين"

 و گلوی ما را ميفشرد ی،کنوناشغال  تا "خلق ــ پرچم" خصوصًا ادواری که پس از ؛دناز نظر افت ،فاجعۀ ثوراز 

  .ما گرانی داردمردم و وطن به انحای مختلف بر 

از  سال پيش ٣١. تاريخ معاصر ما را ترسيم ميکندفاجعۀ   دسمبر است، اوج٢٧ جدی و ٦ فردا که مصادف با

 چنان رفت، که نه از ر و روزگا  خود آورد اشغالوطن ما را درامروز، دولت استعماری و امپرياليستی روس 

  ."شوروی امپرياليستی" اثر ماند و نه از حامی آن "خلق ــ پرچم"؛ نه از "تاک نشان" نشان ماند و نه از "تاک"

 ا به گورستان ر را شکسته و نامشهاجمُمردن تهاجم بر اين خطۀ پاک هميشه گران بوده، گکه ست،  اتاريخ گواه

   !!!!!! استسپرده نيستی 

  : نقل ميگردد"ارمغان زندان"کتاب  ٥٧ ــ ٥٦و اينک برگی که از صفحات 

 »  
  

  قتل ميوندوال
باری هنوز دو ماه از اين کودتای مغرضانه و خودساختۀ سردار محمد داوود خان نگذشته 

 اردو، مامورين ملکی همچنان  برجستۀوی ميوندوال را با عدۀ زيادی از افسران بود، که

  .زعمای مردم و روشنفکران بازداشت کرد

 مرحوم ميوندوال را با آن عدۀ ديگری که فوقًا تذکار ١٣٥٢ سنبلۀ سال ٢٧ روز ٨بساعت 

 عۀ جديد ها بيرون کشيده به سلولهای همان قسمت قلشد، با لباسهای خواب شان از خانه

کوته قلفی تسميه ميشد، قسمت من در آن قرار داشتم و بنام ابل که محبس دهمزنگ ک

بناًء اين نقل و انتقال .  صبح بخواب ميرفتم١١ تا ٧قاعدتًا من روزانه از ساعت . آوردند

 قبل از ظهر از اتاقی که ٩ :٣٠نفهميدم، اما وقتی که بساعت را در وهلۀ اول و وقوع آن 

بود، واقع قرار داشت و پنجرۀ آن مقابل پنجرۀ اتاق خوابم من ش متری اتاق در مسافت ش

بالنتيجه فهميدم که . موجب بيداريم از خواب شدشدت اين صدا . غلغله ای را شنيدمصدای 

 هنوز چند دقيقه ای نگذشته . استنطاق قرار داه انداتاق مزبور عداه ای کسی را زير در

اين ضربات که ! يعنی بزنيدش» !وهئ يی« :توری داده شده زبان پشتو چنين دسبود که ب

 که من ،پوليس صورت ميگرفت، با چنان شدتی زده ميشد" دنده های"بوسيلۀ باتومها 
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. را می کوبند" ذرت"تصور ميکردم در آنجا دهقانان بوسيلۀ چوبهای قوی خرمن جواری 

. می شنيدم» )مردم! داياخ( شوم ړای خدايه م«ان صدای ناله ای را باين کلمات درين مي

نين صدای ناله و  همان غلغله چ، از ميانباز وقتی که ضربه های مذکور خاموش ميشد

گويا اين عدۀ کثيری که عبارت . »)سوختم! خدايا(خدايه وسوزيدم « : شکايت بر می آمد

رئيس جديد ارکان حربيۀ قوماندانی عمومی ژاندارم و " عبدالصمد ازهر ګړنبود از ج

بيشتر " جالدان دستگاه پوليسی کابل"و عدۀ ديگری از افسران مشهور به "  روزن آپوليس

  نور احمدميوندوال و حکومتهمان در دوران حکومت ن متشکل از کسانی ميبود که ايشا

به همه حال عمل  را کسب کرده بودند،  "بی خدايان"لقب کاری اعتمادی در فن شکنجه 

 قبل از ١١:٣٠ باتوم و شوکهای برقی تا ساعت شکنجۀ ميوندوال از طريق ضربتهای

ندوال آشنا بودم، بنا برين از ناله از آنجا که من با صدای ميو. ظهر آن روز ادامه پيدا کرد

پس . اغلی ميوندوال استو فغان ناشی از شدت شکنجۀ وی درک کردم که اين فلکزده 

اما دو روز بعد از . نيدماز آن نه شکنجه ای در آنجا صورت گرفت و نه صدائی را می ش

آن روی پريشانی و دستپاچگيی که در مأمورين محبس و افسران مأمور استنطاق ديدم، 

اغلی چنانچه بعدًا فهميده شد که . درک کردم که حتمًا واقعۀ مهمی رخ داده است

  .دژخيمان داوودی جان داده است ميوندوال زير شکنجه های بيرحمانۀ

راجع به بعض (ل آن کاغذ بازپرسی را که دژخيمان داوودیوقتی که ميوندوا: گويند

ئه کردند و می خواستند رايش ارااره بدوب) اعترافات دروغين که از وی بزور گرفته بودند

به خود را نيز بر وی " ديکته شدۀ"خته و بافتۀ اتهای س اين طريق به آن اتهامات، علاز

 را نداد، بلکه همان پارچۀ شانطلوب اب مو آن زمان نه تنها به آنها جوا. ور بقبوالنندز

 در اين گبر و دار دژخيمان داوودی به . ميخواست از بين ببرددهارائه شده را پاره پاره کر

چنان ضربتهای " مرحوم ميوندوال"دستور خود داوود و زير هدايت ازهر بر وی 

گويند . ی بکشتند های چنگيزدند که بالنتيجه او را زير همان شکنجهبيرحمانه را وارد کر

يرا نخست پاره های آن را مصداق اين گفته ميباشد، زخود ه گردد، اهدکه اگر آن کاغذ مش

ی جوابی از آن گذشته سؤالهای مطول و ب. سبرداری شده استآن عک عدًا ازسرش کرده ب

که بعدًا دستگاه پوليس بعد از قتل او به نشر سپردند، نيز مصداق مطالب فوق گفته شده 

  ».اندميتو
  

 . داللت ميکند"هاشم ميوندوال" در قتل "صمد ازهر"ها دستاويز ديگر بر دست داشتن مستقيم دهسند و  اين 
و ديگر  " عذابِملک" بيکران ديگری که گردن اين تل ميوندوال در مقايسه با جناياتاما ق
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در " کاه"کم ميدارد، ح را تا قاف قيامت خميده نگه" خلق ــ پرچم" شرمسار سردستگان

    !!!!!!!!را دارد" کوه"مقابل 

را هرگز مجال  جنايتکاران ديگر و" خلق ــ پرچم"وطنپرستان است، که جنايتکاران بر 

  !!!!!!!!هندند" سربلند کردن"
  

 

  


