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 مرحوم احمد ظاهر ارزیابی مدارک و دالیل علت مرگ 

 بلبل موسیقی افغانستان

 

 

 

ور محمد بارور در بارۀ مطالب جمع آوری شده و تحقیق شده پیرامون علت مرگ مرحوم  " احمد ظاهر" ناینجانب 

 را ارائه میکنم: ، ذیالً ارزیابی خودستارۀ تابناک موسیقی افغانستان

الذکر تقریباً تمام مواد موسی را که اخیراً نشر نموده اند مطالعه کردم، در مضمون اخیر ؤدمقالۀ مفصل جناب محمد دا

 الزم است، گرد آوری شده است. ه ونگی علت مرگ احمد ظاهر موجود بودو عناصری که جهت تثبیت چگو

 هاو موجودیت آنقوقی مواد، عناصر و مدارک مقبولیت حقیت و درجۀ نیاز به تذکر است که بدون اهمیت، اعتبار، مؤث

تمام انواع عناصر گنجانیده شده اند، که  در یک قضیه نمی توان هویت رویداد را تثبیت نمود، در مقالۀ جناب موسی

یانات بمعلومات مکملۀ مؤید مدارک و  منطقی قابل قبول شهود عینی وگرفته تا بیانات معقول و  از مدارک ثقه در آنها

وش ، خات ناصحیح میان مردم و استنباطات بدبینانهشهود عینی، تا افواهات محصول انتشار معلوم

   می توان مالحظه نمود. نیز را سیاه سیاستالت یتمابعضاً  بینانه و

همسان و برابر نیستند؛ اگر  ،تبی گمان اهمیت و درجۀ قوت اثباتی این همه مدارک، دالیل، معلومات و استنباطا

 از و واقعیت خود را می یابد، ورنه واقعه در انبوهیبیشتر داشته باشند، رویداد هویت مدارک و دالیل قوی وزنۀ 

 فانتیزی ها دست و پا زده و مغروق می ماند.  های غیر واقعی وافواهات، استنباطات و سناریو

کرده بود و وسایل و در گام نخست حقایق موضوع از این قرار می باشد که: موتر حامل احمد ظاهر به شدت تصادم 

ه ک "تصادم" بوده ینهم در ید این واقعیت را بدست میدهد کهیآئینۀ عقب نما( و تصادم شدید کامالً تأملحاقت موتر)

 احمد ظاهر جان خود را از دست داده است.

مرحوم آصف ظاهر( در روز حادثه به چهاریکار و تسلیم شدن میت احمد ) و برادر متوفی مد ظاهرمواصلت پدر اح

ردیده گکمونیست ها نگه داری و متوقف ن در طب عدلی و یا نزدندۀ این حقیقت است که جسد متوفی ظاهر، تثبیت کن

  بوده است.
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ید این واقعیت است که جسد از سوی یخود تأاحمد ظاهر در منزل شان،  از موجودیت جسد شعریاجناب  چشم دید

 گردیده بوده است.وقت متوقف و نگه داری ناستخباراتی  مراجع طبی، پولیسی و

بی اعتنایی و عدم توجه مراجع نامبرده به حادثۀ ترافیکی احمد ظاهر خود نمایانگر دست نداشتن آنها در مرگ تصادفی 

 .احمد ظاهر می باشد

اند  بودهذینفع نهمراء بودند، در کشتن احمد ظاهر قطعا  موتر در گران که با او در وقت واقعهید "پاچا" و محبوب هللا

 ؟ چنین منطقی اصالً مورد ندارد.و باز اگر چنین قصدی می داشتند، آیا خود در هنگام واقعه در کنار او می بودند...

ثۀ ترافیکی بوده است، اشخاص و افراد شهادت شاهدان عینی هم مؤید این حقیقت است که احمد ظاهر مصدوم حاد

معلومات دادند که تصادم شدید موتر رخ داده و سه نفر زخمی شده اند  باشندۀ محل واقعه که برای فامیل احمد ظاهر

 چهاریکار انتقال داده شده است "  خص سوم خیلی وخیم بوده که به شفاخانۀکه "حالت ش

می باشد، از اعتبار بلندی " که جز اشخاص مصدوم حادثۀ ترافیکی از همه مهمتر شهادت خود محبوب هللا "پاچا

ار است، شهادت محبوب هللا با جریان واقعه، شهادت شاهدان دیگر و سایر ابعاد حادثه مطابقت منطقی دارد. برخورد

د ییتأ، این شهادت او با موصوف که دریور موتر حامل بوده است و واقعه را "حادثۀ ترافیکی" تثبیت کرده است

و  ت مرحوم آصف ظاهر مطابقتدید شهایداکتر ظاهر و تأفهم مسلکی پدر احمد ظاهر، مرحوم  شاهدان محل واقعه،

 .از میت احمد ظاهر مطابقت دارد اشعریشهادت جناب 

میت اه، برای تثبیت حقیقت واقعه متکی استمطالب فوق که بر مدارک زنده، وضعیت واقعه و شهادت شهود عینی 

 .میباشد جه و مؤثق را دارااولی، مؤ

ً احساسات، حب و بغض  بیانات، معلومات، استنباطات، افواهات و ، با رویداد که در موضوع ابراز گردیدهبعضا

مدتی که جسد احمد ظاهر تا منزل پدری او  ، شهادت شهود عینی وک زنده از تثبیت "واقعۀ ترافیکی"واقعه، مدار

 .موافقت و مطابقت را نشان نمی دهد ،میرسد، و سایر جوانب واقعه

ه مدعی است ک نام محترم "ثبات"ه شخصی ب که در تذکرات جدید محترم موسی مالحظه می شود اینکهای نکتۀ تازه 

احمد ظاهر توسط کمونیست ها به قتل رسیده است و برای ادعای خود مدرک و دلیل محکمی ارائه نمی کند، تذکرات 

الی ساعت  9ی مشبوع است مثالً وقت قیود شبگردی دوران پرچم و خلق را از ساعت های جد موصوف از نادرستی

، در اینجا صبح بوده است 6شب الی ساعت  10 ساعت حالیکه واقعیت این قیود شبگردی از معلومات میدهد درصبح  4

ست، معلوماتی که داده ا صحت سایر اساس درجۀ دقت و شاهد و مؤثقیت آن بر شد که معلومات هر الزم است متذکر

 مود.ن توان بر سایر معلومات موصوف اطمینان، نمیاطالعات او ناصحیح و غلط باشندشود، حال اگر بخشی تثبیت می

 د که احمد ظاهر به قتل رسیده، اما مدعی بود که ظاهر مرحوم "زنکه باز...!!" نبود، نمی خواست مستدل کموصوف 

، "زنکه باز" بار معنایی خیلی ثبات سطح عقالنیت موصوف را خوب مبین استکاربرد این اصطالح توسط آقای 

زشتی دارد، در میان مردم زنکه باز به شخصی اطالق می شود، که با حقارت زیاد توقع زشت "رابطه" با زنان را 

 .رد استدارد و در گام نخست اگر پول داشته باشد، از مصرف موذیانۀ پول هم دریغ نمی کند، او یک روسپی م

درست است که احمد دادن چنین صفات به احمد ظاهر اگر کمی هم وفق داشته باشد اقالً ظالمانه و اهانت آمیز است، 

ظاهر به معنی دقیق کلمه زنکه باز نبود، اما شخص جذاب، هنرمند محبوب القلوب اناث زمان خود بود و شهرت، 

دوشیزگان و زنان وقت به مرد خواستنی و رویایی مبدل  جذابیت، هنر و شخصیت او، وی را در میان عده ای از
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کرده بود، چنین موقعیتی احمد ظاهر را به توجه به "عاشق پیشگی" و "دست و دل بازی" تشویق و ترغیب کرد، در  

نیز رویه های مملو  وعلیه احمد ظاهر بوده  ی خانمی برمراجع رسمی وقت مبنی بر ادعا اثبات این واقعیت اسنادی در

بُعد های بوده است، گرچه این این موضوع چیز ویای آن است که درظن خانم ظاهر بر شوهرش هم گ ؤیس از شک و

اقعه را شخصیت احمد ظاهر بر چگونگی علت مرگ او کدام سوالی را پاسخ نمی گوید اما بخش پنهان و"محرم" و

 به آن نه پرداخته است.  –افرادی به خاطر رعایت حفظ حیثیت و حریم خصوصی  - احتواء میکند که هیچ کسی

ل و سخت فامیل وتذکرات بیوۀ احمد ظاهر طوری که در یادداشت قبلی ام توضیح کرده بودم، بیان یک همسر مسؤ

" قصه پردازی" برای مواظبت از شوهرش بوده است، بیانات او ینکه مشروع و قاعده مند است امااگرا است که با 

نیت و ارادۀ قتل احمد ظاهر را نداشته  ،یعنی محبوب هللا پاچا به هیچ صورت، مقصدکه هرگز واقعیت نداشته است، 

 خودود پنهان کرده باشد، ادعای خانم است، حتی احمد ظاهر به خاطر اینکه ارتباط خود با محبوب هللا را نزد خانم خ

د کرده است، اما رابطۀ خود با محبوب ییتأ داشته" اینکه "محبوب هللا واقعاً ارادۀ کشتن او)احمد ظاهر( را ررا مبنی ب

 است و هر خانم شریفیاحمد ظاهر با اینکه قابل احترام هللا را هیچ وقتی قطع نه کرده بوده است، بناًء بیانات خانم 

چنین موقف گیری را میکند ولی دلیلی بر چگونگی مرگ احمد ظاهر شده نمی تواند و بیانات شان آگنده از حس 

. احمد ظاهر به "محرم راز" خود محبوب هللا اعتماد کامل داشت و بر بیناد واقعیت رجحان ندارد"حب" است که بر 

     همین اعتماد بود که در "میله رفتن ها" با او می بود.

حین مرگ احمد ظاهر در افغانستان نبوده است و بیانات او محصول افواهات  ظاهره ظاهر(  محترمه خواهر متوفا ) 

 است که در محیط خوشبین ها و بدبین ها طرح و زبان به زبان دهن به دهن شده بوده اند. و استنباطاتی

معلومات و بیانات موقف و جایگاهی نبوده اند و یا  متباقی اشخاص محترمی که در زمینه ابراز نظر نموده اند، در

ا ی تصادم ترافیکی" را تضعیف و"مرگ احمد ظاهر به اثر  قوت اثباتی مدارکان حاوی نکات و حقایقی نبوده که ش

 منسوخ نماید.

 .بناًء قوت مدارک، دالیل و شواهد مبنی بر "رویداد ترافیکی علت مرگ احمد ظاهر" به جای خود باقی می ماند

 پایان
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