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 اعتبار اسناد در چیست؟
 

وقایع، رویداد های یک دور  برای من تحلیل، ارزیابی وروایت نقل قول یک شاهد عینی هموطنم که با آگاهی و دانایی

مشخص تأریخی را با کمال صداقت و امانت داری بدون بهره برداری از اعتماد مردم و شهرت خود ارائه می نماید به 

یکا، سفرای امر« اسناد»مراتب صائب تر، معتبر تر، با ارزشتر و بیشتر قابل احترام است نسبت به صد ها راپور 

طور موقوته مطابق ه . که به دول متحابۀ خود ب . ستان.انگلیس، جرمنی، ایران و پاک

تند می فرسپیرامون احوال سیاسی ممالک میزبان می نویسند و ایجابات الیحۀ وظائف 

و در این راپورها مخصوصاً در کشورهای کم انکشاف یافتۀ میزبان بنا بر نبود 

ی معتبر اطالعات مؤسسات تحقیقاتی اطالعاتی، سازمان های دفاع حقوق مدنی و منابع

بیشتر به روایات دوستان شخصی سفیر و یا گماشتگان استخباراتی همان کشور )راپور 

 دهنده( و یا به افواهات سرچوک تمسک ورزیده می شود. 

چنان چه  محترم داکتر سید خلیل هللا هاشمیان شخصیت محترم، محاسن سفید، فاضل که در این سن و سال و موقف هیچ 

هار مطالب غیر واقعی ندارند صرف با احساس مسؤولیت نه مجبوریت در موضوع مورد بحث شخصیت مکلفیت به اظ

شهید محمد هاشم میوندوال بی مدعا و بیطرفانه روشنی انداختند. شخصیتی که کم و بیش از سی سال در نشریۀ پر 

وده اند، اظهار نظر شان نزد من قابل خوانندۀ آئینۀ افغانستان خود به صد ها نوشته و به هزاران را خوانده و نشر نم

 اعتبار، احترام و اعتماد است.  هاشمیان گردن خود را در این سن و سال در برابر خدا و هموطنان خود بسته نمی سازد.

 از زبان مرحوم نعیم خان نوشت که )در یک مجلس فاتحه( ماشین کلۀ اغالله ام کار نمی کند.چندی قبل 

محترم آقای رهیاب رحیمی نویسندۀ توانا و زیبا نویس به حکم مسؤولیت خاطرات و برداشت خود را با شهامت  همچنان

 و جرئت از شخصیت میوندوال صاحب نوشتند.

در جریان نوشتن این مضمون با یکی از دیپلومات های سابقه دار وزارت خارجه )محترم انور نیکو( تلفونی تماس 

 خود را از زمان سفیر بودن شهید میوندوال در پاکستان برایم بیان نمودند. گرفتم. ایشان دو خاطرۀ

 1۹۶3یکی در محفل شانداری که به مناسبت صدمین سالگرد بندر کراچی از طرف حکومت وقت پاکستان در سال 

ل به حیث سفیر افغانستان در این محف منعقد گردیده بود و در آن نمایندگان دول مختلف اشتراک داشتند. شهید میوندوال

مشکالت اقتصادی ممالک  از مملکت خود نمایندگی نمود و طی بیانیۀ به زبان انگلیسی از مصوبات ملل متحد در مورد
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همجوار و فراهم آوری تسهیالت  لکاحق استفادۀ ممالک محاط به خشکه از بندر بحری مم بدون داشتن راه بحری و

 صحبت بسیار گیرنده نمود. برای نمایندگان هر کشور گالسی آبی تهیه شده بود که در ختم بیانیه توسط ممالک بندر واال

آب آن را به بحر بریزند. میوندوال صاحب این کار را نکرد، خبرنگار خارجی از ایشان پرسید که شما ریختن آب را به 

آب دریای بزرگ ما؛ »خیر فراموش نکردم،  بحر در ختم بیانیۀ تان فراموش کردید، میوندوال صاحب به جواب گفت

 «.دریای کابل؛ در این بحر می ریزد، ریختن گالس آب از طرف نمایندۀ افغانستان حائز اهمیت نیست

مربوط خاک افغانستان توسط عساکر پاکستانی بود. شهید  «چرګی غونډي»موضوع دومی اشغال یک بلندی به نام 

فوراً وقت مالقات خواسته و احتجاج حکومت خود را به وزیر  ټوولفقار علی بومیوندوال  از وزیر خارجۀ پاکستان ذ

میوندوال «.  نمی دانم این بلندی های بی اهمیت برای افغانستان چه تخم طالیی می دهد»گفت:  ټوخارجه سپرد، بو

آن به بهای خون هر وجب این خاک برای افغانستان ارزش باالتر از الماس داشته و آزادی »صاحب به جواب گفت: 

 «افغان بدست آمده

حاال عزت نفس، آزادگی و وطن پرستی شهید میوندوال را در این گفته ها و روایات دید؟ و یا یک راپور بی بنیاد، بی 

 سازی افواهات را؟« ذهنیت»اساس و متکی بر 

در اصول مخالفت نکرده و آن « اسناد!؟»به نشر و پخش این راپور ها  من از بدو ابتکار محترم آقای احمد فواد ارسال

را کار در خور ستایش دانسته ام، اما توقع من از اهل خبره در قبال این نوع راپورها آن بوده که با ارزیابی بی طرفانه 

 نمایند.و عالمانه و آفاقی محتویات هر کدام را از لحاظ اهمیت سیاسی و واقع بینی َسره و َخشره 

از مطالعۀ نظریات اخیر بعضی ها چنین بر می آید که اندکترین توجه به محتویات راپور سی. آی. ای. و دلیل سیاه کردن 

سطر های آن نشده.  و صرف یک سطر آنرا پشتوانۀ اتهامات بی اساس خود مطابق میل خاص خود یافته و بر آن تکیه 

 زده اند.

و وی در اینکار با دولت  ضد کودتا شامل بود، در اجرای آن عجله کرده است، یک کودتای پالنکه میوندوال در »

  .«پاکستان شریک بوده است

این سطر اخیر بهترین دستاویزی برای آنهایی بوده که سخت در تالش چسپاندن گل خشک به دیوار منطق خود و فهم، 

 اند.دانش، آگاهی و قضاوت سالم هموطنان واقع بین و حق پرست بوده 

از خود نپرسیدند که منبع و مآخذ این ادعای سی. آی. ای. کدام است به بنیاد کدام سند؟؟  در حالی که سی. آی. ای. اسم 

اشخاص و منابع خود را با رنگ سیاه پوشانیده. معاندین علنی میوندوال را به اصطالح خدا داد و نعره بر آوردند که این 

. آی. ای.  و از آن برای کوبیدن و شخصیت کشی میوندوال به حیث دستاویز، است سند از مقام مقدس و متبرک سی

 سوء استفاده نمودند. 

ه کاگر موضوع حب و بغض شخصی و نفوذ روابط خانوادگی در بین می بود، به تمسک به نظریات بعضی نویسندگان 

قد اعتبار خوانده و به آثار بیرونی ها اعتبار بیشتر ارزیابی و قضاوت های افغان ها را بنا بر دالئل خود تراشیده فا
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بخشیدند، در این صورت و متکی به چنین استدالل غیر مقنع کسانی که متهم به خصومت به داوود خان می شوند می 

ویسندگی ن توانستند پراگراف اول منتشرۀ را پور سی. آی. ای. را سند با اعتبار پنداشته و آن را تائید می نمودند، اما اخالق

و وجدان بیدار و احساس مسؤولیت برای شان اجازه نمی دهد که در راه غلط قدم گذاشته و یک دروغ و ادعای غلط را 

مصداق سخن قرار دهند. و به صراحت نظر به قرائن، شواهد و اسناد گفته می شود که ناخن های شهید میوندوال کشیده 

اشته و در لت و کوب شهید خان محمد خان شخص محمد داوود خان نشده، در شکنجه اش غوث الدین فائق نقش ند

 حضور نداشته.

برای مقاصد شخصی و اهداف خاص و ثبوت اتهامات به هر خس و خاشاکی دست انداختن و برای برائت کسی تالش 

ک الملبه قلم شخص عبد« ارمغان زندان»مذبوحانه کردن نشانۀ دانشوری  و فضیلت نیست، چنان چه با نشر کتاب 

 عبدالرحیم زی چنین تالش ها بی نتیجه ماند ولی نابخردان اکتفاء نکرده به شخصیت آن مرحوم تاخت و تاز نمودند.

همچنان تا حال جواب مقنعی برای سؤالم پیرامون نشر کسیت اعترافات متهمین مظلوم قضیۀ اتهام کودتای شهید میوندوال 

میان حقوق بشر و احترام به آزادی های طبیعی افراد متأسفانه تا حال به نیافتم. زندگی در کشورهای دیموکراتیک و حا

بعضی ها فهم تشخیص یک پدیدۀ ظلم و ستم و استبداد را از یک سند واقعی تحت شرائط دیموکراتیک عنایت نکرده. از 

رم یک کسیت ننگین و ش انسان متفکر، دانا و آگاه امروزی چنین توقع نمی رفت که از زباله دان یک دور ظلم و استبداد

آور را دستیاب نموده )به بسیار زحمت( با نشر آن بر زخم های هزاران خانواده نمک پاشیده شود. به استثنی چند تن 

معدود سنگ در سینه کوبان داوود خان یا جمهوریت همه می دانند که این اعترافات تحت چه شرائطی و توسط کدام 

 میل جبر، شکنجه و تعذیب جسمانی و روانی متهمین کهن سال و مظلوم گرفته شده.جالدان خون آشام و دد منش با تع

 عجب تر از همه که گفته می شود که این کسیت در رادیو نشر شده.

فیصد کارکنانش اعضای حزب خلق و پرچم بودند. رادیوی نظامی که بیشترین  ۸0کدام رادیو؟ همان رادیویی که بیش از 

رهبر بوده است که مخالفین متنفذ سیاسی خود را با طرح دسائس « رفقای قهرمان»و « گرمرفقای خون »قدرت بدست 

 دانه دانه از بین برده اند.

اگر نشر این کسیت به روی حسن نیت و هوا خواهی نظام صورت گرفته باشد، غافل از این که نا آگاهانه چهرۀ ظلم، 

ه و طشت رسوایی نظام را از لبۀ بام پائین انداخته و دامنش را در استبداد، خودکامی و مطلق العنانی را آشکار گردانید

 سرش بلند نموده. 

رادیو ها، تلویزیون ها و رسانه های جمعی که وسیلۀ پروپاگند و دروغ پراگنی های بالک کمونستی و رژیم نازی آلمان 

 کانادا و اروپا و آسترالیا نه تنها مبین بوده و اعتبار بخشیدن به آنها توسط انسان بیدار قرن بیست و یک  در امریکا،

 کتمان واقعیت است بلکه گناه بزرگ است در برابر حقوق آدمیت.

 

 پایان
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