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 16/01/2016         سلطان جان کلیوال 

   

 حقوقی مجازاِت  اهی به جنبۀگن

 متهمین کودتای میوندوال

 بخش اول

بیست و شش سرطان ساِل پنجاه و دو نظام شاهی وقت توسط یکی از شناخته ترین منسوبین خانوادۀ شاهی  تأریخبه 

ردید، مژدۀ این تحول گجای آن استقرار نظام جمهوری اعالم به ون و گو صدراعظم اسبق یعنی محمد داؤد خان سرن

 د.ردیگتوسط شخص داؤد خان از طریق امواج رادیو افغانستان در ساعات اولیۀ همان روز، به مردم افغانستان ابالغ 

تحول  ینرامی داشت اگخاطر به مردم به امید آیندۀ بهتر و به اُمید تحول بنیادین به استقبال این تحول شتافتند و 

، البته این اُردو بود که با انی خویشرا ازین نظام اعالم داشتردهائی های را تشکیل دادند، اُردوی ملی نیز پشتیبگ

ردید. اساسات اولیۀ نظام جمهوری از سوی کافۀ ملت با خوشی گعملیات بدون خونریزی باعث پیروزی این تحول 

 شوده شد.گی تأریخزیاد پذیرفته و یک فصل تازۀ 

بنی بر ردید مگامه های ایجاد گدر بین مردم هنبا تشکیل و معرفی کابینۀ جدید،  بعد از سپری شدن یک و نیم هفته و

ردید گردد زیرا در بین اعضای کابینه اشخاصی مشاهده گمی تعیینری گاینکه سرنوشت این نظام از طرف اشخاِص دی

از قبیل حسن شرق منحیث معاون صدارت، فیض محمد منحیث  د،که با شوروی وخت پیوند فکری نزدیک داشتن

ل منحیث گعامه، عبدالحمید محتاط منحیث وزیر مخابرات، پاچا وزیر داخله، غوث الدین فائق منحیث وزیر فوائد

وزیر قبائل، غالم جیالنی منحیث وزیر زراعت،  قدیر نورستانی منحیث قومندان عمومی پولیس و ژاندارم، عبدالصمد 

مردم درت مرکزی نظام را بدست گرفتند، ر منحیث آمر جنائی، محمد خان جاللر منحیث وزیر تجارت و غیره قاظه

د که در بعضی مناطق ران و مشوش شدند، سه ماه از برپائی نظام جمهوری سپری نشده بوگبا دیدن این چهره ها ن

لسوالی راغ والیت ووالیت پروان،  در لسوالی پنجشیر در ورهار،  گلسوالی نتی کوت والیت ننوکشور منجمله 

ر قیام های مسلحانه توأم با خونریزی به وقوع پیوست،  در عقب گبدخشان، مرکز والیت لغمان )مهترالم( و جاهای دی

این نا آرامی ها نهضت جوانان مسلمان که بعداً به دو شاخۀ حزب اسالمی و جمیعت اسالمی منشعب شدند، قرار 

ان آن زندانی و بعضی با فرار در دامن پاکستان پناهنده گکوب این قیام ها بعضی از قیام کنندداشتند، در نتیجۀ سر

 شدند که در حوادث بعدی در تخریب کشور ما از سوی پاکستان استعمال شدند.
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 4از 2

یری مرحوم میوندوال را به اتهام گردید که رادیوی دولتی خبر دستگرانی های مردم زماِن افزوده گبر تشویش و ن

نجام کودتا، پخش نمود. آقای عبدالغفار فراهی در کتاب خود ) افغانستان در ایام جهموریت و دیموکراسی( در صفحۀ ا

م رادیو کابل خبر 1۹۷۳سپتمبر  22 تأریخبه مینویسد که" دو ماه و هفت روز بعد از اعالم جمهوریت  2۳۶-2۳۸

رش به جرم کودتاه که به همکاری یک گهمدستان دی شمول چند نفربه داد که صدراعظم اسبق محمد هاشم میوندوال 

ل، یر شدند، محمد هاشم میوندواگردیدند. اشخاص ذیل به ظن کودتاه دستگیر گانه انجام می پذیرفت، دستگکشور بی

خان محمد خان والی سابق،  جنرال عبدالرزاق خان قوماندان سابق قوای هوائی، سید امیر افسر قوای هوائی، جنرال 

روال شیر افضل افریدی، گروال کوهات خان، دگروال زرغون شاه، دگعبدالجبار ملکیار، جنرال عبدالسالم ملکیار، د

ار، رهگوال شیر افضل مومند، محمد عارف شینواری، چندین اعضای پارلمان منجمله ّللاه نظر وکیل کوچی های ننگد

، سیف الرحمن وکیل نازیان و سایر افراد به ل مومن درهد، سعدّللاه کمالی وکیحاجی فقیر محمد وکیل شهر جالل آبا

ه جهت عرض تبریکی عید به منزل گلسی جرواین وکالی مشمول این اتهام و زندانی شدند، تعداد مجموعی پنجاه نفر 

 ذاشتند که در عملیاتگخان محمد خان رفته بودند،  چون موصوف خانه نبود کارت های تبریکی خویشرا در منزل وی 

 دست آمدند که سند ثبوت جرم آنها پنداشته شد."به شی این کارت ها در خانۀ خان محمد خان تال

فت که من به گمن به خان محمد خان ز قول کبیر سراج نقل می کند که "ا 2۳۷آقای فراهی در همین کتاب در صفحۀ 

یر اطالعات و کلتور عبدالرحیم وزم" همچنین آقای فراهی می نویسد "د خان به وزارت دفاع رفته بودؤامر محمد دا

ی خان محمد خان ارسال شده مبنی بر اینکه از ذخیرۀ امضاءفت که به شفاخانۀ علی آباد یک مکتوب به گنوین به من 

من در سفارت افغانستان در اسالم آباد بودم که " :". فراهی می نویسدن اجازۀ وزارت دفاع استفاده نشودخون باید بدو

ه ، من روز بعدش بم میوندوال در زندان خودکشی کردهبیستم اکتوبر رادیو کابل اعالن نمود که محمد هاش تأریخبه 

دنش رگمیوندوال در حالیکه نیکتائی در  میت، عکِس وحید عبدّللاه معین وزارت خارجه کابل رسیدم و روی میز کار

 رفته بود". آقای فراهیگمیز وحید عبدّللاه قرار  بود، مشاهده کردم، و این عکس جهت نشان دادن به سفرای خارجی بر

کرد که میوندوال خود کشی کرده باشد". نامبرده همچنین  میچکس در افغانستان این را قبول نهی" :اضافه می کند که

میوندوال به هدایت داؤد خان جهت مالقات  گمن یک روز پیش از مر" :از قول غوث الدین فائق نقل می کند

میوندوال در آن روز پیراهن و تنبان بر تن به آنجا رفتم، داخله به محل تحقیق وی در وزارت  با میوندوال

ردید که میوندوال با نیکتائی خود خودُکشی کرده و بعداً معلوم شد که میوندوال بر اثر لت گداشت ولی اعالن 

 و کوب شدید جان باخته".

می نویسد که صمد اظهر  100- ۹5غوث الدین فائق در کتاب خود در صفحۀ " :آقای فراهی اضافه می کند که

 قاتل میوندوال می باشد".

 .سند راپور سی" :زیر عنوانآنالین ر پورتال افغان جرمن اول نوامبر سال جاری د تأریخبه اد ارسال ومحترم احمد ف

میوندوال 2-سپرد،  درین سند قید شده که "در مورد قتل میوندوال" ترجمۀ این سند سی آی ای را به نشر  .ای .آی

خود ُکشی نکرده بلکه وی بر اثر شکنجه و لت و کوب کشته شده است. آخرین لت و کوب توسط فائق وزیر فوائد 

 رفته است...."گعامه صورت 

ی لیکه واینجا در ذهن هر کس این سؤال خلق میشود که غوث الدین فائق چرا به مالقات میوندوال فرستاده شد در حا

چون حسن شرق و  یهمچنین از مصاحبه های آقای ملکیار با افراد نداشت؟  نقشیدر عملیۀ تحقیقات میوندوال هیچ 



  

 

 

 4از ۳

ری و یت تعخاطر سابه یری میشود که اشخاص بلند رتبه و چپی فقط گمحتاط و وفادار و صمد اظهر چنین نتیجه 

تا شاهد شکنجۀ متهمین باشند و از شکنجه شدن متهمین  وزارت داخله میرفتند یتماشای جریان تحقیق به زیر زمین

 لذت ببرند.

ه بصاحب را از فهمیدن این حقایق  ر سعی میکرد که سردارگبه نظر میرسد که این افراد شکنجه 

ران در سایۀ نظام جمهوری گذاشت که این اشخاص ملی همچو میوندوال و دیگ دور داشته باشد و نمی

 را عملی بسازند. نبود اشخاص وطن دوست نقشه های شوم آیندۀ خویشردند تا در گمصدر خدمت 

یادم است که در دوران تحصیل در پولی تخنیک کابل، انجنیر نجم الدین کاویانی عضو بیروی سیاسی حزب خلق و 

رئیس تشکیالت، انجنیر ظهور رزم جو منشی سازمان جوانان، انجنیر شریف منشی کمیتۀ شهری که همدورۀ من 

" داؤد خان عضو مخفی کمیتۀ مرکزی حزب ما بود و خط فتند که گد در بین محصلین با وضاحِت تام بودن

اینکه سردار داؤد تا چه اندازه به حرف های  .رفت"گجمهوری با مشوره و توافق ما صورت می  مشی

 ور میکرد، موضوع بحث بنده نیست. وش فرا میداد و حرف آنها باگاشخاص نا مطلوب 

 

 ردم به موضوع اصلی:گبر می

رد اتهامات و شرح واقعیات( از قول مرحوم جنرال ملکیار چنین لکیار در قسمت چهارم نوشتۀ خود )جناب داؤد م

ت که فگان می خواستند، اقرار کردی؟" در جواب گآلخره آنچه تحقیق کننداارد" از جنرال ملکیار پرسیدم که بگمی ن

 باقی سیاه( پرسیدم کهق خود )اد شنیدم از مستنطق مقابل صدای چیغ و فریهای آخر تحقیقات از اطادر یکی از روز

آن صدا به صدای پسرم شباهت دارد، آیا شما پسرم را آورده و شکنجه می کنید؟ جواب داد که بلی ما یکایک اوالد 

که زجر ببینند؟ جواب د نناهی دارگفتم متهم من استم، آنها چه گهای شما را می آوریم تا بر تو شهادت بدهند، به او 

ویم اقرار نمائی. قبول کردم که هر گر می خواهی اوالد هایت را از زجر خالص کنی، بهتر است به آنچه می گداد ا

 می کنم ....."". امضاءخواهید بنویسید و من  چه می

ین شیوۀ ز متهمین از ارفته شده بلکه با بسیاری اگرفتن اقرار نه تنها فقط با جنرال ملکیار از این روش کار گبرای 

 شده.تر از این استفاده ر انسانی بلکه بدغی

ردیده،  بیان می کنم: وقتیکه ماما گمن از روش مستنطقین ماما زرغون شاه که در مقابل ایشان ِاعمال مثال  به طور

ردید،  ما تالش نمودیم تا با دوستان گیر و زندانی گدست( 1۳52)م میزان سیزده پنجاه و دو به تأریخ دوزرغون شاه 

که هنوز هم در گ زرغون شاه )حاجی شاه محمود( یریم، من و پسر بزرگدر مورد محل زندانی شدن ایشان تماس ب

ندان قوای مرکزی، جنرال غالم حیدر لوی درستیز و اقید حیات میباشد با بعضی از دوستان منجمله جنرال خلیل قوم

کدام سوء تفاهم پیش آمده باشد، و تشویش  که شاید ندنان میدادیقات نمودیم،  تماِم این اشخاص به ما اطمران مالگدی

نیز توسط مأمورین  شاه محمود(ذشت چند روز پسر ماما زرغون )گزودی خالص خواهد شد. بعد از به نداشته باشیم، 

بعد از رهائی از زندان از ایشان ر زندانی بود. گردید که بعد از کشتن ماما زرغون شش ماه دیگیر و زندانی گدست

زندانی  یری وگدو روز بعد از دست": فت که گ وا، ان از او پرسیدمگی تحقیق و برخورد تحقیق کنندگدر مورد چکون

 ، نمیدانم کجا بود ولی همینقدرندمعلوم با خود بردد از بستن چشمهایم مرا به محل ناشدنم دو نفر داخل اطاقم شدند بع

فهمیدم که بعد از پائین شدن از چند پله زینه در یک دهلیز طوالنی حرکت کردیم و بعد داخل یک اطاق شدیم و کالِه 

http://شده.بطور/


  

 

 

 4از 4

و قلم را پیش رویم  ذکاغ صفحهپس روی چوکی مرا نشاند، یک کرده و ام را با آن پوشانده بود دور  سیاهی که کله

 ؟مودهید که پدرت در این روزها با که مالقات نذاشت تا تمام مشخصات و شهرتم را بنویسم،  بعد پرسگ

( آمده و بعد از ختم )شینواربه اطر مراسم عروسی ام به خانۀ ما خبه فتم که پدرم برای مدت سه هفته گدر جواب 

خاطر عروسی من حضور داشتند منجمله به بسیاری از دوستان ما  دوباره به کابل آمد و در شینوار مراسم عروسی

ال روگمدیر صاحب صمیم ّللاه خان کاموی،  د ویاند صاحب، حاجی عبدالوهاب، وکیل سعدّللاه کمالی، خاوری صاحب،

ان دو نفر شو هرگفت و گهای همۀ شان در ذهنم نیست،  بعد ازین  نام کوهات خان و سایر دوستان تشریف داشتند که

 هشتند و کلۀ بنده را با همان ُکاله سیاه پوشاندگبرد از چند لحظه دوباره ع،  بندذاشتگبیرون شدند و مرا تنها از اطاق 

ر کسی از من تحقیق کرده و نه هم کسی را دیده ام و نه جائی گدر ُنه ماه زندان نه دی، ندآورد گو به زندان دهمزن

 ".ری برده شده امگدی

اعتراف ماما چندی پیش یک کست صوتی از طرف محترم قاسم باز در سایت افغان جرمن نشر شد که حاوی صدای 

وید که ماما زرغون در مرحلۀ اول تحقیقات گنطاق در اول پخش این اعترافات می شود،  زرغون در آن شنیده می

 ردد شهود می طلبد.گ بکلی انکار می کند بعد از اینکه دالئل اثباتیه در مقابلش ارائه می

حاجی فقیر ول انکار و بعد شهادت دادن )که ا زندتواند حدس ب رفته شود آدم میگر کمی از دقت و انصاف کار گا

ر یک کسی پسر جوان خود گبدون کدام زجر روحی ممکن نیست،  ارهار( و بعد اعتراف به جرم، گمحمد وکیل نن

 د، این امکان نیزفته شود اعتراف کنگدر حالت زندانی شدن مشاهده کند آیا حاضر نخواهد شد به هر آنچه برایش را 

باشد و  مأمورین تحقیق پسر جوان ماما زرغون را در زیر زمین وزارت داخله به ایشان نشان داده وجود دارد که

رفته خواهد شد،  ور نه چه لزومی گی پسر جوانش گباشد که در صورت عدم اعتراف،  زند ایشان را تهدید کرده

؟ شاید ماما ندزارت داخله بردبه زیر زمین و گداشت که این پسر جوان را فقط برای چند لحظه از زندان دهمزن

 شود.گتوانست تحمل کند ازین خاطر لب به اعتراِف دلخواه آنها  میش را نزرغون این صحنۀ دلخرا

من در مورد اینکه سایر اشخاص متهم با شکنجه های جسمی و روحی مواجه شده اند، به کتاب عبدالغفار فراهی و  

می کنم و می خواهم این موضوع را از نظر حقوقی بررسی کنم که تا به  نوشته های آقای داؤد ملکیار استناد و اکتفا

 رفته.گحال از سوی هیچ کِس صورت ن

در مورد متهمین و مجرمین در سایۀ این  ءباشد،  بسیاری قوانین منجمله قوانین جزا جامعۀ ما یک جامعۀ اسالمی می

 یک دوسیۀ ردد.گ میقوۀ قضائیۀ مستقل اجراء  مجازات و کیفیت مجازات از سویردند، گ قوانین مدنی اجراء می

و وکیل مدافع بر رسی و بعد از طی کردن مراحل قانونی و  ءجرم در چوکات قوانیِن حاکم توسط څارنوالی و قضا

ی به اصل موضوع که آن حقوق اساس ذریم و بپردازیمگازین موارد تخنیکی قوانین بردد، گ طبیعی، فیصله صادر می

باشد و ببینیم که به این حقوق اساسی در مورد کودتاچیان میوندوال تا چه حد از سوی رژیم جمهوری  یک متهم می

 رفته شده بود.گدر نظر 

 

 پایان بخش اول
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