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6 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 17/01/2016         سلطان جان کلیوال 

   

 حقوقی مجازاِت  اهی به جنبۀگن

 متهمین کودتای میوندوال

 دومبخش 

 بعد از تشکیل سازمان ملل متحد

 گردید و در آنیک اسامبلۀ عمومی در شهر پاریس تشکیل با تجمع سپتمبر  همبه تأریخ د1۹۴۸این سازمان در سال 

 همه اعضای حاضر به تصویب رسید. با توافقاعالمیۀ جهانی حقوق بشر( )

رژیم داؤد خان نیز در روز اول کودتاه امضاء و به مراعات آن متعهد شد. در کشور ما هم رژیم بر سر قدرت آنرا 

 ردید.گتحد و مراعات آن متعهد به معاهدات بین المللی منجمله منشور ملل م

کند که "هیچ کس به شکل غیر انسانی مورد مجازات و ظلم  مادۀ پنجم اعالمیۀ حقوق بشر ُحکم می

 تواند". و تهدید قرار گرفته نمی
 

 سؤال: 

 ؟ است مطابق این ماده رفتار صورت گرفته ،آیا با متهمین کودتای واهی 

 اعتراف آنها بدون شکنجه و تعذیب صورت گرفته؟  و آیا 

 آیا اینها در حضور یک مکحمۀ قانونی و با صالحیت به جرم خود اعتراف نموده؟ 
 

 :در مادۀ شش این اعالمیه تذکر رفته که

 " هر انسان حق دارد که طبق قانون با وی رویۀ انسانی صورت بگیرد"
 

 سؤال: 

  که بیشتر عمر شان در خدمت گذاری این وطن سپری شده،  ( -ناشر –)به اصطالح کودتا آیا با متهمین

 برخورد انسانی صورت گرفته؟
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 6از 2

که مجرم از حقوق وکیل مدافع برخوردار  تا وقتی": به صراحت می گوید که  : مادۀ یازدهم - فقرۀ اول

 ود"ش نمیرم شناخته ــکس مج نشده باشد و محکمه سند قوی در ثبوت جرم در دست نداشته باشد آن
 

 سؤال: 

 اع برخوردار بودند؟ـق دفـدام محکوم شدند، از حـــآیا این متهمین که از طرف محکمۀ واهی به اع 
 

در  جزاءو قانون 1۳۴2بیائید ببینیم که قوانین کشور ما منجمله قانون اساسی ا صرف نظر از اعالمیۀ حقوق بشر، ب

، به دستور رئیس جمهور هنوز قانون گیری میوندوالدر زمان دستگونه ُحکم می کند، مورد برخورد با یک مجرم چ

 :این قانون طبققابل اعتبار بود،  ۴۳اساسی 

گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزاء بر او، به شخص  "جرم یک امر شخصی است، تعقیب، 

 دیگری سرایت نه میکند".

کس در آخرت  باشد و هیچ ول اعمال خود میؤمسطور بیان شده "ترجمه: هر کس  این مفهوم در قرآن کریم این

 باشد". ول اعمال دیگران نمیؤمس

 سؤال: 

 ؟در امنیت به سر می بردند مآیا طبق قانون اساسی و طبق ُحکم قرآنی آیا اعضای خانوادۀ مته 

  حمن به نام حاجی فقیر محمد که بیش از هفتاد سال عمر داشت به شمول رپدر وکیل سیف الچرا

 به زندان ابد محکوم گردیدند؟ فرمایشینش از طرف محکمۀ داماد دهقا

  تاج ملوک پسر کوهات خان که یک بریدمن بود از وظیفه موقوف گردید؟ و مجبور گردید که چرا

 جهت به دست آوردن رزق و روزی رکشا رانی کند؟

  پسر جوان ماما زرغون )شاه محمود( حتی بعد از مرگ پدر خود شش ماه در کنج زندانچرا 

 دهمزنگ بسر برد؟

  آیا نزد حاکمان رژیم، جرم یک امر شخصی بود یا اینکه سایر اعضای خانواده و حتی اطفال نیز

 شریک جرم آنها محسوب شدند؟

 کس نمیتواند حتی به مقصد کشف هیچ ندارد.فقرۀ نهم همین قانون به صراحت می گوید "تعذیب انسان جواز 

ه ب گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزاء باشد، اگر چه آن شخص تحت تعقیب، قایق از شخص دیگر،ح

که از متهم یا شخص دیگر به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود اعتبار  تعقیب او اقدام کند یا امر دهد. اظهاری

 ندارد."

 ار بودند؟ آیا به نظر شما متهمین کودتا ازین شرایط مندرج در قانون برخورد 

 آیا اعتراف آنها بر اثر اکراه و شکنجه نبوده؟ 

http://ندارد.هیچ/


  

 

 

 6از ۳

خوانیم که "اقرار به جرم عبارت از اعترافی است که متهم به رضای  و پنج این قانون می در مادۀ بیست

که قانوناً به او نسبت داده شده، در حضور محکمۀ با  کامل و در حالت صحت عقل به ارتکاب جرمی

 صالحیت می نماید. هر شخص حق دارد برای دفع اتهامیکه قانوناً به او متوجه شده، وکیل مدافع تعیین کند."
 

 سؤال: 

  صورت گرفته( و همچنان نوشته رژیم فقط به صدا های ضبط شده )که بین متهمین و مستنطقینآیا 

 .های زیاد می باشد، استناد می کند گیو قلم خورد اغالطهای ناقص که دارای 
 

اوالً  ،ور خارجی اثبات کند در دست نداشتکشیک و ارتباطات متهمین را با  ی کودتاکه پالن چگونگ اسناد معتبری  

اً اگر اسناد واقعی موجود یین اعترافات طبیعی نبوده و ثانا شود که هنجار متهمین فهمیده میاز صدا های لرزان و نا

داد بلکه اعتماد شان به  میهمدردی خود را با متهمین نشان نمردم نه تنها می کرد،  ءبود و رژیم آنرا به مردم افشا می

 رژیم بیشتر می شد.

  :مادۀ بیست و ُنه قانون اساسی چنین ُحکم میکند

 کس بدون حکم قانون و فیصلۀ محکمۀ با صالحیت مصادره نمیشود " ون است، ملکیت هیچ"ملکیت از تعرض مص
 

  سؤال:

  ،باشد؟ به  حتی در صورت صحت ادعای کودتا آیا ملکیت آنها متعلق به خانوادۀ متهمین نمیآیا

 )جمهوری سردار محمدباشد ولی رژیم  استناد قانون اساسی ملکیت متهمین متعلق به وارثین آنها می

همۀ دارائی های )منقول و غیر منقول( را برخالف قانون ضبط و مصادره نمود و اوالد داؤد خان( 

 های آنها را از اعاشه و درآمد محروم ساخت. 

 ها کسی دیگری را سراغ داریم که با هموطنان و خانوادۀ آنها اینگونه ظلم  ستیآیا به جز کمون

 بزرگ مرتکب شده با شند؟

ردید از قالین گرفت، جایداد وی ضبط گبعد از شهید شدن ماما زرغون با خانوادۀ ما این عمل ناجوانمردانه صورت 

ه بپولیس پروان مینه منتقل شدند و تمام اسناد ملکیت نیز  وریتممأشپزخانه همه و همه به آگرفته تا سامان های خانه 

ر کابل برایش باقی ماند و تا زمان روی کار آمدِن حضرت صاحب فقط یک باب خانه در شهوزارت مالیه برده شدند، 

 تمام دارائی ها ضبط و عاید آن در خزانۀ رژیم و حزب می ریخت.مجددی صبغت ّللاه 
 

که حسن شرق در دوران  ییگان محترم شریک سازم: آن وقت هاخوانند می خواهم درین مورد یک خاطرۀ خود را با

 سِر کار بود، ءنام داکتر کبرابه رهار گدر شورای ملی یک وکیلۀ زون ننگردید، نجیب به حیث صدراعظم مقرر 

را م ءب زرغون شاه را نزد او جهت صحبت احضار کند. کبراگفته بود که یکی از اقار( ءکبراحسن شرق به وی )

ه پسر ماما وی برفتیم،  مالقات حسن شرقبه ون با هم من و یک پسر معیوب ماما زرغ د،از جریان با خبر نمو

شما به را تان های ر شما و اعضای خانوادۀ تان به پروسۀ آشتی ملی ملحق شوید تمام دارائی گفت که اگزرغون 

  مسترد خواهیم نمود. 



  

 

 

 6از 4

 ش می کنید؟ درول ضبط نمودید که حال دوباره مستفت که چرا اگپسر ماما زرغون در جوابش 

ولیت نداشت". پسر ماما زرغون ؤبود کسی دیگر مسحسن شرق گفت که "این همه کارهای سردار داؤد 

 برایش گفت که " که برای فعالً نگهش کنید".

ر خانوادۀ ماما زرغون به پروسۀ آشتی ملی بپیوندند عالوه بر استرداد گفته بود که اگ ءداکتر نجیب هم به خانم کبرا

فت که پسر ماما زرغون با حسن شرق گجوابش دارائی، به پسرانش ُپست های بلند دولتی نیز خواهم داد ولی کبرا در 

 نیز مالقات داشت و این شرایط را قبول نکرد.

ویم که مار های آستین و مزدوران گیرم فقط می خواهم بگان عزیز را بگخواهم وقت خوانند من درین مورد نمی

آیندۀ خویش از چه  را در آغوش سردار صاحب جا زده بود و برای تطبیق پالن های شوروی با چه مهارِت خویش

 رفتند.گنقشه های شوم کار 

ئی نیز نافذ جزاقانون اجراآت 1۳۴۴دولت افغانستان عالوه بر قانون اساسی در سال دانند  ونه که همه میگ همان

ی جمهوری افغانستان نیز مورد استفاده و اعتبار ئجزامنحیث قانون 1۳۵۳ردید این قانون با کمی تغییرات در سال گ

 1۳۶2های  رفت. در سالگدر رسانه های رسمی چاپ و مورد اجراء قرار  1۳۵۳-01-1۵ به تأریخکه  رفتگقرار 

حترام ا برخورد منصفانه،" شش این قانونمادۀ  طبق بود.اعتبار نیز این قوانین با کمی تعدیل قابل  1۳70و 1۳۶۶و 

 باشد". حرمت شخصی از حقوق اولیۀ یک متهم می به کرامت انسانی و حفظ

تعذیب جسمی و روانی و هرگونه  و مادۀ هفتم این قانون می گوید که" مصونیت از توهین، تحقی، فقرۀ سوم 

 باشد"  برخورد غیر انسانی ممنوع می

 کننده".  گرفتار"دادن اطالع به فامیل یا اقارب وی حین گرفتاری از طرف مرجع  :چنین می گویدفقرۀ چهارم 

 ه اظهارات" ـونـر گـامتناع از هق سکوت و ـاستفاده از ح ": دـویـی گـاده به صراحت مـن مـفقرۀ هفت همی

 د حقوقی مطابق احکام". ـدارد که "تعیین وکیل مدافع با داشتن مساع و همچنین فقرۀ هشت این ماده بیان می

  .م می تواند در هر مرحله از خود دفاع کند""مظنون و مته: فقرۀ ُنه همین ماده ذکر می کند که

 تواند در عین زمان الی سه نفر وکیل داشته باشد".  "مظنون و متهم می :و همچنین می گوید

څارنوالی و محکمه در هیچ حالت اجازه مور ضبط قضائی، "ما   :و فقرۀ اول این قانون می گوید 22مادۀ 

شکنجه، خواب مقناطیسی، سوء، استعمال مواد مخدر، اکراه،  ندارد، خود یا از طریق شخص دیگر با رفتار

  تهدید و تخویف یا وعده دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نماید".

 که از مظنون یا متهم با استعمال وسائل مندرج در فقرۀ همچنین فقرۀ دوم این ماده می گوید "اظهار یا اقراری

 باشد". اول این ماده اخذ شده باشد قابل استناد نمی
 

 سؤال:

   آیا با متهمین کودتا طبق این قانون برخورد شده و یا برخورد غیر قانونی و غیر انسانی؟ 

  آیا فامیل و اقارب اینها از دستگیری متهمین آگاهی یافتند؟ 

http://بود.طبق/


  

 

 

 6از 5

 کردیم تا از محل  این در و آن را تق تق می امسلماً که نه، ما و سایر دوستان گرفتار شدگان روزها و هفته ه

داد، بخصوص اینکه بسیاری از اشخاص دستگیر  توقیف آنها با خبر گردیم اما هیچ کس جواب ما را نمی

 شده آدم های پیر و سالخورده و مریض بودند و نیاز به دارو و درمل داشتند.

و مزدوران داخلی آن  .بی .جی .ین دست شوروی و کاگموجود اند که در عقب این درامه های غم یاسناد و شواهد

ال بود، این مزدوران نقشه را کشیدند و سردار داؤد را نیز به عملی ساختن این نقشه ها با خود همراه نمود ک . یندفعه

انونی قرفتن اعترافات کاذب و غیر گلست افراد نجیب و وطن دوست را تهیه و بعداً آنها را متهم به کودتا نمودند و با 

 ت حاوی صدایو بعد از اعالم ُحکم صادره،  کس . ندنمود امضاء کردن سند مجازات آنهاسردار صاحب را وادار به 

ران بعد از این پیروزی!  مجالس شادی بر پا و جام ها را گردید. توطئه گهای اعتراف!  آنها از طریق رادیو پخش 

ای سیاسی و ه رتیب برای عملی ساختن پالن های بعدی خویش بازوبه این تگفتند، ر تبریک گباال کشیدند و به همدی

 نظامی سردار صاحب را قطع نمودند.

داشت تا طبق  خاطر تطبیق حق و عدالت و قضات فاضل وجود مین وقت و در آنجا یک محکمۀ صالحه به کاش آ

ر جنرال غالم فاروق منحیث رئیس محکمۀ گآنزمان مرحوم دچه گر کرد. میصادر  نی احکامقوانین شرعی و مد

که حق نداشت حتی با  ندفتگو طبق اظهارات متهمین آزاد شده، کرد، اما ایشان ضمن مالقات با من  نظامی کار می

و یرد گر قرار بگیک متهم از نزدیک مالقات نماید بلکۀ وظیفۀ فاروق خان فقط این بود که در پهلوی چهار قاضی دی

 کند. امضاءشده را  تعیینفقط دوسیۀ  فیصلۀ از پیش 

توان منحیث شاهد مورد استجواب قرار داد: شریک جرم،  "اشخاص ذیل را نمی :این قانون می گوید2۶مادۀ 

 که رسیدگی قضیۀ مورد اتهام آنها به صورت مشترک جریان داشته باشد". در صورتی

ای ادع گری شاهد ِصدقآیا کسی دیگر شهادت!  داده، متهمین که علیه یکدیجز از بین به  فقط می خواهم بپرسم که

 رژیم بوده است؟

ت های پخش شده توسط آقای قاسم باز با دقت تمام شنیده شوند ییک بار دیگر به وضاحت بگویم که اگر کس

الیکه بوده،  در حو شکنجه  د برد که شهادت دادن متهمین علیه یکدیگر از روی اکراه یبه این حقیقت پی خواه

 هم با شهادِت شریک اتهام، ارزش و اعتبار قانونی ندارد. طبق قانون،  اعتراف از روی شکنجه و اکراه آن

 قانون مجازات "جسد شخص اعدام شده بعد از تنفیذ ُحکم به اقاربش سپرده می ۳20باآلخره اینکه طبق مادۀ 

 ه باشد و یا اقاربش از تسلیم شدن جسد امتناع ورزد،و همچنین "هر گاه شخص اعدام شده اقارب نداشت شود"

 گردد". جسد وی به مصرف دولت مطابق به احکام شریعت اسالمی دفن می
 

شتند، به اقارب اینها تسلیم می شدند ولی این گکه درین موضوع اعدام  طبق قانون معتبر باید اجساد آنعده اشخاصی

خاطر بدست آوردن این اجساد دست به ر مجبور شدند که گبار دیان یک گرفت و اقارب اعدام شدگکار صورت ن

، به امر سردار داؤد خان قفهبی وتالش  اج را به این و آن سو دراز کنند. ما جسد شهید ماما را بعد از هفده روزجاحت

 گردد.ن و به ما دستور داده شد که همان شب بدون مراسم معمول باید دفرف وزارت داخله، دریافت نمودیم، از ط

ت عدالت باشد(، اینس البته جسد مرحوم میوندوال نه اینکه به اقاربش تسلیم نشد بلکه محل دفنش تا امروز نا معلوم می)

 و انصاف رژیم مردمی و جمهوری نوین.

http://میکرد.ګر/
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به اندازۀ جرم خود مجازات شود،  طبق تمام قوانین دنیا هر مجرم بایدهم می خواهم متذکر شوم، را ری گیک نکتۀ دی

ماما زرغون شهید می پرسد که شمارا چه وظیفه داد از  قمستنط" نشده.لی این اصل نیز در مورد متهمین اجراء و

 ر صدا کردی".گفتم خوب اگفت هر وقت که سرت صدا کردیم، من گوید نی به ما کدام وظیفه نداد، گباز؟ ماما می 

از حقیقت و یا تفهیم خاص نه نهفته و نه هم مشخص شده که ماما زرغون با که ارتباط دارد و  درین تحقیق هیچ اثر

آیا  ن جمله یعنی چه؟ر سرت صدا کردیم". معلوم نیست که ایگکه اگفته شده "فقط باید عمل کند، مطابق کدام پالن 

به بهانۀ واهی ُنه ماه زندانی باشد و باید  ر سرت صدا کردیم" باید اعدام باشد؟ و باید پسر جوانشگا" مجازات جرمِ 

 ردد؟گاش مصادره  داراییتمام 
 

اینست که سردار داؤد  قضاوت من و خانواده و دوستان شهید زرغونباشد،  هر کس در قضاوت کردِن خود آزاد می

تحمِل وجود که یک وطن پرست احساساتی و جذباتی بود یک زمامدار خود خواه و مغرور نیز بود و  لیدر عین حا

مخالِف خود را نداشت دوستانش به بسیار آسانی می توانستند که مخالفین خود را در نزد ایشان سیاه جلوه دهند. متهمین 

اول این اشخاص وطن  ،کودتای میوندوال همۀ شان از هواخواهان و طرفداران داؤد خان بودند ولی اشخاص مغرض

 رحمی تمام کشتند.بعد خودش و خانواده اش را با بیو  دوست را با موافقۀ داؤد خان از بین بردند

حاکمان آنرا از همه  ترباشند که اول قانون و مقررات یک کشور زمانی معقول و قابل احترام میدانیم که  همۀ ما می

 د.ردگ بر خود تطبیق کنند و به جامعۀ خود بفهمانند که رعایت قوانین ضامن تعمیم و بقای عدالت اجتماعی می

ان گتوانم که قوانین و مقررات مصوب از دوران شاهی تا به امروز از سوی خود حاکمان و بزر فته میگبه جرئت  من

پیچی از قوانین را کردند اعضای جامعه نیز جرئت سر میگر آنها خود شان آنرا نقض نجامعه نقض شده اند و ا

 نداشتند.

 وت می کند باید بر مبنای حقیقت وقضای وطن خود قضاکه در مورد  در آخر می خواهم توقع داشته باشم که کسی

 .مبنای تأمین منافع شخصی یزۀ بهبودی وضع مردم و همچنین نسل آینده باشد نه برگبه ان
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