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بخش سوم
:مصاحبه های آقای داؤد ملکیار

:از قول پاچاگل سرباز قوماندان امنیۀ کابل 

 شخصی از وطنداران فیض محمد وزیر داخله نزدم آمد وشکایت کنان نالید که در برابر خدمت خود پاداش" 
 به او از طرف فیض محمد وزیر داخله وظیفه سپرده شده بود که یک نامۀ. وعده شده را دریافت نکرده است

 جعلی را تهیه نموده و در جایی به منزل مولوی سیف الرحمن بگذارد که نشاندهندۀ رابطۀ او با دولت پاکستان
 است که محمد حسن" سندی " این همان . ( شخص مذکور وظیفۀ محوله را انجام داده بود. برای خرابکاری باشد

.)، از آن یاد میکند" کرباس پوشان برهنه پای "120شرق صفحۀ 

 وزیر با دیدن شخص مذکور،. قوماندان امنیه پس از شنیدن آن سخنان ، او را با خود نزد وزیر داخله برده است
 به اومی گوید، که تو اینجا چه می. دست وپاچه شده، مجالی نمیدهد که او نیز لحظاتی دراطاق کار او بنشیند

."من ترا در یک وقت دیگر می بینم. کنی، حال از ینجا برو

 خلق کننده گان چنین داستان ها واقع̂ا. خواننده گان محترم توجه فرمایند و این متن را بصورت دقیق بخوانند
 گیرم که پاچا سرباز از روی ساده اندیشی یا ترس.  ریش شان می خندندر کرده برخواننده گان را احمق تصو

 چنین بیاناتی داده هم باشد، راویان آن به کدام منطق آن روایت را به خورد مردم میدهند؟ شادروان فیض محمد
 ما او را بنام پاچا سرباز می شناختیم نه(این بیچاره پاچا سرباز. زنده نیست تا سرباز را رو سیاه میگردانید

 که اص̂ل افسر قوای هوایی بود، چند ماهی قوماندان امنیه بود و به علت بی کفایتی ازان وظیفه) پاچاگل سرباز
 این مصاحبه با وی در حالت خاص. بنا̂ء از قدیر و فیض محمد رنجیده خاطر گشته بود. سبکدوش گردید

  اغتنام فرصت رروحیش انجام گردیده است که در حالت ترس، با درک موقف و خواست مصاحبه کننده ود
 آقای داؤد ملکیار درجریان تلشش. برای انتقام گیری از فیض محمد، به چنین اظهارات مبادرت ورزیده است

 برای یافتن مقبرۀ میوندوال، از طریق دوستش با سرباز معرفی میشود و بعد ازانکه سرباز را گیر می اندازد
 سپس با استفاده از همین وضع و حالت) 1.(اورا درحالتی قرار میدهد که مقبرۀ میوندوال را برایش نشان دهد

. روانی سرباز، با او مصاحبۀ حضوری یا بعد̂ا تلفونی نیز انجام میدهد

 وقتی دو آدم با دو نام، عین حکایت را با تفاوت اندک در متن،. مطابق ادعا این مصاحبه ها ثبت شده گی استند
 گزارش میدهند؛ خواننده تعجب میکند که کدام شان راست میگوید؟ یک بار این حکایت از زبان پاچا سرباز و

 تحلیل مسلکی من مرا به این احتمال میبرد که. بار دگر دربخش هفتم از زبان پاچاگل وفاداربیان گردیده است
 داؤد ملکیاریا مهرین و یاهردو یک داستانی از زبان پاچا گل نامی خلق کرده اند و در زمان بکار برد آن داستان

 یکبار نام پاچا سرباز به یادشان آمده واز زبان او آن جعلیات را نوشته اند ودر جای دگر که باید بازهم ازان
 .داستان بهره میگرفتند نام پاچاگل وفادار به یاد شان آمده با تغییراتی در داستان، از نام او حکایت نموده اند



.سخنانی را که از نام وفادار گفته شده، در بخشی که مصاحبه اش دران نقل گردیده، خواهیم دید

در مورد نامۀ کذائی مرستیال عنوانی برادر زاده اش عصمت ال امینی:

:نامه چنین گزارش داده شده است 

ارجمند بیگناه بیچاره ام داکتر " 

 من با خارج تماس گرفتم وتفصیل تمام داستان خود ساخته دروغ آنها را به دگر جنرال نذیر خان لوژستیک
 ممکن آن جنرال از ترس اوراق را ندهد چون اوراق مذکوربسیار مهم و. فرستادم که به داؤود خان بدهد

 باید بخاطرداشته باشی که پسان آنرا تسلی خودتان وهدایت های که داده ام از جنرال مذکور. وصیتنانۀ من بود
 ومن درین کار مقصرنیستم ، زیرا. من تمام مسؤلیت را بدوش خود گرفتم، برای اینکه شما ها آزاد شوید. بگیرید

 یعنی دوستان قوی او را گم کردن که وقتی به. این یک پلن برانداختن وبرباد وازبین بردن برای داؤد خان بود
 ازهمۀ تان برای زجروشکنجه وتکلیفی که کشیده اید معذرت.او دست درازی کردند زیر پایش خالی باشد

.زیرا طاقت کردن فوق طاقت بشر بود. میخواهم واز هیچ کدام تان آزرده نیستم 

"داود احمق نفهمید، با مشت به بینی خود زد

با علم من برینکه خان محمد خان تا مرحلۀ اعترافات مفصل، شکنجه نه شده بود، درین مورد احتمالت ذیل
: وجود داشته میتوانند

 آیا خان محمد. نامه جعلی است و آنرا عصمت ال امینی به خاطر توجیه اعترافش بر ضد مرستیال ساخته است- 
 خان از توقیف برادر زاده اش اطلع داشت؟ آیا او میدانست که برادرزاده و اقاربش علیه او اعترافاتی نموده اند

 اضافه بران، تا جایی که". زیرا طاقت کردن فوق طاقت بشر بود. از هیچ کدام تان آزرده نیستم : "که می نویسد
 به خاطری که این زندانیان در توقیف انفرادی با در. من میدانم دران گرماگرم قضیه چنین امکانی وجود نداشت

 های مقفول ومحافظی که نه حق ترک محل پهره داری را داشت ونه حق صحبت کردن را،قرار داشتند و مدیر
 درین حالت مرستیال نه امکان. و افسران محبس به صورت متداوم این دهلیزها و اتاق هارا زیر نظر داشتند

  نامه به نذیر سراج یا برادر زادهفرستادن و  نوشتن دیگران را داشت و نه امکاناعتراف یا هویتمطلع شدن از 
 را.اش

 زیاد ضعیف قبول کنیم که مرستیال معجزه کرده که دران حالتی که فضا رهرگاه با پذیرش کدام احتمال بسیا- 
 چنان بود که هرکس از سایۀ خود هم می ترسید و هراس داشت مباد امورد شک واقع و در قضیه پیچانیده شود،

  هم از اعترافات خبر شده و هم توانسته نامه ها یی بفرستد؛ دران صورت اوست که بعد از متوجه شدن به
  ، در صدد تبرئۀ خویش در برابره یاد نظامیان و غیر نظامیان در قضی زعواقب اعترافاتش و پیچانیدن شمار

.اقارب و مربوطین خود و وانمود نمودن اینکه گویا این اعترافات به منظور رهایی آنها بوده، برامده است

 اگرمطابق ادعا ، مرستیال بخاطر رهایی اقاربش مسئولیت را بر دوش گرفته و اعتراف نموده بود، ضرورتی- 
لنی و در بل دادن آنهمه مردم دگر چه بود؟وبه آن نام نویسی ط



 جعل کننده چون می دانست نامه ای برای نذیر سراج: یک نقطۀ قابل دقت دگر نیز درین نامۀ کذایی وجود دارد
   ممکن آن جنرال از ترس  "   وجود خارجی نداشته لذا پیش از پیش درنامۀ جعلی این جمله را افزوده است که 

.وقرار گفتۀ خود امینی، جنرال نذیر نیز از وجود چنین نامه ای اظهار بی اطلعی نموده است  "   اورا ق را ندهد

: بخش گواهی دگرجنرال عبدالرزاق خان قوماندان سابق قوای هوایی و مدافعۀ هوایی، چنین آغا ز گردیده است

 سه تن پولیس که با صمد ازهر یک جا بودند، به وسیلۀ موتر جیپ ما. شام بود که چند نفر با موترجیپ آمدند"
 رسیدیم ، موتررا توقف دادند و با بی سیم، مخابره کردند" منارعلم وجهل "وقتی به . را به وزارت داخله بردند

". . . داخله بردند  مرا به وزارت. که ترتیبات بگیرید که مهمانان میایند وبرای پذیرایی حاضر باشید

 زیرا او ، مرستیال و میوندوال توسط اشخاص دیگری به. این قسمت اظهارات عبدالرزاق خان نادرست است
 بعدازانکه قدیر خان هیأت های تحقیق را با سراسیمه گی تعیین نمود، در حالتی که وزارت. ارگ برده شده بودند

 داخله را ترک می گفت هدایت داد هیأت ها همین حال به ارگ رفته متهمین مربوط خودرا به غرض تحقیق به
. وزارت داخله بیاورند

 هر کسی که اورا از خانه تا ارگ. من در زمرۀ کسانی بودم که متهمین را از ارگ به وزارت داخله آوردیم
 رتی نداشت از منزلش که در فاصلۀ کوتاهی از ارگ در مدخل وزیر اکبرخان مینه قرار داشت ، وبرده، ضر

 راه میان ارگ و وزارت داخله هم ازان منار. از راه منار علم وجهل که در دهمزنگ موقعیت دارد، عبور کند
 و یا آنقدر صمد. یقین̂ا با کبر سن و گذشت زمان، تشوشات فکری باعث چنین اغلط گردیده باشد. نه  میگذرد

 ..                           آوردی ا و هر کسی را در چهرۀ صمد ازهر به یاد مه او فرو برده اند، کش گورازهر را د

 مهرین درقسمت منابع و توضیحات همین بخش نوشته است که جنرال نذیر سراج ، دستگیری اورا توسط غلم
 .اما مهرین قصدا̂  آنرا اشتباه احتمالی هنگام نگارش میخواند )2( .حیدر رسولی ذکر کرده است

 

 در ارتباط به بخش های بعدی اظهارات عبدالرزاق خان، اگر از مقداری مبالغه بگذریم، حرفی برای گفتن ندارم
 این ادعا به هیچ.  استثنای این مطلب که گویا اعتراف و پشیمانیش را مستنطق نوشته و او امضا کرده استه، ب
  نادان هم باشد،اعتراف متهم را خودش نه مینویسد. رهرقد یک مستنطق،.  میتوانده درست بوده نهوج

.اگرعبدالرزاق خان دلیلی برای نوشتن اعتراف می پالید، بهتر بود میگفت تحت فشار چنین و چنان را نوشتم

 در مورد میوندوال صد. من قب̂ل از موجود بودن بدرفتاری هایی در ارگان های امنیتی کشور یادآوری نموده ام
 اما اینکه با عبدالرزاق. در صد مطمئنم که طرف بدرفتاری قرار نگرفته اند 99در صد ودر مورد مرستیال 

 ئید و نهاری را نه تابدرفت. خان، عبدالسلم خان ملکیار یا دگران چه پیش آمدی صورت گرفته است، من نمیدانم
 ببینید از آغاز تحقیق چنین. اما با برخی از ادعا های عبدالسلم ملکیار موافق بوده نمی توانم. رد نموده میتوانم

: حکایت میکند

 

 . . .تحقیق از نوشتن شهرت مکملۀ من که باید به مستنطقین می نوشتم آغاز گردید" 

درهمین وقت بود که یک قفاق شدید در رویم خورد وباقی سیاه یک سیلی محکم به روی من زد
 که) وزیر داخلۀ وقت ( دراینوقت بود که ضابطِ امر فیض محمد . حیران شدم که چرا سیلی زدند. من شوکه شدم 

 او هم از شنوار بود،با طمطراق بسیارخشن ورذیلنه روبه من نموده گفت، که خود را چی فکر کردی، ما



 .را زیر پا لگد کوب می کنیم) منظور اعمال شکنجه در حق میوندوال بود ه است(درینجا صدراعظمان مملکت 
"استی برما انتقاد میگیری ؟ " چلر"تو چه یک صاحب منصب 

 آیا چنین ادعایی برای یک خوانندۀ جدی و یک پژوهش گر دقیق قابل پذیرش بوده میتواند؟ آیا کدام مستنطقی،
  مجرد فراغت از نوشتن شهرت مکمله ، سیلی میزند یا تحت لت و کوب میگیرد؟ آنهم مستنطقی چونهمتهم را ب

  به قانونی بودن، و در اثنایی که عبدالسلم خان رعبدالباقی دارای تحصیلت ماستری پولیس در المان و مشهو
 در حیرت است که چرا سیلی می خورد، ضابط امر فیض محمد گویا آن لف های بلند بال و حرف های بی

. را میزندهادبان

 به همگان واضح است که هرضابط امر همواره چون سایه با آمر خود بوده لحظه ای ازاو دور نه میباشد و حق
 اما فیض محمد گرچه آدم نظامی بود، مگر مقام وزارت داخله. رفت و آمد و مداخله در چنین ساحات را ندارد

 دران زمان داشتن.  داشت نه ضابط امرریک مقام ملکی بود و این مقام برای خود مدیر قلم مخصوص یا آمر دفت
 معلوم نیست این ضابط امرمن دراورد ازکجا شده بود؟ علوه بران من که همواره. با د یگارد هم معمول نبود

 هدر تحقیق میوندوال موجود بوده ام، چنین اشخاص اص̂ل جرأت دور خوردن به آنسو را نداشتند چه رسد ب
 چنانکه( میوند وال چنان هیأت بی دهن و زبانی نداشت که هرکسی بیاید و اورا لگد بزند . چنین لف و گزاف

 ر زمان ورهای مروفکت). خواهیم دید از زبان وحید عبدال نیز روایت شده که او هم میوندوال را لگد زده است
 وحالت روانی خاصی که با یاد آوری حوادث نامطلوب دست میدهد، کبر سن وعلقه مندی همکاری با

  هدفی که بخاطر آن مصاحبه ها را انجام میداد ؛ باعث خلق چنین توهماتهبرای دست یافتن او ب) داؤد(پسرش
 اگر یک فرضیۀ ضعیفی را بپذیریم که شخصی به دلیلی از دلیل به آن اتاق تحقیق آمده باشد،. شده خواهد بود

 وواقع̂ا کدام بی ادبی کرده باشد، مربوط به شخصیت و آداب معاشرت همان شخص بوده و باز هم باور کرده
 .نمی توانم در رابطه با صدر اعظمان حرفی زده باشد

 بایست. پسری برای تائید نقاط مورد نظرش استفاده برده است  -  ر وابط پدرمعلوم است آقای داؤد ملکیار از 
 ر با خلق حکایتی ازابه همین خاطر یک ب. به شکلی از اشکال فیض محمد وزیر داخله را دخیل می ساخت

 ضابط امر او و بار دیگر با نمایش تمایل عبدالسلم ملکیار به اعتراف، که گویا باعث گردید تمام هیأت تحقیق و
 داؤد ملکیارهمچنان خواسته است از زبان کسی. وزیر داخله آنجا حاضر شوند، نام اورا برجسته ساخته است

 این آرزوی شان نیز از.  معمول را مثل تاب دادن ریسمان در آلت تناسلی وخصیه ها، ثبت کندرشکنجه های غی
 در حالیکه این ادعا را رد میکنم ، خاطر نشان می سازم که. طرف قبله گاه محترم شان، براورده گردیده است

.  بودنده ما ناشناختر اصطلح مجاهدین، اصل̂  درکشوهع شکنجه ها تا زمان برسر قدرت آمدن بواین ن

 آن دنده های برقی که از طرف دولت. جنرال ملکیار از به کار برد دنده های برقی زیاد شکایت نموده است
 و صرف برای ترسانیدن بود کهزالمان به پولیس افغانستان کمک شده بود، دارای قدرت ناچی

با تماس به بدن شخص ، یک. معمو̂ل بایست درپراگنده ساختن مظاهرات، مورد استفاده قرار میگرفت
 این دنده ها در زمرۀ وسایل. جریان ناگهانی تولید میکرد که باعث وحشت و عقب روی مظاهره چی میگردید

 شکنجه شمرده نه می شدند، در غیر آن دولت المان بر مبنای قوانین بین المللی مجاز نبود آنها را در دسترس
 شوک های. با وصف این تذکر، هیأت تحقیق مجاز نبود ازان در استنطاق بهره گیرد. دولت افغانستان قرار دهد

 برقی قوی و خطرناک، آنهایی بودند که پسانتر در زمان قدرت حفیظ ال امین ازطرف دستگاه اگسا با بکار برد
. تلفون های صحرایی ابداع گردیدند



 در حالی که هیأت های تحقیق معمو̂ل سه. جناب عبدالسلم ملکیار لست طویلی از هیأت تحقیق شان ارائه میدهد
.نفری بودند

 تاجایی که به میوندوال و. ی نویسنده را می خوانیم" برداشت ها" در پایان بخش سوم نوشتۀ آقای مهرین، 
 .مرستیال مربوط می شود، توضیحاتی ارائه نموده ام و در ادامۀ نوشته هایم مطالبی بیشتر در زمینه آمدنی اند

 بیشرمانه ترین و" عجالت̂ا با رد شکنجه در حق میوندوال و مرستیال، به توجه می رسانم که به کاربرد کلمات 
 در اشاره. ، دو راز ادب و مقام یک نویسنده، مورخ یا ژورنالیست می یابم4را در برداشت شماره " رذیل ترین 

 نویسنده، مکر ر می نمایم که چون بنده شاهد اعتراف بدون شکنجۀ مرستیال بوده ام، پس 5به برداشت شماره 
 در صد به جعلی بودن آن اطمینان دارم، با پذیرش امکان یک فیصد جعلی نباشد، دران 99اگر آن نامه، که 

 صورت وی پسانتر به عمق و ابعاد خطرناکی که از اعترافاتش ناشی شده میتوانند ، متوجه وبه عذاب و ندامت
. گرفتار گردیده برای توجیه اعترافش، شکنجۀ فوق طاقت بشری را عنوان کرده است

ادامه دارد
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