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           2021اپریل  21چهارشنبه      حمید انوری                                                          

ناشدنیفراموش  و "جفای بزرگ"    
 قسمت چهارم 

  171و اما قبل از آنکه به این مبحث دلچست، مهم و در نوع خود بی نظیر درنگی کنیم، در صفحات  

  به نقل قول از یک شاهد، چشم دید یک خانم معزز را که شاهد اقرار به جنایت صمد ازهر   172و 

 شود هر که در او غش باشد".   ی اینجا می آورم تا "سیه رو در یک محفل بوده است،

از زبان کثیف صمد ازهر به یک دوست او: "...سه نفر داخل اطاق او شده، دو نفر دست ها و  

پاهایش را محکم گرفته  و یک نفر او را خفه کرد. بعد از چند لحظه فکر کردیم که کارش تمام شده،  

آدم بسیار س اینکه از  اما دوباره نفس کشید.  تا  خت جان بود. دوباره همان کار را تکرار کردیم. 

 حرکت ماند و دیگر شور نخورد...". 

این اقرار صمد ازهر در حالت نشۀ شراب و مستی بوده است که به جنایت سخیف خود اقرار میکند،  

م  اینکه صمدازهر و رفقای پرچمی او چه تعداد از هموطنان شریف ما را زیر شکنجه و ضرب و شت 

 ، تنها به خدا و خود آنها معلوم است. ند و خفه کردن و...، طی سالیان مدید نیست و نابوده کرده ا

این فصل کتاب را باید با دقت و غور مطالعه کرد که ناگفته های زیادی را بیان میکند و پرده از  

   .ن کمترین راز ها برمیدارد. تبصره و اظهار نظر در مورد این قسمت، کاریست خارج از توان ای 

کتاب که از نظر مِن هیچمدان، در خور درنگ و دقت است.    162و    161بر میگردم به صفحات  

سرگذشت جالب را به شکل بسیار استادانه بیان میکنند و آنهم در    در این قسمت جناب ملکیار یک

پاسخ به یک پرسش از سوی خانم فریده انوری که در آن زمان در رادیو آزادی گزارشگر و خبرنگار  

 بوده است. 

 در آن مصاحبۀ یک ساعتۀ رادیو آزادی، یکی از پرسش ها چنین مطرح گردیده بوده است: 

میان اینهمه دوستان و دوستداران شهید میوندوال، شما به دنبال این ُگم گشته یی  " چرا شما؟ چرا از 

 رفتید و...؟". 
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پاسخ این پرسش را جناب ملکیار در همین صفحات متذکره، چنان زیبا و گویا، ارائه کرده اند که  

نی هم  حیف است با آنانیکه هنوز این کتاب را در اختیار ندارند، قسمت نکنم، هرچند اندکی طوال

 شود. 

سال قبل)از زمان مصاحبه( زمانیکه میوندوال رئیس مستقل مطبوعات بود و برای کار    54حدود  "]  

های مربوطه به والیت هرات رفته بود، در راه بازگشت به طرف کابل، در یک روز سرد زمستانی،  

 در حالیکه برفباری به شدت ادامه دارد، به نزدیکی شهر غزنه میرسد. 

ناممکن به نظر میرسد، میوندوال تصمیم میگیرد شب را در غزنه بماند و  چون ادامۀ   سفر تقریباً 

و   برادران  از  بعضی  و  بود  ملکیار  خانوادۀ  به  مربوط  میوندوال(  )سلطانه  میوندوال  خانم  چون 

که در دو کیلومتری شهر غزنه موقعیت داشت،   خواهران او در دهکدۀ قلعۀ نو)خواجه روشنایی(  

میکرد  سپری  زندگی  خانمش  اقارب  نزد  دهکده،  همین  در  را  گیرد شب  می  تصمیم  میوندوال  ند، 

... برایش میگویند طفل سه ماهۀ خانواده  به اثر مریضی سینه و بغل شدید، در حال مرگ قرار  نماید 

دارد و تالش خانواده برای رسیدن به داکتر و یا آوردن داکتر به خانه، بی نتیجه مانده و حالت طفل  

اً وخیم تر شده و در ساعات اخیر، عالیم کبودی در انگشتان و لبان طفل ظاهر گشته و مرگ  تدریج

 قریب الوقوع را خبر میدهد. 

میوندوال تصمیم میگیرد که با درایور و موتر سرکاری)ریاست مطبوعات( به شهر غزنه رفته و  

ریض میرساند. داکتر بعد  بعد ار یافتن سرطبیب، او را با خود به دهکده آورده و باالی سر طفل م

دست به کار می شود و بعد از تزریق یک پیچکاری پنیسلین، تصمیم میگرید که    عاجل  ،از تشخیص 

ادامه  عاجل  شب را در قلعه بگذراند و در طول شب، دو بار دیگر، با استفاده از پیچکاری به تداوی  

 .دهد 

 مرگ حتمی نجات می یابد.  صبح روز بعد، عالیم بهبودی در طفل هویده می شود و طفل از

 [ این طفل سه ماهه، داؤود ملکیار نام داشت که همین حاال با شما و )رادیو آزادی( مصاحبه میکند..." 

بلی هموطن! این است اوج انسانیت، شرافت و حق شناسی، این است صدای وجدان. هموطن! یقین  

 است. داشته باشد که انسانیت هنوز در این خطۀ باستانی، نمرده 

 کن و در دجله اندازمی تو نیکی 

 بازد ـدر بیابانت دهزد ـکه ای 

قرار وعده از پرداختن به تمام صفحات نشانی شدۀ خود میگذرم که همین حاال هم سخن به درازا  

 کشید.  
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هر هموطنی با مطالعۀ این کتاب، به راحتی می تواند برداشت ها و نظرات خود را به هر نوعی که  

رق حقیقت روشن  خواسته باشد، ابراز دارد و از تصادم این گونه نظرات موافق و مخالف است که ب 

قضاوت  .و نوشت   می شود. بیائید از گلوی همدیگر نگیریم و بگذاریم گفته و نوشته شود آنچه باید گفت 

 را به تاریخ می سپاریم. 

در اخیر این مختصر باید تذکر داد که یک هموطن بزرگوار طی یک ایمیل از این کمترین سوالی  

 را مطرح کرده اند که در اینجا می آورم و بصورت مختصر به جواب شان می پردازم. 

را به قتل  ...  "  ست بزرگوار مینویسند:  آن دو چون موضوع حبث اتن جالب است خواس مت توجه شام حمرتم 

توسط   مهيشه  براى  داكرت  اين  چرا  و  وقت  چه  شد؟  طب  داكرت  اين  قتل  ابعث  چه  كمن.  جلب  بلمكندس  داكرت 

 " حفيظ امني ان پديد ىم شود؟

این کمترین چون معلومات مؤثق در مورد نداشتم،    خدمت این دوست بزرگوار عرض شود اینکه 

. بعد از اندکی جست و جو و تالش،  متالش کردم از دوستان و آشنایان جویای معلومات در مورد شو 

و مهربان، موفق شدیم با خانوادۀ زنده یاد بالمکنداس در تماس شویم    گرانقدربه وسیلۀ یک دوست  

دیم می شود و امید است پاسخی باشد قناعت بخش به  که اینک حاصل آن تماس خدمت هموطنان تق

 پرسش آن دوست بزرگوار . 

 شود. گمیالدی در شوربازار شهر کابل چشم به دنیا  1913پروفیسر بالمکنداس در سال } 

طب پوهنتون کابل گردید، وی با ختم دورۀ تحصیلی    ۀ لتوکبعد از فراغت از لیسه حبیبیه شامل فا

ی طب پوهنتون کابل گردیده در ابتدأ   ځفاکولتۀ طب، و گذراندن امتحان کانکور شامل کدر علمی پوهن 

  از یک طرف در رشتۀ جراحی  وظیفه اجرا می نمود و از طرف دیگر به صفت استاد اناتومی و 

 تربیۀ شاگردان طب سهم بارز داشت.  

بعد از به وجود آمدن شعبۀ طب عدلی که از جملۀ حساس ترین و با مسئولیت ترین شعبات طبابت  

این مسئولیت مهم به وی    ،به شمار می رود، نظر به صداقت و اهلیت که وی از آن برخوردار بود 

 قت تا اخیر عمر پیش برد. سپرده شد. که این وظیفۀ خود را با کمال امانت داری و صدا

به قتل احمد ظاهر مهر تصادم بزند و از    تاهمین صداقت و امانت داری وی بود که حاضر نمی شد  

جانب حفیظ هللا امین تحت فشار زیاد قرار گرفت. شایعۀ یی که در اثر شکنجه پدرود حیات گفته  

 است دروغ بیش نیست. 
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بعد از واقعۀ قتل احمد ظاهر و    ، تر جگندر نات کپوربه قول داماد محترم پروفیسر بالمکنداس، داک

تحت فشار قرار گرفتن، ایشان روحاً ناآرام بودند. الکن علت مرگ شان تومور دماغی بود که به هند  

 برای تشخیص و تداوی سفر نمودند در آن جا سرطان دماغی تشخیص گردید. 

عملیات و تداوی در هند صرف نظر نمودند به  الکن  وطن پرستی شان باعث شد که جناب شان از 

 د. قرار گفته دوکتور کپور داماد شان، نمی خواست که دور از وطن و در وطن بیگانه فوت نمای

دوباره به کابل می آیند و تحت تداوی پروفیسر عبدالحمید رحیمی معروف به موالنا صاحب که داکتر  

 جراح اعصاب بود، قرار می گیرند. 

وه موالنا صاحب، داکتران دیگر از قبیل داکتر بلیز، داکتر یوسف هما وغیره نیز همه  البته برعال 

 روزه به عیادتش می آمدند و داکتر کپور تا اخیر در بالین شان بود و از ایشان مواظبت می نمود. 

در اثر مریضی که آید حال    1979اگست    19داکتر بالمکنداس به تاریخ  

 ند.{ شان بود، با زندگی وداع میکن

این بود آنچه داماد محترِم زنده یاد بالمکنداس اظهار داشتند. پس دیده می  

شود که آوازۀ مرگ او به دستور حفیظ هللا امین، حقیقت نداشته است. حفیظ  

در   ددمنشی، وحشت و همه جنایات بزرگی که  با همه سبعیت،  امین  هللا 

اس نزد، اما قرار گفتۀ داماد شان، حفیظ هللا  کوتاه ترین زمان انجام داد، دست به قتل داکتر بالمکند 

بالمکنداس از نزد امین به خانه برمیگردد، در  امین، داکتر بالمکنداس را احضار میکند و زمانی که 

خود فرو میرود و مغموم و چرتی می شود و حتی یک حرف هم از آن جریان به خانواده چیزی  

 المکنداس چه گذشته است، به کسی معلوم نیست. نمی گوید. اینکه در آن وحشتکده بین امین و ب 

داشتند، یک جفای   به کتاب"جفای بزرگ"، جفائی که در حق شهید میوندوال روا  برگردیم  اما  و 

بزرگ و فراموش ناشدنی است. جناب محترم ملکیار با تالش و پشت کار و تحقیق و تجسس، این  

ستایش است. هر هموطنی نظر و  ر خور خدمت هموطنان گذاشته اند که زحمات شان د  درکتاب را 

توان اندک خود،    ، این کمترین در حدِ و اتفاقات تاریخی، ملی و میهنی دارد   برداشت خود را از قضایا 

نظرات خود را روی کاغذ آوردم، با در نظرداشت اینکه هیچگونه پافشاری هم ندارم که نظرات و  

روی کاغذ  باشم، اما آنچه وجدانم حکم میکرد،  برداشت من درست است، شاید بسیار هم به خطا رفته  

 آوردم. تاریخ خود قضاوت میکند و یک قاضی منصف است. 

هنرش  ،  خواهد بود اگر "عیب می جمله چو گفتیدیگر جفای بزرگ یک ناگفته نباید گذاشت که این 

، صداقت و پشتکار  داریدر وطن دوستی، ایماننیز بگوی" را از نظر بیندازیم و یادآوری نکنیم که  
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نیز اینکه در تمام خانوادۀ شاهی افغانستان، شخص دومی  و  شهید داؤود خان نمی توان شک کرد  

افغانستان    وجود نداشت و از زمان پسا داؤود خان تا امروز،  ، از نظر این کمترینمانند داؤود خان

دیگر چنان شخصیتی را به خود ندید. در شرایط کنونی افغانستان، جهت نجات کشور از تمام مصائب  

عدیده، فقط به یک داؤود خان ضرورت است، اما دردا و دریغا که گماشتگان روس در افغانستان،  

و شهید  داؤود خان  شهید  همه افراد، اشخاص و شخصیت های دلسوز و آگاه کشور را به شمول  

تاریخ را از     ددمنِش جنایتکارانِ   اینمیوندوال، همه را نیست و نابود کردند که خداوند بیخ و بنیاد  

  و تخم گندیدۀ شان را از روی زمین بردارد. ریشه بدر آورد 

 شاد باد!  نگرامی و روح و روان شا  یاد شهید میوندوال

 

 ود ـش عدالت   روی ز قضاوت

 جفا و خبل  و بیداد روی   از نه

 

 ختم 


