
قتل مرموز احمد ظاهر
از قلم محمد جان متکین، شهر شربغان

به تاریخ 23 جوزای سال 1358در وادی سالنگ چی اتفاق افتاد وچگونه احمدظاهر به قتل رسید .

پاره یی از نوشته من دراین باب !

در شام 22 جوزای 1358 یعنی یکروز قبل از مرگ احمدظاهر ,اومهامنی را به استقبال تولد نوزادش در منزل شان واقع شهر نو بر پا منوده بود .

احمدظاهر شامری از دوستانش را برای رصف طعام شب دراین مهامنی دعوت منوده بود , شام هامنروز وقتی برای استقبال از مهامنانش روانه خانه 

میشود در نخستین لحظات ورودش چشمش به محبوب الله و دو خواهر او میافتد , از اینکه قبال برای فخریه گفته بود تا او را به خانه راه ندهد , 

چون دریافته بود که محبوب الله درپی توطیه مرگ اوست ..

به همین دلیل با خشم به فخریه خامنش میگوید : که چرا آنها را به خانه راه داده است ؟

و خامنش میگوید : پاچا با خواهرانش پشت دروازه آمده بودند و من از نهایت نا چاری در را بروی آنها گشودم و راندن آنها را از پشت در  مناسب 

ندانستم .

مهامنان , یکی پی دیگر از راه میرسند و پس از رصف طعام شب , بخاطری که در آن زمان قیود شبگردی برای رفت و آمد مردم در شهر وضع میشد 

, همه خدا حافظی کرده روانه خانه  میشوند .

فخریه خانم , پس از رفنت مهامن ها رو به محبوب الله " پاچا " کرده میگوید : " تو چی قسم دوست احمدظاهر استی که میخایی او ره به کشنت بتی " 

محبوب الله که انتظار چنین حرفی را از خانم فخریه نداشت , دست پاچه میشود و میگوید که این حرف ها دروغ است و برای رد این ادعا بهانه 

های مختلف میارد .

ولی به یکباره گی از جا بلند میشود و میگوید : مه به بیرون میرُم و به یک دوست خود تیلفون میکنم .

چون احمدظاهر به خانه تیلفون نداشت )بخاطر مزاحمت های تیلفونی (

به قول فخریه نیم ساعت متام طول کشید که پاچا دوباره به خانه برگشت .

فخریه میگوید : لحظاتی نگذشته بود که برادر محبوب الله پاچا از راه رسید و از محبوب الله موترش را خواست و او کلید موتر را در اختیار برادرش 

قرار داد و تاکید کرد که موتر را زود بر گرداند اما برادر محبوب الله موتر را منیارود .

) در اصل این بازی از سوی محبوب الله خیلی دقیق طرح ریزی شده بود , او برای برادرش  برمبنای یک طرح دقیق تیلفون میکند که موتر را از او 

بگیرد و هرگز آنرا باز نگرداند , تا او به بهانه اینکه نیمه شب شده و قیودات شبگردی وضع میگردد بتواند به ساده گی موتر احمدظاهر را مطالبه 

مناید , تا با خواهرانش روانه خانه شوند و از موتر برای انجام پالن های بعدی که برای قتل احمدظاهر طرحریزی شده بود استفاده کند .

بدون شک که این مسایل جزو از برنامه و دستور کار او بوده که توسط او خیلی موفقانه عملی میشود و این موضوع نیز به دور از احتامل نیست که 

با قاتلین احمدظاهر نیز هامن شب متاس تیلفونی برقرار کرده باشد که کار ها مطابق به میل و دستور آنها پیش میرود (

در نزدیکی های یازده شب محبوب الله با اوقات تلخی به احمدظاهر و خانم فخریه میگوید : والله برادرم موتر را نیاورد و دراین اثنا رو به طرف 

احمدظاهر کرده  میگوید : اگر موتر خوده برم بتی تا مه به طرف خانه بُرم .

احمدظاهر با تردد فراوان کلید موتر را در اختیارش قرار میدهد و میگوید : فردا موتر را وقت برایم بیار, که مه کار دارم و چند بار هم روی حرفش  



تاکید میکند.

محبوب الله موتر را با خود میربد و فردای آن روز طبق تعهد قبلی دوباره باز منیگرداند .

صبح 23 جوزا احمدظاهر ابتدا خامنش را به شفاخانه میربد و پس از معاینات الزمه دوباره به خانه باز میگرداند.

چون او انتظار تولد نوزادش را میکشید .

در خانه خیلی ناراحت است , او لباس هایش را تعویض میکند و منتظر محبوب الله میامند که موترش را باز گرداند .

قرار چنان بوده تا احمدظاهر برای امضای قرار داد یک کنرست به مدیریت سینام بهارستان رود  ولی از محبوب الله خربی منیشود .

فخریه میگوید : تصمیم داشتیم تا پس از امتام کار قرار داد کنرست  من و او روانه بازار شویم , تا برای نوزاد ما لباس و لوازم رضوری خریداری کنیم .

به قول فخریه , احمدظاهر در این مدت چندین مرتبه بیرون رفت و دوباره به خانه بر گشت , طبیعتا خیلی ناراحت بود .

در واپسین لحظاتی که احمدظاهر تصمیم رفنت بیرون از خانه را داشت , رو به من کرد و گفت : نا وقت شده مه باید بُرم به مدیریت سینام بهارستان 

, تا به کار های خود رسیده گی کنم .

اگه پاچا موتره آورد بگو همینجه پارکش کنه , مه باید از تکسی استفاده کنم .

فخریه ترصیح میکند دم دروازه او دوباره رو به من کرد و گفت : اگر میخایی که مه بیرون نرُم .

و من گفتم : مانعی ندارد کار های خود را متام کن , باز هردوی ما یکجا بیرون میریم .

فخریه میگوید : احمدظاهر به طرفم دید و با آهسته گی گفت : فخریه مه رفتم خدا حافظ .

فخریه میگوید : جمله خدا حافظی احمدظاهر آنروز خیلی غیر طبیعی بود و خیلی برایم جالب افتاد وتاثیر عجیبی روی من گذاشت .

زیرا قرار نبود او با من خداحافظی کند و هیچگاهی هم چنین منیکرد , ولی آنروز .. .

 منیدانم آنروز چی شد که او به یکباره گی گفت : خدا حافظ . 

قبل از رفنت نان چاشتش را فرمایش داد و گفت : زود برمیگردم .

فخریه میگوید من از پنجره اتاق احمدظاهر را تعقیب کردم که از خانه بیرون شده و در پیاده رو پا نهاد و لحظات بعد از نظر ها نا پدید شد و این 

بار هرگز به خانه بازنگشت.

فخریه میگوید : خسته و کالفه بودم , با استفاده از فرصت خوابیدم ولی خواب وحشتناکی دیدم .

اومیگوید : خواب دیدم که در برابر طوفان سهمگینی قرار میگیرم و از فشار وزش باد , چادری که بر رس دارم به هوا میشود .

تکان خورده و وحشتزده از خواب برخواستم .

تصمیم گرفتم تا سوژه خوابم را با داکرت عبدالظاهر پدر احمدظاهر رشیک سازم ولی بعداً , از این امر منرصف شدم .

اما فردای آنروز از مرگ احمدظاهر اطالع یافتم و تعبیر خوابم را دانستم .

احمدظاهر تا چهار راهی شفاخانه زایشگاه راه را پیاده میرود , ولی در این زمان طور ناگهانی در مقابلش محبوب الله سبز میشود .

او موتر احمدظاهر را در نزدیکی چهار راهی زایشگاه پارک منوده , که در آن دو دخرت شهناز و شکیال نیز سوار بودند .

اینجا معلوم نیست , که محبوب الله چی جادو میکند و پای احمدظاهر را به بیرون از شهر میکشد .

محبوب الله که سال های دراز مهر خاموشی به لب زده بود و در هیچ محفل و محرضی حارض نشده بود تا پیرامون مرگ احمدظاهر سخن گوید در 

سال 1391 به یکباره گی در یکی از برنامه های که به یاد بود از احمدظاهر در تلویزیون آریانا افغانستان ترتیب یافته بود , برای نخستین بار لب به 

سخن گشود و جریان را چنین رشح داد : 

احمدظاهر دوست شباروزی من بود و از حیث قرابت ,آصف ظاهر برادر ارشد احمدظاهر شوهر خواهرم بود .

اودر مورد آخرین دیدارش با احمدظاهر گفت : یک شب قبل از واقعه به خانه احمد ظاهر رفتم و او را دیدم , قبل از آنکه خانه اش را ترک بگویم 

او کلید موتررشا برایم داد وگفت " پاچا موتر را با خود برب و ما و تو فردا جایی میریم "

فردای آنروز وقتی رسی زدم به دفرت و حارضی خود را امضا کردم به طرف خانه احمدظاهر حرکت منودم , نزدیک خانه که رسیدم احمدظاهر در 

بیرون از خانه منتظرم بود , هردو سوار موترشدیم و او گفت که به طرف خیرخانه بروم , در خیرخانه دو دخرت منتظر ما بودند آنها سوار موتر شدند.

) در اینجا واضح محبوب الله به احمدظاهر اتهام وارد میکند که او به رساغ دخرتان به طرف خیرخانه رفته است و از موجودیت آنها در پروگرام سیر 

و سیاحت احمدظاهربی خرب بوده است  .(

ولی هامنروز که محبوب الله موتر احمدظاهر را در چهار راهی شفاخانه زایشگاه پارک منوده بوده , اتفاقا خاله خانم فخریه که سوار موتر رسویس 

بوده  از محل میگذرد .

این خانم در اظهاراتش , بعد از مرگ احمدظاهر برای فخریه گفته است : " من موتر احمدظاهر را دیدم که در چهار راهی شفاخانه زایشگاه پارک 

شده بود و دو دخرت نیز داخل آن سوار بودند ولی احمدظاهر در موتر موجود نبود ." 

درست این زمانی است که محبوب الله به رساغ احمدظاهر رفته تا به شکلی او را اغوا کند و پایش را برای تطبیق پروگرام قتل به بیرون از شهر بکشد .(

آنچه را خاله فخریه گفته و موضوعاتی را که خانم فخریه در رابطه به مرگ احمدظاهر صحبت میکند کامال با اظهارات محبوب الله در تناقص است .

به هر صورت محبوب الله میگوید : پس از آنکه دخرتان سوار موتر شدند ما با هم یکجایی به طرف قرغه رفتیم و پس از آنکه مدتی را درقرغه کشتی 

سواری کردیم , احمدظاهر برایم گفت که به طرف سالنگ میریم.

من برایش گفتم که باید به دفرت خود بُرُم .



ولی اوگفت : " پاچا مه از حساب دفرت باز خالصت میکنم ."

محبوب الله میگوید: بعداً چند خوراک نان گرفت و بیر نیز خریداری کرد و به طرف سالنگ در حرکت شدیم .

قابل تذکر میدانم آخرین کسی که احمدظاهر را قبل از رفنت به سالنگ زنده و سالمت دیده بوده داکرت حیدر" یوازی " است .

حیدر " یوازی "زمانی در رادیو افغانستان به صفت گوینده ایفای وظیفه میکرد .

وی ضمن مصاحبه یی سال ها قبل در یک برنامه رادیویی در رادیو کابل گفته بود , من در شفاخانه نشسته و مرصوف معاینه مریضان بودم که 

احمدظاهر به رساغم آمد و گفت : داکرت بیا که بُریم تفریح .

من برایش گفتم : مه امروز نوکری استم و تعداد زیادی مریض ها انتظار معاینه ره میکشند , اگر با خودت به تفریح بُرُم مشکل مریض ها چطور 

میشه ؟

 بعد از گفنت این جمله احمدظاهر را به دهلیز کشیدم و گفتم ببین که در دهلیز چی حال است و من تنها استم .

احمدظاهر وقتی مریض های دهلیز را دید حرف هایم را تایید کرد و گفت : مه بر چند لحظه میرم به سالنگ و پس برمیگردم و هردو میریم طرف 

کابل .

حیدر" یوازی" میگوید : این آخرین دیداری بود که لحظاتی قبل از مرگش با او داشتم .

زیرا پس از ظهر هامنروز جسد بیجان او را به شفاخانه آوردند .

میاییم رس اصل مطلب , محبوب الله میگوید : حوالی ساعت دوی بعد ازظهر بود که ما به سالنگ رسیدیم و از اینکه من مقدار زیادی بیر نوشیده 

بودم در حالت طبیعی قرار نداشتم .

در سالنگ به نقطه رسیدیم که دریکطرف ما پل قرارداشت وطرف دیگرما کوه .

در این اثنا به یکباره گی کنرتول موتر ازدست من خارج شد , احمدظاهر که درسیت عقبی نشسته بود صدا کرد .

پاچا چی میکنی ؟

ودر این اثنا موتر نخست به پل و بعدا به کوه خورد و من بیهوش شدم .

اینکه بعد از آن واقعه چی اتفاق افتاد چیزی منیدانم.

وقتی چشم باز کردم در شفاخانه بودم و از دو دخرت که با ما در موتر بودند نیز خرب نداشتم همین و بس .

ولی خانم فخریه باری به یکی از دوستانش ماجرا قتل احمدظاهر را به گونه دیگری رشح داده است .

او گفته است , آنها ده کیلومرت از ساحه جبل الرساج به طرف سالنگ راه را پیموده بودند و در نزدیکی پل چپراق موتر احمدظاهر توسط موتر دیگر 

که شبیه موتر خود احمدظاهر بوده تعقیب میشده .

این موتر در ناحیه پل چپراق راه را به موتر موتر حامل احمدظاهر میبندد و از آن مردی جوانی به نام عارف " جودو" با دو تن دیگر پایین میشوند 

و احمدظاهر را از موتر پایین میکنند .

آنها با احمدظاهر گالویز میشوند و احمدظاهر که غیر مسلح بوده در برابر سه تن از افراد مسلح کاری را از پیش برده منیتواند , در این اثنا باالی 

محبوب الله صدا میکند .

او نامرد بیا که اینها مره میُکشند .

ولی محبوب الله که به نقطه عطف پالن طرح شده رسیده , کمکی برای احمدظاهر منیکند و در این لحظه که مهاجمین با قنداق تفنگ به رس و 

صورت احمدظاهر میکوبند 

عارف "جودو"  تفنگچه را کشیده باالی شقیقه احمدظاهر میگذارد و ماشه را میکشد .

محبوب الله در اظهاراتش به خانواده احمدظاهر گفته بوده , بعد از آن سکوت همه جا را گرفت و دیدم که جسد احمدظاهر در کنار جاده افتیده 

است .

مهاجمین پس از قتل احمدظاهر برمبنای نقشه از قبل طرح شده محبوب الله را از ناحیه روی سطحی مجروح میسازند وموتر احمدظاهر را به بدنه 

پل و کوه تصادم ساختگی میدهند و پی کار شان میروند .

محبوب الله و دو دخرت را شامری از باشنده گان  سالنگ , که از این معرب در حال عبور بوده اند دیده اند که در کنار موتر احمدظاهر ایستاده و 

هراسان به طرف جسد احمدظاهر مینگریستند .

ولی آنها پس از مرگ احمدظاهر از محل ناپدید میشوند و هیچکس منیداند که کجا رفتند .

شاه محمد که در آن زمان ولسوال سالنگ بوده و اکنون نیز در قید حیات است میگوید : لحظاتی پس از مرگ احمدظاهر اطالع یافتم و خود را به 

محل  واقعه رساندم .

وی مدعی است وقتی موتر را دیدم دریافتم که توطیه در کار است و احمدظاهر را کشته اند .

او ترصیح میکند : جسد احمدظاهر در کنار موترش افتیده بود و قدیفه را به رس او کشیده بودند .

این مرد میگوید : به احتامل زیاد احمدظاهر دورتر از این منطقه در گوشه دیگری به قتل رسیده است بعدا موتر و جسد او را به این منطقه که جای 

گوشه  و خلوت است آورده اند .

موصوف میگوید : منطقه چپراق جای گوشه و دنج است که اکرثا در گذشته افرادی که متوسل به جنایتی میشدند و یا کسی را به قتل میرساندند , 

جسد مقتول را در همین نقطه میانداختند و در مورد احمدظاهرنیز احتامالً  چنین شده است .



 آنچه  را که محبوب الله در رابطه به واقعه مرگ احمدظاهر بیان میکند و اظهارات که در بین اعضای خانواده ظاهر پیرامون این موضوع صحبت 

میشود دو اصل متفاوت است .

در اصل خانواده احمدظاهر در برابر یک عمل انجام یافته قرار گرفته بودند .

آنها میدانستند که قتل احمدظاهر به همکاری محبوب الله " پاچا " عملی شده است , ولی اگر این پروسه را مورد پیگرد قرار میدادند , بدون شک 

که ارتباطات و شیرازه خانواده گی آنها برهم میخورد .

چون محبوب الله برادر خانم آصف ظاهر برادر ارشد احمدظاهر بود .

بنا آنها از خیر این مساله میگذرند و باالی موضوع خاک میریزند و هیچگاهی در مورد مرگ احمدظاهر در برابر رسانه ها با وضاحت صحبت منیکنند .

به هر ترتیب مسوولین امور به محل واقعه میشتابند و مرکز را ) مسوولین قوماندانی امنیه کابل را ( از جریان مرگ احمدظاهر آگاه میسازند .

در اینجا به عوض آنکه جسد به شفاخانه والیت پروان انتقال داده شود به ولسوالی جبل الرساج برده میشود .

در اصل حکام وقت و افرادی که طراحان اصلی قتل احمدظاهر بودند میخواستند از مرگ قطعی احمدظاهر مطمین شوند 

و رسانجام حوالی ساعت سه بعد از ظهر جسد احمدظاهر به شفاخانه والیت پروان انتقال داده میشود .

در آنجا یکباره رس و کله محبوب الله پیدا میشود که با دهان پر از خون بسرتی شفاخانه میشود .

بعداً دو دخرت که ظاهرا زخم سطحی برداشته اند نیز به شفاخانه آورده میشوند .

جسد احمدظاهر مورد آزمایشات طب عدلی قرار میگیرد از رس او عکسربداری صورت میگیرد و اسناد آن قید آرشیف شفاخانه میشود , ولی هیچکسی 

در مورد این واقعه طور آشکارا ابراز نظر منیکند .

شاید هم از طرف حکام وقت , خاصتا افرادی که احمدظاهر را به کام مرگ فرستادند قبال موضوع به گوش داکرتان و کارمندان شفاخانه چکانده شده 

بوده باشد که در این مورد لب به سخن نگشایند. 

به قول محمد رشیف یکنت از داکرتان شفاخانه چاریکار در آن زمان , آهسته آهسته خرب مرگ احمدظاهر به شهر پراگنده میشد و تعدادی از جوانان 

و هندو های شهر چاریکار به طرف شفاخانه میامدند و ازدحام هر لحظه بیشرت میشد .

وی ترصیح میکند ما جریان را از طریق مقام والیت به خانواده احمدظاهر گزارش دادیم و گفتیم که احمدظاهر مجروح شده است .

از اینکه ازدحام مردم خاصتا جوانان هر لحظه به شفاخانه بیشرت میشد ما نتوانستیم در انتظار خانواده احمدظاهر مبانیم , ناگزیر شدیم تا میت 

احمدظاهر را به کابل بفرستیم .

او اضافه میکند حوالی عرص بود که پدر احمدظاهر به شفاخانه آمد و رساغ احمدظاهر را از ما گرفت و ما گفتیم که احمدظاهر زخمی شده بود و 

ما برای مداوا , او را به کابل فرستادیم و داکرت ظاهر دوباره روانه کابل شد .

محبوب الله " پاچا " در اظهارات بعدی اش در گفتگو با تلویزیون آریانا افغانستان ماجرا را چنین رشح میدهد : " پس ازحادثه ترافیکی دیگر چیزی 

به خاطر ندارم و وقتی به هوش آمدم خودرا درشفاخانه والیت پروان یافتم و از مرگ احمدظاهرنیز اطالع نداشتم ."

به قول پاچا یکی از دخرتان نیزدراین واقعه از ناحیه روی جراحت برداشته بود که او نیز در شفاخانه پروان موجود بود.

اومیگوید بعدا احمد ولی " احمد ولی آوازخوان تلویزیون و رادیو " به چاریکار آمد و مرا که شدیدا مجروح بودم به شفاخانه علی آباد کابل انتقال داد .

اودر مورد ارتباطاش با دو دخرت " شهناز و شکیال " میگوید : که با آنها شناخت قبلی نداشتم , رصف یکی از این دخرتان را با خواهر احمدظاهر دیده 

بودم و میدانستم که از دوستان خواهر احمد ظاهر است.

محبوب الله در این گفتگوی تیلفونی با ارصار زیاد میگوید : که در پیوند به مرگ احمد ظاهر بیشرت ازاین چیزی منیدانم ومن خود در پی این حقیقتم 

, که اگر برای احمد ظاهر دام گذاشته شده بود آنرا کی ها گذاشته بودند ؟

چطور آنرا عملی کرده و چرا او را کشتند؟

عبدالله " اعتامدی " دوست و همکارگروپ  هرنی احمدظاهر میگوید : من با رحیم مهریار و شامری از نوازنده گان دیگر, در پولی تخنیک کابل 

مرصوف اجرای کنرست بودیم که خرب آوردند احمدظاهر در یک حادثه ترافیکی جان باخته است .

او میگوید : این خرب غیر مرتقبه چون صاعقه یی بر من فرود آمد , ما کنرست را متوقف ساخته با شتاب روانه خانه احمدظاهر شدیم دور خانه ا 

تعدادی زیادی حلقه زده بودند.

اعتامدی میگوید: روز نا وقت شده  بود و تجمع مردم هر لحظه بیشرت میشد و ما تا ناوقت شب آنجا ماندیم تا آنکه حوالی ساعت 9 شب موتر جیپی 

از راه رسید و چند نفراز آن پیاده شده برای خانواده احمدظاهر ُهشدار دادند که اگر تا فردا ساعت 9 صبح بیست و چهارم جوزا جنازه را به خاک 

نسپارند مسوولیت بعدی به دوش شام خواهد بود 

چون تعداد کثیری از مردم چهارراهی انصاری را تا چهارراهی زایشگاه اشغال کرده و جاده را دراین معرببسته بودند. 

به قول اعتامدی مسوولین حکومت از دیدن این جمعیت به هراس افتیده بودند که مبادا هواداران احمدظاهردست به آشوب زنند و کاری درواکنش 

به مرگ او انجام دهند.  

اعتامدی میگوید : دراظهارات افرسان امنیتی هامن شب تهدید طورآشکارا مشاهده میشد و فردای آنروز جمعیت کثیری از جوانان , ساملندان , زنان 

, دخرتان و اطفال به دنبال جنازه احمدظاهربه راه افتادند و ابتدا پیکراو را به مسجد پل خشتی و ازآنجا به حضیره شهدای صالحین انتقال دادند . 

محبوب الله که گویی در خواب گران برس میربد در اظهارات بعدی اش میگوید: واقعیت را میگویم که از مرگ احمدظاهر اطالع نداشتم , او با این 

اظهارات میخواهد حقیقت مرگ احمدظاهر را کتامن کند و مذبوحانه تالش دارد تا پیرامون واقعیت امرکشته شدن احمدظاهرمردم و هواداران هرن 



او را بفریبد.

او خاطر نشان میسازد : دو هفته بعد اطالع حاصل منودم که احمد ظاهر ُمرده است و این مطلب را از طریق تلویزیون شنیدم که برای احمد ظاهر 

برنامه اختصاصی را ترتیب داده بودند .

او میافزاید : وقتی در تلویزیون گفته شد که به یاد بود از احمدظاهر برنامه را ترتیب داده اند , ناگهان چیغ کشیدم , در این اثنا مادر و خواهرم وارد 

اتاق شدند و برایم گفتند که احمد ظاهر در هامن روز اول حادثه جان باخته بود و ما الزم ندانستیم تا ترا از این موضوع اگاه سازیم .

ولی کسی نیست ازپاچا بپرسد که اگر جناب شان دروادی سالنگ حادثه ترافیکی کرده بودند , چرا برای یکبار هم که شده از خانواده خود نپرسیده 

اند که حال و احوال احمدظاهر چگونه است ؟

یا اینکه اگر احمدظاهر خوب است چرا رسی به من منیزند و از حال من جویا منیشود , درحالیکه به زعم خود محبوب الله آنها دوستان خیلی صمیمی 

بوده اند.

این اظهارات محبوب الله " پاچا بیشرت به یک مضحکه کمیدی شباهت دارد که شنونده ندارد و او فکر میکند که مردم در مورد ابتذال اظهارات او 

دررسانه ها چیزی منیدانند. 

ولی ) رحامن ( یکی  افرسان  وزارت داخله وقت بر خالف ادعای محبوب الله بر یک سلسله مسایل دیگری اشاراتی دارد.

این مرد میگوید : واقعیت امر اینست که محبوب الله " پاچا " در قضیه قتل احمدظاهر دخیل است و دراین قضیه او را دو دخرتی به اسامی شهنازو 

شکیال کمک کرده اند.

وی میگوید : توطیه قتل احمدظاهر را قبال از زبان داود " ترون " که در آن زمان قوماندان امنیه کابل بود در خانه یکی از دوستان او شنیده بودم , 

ترون گفته بود که ) وقتش رسیده که انتقام خون خالده را از احمدظاهر بگیرم ( 

به گفته رحامن داود " ترون " این حرف را درچندین مکان به دوستانش گفته بود. 

رحامن در زمینه میافزاید : از این موضوع سید انور" رسا " مامای احمدظاهر که هنوز درقید حیات است نیز آگاهی دارد , زوایای تاریک مرگ مرموز 

احمدظاهر را او خوبرتمیتواند بیان کند. 

رحامن میگوید : از مرگ احمدظاهر سال ها میگذرد , اکنون نه نظام خلق است و نه هم آنها ها بررساقتداراند , منیدانم محبوب الله " پاچا " روی چی 

دلیلی ُمهر خموشی برلب زده و از کی هراس دارد که واقعیت موضوع را کتامن میکند و پرده ازاین راز برمنیدارد.

نه کسی برعلیه او دردادگاه شکایت دارد و نه هم مامنعتی برای بیان این موضوع وجود دارد , بهرت است تا واقعیت امر کشته شدن احمدظاهر را 

بیان کند و قضیه را طوری که اتفاق افتیده بود رشح دهد , تا پرده از معامی قتل احمدظاهر که از سال ها به اینسو ذهن هواداران هرنش را میازارد 

برداشته شود. 

آنچه گفته آمدیم حرف های را که محبوب الله در مورد آخرین دیدارش با احمدظاهر بیان میکند و موضوعاتی را که خانم فخریه بیان میکند در 

تناقص است. 

این موضوع میرساند که محبوب الله هنوز هم مذبوحانه تالش دارد تا دخیل بودنش را در پالن قتل احمدظاهر پنهان کند و روی آن خاک بریزد. 

اما در واقعیت امر برمبنای اظهارات خانم فخریه , محبوب الله منحیث مهره اصلی پالن قتل , نقشش را در این راستا خیلی ماهرانه بازی کرده است . 

عبدالله اعتامدی دوست و همکار هرنی احمدظاهر میگوید : پیرامون دخیل بودن محبوب الله . درقتل احمد ظاهر دالیل مختلف وجود دارد 

یکی از دالیل این است که در آن زمان کارمندان وزارت خارجه در داخل وزارت از یک دسپلین خاص پیروی میکردند. 

مقررات کاری در آن روزگار طوری بود که کارمندان این وزارت در وقت رسمیات ملبس به کرتی , پتلون و نکتایی میبودند. 

ولی هامنروز ) 23 جوزا ( محبوب الله با لباس جنز در برابر احمد ظاهر , ظاهر میشود و او را با خود میربد .

پس از انجام قتل با دو بکس کست و یک بکس کاال به خیلی راحتی افغانستان را ترک میگوید و به امریکا میرود . 

و این مساله میرساند که در عقب او اشخاص با نفوذی موجود بودند که سهولت این سفر را برایش فراهم منودند , در حالیکه رفنت به امریکا و گرفنت 

ویزه در آن زمان خیلی کار دشوار بود.

اعتامدی به این موضوع نیز اشاره کرده میگوید : اسد الله " امین " و داود " ترون " دو گرداننده گان اصلی این پالن بودند که به یاری محبوب الله " 

پاچا " ماموریت را موفقانه به پایان رساندند. 

بخاطری که داود " ترون " داماد کاکای خالده , خانم اجباری احمدظاهر بود و میخواست انتقام مرگ حقارت آمیز خالده را از احمدظاهر بگیرد و از 

مدت مدیدی این فکر را در رسمیپروراند. 

عبدالله اعتامدی منحیث یک منبع مهم و دست اول دراین مورد میگوید : در اصل حفیظ الله امین با احمدظاهر شخصا مراوده خیلی خوب داشت . 

او به  موضوعی در این باب اشاره میکند که احمدظاهر خود برای او بیان کرده است. 

اعتامدی میگوید : روزی با احمدظاهر از خانه استاد ننگیالی روانه رستورانت خیرب بودیم و موتر حامل ما تازه به نزدیکی پل محمود خان رسیده بود 

که احمدظاهر برایم گفت : حفیظ الله " امین "  متام اسناد  مربوط به قضیه قتل خالده را از بین برده و به من اجازه حمل سالح و گرفنت ویزه را به 

خاطرخارج شدن از افغانستان داده است. 

اعتامدی میگوید : من بالدرنگ برایش گفتم پس چرا ازافغانستان بیرون منیشی ؟ 

احمدظاهر برایم گفت : " مه ای ُملک ره خیلی دوست دارم و منیخایم از هموطنان عزیز خود دور باشم ."  

به گفته عبدالله " اعتامدی " عقده های شخصی , جمع یک سلسله حسادت ها ومسایل سیاسی باعث مرگ احمد ظاهر شد و چپرتزنده گی او را 



بست .

اعتامدی میگوید: یکروز پس از مرگ احمد ظاهر فخریه به عنوان وکیل برایم سندی ترتیب داد تا موتر احمد ظاهر را از سالنگ تسلیم شوم .  

وقتی غرض تسلیم گیری موتر رهسپار سالنگ شدم در ولسوالی جبل الرساج کسی حارض نشد تا موتر را برایم تسلیم دهد ,

سارنواالن برایم گفتند که قبل از تسلیم گیری موتر باید خانواده احمدظاهر به یک سلسله سوالت ما پاسخ گویند و من دوباره به کابل برگشت و 

موضوع را با داکرتعبدالظاهر پدر احمدظاهر رشیک ساختم و یکروز بعد دو باره با داکرت ظاهر عازم ولسوالی جبل الرساج شدیم و رو در روی سارنوالن 

قرار گرفتیم .

عبدالله اعتامدی میگوید: در آنجا سارنواالن که چند نفر بودند , از داکرت ظاهر پرسیدند که در مورد مرگ احمدظاهر چی میاندیشد؟

آیا این قضیه از دید شام یک حادثه ترافیکی است؟

یا موضوع سو قصدی در کار بوده که منجر به این واقعه شده است ؟

داکرت ظاهررو به من کرد وگفت : عبدالله بچیم تو چی میگی ؟

ومن به داکرت عبدالظاهر گفتم : مرگ احمد ظاهر یک معام است , سوالی است که ما در جستجوی حلش استیم . 

و در این لحظه من رو به سارنوالی کردم که داکرت عبدالظاهر را مخاطب قرار داده بود , از او پرسیدم که این واقعه چگونه اتفاق افتاده است؟

سارنوال گفت: وقتی موتر آنها " اشاره به موتر احمدظاهر" میخواسته رسک را عبورکنه , موتر از مسیر اصلی  جاده منحرف شده خالف جهت  حرکت 

میکند و احمد ظاهر که در سیت عقبی قرار داشته متوجه انحراف موتر از جاده میشود و از جا میپرد و میخواهد تا از سیت عقبی اشرتنگ موتر را 

کنرتول کند که در نتیجه واقعه رخ میدهد و موترابتدا  به بدنه پل و بعداً به کوه اصابت میکند و شیشه عقب منا شکسته به پیشانی احمد ظاهر فرو 

رفته و او را جابجا هالک میسازد. 

در اینجا سارنوال به آهن مثلث شکل داخل موتر اشاره منود , که در نزدیک آفتاب گیر قرار داشت . 

سارنوال گفت : این آهن در قسمت پیشانی احمد ظاهر فرو میرود و با عث مرگ او میشود .

عبدالله اعتامدی میگوید : من بدون درنگ به سارنواالن گفتم ایرنا میپذیریم که آهن باعث شکستگی پیشانی احمد ظاهر و سبب مرگش شده است 

ولی شگاف عمیقی که در قسمت عقب رس احمدظاهر به وجود آمده بود به کجا اصابت کرده ؟

اعتامدی میگوید : سارنواالن در برابرپرسشم خاموشی اختیارکردند و هیچ چیزی نگفتند و دراین لحظه پدراحمد ظاهردرمیان صحبت هایم دویده 

گفت : ) بچیم پشت گپ نگرد , حالی ده یی پس پیری مه به کدام محکمه  بدوم و پشت کی ره بگیرم , چیزی که به مه مهم بود بچیم بود که دگه 

ده دنیا نیست ( و پس از گفنت این جمله رو به سارنواالن منوده گفت نوشتیش کو حادثه ترافیکی ..(

اعتامدی اضافه میکند و پس از آن اوراق را امضا کرده و به سارنواالن تسلیم منود. 

اعتامدی از مشاهدات عینی اش پیرامون موتر احمد ظاهر میگوید : هر چند در اظهارات سارنواالن , واقعه در اثر انحراف موتر از جاده و اصابت به 

کوه بیان شده بود ولی او خالف ادعای آنها دراین مورد نظری دیگری دارد. 

به گفته اعتامدی در این واقعه محبوب الله در پشت اشرتنگ قرار داشته است , به ضم او اگر مساله حاثه ترافیکی را در این قضیه قبول کنیم باید 

بپذیریم که در این حادثه اگر اولین کسی که باید قربانی میشد , محبوب الله میبود و دوم دخرتی که در سیت پیرشوی با محبوب الله قرار داشته 

است .

اعتامدی میگوید : وقتی جسد احمد ظاهر رادیدم دریافتم که او در حادثه ترافیکی نه بلکه به وسیله چیزی دیگری باید کشته شده باشد 

او ترصیح میکند : به خاطری که یک شگاف کوچک در قسمت چپ پیشانی احمدظاهر موجود بود ولی در قسمت عقب رس او حفره بزرگی وجود 

داشت که در آن مقداری بانداژ را فرو برده بودند و از آن برای رس احمد ظاهر فرم ساخته بودند تا کسی متوجه این مساله نشود .  

او اضافه میکند وقتی موتر را دیدم به چند نکته دیگر هم متوجه شدم . 

اعتامدی میگوید : داخل موتر احمد ظاهر سفید رنگ بود , در قسمت سقف موتر یک رده موی را به شکل یک خط چسبانده بودند و در سیت عقبی 

با دست خون کشیده شده بود و قسمت سقف موتر را نیز رنگین ساخته بودند.

این مساله میرساند , که این خطوط خونی را با پنجه های دست ترتیب داده و آنرا بعد از حادثه به آن شکل درآورده بودند. 

به گفته او این وضعیت میرساند که این همه مسایل ساختگی بوده و بعد از قتل احمدظاهر صحنه سازی شده است . 

خالصه اینکه به ساده گی میشد دریافت که احمد ظاهر به قتل رسیده است . 

در مورد وقوع این واقعه وقتی از محبوب الله پاچا پرسیده شد که چرا تا کنون پیرامون این واقعه با رسانه صحبت نکرده است ؟

گفت : در پیوند به مرگ احمد ظاهر تا کنون هیچ کسی با من متاس نگرفته است تا من واضح سازم که در این موضوع دخالت نداشته ام .

پاچا میگوید : حتی خانواده احمد ظاهر پس از مرگ او در زمینه با من صحبت نکرده اند و این مردم اند که مرا قاتل احمد ظاهر میپندارند و بار بار 

به من اتهام وارد میکنند که من او را به کشتارگاه برده ام .

پاچا به این نکته نیزاشاره میکند یگانه کسانیکه در این مورد میتوانند وضاحت دهند و واقعیت این موضوع را آشکار سازند , هامن دو دخرتی است 

که در محل واقعه موجود بوده اند.


