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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۶/۱۱/۲۰۲۲        شاه همایون احمدزی

 

 ن شرقـر محمد حسـاله داکتـنگاهی به مق
 در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی

  (قسمت اول) 
 

( کتاااد شااان کااه تحاات عنااوان تیساایل و تخریااف اولااین جم ااوری 97 و ( 96(،  84جناااد داکتاار  اااحف در  اا حا   

باه نشار رسایده، مو اوک برکنااری و حابل  1384در برج دلو سال برای بار دوم  سعیدافغانستان، توسط مرکز نشراتی 

 داؤدمرحوم عبدالملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالیه و ک یل وزار  اقتصاد ملی دوره  ادار  مرحاوم ساردار محماد 

 ن را چنین شرح میدهند:خا

 

کمار  شکساتگی رد داده باود، ج ات معالهاه باه ایتالیاا میروناد. چناد روز   د که در اثر لغزیدن در فقراؤمحمد دا.....»

عبادالملک وزیار مالیاه باه جارم بار اناداختن نیاام شااهی سکودتااس دساتگیر و حابل  1336ساراان  16بعد از آمادن  باه 

فعالیات هاای اقتصاادی  باه کشف شده است. اگر چهد که دسیسه توسط سردار عبدالولی داماد شاه میشوند و گ ته ها این بو

 داؤدکمبود عبدالملک در کابینه قابل ف م بود. چنانچه محمد  اّماخان سکته یی بوجود نیامد  با حبل ملک داؤدزمان محمد 

   ...«ه ملک خان شنیده نه شده بود.بدی از وی در باردر باره عبدالملک خان سکو  اختیار کرده و تبصره 

ماورد ع او شااه قارار  ،بندی های سیاسی کاه تعاداد شاان کمتار از سای ن ار بودناد داؤدچنانچه بعد از استع ای محمد  »....

گرفتند و چون نمیخواساتند عبادالملک وزیار مالیاه از مزایاای دموکراسای و الهااه شااهانه ب اره مناد شاوند، باا سار باراه 

شاده اناد تاا مادعی  آوازه به دروازه ها انداختند کاه عبادالملک عبادالرحیم زی وزیار مالیاه داؤدانداختن فعالیت ها با محمد 

از بنادی خاناه خاارج نمیشاوند و خاو  بااور هاا بااور کردناد تاا  ،جرم حبل او محاکماه ناه شاوندبه  داؤدزمانی که محمد 

ی  وکاال(. میکشاداز شاورای ملای سار  داؤدسرو  دا ها رفته رفته به تشویق عبادالملک انهامیاد و شاکایت او از محماد 

کنناده ای اغاوا  ساخنان در خارج شورا و بعضی از جرایاد شخصای تگماشته شده در شورای ملی و عنا ر چپ و راس

شاد و برگ مای تراشایدند تاا  یروان و پ داؤدمیکردند و به آنچه واقعیت نداشتند برای بد نامی محمد پخ  را میان مردم 

ادعاای عبادالملک  یباه ایان نتیهاه رسایدند کاه در پ لاو  وکاال(ل و مغال و ات اام و درو  باافی، اینکه بعد از چند سال غا

 و دالیل حکومت در باره توقی ی ا  نیز خوانده شود.  اسنادوزیر مالیه، 

 

شااد و تناک کمار شاان   وکاال(وان  دار  یافتند که موی بر سر فرمان را عن ،با جستهوی حقایق در دوسیه عبدالملک

 از وزارت مالیه برطرف و توقیف شود.عبدالملک  :سست گردید. زیرا به  دار  به فرمان شاه هدایت داده شده بود که

و نه ترحمی به عرض و داد ملک خان در میان باود  داؤدنه نامی از محاکمه محمد  ،فردای چنین روزی در شورای ملی

بندی خانه را محکمتر از پیشتر به روی  می بندند و از تشویشی کاه از آزادی عبادالملک احساا   یبرعکل دروازه ها

 «...ر میشوند.میکردند، آسوده خاا

 

در متن فوق جناد داکتر  احف شرق اوری وانماود میساازند کاه گویاا برکنااری و متعاقاف آن حابل وزیار مالیاه وقات 

بدین معنای کاه  ، عبدالملک خان عبدالرحیم زی( در اثر دسیسه سردار عبدالولی خان به اسا  فرمان شاه  ور  گرفته
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اراده و تصامیم شااه و ساردار عبادالولی خاان دانساته و مادعی  عخان را مهی داؤدمحمد  در اعیم مقتدری چون سردار 

میل کننده فرمان مقاام سالهنت عتن ا و تن ا نق  ت (خان داؤد دراعیم وقت  محمد  ،شده اند که در قضیه عبدالملک خان

 را داشته است و بل.

 

باه اراده و  ،راپاور ساردار عبادالولی خااناگر فرض کنیم که فرماان ماورد ادعاای جنااد داکتار  ااحف شارق متکای باه 

، جاواد مساتند ئیساتهریاک آن با باه آتای بوجاود میییاد کاه ییح و  اادر شاده باشاد، پرسا  هااشاتصمیم شاه ترتیاف، تو

 قانونی و همه جانبه ارائه گردد: 

 

 در افغانستان قانون اساسی وجود داشت یا خیر؟ (1336آیا در آنوقت  سال  -1

 هیل شده بود؟ساتباک کشور در چنین قانونی ت آیا حقوق اساسی

 آیا سه قوه دولت  اجرائیه، مقننه و قضائیه( وجود داشت؟

قاانون باود و هام  ( قارار داشات و فرماان پادشااهرعیتییا اینکه کشور بدون هیچ قانونی در تحت سلهه نیام  پادشاه 

باادون کاادام حقااوق یااا  ،عنااانیااا بااه عبااار  دیگاار رعایااای شاااهانه ماننااد دوره سااالاین مهلااق ال ؟هاام حکاام محکمااه

باه سایاه چاال هاا انداختاه شاده،  اثباا  جارم ب رماان شااهبادون تحقیاق و کدام بدون گان، قانونی مانند برده  مصئونیت

 ها ساخته میشد؟کله منار مغضوبین هایدهن توپ بسته میشدند و یا از سر م یا بهداحبل، اع

 

 می شادوظایف و  الحیت های پادشاه و ارگان های عدلی و قضائی چگونه ت کیک  ،اگر قانون اساسی موجود بود  -2

م تحقیق و اثبا  جرم به حابل اتبااک کشاور حکا کدام ت بدونسمیتوان و حقوق اساسی اتباک کشور چه بوده که پادشاه

، جرم توسط پولیل کشف و بعد از تحقیق و جمع آوری دالیل اثباتیاه و اقاماه دعاوی نماید؟ زیرا در هر نیام قانونی

دفاعیه مت م باه برائات یاا محکومیات وی  استماک مؤظف( محکمه با  الحیت بعد از څارنوالوم  عمتوسط مدعی ال

 فیصله خود را  ادر میکند.

 

در هیچ نقهه دنیا که در آنها حاکمیت قانون وجود داشته خا تاً کشور های اسالمی دیده نه شاده اسات کاه پادشااه یاا 

هاای محااکم ین اک و ظاایف و  االحیت الرئیل دولت مستقیماً به حبل یا مهازا  افراد فرمان دهد بلکه آنرا جزء 

دفاعیه مت م با در نیر داشت احکام شرعی و ا ول عادالت و  څارنوالدعوی  عدلی شمرده و قضاء بعد از استماک

  نماید. میحکم و فیصله خود را  ادردر مورد با استقاللیت کامل 

 

بنده به کمال ن ایت احترام از جناد داکتر  احف شرق سوال مینمایم کاه ایان فرماان چاه خصو ایت داشات کاه باه  -3

آیاا ایان فرماان باه کادام فقاره یاا مااده قاانون  شاد و تنک کمر شاانرا سسات کارد؟  وکال(ول جناد شما موی به سر ق

ماذکور حکام یاا فیصاله کادام محکماه تلقای آیاا فرماان  ینی نافذ وقات مهابقات داشات یاا خیار؟ناساسی و سایر اسناد تق

 یای محمادغراز نگاه احکام شریعت زیرا  گردیده بود یا چهور؟
 ص(
بادون محاکماه  هایچ شخصای ،نافاذه و قاوانین 

 قرار گرفته نمیتواند.حبل یا مهازا   مورد مقام سلهنت به شمولتوسط هیچ مقامی  ،عادالنه

 

از اره دکتور  (1342حمل  10 خان و قبل از ان اذ قانون اساسی جدید، بتاریخ  داؤدبعد از استع ای سردار محمد  -4

له هادایت داده شاد تاا اعیم جدید  ههده روز بعد از احراز کرسی  دار (، به وزار  داخمحمد یوسف خان  در

به قول ساید قاسام رشاتیا وزیار  .ین نمایندیو ع محابل تع فوق العاده ای را ج ت وارسی احوال محبوسین و هیئا 

نشی مهلل عالی وزرای وقت در حصه عبادالملک خاان وزیار مالیاه ساابق، پای  از تصاویف قاانون م و مهبوعا 

اساسی از اره حکومت معلوما  شده بود تا دوسیه او و همکاران  تحت مهالعه قرار گیارد لایکن ناه در وزار  

خااارا  ساید قاسام رشاتیا ] دام مرجع دیگار چناین دوسایه پیادا نشاد.داخله و نه در ریاست  بط احواال  و نه در ک

  [(211 -210    حا 
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تائیاد نماوده کاه بعاد از کناار  ،ار  فوق وزیر مهبوعا  و منشی مهلل عالی وزرای حکومت دوکتور محماد یوساف خاانزابق گ

فوق العاده معلوم گردید که کدام دوسیه یا سندی الزامیت علیه عبدالملک خان  ، در نتیهه بررسی هیئا رفتن سردار محمد داؤد خان

ن در دوره حکومات شا ید محماد هاشام میونادوال موقعیکاه عبدالساتار شاالیزی معااون دست حکومت وجود نداشات. عاالوه بار آدر 

 20 جتمااعی ولسای جرگاه و بتااریخ در جلسه انهمن انکشااه و ب باود ا( 1345برج ثور  17  دار  و وزیر داخله وقت بتاریخ 

  وکاال(در اجال  عمومی آن جرگه مورد استهواد قرار گرفت، در مقابل سواال  اعضای انهمان فاوق الاذکر و نیاز ( 1345ثور 

هر یک میر محمد  دیق فرهنک و میر محمد اسماعیل مبلغ در مهلل عمومی، که آیا در محابل افغانستان محبوسین بدون دوسیه 

برعکل معتره گردید که تن ا یکن ر  ند یا خیر؟ از فرمان شاهی مورد ادعای داکتر  احف شرق هیچگونه ذکری نکردهوجود دار

]جریاده ولسای جرگاه   عبدالملک معروه باه عبادالرحیم زی( اسات کاه بادون دوسایه و بادون حکام محکماه در محابل بسار میبارد.

 ](1348 پنهم حمل لت شماره اول تاریخ ( و جریده افغان م 54-53  حا    1345شماره پنهم ثور 

 

باه چگاونگی حابل عبادالملک  هبهااکاه حکومات دوکتاور عبادالیاهر خاان در ر (1350قاو  ساال  18  همچنان بتااریخ

( 217ناماه انایل شاماره  گرفات  روز واد انهمن تقنین و امور عدلی دوره سیزدهم ولسی جرگاه قارارهتسخان، مورد ا

حکومت وقت یکبار دیگار در ایان زمیناه بعاد از تادقیق و بررسای هماه جانباه و جساتهوی کلیاه  (1350قو   20 تاریخ 

کومیات عبادالملک خاان حمراجع زیربط که مهموعاً مد  ش  ماه را در بر گرفت، کوچکترین سند قانونی را مبنی بر م

جوابیاه آتای را باه  (1351وزای جا 24 صاوری وزیار داخلاه همانوقات بتااریخ منه امان هللا . چنانچبدست آورده نتوانست

 پارلمان ارائه نمود:

 

هیصقله کقدام محهمقه در  ،مورد تحقیق  ققرار فره قه 1336در مورد شاغلی عبدالملک خان عبدالرحیم زی که در سال  »

( 72شاماره   انایلروزناماه [ «دست نبوده، میعاد حبس او تعین نگردیده و تا اکنون قریب پانزده سقال نن فششق ه اسقت

 30 ( تاریخ 40شماره   نو جریده افکار (1351جدی  5 ( تاریخ 24جریده افغان ملت شماره   (1351جوزا  25 تاریخ 

 ](1351سنبله 

 

ماورد نکارده  یانا م فرماان شااهی دراجوابیه شان هیچ ذکری یا اشاره ای باه وجاود کاد قابل دقت است که وزیر داخله در

  .است

 

هماه جانباه  و از جناد داکتر  ااحف شارق احتراماناه ساوال مینماایم چنانچاه در نتیهاه بررسای دقیاق روی این دالیل من

و  هیعنای یکساال و پانا ماا( 1343میازان  9  الای تااریخ( 1342حمال  10  د یوسف خان از تااریخحکومت دوکتور محم

دوکتااور عباادالیاهر خااان از و حکوماات ( 1345ثااور  20الاای  17   از تاااریخ حکوماات محمااد هاشاام میوناادوال ،روز 29

ثابات گردیاد کاه هایچ ساند قاانونی  ( یعنی ش  ماه و چ ار روز (1351جوزای  24  الی تاریخ( 1350 قو  20  تاریخ

پل آن فرمان ماورد ادعاای  ،جود نداشتوک خان عبدالرحیم زی در دست حکومت مبنی بر الزامیت و مسئولیت عبدالمل

چگوناه و از کهاا و از کادام مرجاع  ،شاد و تنک کمر شان را سسات نماود وکال( اکتر  احف شرق که موی را به سر د

 رسمی سر کشید؟

 

دسیساه بار اناداختن نیاام شااهی  ،در مورد این ادعای داکتر  احف شرق که گویا سردار عبادالولی خاان دامااد شااه -5

مقاام سالهنت فرماان برکنااری و توقیاف  ، کودتای منسود به عبدالملک خان( را کشاف و بار مبناای هماین گازار 

خاان  ادراعیم وقات نیاز بحیای تهبیاق کننااده  داؤد ادار   اادر نماوده و ساردار محماد  یوزیار مالیاه را عناوان

  کرده و خاله اراده ا  یک عضو فعاال و م ام کابیناه خاود را بار آون کدام چون و چرا مهابق آن اجرافرمان بد

 سواال  آتی عرض وجود میکند: ،اره و توقیف نمود

 

احواال  باا تشاکیل و پرساونل و امکاناا  وسایعی برای کشف جرایم سیاسی یک ارگان خاص بنام ریاست  بط  -(الف 

 ابط احاواال  کاه  ارگاان ادعا شده چرا توساطدسیسه  بناءً تعقیف می نمود، را  ریانا وجود داشت که وقتا فوقتاً چنین ج
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ین رتباه ئدار عبدالولی خان که در آنوقت بحیی یک افسر پاسر وظی ه رسمی آن بود کشف نگردید؟ری همچو قضایا یپیگ

 تای ادعا شده را کشف نمود؟ کود ،کدام پرسونل و کدام امکانا  با ،( واقع قلعه جنگی ای ای وظی ه میکرد8در فرقه  

 

  عساکری را نقا  مااهماه قاوانین و نیا، عبادالولی خاان بحیای یاک منساود اردوچهور ممکن باود کاه ساردار  -(ب 

 داؤددار محماد سارمو وک م م را مستقیماً به شاه گزار  دهد و ال اقل داشت سلسله مراتف، چنین نموده و بدون درنیر

  ؟( بود، در جریان قرار ندهده آمرین وی  عبدالولی خانملاعیم وقت را که در عین وقت وزیر دفاک و در جخان  در

داشاتند چگوناه حا ار  کاه، دور اندیشای و وساعت نیاری دشااه وقات باا هماه درایاتشاه پامحمد ظاهر اعلیحضر  -(ج 

میشوند که بدون کدام مدرک یا دالیل قانونی مح  به ادعای ساردار عبادالولی خاان بادون مشاوره باا  ادراعیم  محماد 

 گذارد؟ حه  یهخان( روی فرمان ادعا شده داکتر  احف شرق مبنی بر عزل و توقیف وزیر مال داؤد

 

و تابع اراده یک ماادون  ، فرمان بردارخان آنقدر منقاد داؤدآیا  در اعیم و وزیر دفاک مقتدری چون سردار محمد  -(د 

( بااود کااه بااا یااک ایماااء و اشاااره و یااک راپااور او ، یااک عضااو فعااال و مااوثر کابینااه خااود خااود  سااردار عباادالولی خااان

و هایچ ساند و مادرکی را بار مبنای اثباا   مینمایادحاذه و زنادانی ( را بدون کدام چون و چارا از  احنه  عبدالملک خان

 ؟ نمیکندبه سردار عبدالولی خان مهال از ادعا

 

چارا غارض اای  ،مساتند و متکای باه واقعیات باود ،قاهثساردار عبادالولی خاان ادعاا شاده منساود باه اگر گزار   -(هه)

   ؟راجع نگردید مراحل و محاکمه قانونی مت مین به ارگان های عدلی و در ن ایت به محکمه ذیصالح

 

عبادالملک خاان عبادالرحیم زی قارار  ،خان به اثر پیشان اد  ادراعیم داؤددر ابتدای تشکیل حکومت سردار محمد  -6

و  اهشااه وقات بحیای ک یال وزار  مالیاه و دو ساال و پانا ما (1332سانبله  28 رد ؤ( م4962-2848ر  بفرمان نم

-3074اعیم و فرماان    در وظی ه باز هم به اسا  پیشان اد  ادرآلیاقت و حسن اجرا زاردر اثر اب ،پنا روز بعد

تقارر یافات یعنای در ااول ماد  نیاام شااهی در عاز ، بحیی وزیر مالیه مقام سلهنت (1334دلو  3 رد ؤ( م4853

قانوناااً از  ااالحیت هااای پادشاااه شاامرده میشااد. در  بااه اسااا  پیشاان اد  اادراعیم افغانسااتان تقاارر و عاازل وزراء

وی را مانناد فرماان عازل پال چارا فرماان  ،نماوده باود را  ورتیکه مقام سالهنت اراده بار ارفای عبادالملک خاان

و روی کادام دالیال ا اولی، برکنااری    مستقیماً عنوانی شخص خود وی  عبدالملک خاان(  اادر ناه نماود؟تقرر

 ، محول نمود؟را نداشتوزیر مالیه را بمقام  دار  که قانوناً  الحیت عزل و نصف اعضای کابینه  وزراء( 

 

شاهی که دارای قوانین اساسی بودناد، شااه م( در تمامی کشور های 1957 –  1336 سال  مادر دوره مورد بحی  -7

عادم مداخلاه وی در اماور ساه قاوه دولات  ،ولیت شااهئزماه عادم مساول والئبحیی سمبول وحد  ملی قانوناً غیار مسا

 اااق نیاار نقاا  محمااد رخین بااه اتقضااائیه( شااناخته شااده بااود در مااورد افغانسااتان تقریباااً همااه مااؤ و  اجرائیااه، مقننااه

 ساپه سااالرساردار محماد هاشام خاان، هاای  ادار   هسال اول سلهنت شان  یعنی دور 30 شاه را خا تاً درظاهر

خان( سمبولیک و تشری اتی دانسته اند ااور مااال داکتار ساید عبادهللا کااظم در  داؤدشاه محمود خان و سردار محمد 

 ( مینگارد: داؤدسیاسی ش ید محمد  ( جلد اول کتاد شان بنام  زندگی347  حه  

 

تماام قادر  در  اّمااسال که خود  مح  باه حیای سامبول و  30از شاه پل در مباحی قبلی گ ته شد که محمد ظاهر»....

فکر آمده باود کاه نقا  خاود را باه حیای پادشااه کشاور تباارز دهاد و این اعیم خانواده گی بود، تدریهاً به دست سه  در

   ...«وذ خانواده سازد تا بدانوسیله اختیارا  یک پادشاه را واقعاً در دست داشته باشد. فار  از ننیام سلهنتی را 

 

حبت  اا، او خااااری( ځلاای( کتاااد خاااارات  بنااام  د ولساامل اونااد، سیاساای هلاای 204ساامل در  اا حه  لمحمااد حساان و

 چنین حکایت میکند: ،اعلیحضر  محمد ظاهر شاه را که در سال اخیر سلهنت، با ایشان نموده بودند
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په نوم پادشاه وم په حقیقات کای زماا  ت  نه پوهیدم زه کوچنی هلک وم چی پادشاهی ته ورسیدم د پادشاهی په کارونو»...

تره مرحوم سردار محمد هاشم خان پادشاهی چلوله په بل عبار  مهلق العنان پادشاه وه، دهغه دوره چی ختماه شاوه، بال 

ساته زماا د کاکاا ود هغاه ناه ور کاړ   اختیاراتو سره اشاغال ټولوان د  دار  مقام د پادشاهی تره می سردار شاه محمود خ

حسااد  پادیناو  ؤسان پاه لحااظ مشار  ناه د دی هام زماا ځکاه شاوخان  در اعیم او کل اختیار  داؤدسردار محمد  ځوی

 «یوازی په نوم پادشاه وم...

 

خاان و محماد نعایم  داؤدبارادر  محماد دو  از ارز و شیوه اداره عبدالملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالیه وقت موقعیکه

بسیار کوشیدم »....خان ( نزد پادشاه شکایت نمود، محمد ظاهر شاه بعد از سپری شدن چند روز برای  چنین پاسخ گ ت 

 ...«حهومقت نقدارمرم ولی به این دو بقرادر زورم نرسقید و بقاز قانونقا  مقن حق  مداخلقه را در کقار یتا جلو این کار را بگ

 [( 68  مغان زندان   حهرعبدالرحیم زی، عبدالملک ا]

 

اینکاه  بادونو همچناان  پیشان اد  ادراعیم چگونه امکان داشت که شاه بدون ت اهم با حکومت و بدونپل در اینصور  

داکتار  ااحف فرمان مورد ادعای ول در مینو  فرمان وجود داشته باشد، ئامضای  دراعیم یا وزیر مربوا بحیی مس

شرق را مح  به اتکای یک راپور یا گذار  سردار عبادالولی خاان امضااء و خااله قاانون در اماور حکومات مداخلاه 

 نماید؟

 

بناام  شاکنهه گااه( کاه در قضایه کودتاای نامن ااد وقات بمالحیه کتاد خاارا  عبدالقیوم خان مامور دارالتحریار شااهی 

تحت توقیف و تحقیق ریاست  بط احواال  قرار گرفته بود، محمد داؤد خان ( یوم 347عبدالملک عبدالرحیم زی مد   

پاای اارافیاان معتماد شااه  ،میخواست از اریق دستگاه  بط احواال  با گرفتن شا اد  جعلای از عبادالقیوم خاان ماذکور

دفتاار  ، محمااود خااان رئاایل«غااالم بچااه»محمااد رحاایم خااان پنهشاایری  ،ماننااد ساار منشاای حااافم نااور محمااد خااان ک گاادای

، مساتوفی یر، حاجی امین هللا خان، حسن خانعبدالعلی قندهاری آمر امالک کاریزم ،خصو ی شاه، حیا  خان سریاور

عبدالوهاد خان و........ را در توائه کودتای نامن اد عبدالملک خان شامل سااخته و اشاخاص فاوق الاذکر را از اااراه 

 غالم رسول خان( بعد از تحقیر، توهین، لت و کود و شاکنهه زیااد شاه پاک سازی نماید. چنانچه رئیل  بط احواال  

 قسم میکنم که باه»       نامبرده ش اد  دروغین اخذ کند.عبدالقیوم خان، میخواست او را با این کلما  تهمیع نموده و از 

ر را مان تحات و محتااج شما یک کار کالن و پول زیاد و موتر و غیره میدهم  احف عز  و ثارو  میشاوید هازاران ن ا

 «  شما میسازم. من یک مقصد دارم که شما همراه ما همکاری کنید....

 

، محماد رحایم، محمااود و....... دارالتحریار شااهی از قبیاال سرمنشای ایان کاغاذ را بگیریاد تحریار کنیااد بلای ماامورین»....

یزمیر از اره شف مییمدند و جلسه میکردند وغیره با عبدالولی و چند ن ر خارجی و عبدالملک وزیر مالیه بارها به کار

شکنهه گاه یادداشت های عبدالقیوم خان مامور دارالتحریر «]فقط همین قدر نوشته و تحریر کنید و به خانه خود بروید....

 کابل [ – 1391( انتشارا  میوند سال 170-169شاهی   حا   

 

ه راداشااه باه  همکاران  را نداشت، چگونه امکان داشت که لیکه شاه قدر  دفاک از نزدیکترینروی گزار  فوق در حا

 ؟رزیده باشد دور فرمان مورد ادعای داکتر  احف شرق مبادر  و خود و بدون پیشن اد  دراعیم به

 

عبدالملک خان وزیر مالیه بنابر اراده شاه و به فرمان سلهنتی از مقام » ...که  احف شرق ادعا دارند داکتر جناد  -8

ایان فرماان ادعاا شاده داکتار  ااحف   وکاال(وقتی  ،خان داؤدوزار  عزل و سپل زندانی گردید و بعد از استع ای 

موی بر سر شان شاد و تناک کمار شاان سسات گردیاد فاردای چناین روزی در  ،شرق را در دوره دموکراسی دیدند

بار عکال دروازه و نه ترحمی به عرض و داد ملک خان در میان باود.  داؤدشورای ملی نه نامی از محاکمه محمد 
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ولی اسناد آتی ادعای فوق داکتر  ااحف شارق را تائیاد  «...های بندی خانه را محکمتر از پی  به روی  می بندند 

 نکرده و حقایق مو وک را اور دیگری بیان میدارد:

 

رد ؤ( ما2478روز نامه انیل و فرمان شاماره   (1336سراان  19 ( تاریخی 88شماره   مندرج خبرناد تبه اس -(الف 

بادون  خاان( داؤدمقام  دار  عیمی، عبدالملک خان وزیر مالیاه توساط  ادراعیم وقات  محماد  (1336سراان  14 

ماامورین  شاماری از و عادم نیام در اماور وزار  مالیاه و هاا شاکنیدالیل اثباتیاه باه ایهااد کار ائهبدون ار و کدام تحقیق

خهااد باه عبادالملک خاان چناین مات م گردیاده و فرماان جنااد  ادراعیم ساتانی آنوزار  هم بدون کدام ثبو  به رشوه 

ه هاایان فرماان باه سااعت ده ب ...«به این ن یجه رسیدم که دیگر شخص شما اهلیقت ایقن عهقده را نداریقد.»...ابدیادامه می

کابال  چ اارتوسط میر عبادالعزیز خاان والای کابال باه عبادالملک خاان در منازل  واقاع کارتاه  (1336سراان  14 شف 

تاا امار ثاانی از خاناه هام خاارج شاده  اینکاهاعیم را در عاین وقات امار شا اهی جنااد  ادرمذکور تسلیم داده شد و والی 

 [( 78   عبدالملک ارمغان زندان   حهعبدالرحیم زی، ]. نمیتوانید، نیز به وی ابال  نمود

 

اسااناد فااوق ثاباات میسااازد کااه برکناااری عباادالملک خااان از وزار  مالیااه بنااابر اراده و تصاامیم شااخص  اادراعیم وقاات 

  در مقایسه با ادعای داکتر  احف شرق، موارد ذیل قابل پرس  دانسته میشود: خان(  ور  گرفته و بناءً  داؤد محمد 

 

یقینااً جنااد  ودر حالیکه فرمان نمبر فوق به دفتر  دار  عیمی ثبت و سپل از هماان دفتار  اادر شاده اسات  - (1)

فرد دفتاری باه شاخص  ادراعیم از ماتن و محتاوی فرماان  ترینداکتر  احف شرق بحیی مدیر قلم مخصوص و نزدیک

 مان هیچ تذکری نداده اند؟ روی کدام دلیل در مقاله شان ازین فرور آگاهی کامل داشته و دارند، پل مذک

 

در حالیکه داکتر  احف شرق ادعا دارند که برکناری وزیرمالیه به اسا  اراده و فرمان شاه  اور  گرفتاه و  - (2)

 ،در موجودیت چنین فرمانی از جانف شاه پل، ق کننده فرمان سلهنتی بوده اندیره تهب ( خان داؤد در اعیم  محمد 

علیاه وزیار مالیاه وارد نماود و ساپل روی  را   بادون ثباو ت اماافرمان  دار   در کدام دالیلجناد  دراعیم روی 

  عبدالملک خان( را فاقد اهلیت دانست؟ خوددر نتیهه گیری  و سند قانونی ثبو کدام 

 

داکتر  احف شرق باه اساا  فرماان سالهنتی باه کودتاا مات م نگردیاده  یعبدالملک خان وزیر مالیه برخاله ادعا - (ب 

وزار  داخلااه وقاات در حالیکااه او  عباادالملک خااان( چ اال و هشاات  (1336سااراان  16 بلکااه مهااابق اعالمیااه تاااریخی 

اشات، در ظ ین ریاسات  ابط احاواال  قارار دؤپاولیل و ما ساعت قبل از نشر آن اعالمیه در منزل  تحت نیار  شدید

 [(1336سراان  19 ( تاریخ 88روزنامه انیل شماره  ]کودتا مت م گردیده بود.اول مراسم عید قربان به  روز

( هایچ گوناه ساند یاا دلیال قاانونی مبنای بار اثباا  کودتاای ادعاا شاده علیاه وی دریافات 1343-1336با گذشت ه ت سال  

بعاادی هاام بااا و ااف  ت هااایحکوماانتوانساات. نگردیااد و ب مااین دلیاال قضاایه مااذکور بااه هاایچ محکمااه ای رویاات داده شااده 

 عبدالملک خان بدست آورده نتوانستند. بر الزامیت ر و همه جانبه، هیچ گونه سندی را دایریبررسی های پیگ

 

روز ناماه انایل، مو اوک عبادالملک خاان باه  (1350قاو   20 ( تااریخ 217در شاماره   منتشارهخبار به استناد  - (ج 

غاارض بررساای و ابااراز نیاار تاادقیقی و قااانونی بااه اسااا   ،وقاات ( ا ااول وظااایف داخلاای ولساای جرگااه19اسااا  ماااده  

ن و امااور عاادلی ولساای نااینشااای ولساای جرگااه بااه انهماان تقالادار (17/9/1350 ( تاااریخ 1845-2977مکتااود شااماره  

تهواد قرار داد سمورد ا ،حکومت دوکتور عبدالیاهر خان را در زمینه ،انهمن مذکورو  سپرده شدجرگه دوره سیزدهم 

را مبنای برالزامیات عبادالملک خاان باه  ساندی، کاوچکترین ساپری کاردن شا  مااه و چ اار روزولی حکومات باا وجاود 

ن و امور عدلی نیانهمن تقبناً  است. حت داده شدهات صیل آن قبالً در همین مقاله و  ولسی جرگه ارائه کرده نتوانست که

خاان را  داؤداارز اجاراآ  حکومات ساردار محماد  ،بعد از مهالعه و تدقیق همه جانبه مو وک در نیریا  قانونی شاان

دانسااته و آناارا بحیاای یااک رو  غیاار  وقاات همااان در قضاایه عباادالملک خااان مخااالف قااانون اساساای و سااایر قااوانین نافااذه
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 .دانساتمحکوم نمود و چنین ارزالعمل را عدول از احکام قاانون اساسای وقات و چلانا علیاه حقاوق عاماه  ،دموکراتیک

ولسای اجاال  عماومی در  غاورآن انهمن غرض  (1351اسد  -7 ( تاریخی 217فوق تحت مکتود شماره   ینیر تدقیق

 یروی اعتمااد بار حکومات محماد موساارح مو وعا  م م ملی مانناد بحای نسبت اّما ل یافت ینشاء گسالاجرگه به دار

ساراان  26، الای تااریخ نصااد در ولسای جرگاهد هلمناد و بعضااً عادم تکمیال آو نیز معاهده  1352، بودجه سال ش یق

 سر نگردید تا مو وک عبادالملک خاان در اجاال  عماومی ولسای جرگاه مهارح بحای قارار گیارد.یموقع م ،1352سال 

و جریاده ( 1351سانبله  30  ( تااریخ40شاماره  ناو کاارفجریاده ا (1351اساد  -8 ( تااریخ 110روزنامه انیل شاماره  ]

 [(1351جدی  5 ( تاریخ 24افغان ملت شماره  

 

سسات شادن  و  وکاال(رمان شاه و نیز شاد شادن ماوی سار اسناد فوق ادعای داکتر  احف شرق را مبنی بر موجودیت ف

اگر جناد داکتر  احف با وجاود اساناد فاوق الاذکر بااز هام  .یداندماز اسا  تردید نموده و خاله حقیقت  ،تنک کمر آن ا

، دانشامندان و تااریخ ینقاحقمتااریخی و معلوماا  به ادعای خود ا رار میورزند، بمنیور و احت بیشتر این مو اوک 

ً  ،گاران کشورن دالیال مساتند و  خاودیا در غیار آن بارای ثباو  ایان ادعاای  نشرفرمان مورد ادعای شان را  تصویر له ا

 فرمایند.  قانونی ارائه

 

ً  ،ی و حابل عبادالملک خاان وزیار مالیاهکنااربر اگر محمد داؤد خان در قضیه -9 و اباق هایچ تقصایری نداشات  حقیقتاا

رفته بود، پل چارا و روی از اره شاه و سردار عبدالولی خان  ور  گاقداما  ادعای داکتر  احف شرق همه 

  قدر  قرار گرفت و کلیاه اساناد و أدر ر (1352 سراان 26 خان بعد از کودتای  داؤدموقعیکه محمد ، چی دلیل

در ساال  مکاتیف که فرمان ادعا شده را با تمام حقایق آن مانندهمین  ،داشتسوابق مو وک هم در اختیار شان قرار 

 به ااالک ملت و مردم افغانستان نرسانید؟ ،به حضور شاه وقت تقدیم نموده بود 1341

 

 26 بعاد از باه قادر  رسایدن مهادد محماد داؤد خاان در زیرا عبادالملک خاان هناوز هام در زنادان دهمزناک محباو  و 

بعااد از اخااذ مکتااود مشااترک  (1356دلااو  10 نیااز خواهااان محاکمااه وی گردیااده و همچنااان بااه تاااریخ  (1352سااراان 

محابل را تارک و منحیای یاک فارد آزاد باا ک خاان والیت کابل مبنی بر اینکاه عبادالمل څارنوالیقوماندان امنیه و رئیل 

، (کشااور لقضااا و قا اای ا لڅاارنوافامیال خااود زناادگی کناد، در اسااتدعای کتباای خاود عنااوانی وزیاار عدلیاه وقاات  لااوی 

  ([164-158  حا    رحیم زی، عبدالملک، ارمغان زندان]عبدال .تقا ا نموده بود اً محاکمه محمد داؤد خان را مکرر

 

در برکناری و حابل غیار  ،  حکومت ویآخان و اجرا داؤددر مورد اینکه چرا عبدالملک خان علیه سردار محمد  -11

لایم ایان کودتاای گقانونی خود  و همکاران  و عده دیگری که بدون کدام جرم و بادون موجباه قاانونی ناام شاان در 

( هماین 96و معرو ه ای به پارلمان تقدیم داشت، داکتر  احف شرق در   حه   ااستدع ،پیچانیده شده بود دنامن ا

 کتاد شان متذکر شده اند که:

 

بندی های سیاسی که تعداد شان کمتر از سی ن ر بود، مورد ع او شااه قارار  خان، داؤدچنانچه بعد از استع ای محمد »....

یااای دموکراساای والهااه شاااهانه ب ااره منااد شاوند، بااا ساار بااراه گرفتناد و چااون نمیخواسااتند عباادالملک وزیار مالیااه از مزا

وزیار مالیاه مادعی شاده اناد تاا  عبدالرحیم زیآوازه به دروازه ها انداختند که عبدالملک  داؤدانداختن مخال ت ها با محمد 

ردناد تاا سارو به جرم حبل او محاکمه نشاوند از بنادی خاناه خاارج نمیشاوند. و خاو  باورهاا بااور ک داؤدزمانیکه محمد 

داکتر  احف باز هم کوشیده اند  ..«شورای ملی سر میکشد.از  دا رفته رفته به تشویق عبدالملک انهامید و شکایت او 

در قضایه یااد  ،مقاله ذکار گردیاد درین الیلیکهو د نادخان و حکومت وی را با وجود اس داؤدال  شان، محمد تا با این جم

سااازند کااه گویااا وی ک خااان بااه پارلمااان، چنااین وانمااود در مااورد معرو ااه عباادالملشااان داده و نباادون تقصاایر  شااده،

 عبدالملک خان( بدون اینکه دشامن و مادعی ا الی خاود را تشاخیص دهاد، در اثار آوازه هاا و سار و  ادا هاای رقباای 
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نیر باه  شرق این ادعا های داکتر  احفکه او، به شورای ملی شکایت نموده است  کردنغرض بدنام  ،خان داؤدمحمد 

 کامالً خاله حقیقت بوده و واقعیت مو وک ذیالً بعرض رسانیده میشود:  مقاله این مندرج و دالیل اسناد

 

ساراان  15   به تاریخ وقت، خان  دراعیم داؤدبه امضای محمد  عزل ملک خان بعد از تسلیمی فرمان عبدال -(لفا 

 باه پارلماان و در ن ایات باه محکماه دیاوان عاالی خواهان ارجاک مو اوک ،شاه ا  عنوانی کتبی ای درخواست( 1336

 [ (192-191، ارمغان زندان   حا   عبدالرحیم زی، عبدالملک. ]ه بودگردید

 

اعلیحضار  محماد ظااهر شااه باه  ،روز ناماه انایل( 1343میازان  9  ( تااریخ195شاماره   خبار منادرج ستنادبه ا -(ب 

قاانون اساسای جدیاد، محبوساین سیاسای را کاه از ااره محااکم در بااره شاان فیصاله  اادر تقریف فرخنده توشیح و ن اذ 

دوکتور عبدالقیوم خاان وزیار داخلاه وقات را  ،حکومت ند، همزمان با  دور این فرماندنگردیده بود، مورد ع و قرار دا

یل که درین مقاله با ت صیل ذکر االک دهد ولی عبدالملک خان بروی دالا تا این فیصله را به عبدالملک خان موظف نمود

، ساید قاسام، خااار  سیاسای  ا حه خاان گردیاد. ]رشاتیا داؤدخواهد شد، ع و شاه را نپذیرفته و خواهان محاکمه محماد 

 210]) 

 

باه  و مهلاع سااخت کاه ایان مو اوک در محایط شاایع نگردیاده را عبدالملک خاان زماانی ازیان تصامیم خاود وزیار داخلاه

 و آوازه به دروازه خلق نشده بود. ا هالح داکتر  احف شرق کدام سرو  دا

 

وزیر داخله در انهمن انکشااه و ( 1345ثور سال 20و  17 بتاریخ های ،اوریکه قبالً در همین مقاله ذکر گردیده -(ج 

ون وزیر داخله کادام چ .مورد استهواد قرار گرفت ،حبل عبدالملک خانولسی جرگه در باره چگونگی  یب بود اجتماع

رئایل و اعضاای انهمان انکشااه و ب باود  ،سند موثق مبنی برالزامیت عبدالملک خاان باه پارلماان ارائاه کارده نتوانسات

به محبل دهمزنک نزد عبدالملک خان رفته و خواه  ( 1345ثور  28  به نماینده گی از ولسی جرگه، بتاریخ یاجتماع

را نمودند تا محبل را ترک گ ته و منحیی یک فرد آزاد با فامیل خود زنادگی کناد ولای عبادالملک خاان ایان پیشان اد آن اا 

تاا در  تقادیم داشاتخاان باه آن اا  داؤدخود را باا دالیال ماذکور علیاه محماد  استدعایو  نپذیرفتکه ارائه نمود، یروی دالیل

 ([ 2  حه   1348حمل  5] جریده افغان ملت شماره اول تاریخ . اجال  ولسی جرگه مورد غور قرار گیرد

 

، از شاه وقت خواهان  ا عزولیتعبدالملک خان از اولین روز تسلیمی فرمان م ،و دالیل که فوقاً ارائه گردید بنابر اسناد

رار تکا باز هم این تقا ای قاانونی خاود را ،اسیمحبوسین سی  وان عمحاکمه قانونی گردیده و نیز همزمان با  دور فرم

پال در موجودیات  .داشاتی پارلماان تقادیم  وکاال(د باه ردرینماو را کتبی خاود استدعای (1345ثور  28 نمود و بتاریخ 

و ادا و آوازه هاای کاه گویاا عبادالملک خاان باه اساا  سردالیل، داکتر  احف شرق چگوناه ادعاا دارناد و همچو اسناد 

 خان به پارلمان شکایت نموده بود؟ داؤدمخال ین محمد 

 

کااه در اثار لغزیاادن در فقارا  کمار  شکسااتگی رد داده باود بااه  داؤدمحماد ...:»( چناین آمااده اسات 84 در  ا حه  -11

عبادالملک وزیار مالیاه باه جارم براناداختن رایام شااهی  1336سراان  16ایتالیا میروند چند روز بعد از آمدن  به 

آنچااه داکتاار  اااحف شاارق در فااوق نگاشااته انااد، گرفتاااری و زناادانی شاادن  ..«. کودتااا( دسااتگیر و حاابل میشااوند.

خان به کابل  داؤدحدود سه یا چ ار روز( بعد از عود  محمد به نیر نویسنده در خان را فقط چند روز  عبدالملک 

خان( در حبل و دستگیری عبدالملک  داؤدو سعی کرده اند چنان وانمود کنند که گویا  دراعیم  محمد  هادعا نمود

چناین امار  ر حالیکه بمالحیه دالیل آتی حقیقتخان کدام نقشی نداشته و دریک عمل انهام شده قرار داده شده بود، د

 نبوده است:
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روزناماه  (1336ثاور  29 الی  (1336حمل  26 تاریخ های  (47  ( الی21شماره های   اخبار مندرج تنادبه اس -(الف 

 سااتانه بااه کشااور هااای ترکیااه،غاارض مسااافر  رساامی و دو (1336حماال  25 بااه تاااریخ اناایل، سااردار محمااد داؤد خااان 

دوبااره باه کابال عاود  نمودناد کاه سا ر  (36ثاور  29 ری  و مصر کابل را تارک گ تاه و بتااریخ پولند، ات چکوسلواکیا،

به فوق ذکار گردیاده و احتایتالیا درین برنامه بمالحیه نمیرسد و هده س ر هم تشئید و گستر  عالیق رسمی با ممالک م

سراان( هماان  16 -الی -ثور 29بعد از تاریخ   .امل نبوده استهمچنان تداوی تکلیف کمر  دراعیم در برنامه فوق ش

باداخل یاا  سا ریسال یعنی روزیکه عبدالملک خان به کودتا مت م گردید ای مد  یک ماه و بیست روز  دراعیم هایچ 

یاا یاک مااه و  ( پنهااه یاوم50آیاا  تشریف داشتند، سوال اینهاست که   کابل(نموده و در پایتخت کشوره افغانستان ن خارج

   ( گ ته میتوانیم؟محدود روزچند را چند روز  یعنی بیست روز 

 

یاک عضاو فعاال و ماؤثر  کاهاو اک سیاسای مملکات بای اااالک بود از آیا درین مد  پنهاه روز  دراعیم آنقدر -( ب 

 کابینه ا  خاله اراده وی به کودتا مت م و زندانی میشود؟

 

سقهوت چنانچه محمد داؤد در باره عبدالملک خاان »...داکتر  احف شرق در همین   حه کتاد شان ادامه میدهند  -12

   «از وی در باره ملک خان شنیده نه شده بود... تبصره بدیو  اخ یار کرده

 

 م:یقبل از تبصره درینمورد، اسناد آتی را مرور میکن

 اادار  عیماای کااه بااه امضااای سااردار محمااد داؤد خااان  (1336 سااراان 14 رد ؤ( ماا2478فرمااان شااماره   -( الققف 

  تخریاف و هاا بادون کادام تحقیاق یاا اساناد قاانونی باه کارشاکنی خاان  دراعیم وقت مزین بوده به اساا  آن عبادالملک

 خهاد شده است. وزار  مالیه مت م گردیده و به او فاقد اهلیت کاری امور  ( و ایهاد بی نیمی درسبوتاا

 وزار  داخله که ای آن بدون کدام سند قاانونی، عبادالملک خاان باه داشاتن (1336سراان  16 اعالمیه تاریخی  -( ب 

افغانساتان مات م گردیاده باود و ابعااً نشار شاهی و اعمال  د منافع ملی یعنی تبانی با دشامنان  د رایم  بر کودتاتصمیم 

 مان امکان پذیر نبود.چنین اعالمیه بدون امر و هدایت جناد  در اعیم در آنز

 

ک خان که تاا آناروز در باره قصور عبدالمل خان داؤد ...» :محمد نذیر کبیر سراج کهجنرال  گرډت یبه اسا  روا -( ج 

نویسنده( باز هم بااالی میاز اعاام وزار   36سراان  22نزدیکترین و معتمد ترین همکار در نزد او بود، روز یکشنبه  

عبدالملک با همهاری یک مملهت اجنبی میخواست هنگامه ای را در کشور بر پا سازد که جلو نن : دفاک بیان داشت که

شقما ن یجقه تحقیققات را نبقر بقه  .با او همنوا نقه شقده بقود سین و اهراد اردو کصبافره ه شد، خوشبخ انه از صاحب من

مملهقت را در غرققاب تبقاهی  بقار در شرف تهقوین بقود تقا ایقن ای توطئهاسنادی که در دست است خواهید شنید که چه 

ساال باه زنادان بااقی ماناد،  21سال ها گذشت عبدالملک خان »... جنرال سراج در ادامه می افزاید:  «سر نگون سازد...

ت نااه تحقیقاااتی  ااور  گرفاات، نااه محکمااه ای دایاار گردیااد و نااه اساانادی بمیااان کشاایده شااد کااه خیاناات عباادالملک را ثاباا

( چاااپ دوم 44ت در افغانسااتان  اا حه  یسااده بسااگاار جناارال محمااد نااذیر، رویااداد هااای اخیاار ډ]کبیاار سااراج،  «سااازد....

 نشرا  میوند کابل[

 

 که از اریق 1336اول سنبله سال  ان در شفسردار محمد داود خان  دراعیم وقت در قسمتی از بیانیه رسمی ش -(د 

بایاد بگاویم کاه یاک تعاداد کوچاک عنا ار اسات اده جاو هام ».... چناین فرماوده بودناد: امواج رادیاو کابال باه نشار رساید، 

ر دیگران برای آساای  و آراما  شاخص خاود بقیمات آساای  و آراما  ماردم باه یموجود بوده اند که میخواستند تحت تأث

 گردیاده و حکومات تصامیمموقاع ناکاام هار و غیر متوقع دست دراز کنند اّما ب ضل خدا این دست هاا در  س؟!ستپساعمال

کساانیکه از اعتمااد ملات و این دست ا را کوتااه ساازد خا اه نموده است توسط اداره و تهبیق قوانین مملکت  اتخاذ قهعی

خادمت باه جاای جادان انساانی و واونادی، قاوانین مملکات و حکام شارافت مر خداوا نموده بر خاله سوء حکومت است اده

ماادی و معناوی افاراد پرداختاه اناد، ماورد بااز خواسات قاانونی قارار خواهناد دن  ارر و تهااوز باه حقاوق خلق، برساانی
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 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

و شااماره  (4  (  اا حه1336ساانبله  2 ه فااوق العاااده بمناساابت جشاان اسااتقالل تاااریخ رروزنامااه اناایل شااما[ «گرفاات....

 ](2(   حه  1336سنبله  10( تاریخ  125 

 

کامل مهالعه شود سراپا و کلمه کلمه آن ات اما  بدون سند و بدون ثبو  قاانونی و در نباود و عمق به دقت  اگر این بیانیه

( وارد شااده و حتاای  اادراعیم مملکاات خاااله توقااع بااا 1336سااراان  16  حکاام محکمااه علیااه مت مااین کودتااای نامن اااد

انسانی را نیز رعایات نکارده  در بیانیه رسمی خود، متأس انه ع ت کالم و ا ل احترام به کرامت "پست"استعمال کلمه 

  است.

 

ونین ایان قضایه باه ناقبل از اجراء و تکمیل تحقیقا  ا ولی و بدون موجودیت حکم قهعی محکمه با االحیت می -(هه 

در حااال  یااا اخبااار و تبصااره هااای نشاارا  رادیااو و مهبوعااا  دولتاای وقاات در مرکااز و وال در ،شاامول عباادالملک خااان

برائت ذمه یا حالت ا لی به ارتکاد جرایم سوء اجراآ  در امور دولتی، تخریاف کااری و اعماال  اد مناافع ملای حتای 

بود که چنین نشرا  بادون امار و هادایت  ادر اعیام وقات بااالتر از  االحیت ادارا  متاذکره  ملزم گردیدهخیانت ملی 

 شمرده میشد.
 

 بط احاواال  در باین ابقاا   اداره خاله حقیقت علیه عبدالملک خان توسط عمال افواها  و پروپاگندهای پخ  -( و 

 مختلف ملت که این دستگاه تحت اوامر و کنترول مستقیم سردار محمد داؤد خان  دراعیم وقت فعالیت مینمود.
 

تلقی نموده و روی چه دلیال و  (خاموشی داؤد خان)جناد داکتر  احف شرق چگونه آنرا  ،پل با این همه اسناد و دالیل

 در مورد ملک خان نکرده بود؟ (کدام تبصره بدی)که  دراعیم وقت  ادعا دارندثبوتی 
 

در بخ   مایم و پیوست  ، در ختم این مقالهسهور فوق به آن استناد گردیدهفرامین و اسنادیکه در  تصاویر تشکر الزم:

                   ن به نشر خواهند رسید.آهای 

  (ادامه دارد)
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