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

 

 
 ۱۶/۱۲/۲۰۲۲        شاه همایون احمدزی

 

 نگاهی به مقـاله داکتـر محمد حسـن شرق
 در مورد قضیه عبدالملک خان عبدالرحیم زی

 (  قسمت دوم)  

 

روزنامه های آنوقت در قضیه برکناری و زندانی شدن  و گرچه در قسمت گذشته به استناد فرامین دولتی، جراید
مرحوم عبدالملک خان عبدالرحیم زی تحلیل مختصری صورت گرفت، ولی در این فصل موضوع یاد شده را متکی 

 و میطالعه و بررسی مفصل تری قرار میدهخین در اینمورد تحت مؤراحکام و مواد قوانین نافذه وقت و نظریات مبه 
داکتر صاحب مطابقت  نظریاته آیا اسناد فوق الذکر با مینمائیم ک بررسیداکتر صاحب شرق  نظریاتدر مقایسه با 
 دارند یا خیر؟

 (بخش اول)
 ع برطرفی وزیر و شماری از مامورین وزارت مالیهوموض

 
خبر آتی را از طریق امواج رادیو کابل و سپس  (باختر آژانسد ) 1336سرطان  (14)شام تاریخ  (8)به ساعت 

 روزنامه ها و جراید دولتی در مرکز و والیات پخش نمود:
ع گرفته ایم در ارر ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم که در امور وزارت مالیه القراریکه از صدارت عظمی اط –کابل »

ت ستانی روز افزونی ولیه برطرف و همچنان در نتیجه عمل رشبظهور پیوسته، شاغلی عبدالملک از عهده وزارت ما
وط آن بعمل آمده است و سبب انزجار اذهان عامه بکه درین اواخر از طرف یکعده مامورین آنوزارت و موسسات مر

ن اولتر آین به همچو اشخاص موقع داده نشده و یک که باید بیش از )حکومت به این نتیجه رسید(مردم شده است 
شان از کار کشیده شود. لذا شاغلی عبدالملک از عهده وزارت مالیه منفک و هم یکعده مامورین وزارت مالیه که دست 

روزنامه انیس یوم  [«درین امر مسئولیت دارند، از کار بر طرف شدند. قضیه تحت تفتیش و تحقیق گرفته خواهد شد
 ](8517)( نمبر مسلسل 88شماره ) (1336سرطان  19پنجشنبه تاریخ )

 

یعنی شب عرفه، فرمان صدارت مبنی بر معزولیت وزیر مالیه  (1336سرطان  14)به ساعت ده شب شنبه تاریخ 
 توسط میر عبدالعزیز خان والی وقت کابل به وی )عبدالملک خان( تسلیم داده شد.

 

 )فرمان صدارت عظمی(
 14/4/1336تاریخ            ( 2478نمبر )

 

 خان وزیر مالیه !ع، ج عبدالملک 
در ارر ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم که در امور وزارت مالیه که درین اواخر بظهور پیوسته و همچنان در نتیجه 
عمل رشوت خواری شدید و روز افزونیکه در زمان شما از طرف یک عده مامورین آنوزارت و موسسات منسوب به 

شده است به این نتیجه رسیدم که دیگر شخص شما اهلیت این عهده را آن بعمل آمده و سبب انزجار اذهان عامه مردم 
غ میشود که از تاریخ این امر خود را از ( حضور ملوکانه به شما ابال........ره )ـــندارید و بنابران در ارر فرمان نم

هد آمد و هر کدام کرسی وزارت مالیه بر طرف بشناسید، همچنان در مورد کار های مامورین مسئول تفتیش بعمل خوا
 مطابق نتایج تحت محاکمه گرفته خواهند شد.

 محل امضای
 خان  داؤدسردار محمد 

 صدر اعظم
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 نوشتند:فرمان م خود شان در تحت لداشت آتی را به قدرمان فوق یاــعبدالملک خان بعد از تسلیمی و مطالعه ف
عبدالعزیز خان والی کابل که با خود این فرمان بذریعه میر 1336سرطان  14بعد الظهر روز شنبه  10ساعت »

 م داده شده.ی( پولیس را همراه داشت به من تسلنویسندهبختیار گل خان تولیمشر )تورن 
ً پیغام واال هم برآمده نمیتوانید نیز به من تبلیغ ت صدر اعظم را به این عنوان: که الی امر رانی از خانه رحضشفاها

 د حاکمه بشر چنین داد.انمودند. نتیجه چهارساله مساعی شب و روز مرا یکی از افر
اما چون قدرت حقیقی در دست توانای ذات دیگری است انشاءهللا عنقریب حق و باطل معلوم شده حق بجایش تقرر 

آن بدلم راه ندارد. میگویند حساب پاک را چه  ینریری درتأه سابقه کار میبینم، خورد ترین خواهد گرفت. من که ب
 .«باک

 اسامی برطرف شدگان در وزارت مالیه:
ت وو عمل رش اجراآته از وزارت مالیه اطالع گرفته ایم مامورین آتی الذکر در ارر سوء کقراری سرطان: 21کابل »

 از وظایف شان برطرف شده اند: (سرطان 19)ستانی که از آنها به مشاهده رسیده از تاریخ 
(، نویسنده)عواید  میر عزیز هللا رئیس محاسبات، محمد آصف رئیس وارداتشاغلو عزیز هللا معین وزارت مالیه، 

مدیر عمومی گمرکات، غالم محمد بابری رئیس اقتصادی، فقیر محمد مدیر قلم مخصوص، محمد نسیم شالیزی 
ها و همچنان محمد رفیق لغمانی معاون فنی سیلو بارات، آمر کمیساری و مراتب بندرقوماندان انسداد قاچاق، آمر استخ
فوق تفتیش و تحقیق بعمل خواهد آمد و  یهای نفریده است. قرار معلوم در مورد کارنیز از وظیفه اش برطرف گرد
 [(8518نمبر مسلسل ) 1336سرطان  21( تاریخ 89روزنامه انیس شماره )[ «شدمطابق نتایج آن محاکمه خواهند 

در  (دوره عبدالملک خان)هللا سادات رئیس محاسبات وزارت مالیه رد میر عنایت هللا سادات پسر میرعزیزدر این مو
( معلومات بیشتری را ارائه 1999( کتاب شان بنام )افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه بن جرمنی 115صفحه )
 مینماید:

 
ً به حالت  خان داؤدمیر عزیز هللا سادات رئیس محاسبات به زندان برده نشد بلکه الی ختم صدارت محمد  -1 رسما

 .از جانب موظفین ریاست ضبط احواالت جداْ مراقبت میشدی وی همه روزه خانه  ،اسارت در منزل بسر میبرد
ف شد و سالهای زیاد محکوم به بیکاری رعبدالغفور اعظمی مستوفی والیت کندهار زندانی نشد اما از کار برط -2

 .بود
 ن غمین معاون ریاست انحصارات دولتی.یمحمد حس -3
برکناری به اتهام همکاری و دست داشتن در کودتا  ه ازعالوخواجه عبدالقیوم خان رئیس گمرک والیت کندهار  -4

 .هم شدزندانی 
 .عبدالوهاب سابق رئیس تهیهمیر -5
 خان.دگروال عبدالغفور -6
 [(82)صفحه  1390ارات میوند چاپ اول مهرین، نصیر، کودتا ها در تاریخ افغانستان انتش]
 

شماری زیادی از مامورین صادق و  گرفته و نیزبدون حکم محکمه صورت ها ذکر است که همه این برطرفی قابل 
ش(، نشر نشده 1336وطندوست که اسمای شان در جمله معزولین این قضیه از طریق رادیو و مطبوعات آن وقت )

از وظایف شان برکنار و حتی تعدادی از آنها زندانی هم شده بودند مانند نادرعلی خان جاغوری رئیس به عین شکل 
شهید احمدهللا خان کریمی رئیس دیپوی تعاونی، حیدرخان پنجشیری رئیس انحصارات دولتی،  کوپراتیف ها، غالم

شعاع رئیس تفتیش وزارت مالیه، عبدالرحیم خان چینزائی مدیر قلم مخصوص قبلی و تعداد دیگری  خانمیرعلی اصغر
باید عالوه نمود که محمد یده ام. که نویسنده تا لحظه نوشتن این مقاله به دریافت لست مکمل نام های شان موفق نگرد

وزارت مالیه و احمدهللا خان کریمی بخاطر اینکه بعد از نشر خبر عزل  (آصف خان پوپل رئیس واردات )عواید
، با ( که ورود دوستان به منزل جناب عبدالرحیم زی هنوز منع نشده بود1336سرطان  15عبدالملک خان بتاریخ )

 دند، عالوه از طرد ماموریت رسمی به توقیف هم کشانیده شدند.عبدالملک خان مالقات نموده بو
 

حضرت پادشاه ی( عبدالملک خان وزیر مالیه اسبق طی معروضه ای که به حضور اعل1336سرطان  15بتاریخ )
در متن فرمان  کهوقت ارسال نموده بود خواهان عدالت گردیده و درخواست کرده بود تا اتهامات وارده علیه وی 

 وزراءقانون اساسی وقت به پارلمان و در نهایت به محکمه خاص محاکمه  صدارت عظمی درج شده بود طبق احکام
( و صحبت مرحوم 192-191عبدالرحیم زی، عبدالملک، ارمغان زندان صفحات )] )دیوان عالی( ارجاع گردد.

 [عبدالملک خان با نویسنده
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 صدارت و اعالمیه حکومت در مورد برکناری وزیر و شماری از مامورین وزارت مالیهتحلیل و ارزیابی متن فرمان 
 

ارت مالیه وانمود و مامورین زامور و اسباب عمده برکناری وزیر مالیه ایجاد کار شکنی ها و عدم نظم در مقدمه:
ولی کوچکترین سند یا دلیل  ندبودو رشوه ستانی شدید و روز افزون متهم گردیده  اجراآتوزارت به سوء  معزول آن

شده و اتهامات وارده ن ارائهحکومت  منتشره ه بتواند در متن فرمان و اعالمیهٔ قانونی ایکه رابت کننده ادعای فوق شد
حظه میرسد. در حالیکه هر ادعا مستلزم ربوت بوده و هیچ ادعای بدون ربوت و بدون سند به مال یدر سطح یک ادعا

 منتشرهکم شده نمیتواند از مطالعه دقیق بند اخیر فرمان صدارت و خبر حقانونی، دلیل مدار  بدون اربات و بدون سند
در همین باره رابت میگردد که الزامات علیه وزیر و مامورین برطرف شده وزارت مالیه، قبل از تحقیق و قبل از 

خان( با همین اتهامات بدون  داؤداعظم وقت )سردار محمد صدور حکم قطعی محکمه با صالحیت وارد شده و صدر
به فرامین صدارت که وزیر و مامورین فوق الذکر در حالت اصلی )برائت ذمه( قرار داشتند، ایشان را یربوت در حال

 عزل نموده بود.بر فوق صالحیت قانونی صدر اعظم( )عظمی 
 ( اصولنامه مامورین ملکیه آنوقت چنین مشعر بود:86ماده )

 عنداالیجاب در باره مامورین تطبیق میگردد، قرار آتی است:مجازات اداری که »
 طرد ماموریت. -تعطیل مالزمت، هـ -تنقیص قدم، د -قطع معاش، ج –اخطار، ب  –الف 

که عبارت از اخطار، قطع معاش و تنقیص قدم باشد، بدون محاکم از طرف  لاین جزا بدو دسته تقسیم میشود قسمت او
 آمرین اداره داده میشود.

صولی ( است بموجب تحقیقات انویسندهقسمت دوم که عبارت از تعطیل مالزمت و طرد ماموریت )برکناری از وظیفه 
 «از طرف محاکم اجرا میگردد

 بدون حکم محکمه با صالحیت جواز نداشته و به طبق ماده فوق عزل هیچ مامور دولت، بدون تحقیقات اصولی و
 در هیچ قانونی به جز محکمه چنین صالحیت تفویض نگردیده بود. اعظم و هیچ مقام دیگریصدر

 
و مامورین ملکیه طبق قوانین نافذه آنوقت توضیح  وزراءدرینجا الزمست تا صالحیت های مقامات در تقرر و تبدل 

 گردد:
 
( قانون اساسی توسط صدر اعظم پیشنهاد و به 73که طبق ماده ) تزمانی صورت میگرف وزراءتقرر و تبدل  -1

 همین قانون توسط پادشاه منظور میشد. (7)اساس ماده 
صدور فیصله  زقانون اساسی بعد ا (95و  79)در صورت خالف ورزی در وظیفه به اساس مواد  وزراءعزل  -2

 همین قانون توسط مقام سلطنت. (7))دیوان عالی( طبق ماده 
 اصولنامه مامورین ملکیه آنوقت چنین حکم مینمود: (8)در مورد تقرر، تبدل و ترفیع سایر مامورین ملکی، ماده  -3

و منظوری حضور  وزراءمامورین رتبه اول و دوم به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب مجلس عالی  -الف
 اعلیحضرت همایونی.

 بانتخاب وزارتخانه و ریاست مستقله منسوبه و منظوری صدارت عظمی. (5)و  (4)و  (3)مامورین رتبه  -ب
حسب ماده فوق به صدراعظم وقت، صالحیت تقرر و تبدل یا ترفیع مامورین باالتر از رتبه سوم اعطا نشده بود ولی 

بدون تحقیقات اصولی و ، حکومت وقت اشخاص آتی الذکر (1336سرطان  19و  14)ه های تاریخی یطبق اعالم
 ن صدارت عظمی از وظایف شان برطرف شده بودند:میبدون محاکمه به فرا

 عبدالملک خان در بست خارج رتبه )وزیر مالیه(. -1
 عزیزهللا خان در بست فوق رتبه )معین وزارت مالیه( -2
 محمد آصف خان پوپل در بست رتبه اول )رئیس واردات یعنی عواید( -3
 رتبه اول )رئیس اقتصادی(غالم محمد خان بابری در بست  -4
 گار معالجی در بست رتبه چهارم )مدیر قلم مخصوص(ففقیر محمد خان  -5
 محمد نسیم خان شالیزی در بست رتبه سوم )مدیر عمومی گمرکات( -6
 (معاون فنی سیلو)محمد رفیق خان لغمانی در بست رتبه دوم  -7
 (کندهارمستوفی والیت )عبدالغفور اعظمی در بست رتبه اول  -8
 (معاون انحصارات دولتی)محمد حسین غمین در بست رتبه دوم  -9

 خواجه عبدالقیوم خان در بست رتبه دوم )رئیس گمرک والیت کندهار( 10
 میر عبدالوهاب در بست رتبه اول )رئیس تهیه( -11
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ذه، وزیر مالیه و سایر هرگاه اتهامات فوق الذکر حقیقت میداشت، الزم بود تا در قدم اول طبق احکام قوانین ناف
مامورین متهم الی صدور حکم قطعی محکمه، به حالت تعلیق قرار داده میشدند و تحقیق اتهامات منسوبه نظر به ماده 

ات تفتیشه مسلکی مشتمل بر متخصصین امور مالی، اقتصادی و حقوقی صورت ئهی قانون اساسی وقت توسط (82)
  .میگرفت

 ( چنین حکم مینمود:1343میزان  9 – 1310عقرب  8اصولنامه اساسی ) (82)ماده 
ان حضور شاهانه مطابق الیحه مخصوصه ذت تفتیشه به استییئو مامورین یک ه وزراءبرای تفتیش احوال عمومیه »
 «ن و انتخاب میشود.یشورای ملی تعین از آ

قانون اساسی فوق الذکر نزد شورای ملی مسئول شناخته میشدند الزم بود تا چنین  (76)طبق ماده  وزراءچون 
خان( سبب انزجار اذهان عامه نیز شده بود، باید از  داؤدجناب صدر اعظم )سردار محمد  یاتهامات که طبق ادعا

لک خان( تا آخرین وزیر مالیه )عبدالم اجراآتطرف پارلمان کشور مطرح میگردید در حالیکه چنین نبوده و همه 
مامورین  اجراآتنان از چروز کارش، طرف تائید پارلمان کشور قرار گرفته و حتی تقدیر و تمجید هم شده بود و هم

 14الی  35مجله شوری شماره های سنبله [ای ملی وجود نداشت. ربرکنار شده وزارت مالیه هیچگونه شکایتی در شو
 .]1336سرطان 

 
ایشان به  اجراآتها و ورین وزارت مالیه در پرتو عملکرداتهامات وارده علیه وزیر و مامکنون الزمست تا چگونگی 

 رد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد:وزنامه های دولتی آنوقت ذیالً مواستناد قوانین نافذه و اخبار منتشره در جراید و ر
 
 :امور وزارت مالیه( اتهامات ادعا شده علیه وزیر مالیه )ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم در -1

کارشکنی در لغت به معنی اخالل در امر، موانع برای پیشرفت کاری ایجاد کردن یا مانع شدن از پیشرفت کار، مانع 
 .]1971دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا صفحه [ها به چاره و حیله برای پیش نرفتن کار کسی بکار بردن. 

اداره نتواند به اهداف  تاو ایجاد موانع عمدی در برابر پیشرفت کار  (سبوتاژتخریب و )از نگاه اداره کارشکنی یعنی 
  .مطروحه قانونی خود نایل آید یا آنرا تحقق بخشند
 عدم نظم در دو حالت ذیل بظهور پیوسته میتواند:

 .مربوط ر اسناد تقنینییعدم موجودیت قواعد، اصول یا قانون و سا -
 فوق الذکر.یا قواعد قوانین  عدم تطبیق -
 

 :بررسی اتهام )ایجاد کارشکنی ها( -الف
مربوط به قبل از بررسی اتهام کارشکنی، ایجاب مینماید تا اهداف و وظایف وزارت مالیه در پرتو اسناد تقنینی 

آنوزارت، مورد تحلیل و ارزیابی  اجراآتو سپس تحقق یا عدم تحقق آن متکی به  داده شودوضاحت وزارت مالیه 
 قرار گیرد.

 نظامنامه )قانون( تشکیل و وظایف وزارت مالیه چنین حکم مینمود: ماده اول
 تهیه منابع عایداتی برای مصارف خدمات عامه -الف
 جمع آوری عایدات -ب
 تی باساس ایجابات منافع عامهیتنظیم اداره پولی و کرید -ج
 ساب قطعیترتیب بودیجه و تنظیم ح -د

که  از نظر مالی مراقبه و کنترول بالعموم دوایر دولتی که با بودجه عمومی و یا ملحق اداره میشوند و موسساتی -هـ
 کامالً یا قسماً به سرمایه دولتی کار میکنند.

 مراقبت شرکت های دارای امتیاز و موسسات عام المنفعه و خیریه از نظر مالی -و
 «یحده بوزارت مالیه محول میگردد.بموجب اصولنامه ها و فرامین علاجرای وظایف دیگری که  -ز
 

وزارت مالیه، بهتر است تا در قدم  اجراآتنگی ودر مورد تحقق یا عدم تحقق اهداف و وظایف فوق الذکر و چگ
بمناسبت سی  کهعظم وقت )سردار محمد داؤد خان( اجناب صدر (1335اول سنبله )نخست، قسمتی از بیانیه تاریخی 

 گیرد: ه قرارلعو هشتمین سالگرد استرداد استقالل کشور ایراد و از امواج رادیو کابل نشر شده بود، تحت مطا
در ظرف سال اطمینان بخش بود....... تزئید عواید ملی، اصالح امور مالی، ترتیب  ی..... وضعیت مالی و اقتصاد»

و صادراتی، مراقبت جدی در  یمالیات و محصوالت، کنترول مداوم دولت برای جریان منظم و معقول امور واردات
ت های داخل و خارج امور اسعاری، استفاده از سیستم جدید حسابی، نظارت و رسیدگی به قیمت های اموال در مارکی
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د که بین زرابت میسا (35)ما را به هدف های ما نزدیکتر گردانید............ بودجه عادی و سرمایه گذاری سال 
( تعادل کاملی وجود دارد و از نقطه نظر منابع مالی ما را نسبت به آینده امیدوار نویسندهو واردات )عواید  مصارف

 «ت میرساند..اانکشافی بودجه را که بزرگترین معرفی کننده پیشرفت است، به اربمیگرداند و از جانبی ادامه سیر 
 جز تبلور یافتهؤوزارت مالیه، طوریکه فوقاً در بیانیه جناب صدر اعظم وقت، طور م اجراآتنتایج مرمر و امید بخش 

یعنی تاریخ صدور فرمان صدارت مبنی بر  (1336سرطان  14)( الی تاریخ 1335، بعد از تاریخ )اول سنبله بود
عزل وزیر و یکعده مامورین وزارت مالیه، بدون کدام سکتگی به همان منوال ادامه یافته و در بسی موارد حتی بسوی 

)رروت( وزارت  ح و انیس و جریده زیرمهروزنامه های اصال] .بودبود و انکشاف بیشتر سوق گردیده ح، بهالاص
 .[1336الی نیمه سرطان  35رج سنبله بوط بمالیه شماره های مر

 
به شرح آتی ذکر  (مشت نمونه خروار)بمنظور جلوگیری از طوالت کالم، در اینجا چند مورد آن طور نمونه و مرال 

 میگردد:
بودجه تصدی های دولتی موافق به اصول علمی و بصورت  نیزو  (عادی و پالن انکشافی)بودجه عمومی دولت  -1

 جع ذیصالح تقدیم گردیده.امتوازن در وقت و زمان معینه قانونی آن ترتیب و غرض طی مراحل اصولی به مر
قانون اساسی وقت که متضمن حساب عواید و مصارف و خزاین بود، با  (99)ه دولت مطابق ماده یحسابات قطع -2

مورین و أقانون محاسبات عمومیه وقت در ارر جدیت و فعالیت شبا روزی م (103)و  (100)در نظر داشت مواد 
 افت.نظم کاری و مدیریت سالم و فعال در وزارت مالیه، مدت پنج ماه قبل از موعد قانونی به مقامات عالیه گسیل ی

عواید دولت و همزمان تحصیل عواید به مقایسه سالیان قبل، افزایش قابل مالحظه یافته و این امر رابت میسازد که  -3
ت وزارت مالیه طور بال استرنی تطبیق گردیده و نشان دهنده نظم، اداره، جدیت و وظیفه شناسی آارقوانین نافذه در اج

 در آنوزارت میباشد.
ارات و کلیه دوایر مرکزی و مستوفیت ها بابت بودجه عادی و بودجه انکشافی بدون قیود و دیات مصارف وزأت -4

دیات داخلی پروژه وادی هلمند، أگردیده و در ت ء( در وقت و زمان قانونی آن اجرا1332تحمیالت )قبل از سال 
 دیه نماید.أملیون افغانی را در ظرف یازده ماه ت (83)وزارت مالیه موفق گردید که مبلغ بیشتر از 

اسناد مصارفاتی کلیه وزارات و دوایر مرکزی و مستوفیت های والیات به شمول شعبات عسکری با تابلوی خزاین  -5
دی نقدی و جنسی خزاین والیات و حکومت های اعلی در وقت و زمان قانونی آن بوزارت مالیه وایح موجوو ل

بعد از تدقیق و تطبیقات قانونی و حسابی حسب احکام قوانین نافذه به ریاست عالی دیوان محاسبات مواصلت ورزیده 
 صدارت عظمی سپرده شد.

رری بعمل آمده و چندین قلم اموال قاچاقی دستگیر و قضایای مربوطه آن ؤم اجراآتدر بخش انسداد قاچاق نیز  -6
 تحت تحقیق گرفته شده.

ور وزارت مالیه به ایجابات عصر و زمان، تدقیق دایمی قوانین و تعلیماتنامه های مربوط بمنظور همگام ساختن ام -7
وزارت مالیه و مطالعه مشکالت وارده از نقطه نظر تطبیق و تفسیر اسناد تقنینی مذکور و در صورت ضرورت 

کار وزارت مالیه، کمیته تدوین و تسوید قوانین جدید یا تعدیل اسناد تقنینی نافذه و سایر امور علمی مرتبط به 
متخصصین مرکب از ارباب دانش و تجربه تشکیل گردید و امور محوله را مطابق الیحه وظایف تحت مطالعه قرار 

 داد.
احصائیه عواید و مصارف و قروض داخلی و خارجی دولت و سایر احصائیه های مرتبط به وزارت مالیه مطابق  -8

 رساله جداگانه و همچنان در جریده رروت به نشر رسید. اساسات و موازین علمی ترتیب و بصورت
و کورس های  ارمندان وزارت مالیه، کنفرانس هامورین و کأبمنظور بلند بردن سطح دانش و آگاهی مسلکی م -9

وزارت مالیه و  مالی( مکتب عالی)عده زیادی از مامورین بکلوریا، فارغ التحصیالن  آموزشی دایر گردیده و
لیسانسه آنوزارت جهت فراگیری علم و کسب تخصص در شقوق مختلفه مالی جانب اروپا و امریکا اعزام ن یمورأم

 شدند.
 {1336سرطان  14الی  1335جمال اجراآت وزارت مالیه از سنبله سال ، ا1}پیوست شماره 

 
 :در امور وزارت مالیه( مبررسی اتهام )ایجاد عدم نظ -ب

بی نظمی، پراگندگی و خودسری در یک اداره، عدم موجودیت قواعد،  رتین علت ظهوسطوریکه قبالً تذکار یافت، نخ
اصول و قوانین جهت تنظیم امور شمرده میشود. اما در دوره کاری عبدالملک خان عبدالرحیم زی بحیث وزیر مالیه 

ن و پس از طی سند تقنینی مهم و ضروری جهت بهبود و انسجام امور مالی کشور تدوی (بیست و پنج)بیشتر از 
گرفت مانند قانون محاسبات عمومیه، قانون موازنه بودجه،  و تطبیق قرار اءو در معرض اجر مراحل قانونی نافذ
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ن سند یو چند (مضاعف)نامه محاسبه به سیستم جدید اتنظامنامه تشکیل و وظایف وزارت مالیه با لوایح مربوط، تعلیم
ت فرریت بی سابقه ای یافته و وزارت مالیه به اهداف و پیشرؤشفافیت، نظم و متقنینی دیگر که در نتیجه آن امور مالی 

 های نایل آمد که در تاریخ مالی و حسابی کشور خیلی متبارز شناخته میشود.
 

علیه وزیر مالیه حقیقت میداشت پس وزارت مالیه چگونه توانست  ،اگر عدم نظم ادعا شده در متن فرمان صدارت
سند مهم حسابی دولت شمرده میشود و شامل حسابات عواید، مصارف و خزاین دولت میگردید، ه را که یحساب قطع

ئات کابینه بتاریخ یتقدیم نماید که پس از غور و تحقیق ه وزراءی لمجلس عاه مدت پنج ماه قبل از موعد قانونی آن ب
رت مالیه یک بودجه متوازن و د و در چنین حالت چگونه امکان پذیر بود تا وزاسیبه تصویب ر (1336حمل  19)

 قانونمند را مطابق اصول علمی ترتیب، احضار و به مقامات ذیصالح ارائه بدارد؟
 

عالوه بر آنچه گفته آمد، در چنان عدم نظمی که در متن فرمان جناب صدر اعظم ادعا شده، مصارف دولت بابت 
قانونی آن تمویل و تادیه گردید؟ و نیز اسناد بودجه عادی و پالن انکشاف اقتصادی کشور چگونه در وقت و زمان 

حسابی کلیه وزارتخانه ها، دوایر مرکزی و مستوفیت های والیات و حکومات اعلی چگونه بر طبق موازین قانونی و 
 حسابی در وزارت مالیه بررسی و تطبیق گردیده و به دیوان عالی محاسبات صدارت عظمی سپرده شد؟

 
یجاد کار شکنی ها و عدم نظم در دستگاه مالی کشور، باالی چگونگی فعالیت های تمامی نقطه قابل دقت اینست که ا

ت امکانات مالی، باعث عقب مانی، سکتگی و حتی فلج شدن یریر نموده و عدم موجودأم تیادارات دولتی بصورت مستق
افغانستان سواالت آتی بوجود کران و همه ملت فادارات متذکره میگردید، روی دالیل فوق نزد منورین، روشن یکار ها

 آمده بود:
قه اش از شاه تا به گدا زبانزد عام و خاص شده و بابی س اجراآتوزیر مالیه )عبدالملک خان( که ابتکارات و  -1

وقت )سردار وزارت مالیه را که پارلمان کشور )مرکز ریفورماسیون( دولت نامیده بود و همچنان جناب صدر اعظم 
آنوزارت به تقدیر و  اجراآتها و بیانیه های شان به مناسبت های مختلف از حسن  گزارش درخان(  داؤدمحمد 

ً به (1336سرطان  14الی  – 1335بعد از سنبله )نیکوئی یاد نموده بودند، روی چه دلیل و انگیزه ای  ، دفعتا
کنی شسبوتاژ و ایجاد کار یر نموده و وزیر مالیه، طبق ادعای حکومت وقت به تخریب کاری،ییکصدو هشتاد درجه تغ

 و عدم نظم در امور وزارتش مبادرت ورزید؟
 اجراآتکه فوقاً ذکر شد، بدون شک به یکنی ها و عدم نظم که جناب صدر اعظم مدعی آن بودند، طورشنتایج کار -2

سکتگی و عقب  کلیه ارگان های دولتی تاریر مستقیم داشته میتوانست و اگر واقعاً چنین بود، پس کدام یو فعالیت ها
کدام  (عبدهللا خان ملکیار)مانی در امور دولتی رونما گردیده و پس از برکناری عبدالملک خان و تقرر وزیر جدید 

ادعا شده، توسط حکومت روی  یتدابیر عاجل و چه نوع اصالحاتی غرض رفع تاریرات منفی این سبوتاژ و بی نظم
 دست گرفته شد؟

 
مرحوم سردار محمد )اعظم وقت  زیاد منتظر بود تا پاسخ سواالت فوق شانرا در بیانیه های صدر عالقمندیبناً ملت با 

 اجراآتو اعضای کابینه وی که طبق معمول همه ساله در شب های جشن استقالل، گزارش یکساله  (خان داؤد
ر بیانیه شان که در شب جناب صدراعظم د ،خالف معمول هر سال مینمودند، دریابند ولی ارائهبه ملت حکومت را 

نهاد  از طریق امواج رادیو کابل وقت ایراد کردند، جز تذکر مختصر در مورد متهمین کودتای نام (1336اول سنبله )
ی طفره رفته و صرفاً چگونگی لل مربوط به سیاست داخئاز توضیح وضع مالی و سایر مسا (1336سرطان  16)

و  (عبدهللا خان ملکیار)سیاست خارجی حکومت را در طول یکسال گذشته شرح نمودند، همچنان وزیر مالیه جدید 
، هیچ وزراءبه ایراد بیانیه حاضر نگردیدند ولی در بیانات سایر  (سید عبدهللا خان)وزیر عدلیه و کفیل وزارت داخله 

پیشرفت ها و انکشافات مزیدی را که افغانستان طی  -جریان امور گزارش نیافته بر عکس  نوع سکتگی یا اختاللی در
در عرصه های مختلف به آن نایل شده بود و یقیناً که بدون امکانات مالی  (1336الی سنبله  1335از سنبله )یکسال 

 بیان نمودند.  ،تحقق یافته نمیتوانست
 

همان  (اسد 22)بتاریخ  (1336)یه وقت نیز هنگام توضیح بودجه سال لوزیر ما قابل ذکر است که عبدهللا خان ملکیار
ن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم آسال، در جلسه عمومی شورای ملی، از کار شکنی و عدم نظم ادعا شده و نتایج 

که لگزارش نداد ب مان کشورلهیچگونه تذکری نداده و از اتخاذ هیچ نوع تدابیر در برابر چنین حالت ناگوار به پار
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به انجمن مالی  (1336در جوزای )ترتیب و  (عبدالملک خان)که در زمان وزیر مالیه سابق  بودجه را به همان شکلی
 شده بود، به مجلس عمومی آن تقدیم نمود. ارائهو بودجه شورای ملی 

 
 مالیه دوران عبدالملک خان گردید، هیچگونه کارشکنی یا عدم نظمی در امور وزارت ارائهبا شرحی که تا اینجا 

نماید. از  را تصدیق نمی خان علیه عبدالملک ،مندرجه فرمان صدارت یعبدالرحیم زی به مالحظه نرسیده و ادعا ها
های آتی را ایجاب میکرد و در عدم آن چرا ذیل اجراآتذکر شده حقیقت میداشت، قانوناً  یهاجانب دیگر هر گاه ادعا

 محقق باریک بین خلق مینماید:را در ذهن هر 
رابر شورای ملی مسئول شناخته بشان در  اجراآتقانون اساسی نافذ وقت از  (76)مطابق ماده  وزراءه کیئاز آنجا -1

 (61)ماده فوق الذکر و نیز ماده  سدر زمان برحالی اش به اسا (عبدالملک خان)میشدند، پس چرا وزیر مالیه وقت 
 همان قانون، توسط پارلمان کشور مورد استیضاح قرار نگرفت؟ 

عین قانون اساسی فوق، ت (82)اگر حکومت در این مورد مدارک و شواهدی در دست داشت، چرا مطابق ماده  -2
ً مویرونمود؟ و موضوع آنطات تفتیشیه را پیشنهاد نئیه د تحقیق رکه در متن فرمان صدارت هم ذکر شده بود، قانونا

 غرض فیصله نهائی به محکمه ذیصالح احاله نگردید؟و  تنگرف قرار
 

ً به تفصیل ذکر گردید، بعد از استعفای سردا حمل  10)خان، حکومات بعدی از تاریخ  داؤدمحمد  رطوریکه فوقا
چند جستجو نمودند، در این مورد کوچکترین سند یا مدرک در مقاطع مختلف هر (1351جوزای  24)الی  (1342

 ارباتیه را دریافت کرده نتوانستند.
 
 :مورین وزارت مالیهأت ستانی منسوب به یکعده موو رش اجراآتبررسی اتهام سوء  -ج

( دوره رشوه 1332-1336دوره کاری وی بحیث وزیر مالیه )ملک خان، لمعنونی عبدادر فرمان صدارت عظمی 
 21 و 19به آن طبق خبر منتشره در شماره های )ی معرفی و یکعده مامورین وزارت مالیه و موسسات منسوب رخوا

مدارک ارباتیه به سوء  ارائهدولت، بدون کدام تحقیق و بدون  ی( روزنامه انیس و سایر وسایل نشرات1336سرطان 
اعظم، دوره وزارت عبدالملک اگر فرض شود که طبق ادعاهای جناب صدر .و اخذ رشوه متهم گردیده بودند اجراآت

 ینماید:موه ستانی میبود، در اینمورد سواالت آتی عرض وجود شره فساد و رخان واقعاً دو
پس چرا بعد از اینکه مدت دو سال و پنج ماه و پنج روز از دوره کفالت عبدالملک خان در وزارت مالیه سپری  -1

و صداقت او ستایش نموده و ترفیع وی را از کفالت به مقام وزارت  اجراآتشده بود، جناب صدراعظم از حسن 
 3/11/1334( مورخ 4853بر  3074عنوانی شاه وقت پیشنهاد نموده در نتیجه آن عبدالملک خان به اساس فرمان )

از  اگر این ادعا حقیقت داشت، چرا عبدالملک خان در همان وقت مقام سلطنت، بحیث وزیر مالیه تقرر حاصل نمود.
عکس به پیشنهاد جناب صدراعظم از کفالت به مقام وزارت ارتقا و حتی وزارت مالیه سبکدوش نگردید و بر مقام

 امور وزارت اقتصاد هم به ایشان سپرده شد؟.
ً در مواقع مختلفه ارائه گزارش  -2 سرطان  14حکومت قبل از ) اجراآتاگر به بیانیه های جناب صدراعظم خاصتا

و آنرا مایه امیدواری برای انکشاف  کرده( توجه شود، از پیشرفت های کاری ادارات مالی اظهار رضایت 1336
بالفرض چنین اتهامات حقیقت  آینده کشور دانسته اند که همه اتهامات وارده در متن فرمان صدارت را رد مینماید. اگر

را در مورد  یصدراعظم در بیانات شان از آن ذکر نکرده و یا ال اقل فرمان میداشت، پس روی چه دلیلی جناب
 نمودند؟شده عنوانی وزارت مالیه صادر ن جلوگیری و اصالح نقایص یاد

ه و فساد ادعا شده جلوگیری کند، پس مقام صدارت عظمی واگر فرض کنیم که وزیر مالیه نتوانسته بود که از رش -3
مطلع بودند، در برابر ادعا شده که بقول خود شان از این خالف ورزی یچهار سال، در حالچرا در این مدت طوالنی 

که این عمل خالف شریعت و قانون، به اساس ادعای مندرجه فرمان  ندآن خاموشی و بی تفاوتی اختیار و موقع داد
آیا خاموشی و بی تفاوتی و عدم جلوگیری  ؟ده و بطور روز افزونی گسترش یابدصدارت، با گذشت زمان شدیدتر ش

 عمل جرمی توسط مقام صدارت کشور، خود جرم شمرده نمیشود؟ چنین
رشوه  جناب صدراعظم، عمل یبا موجودیت یک دستگاه طویل و عریض پولیسی و امنیتی در حالیکه طبق ادعا -4

داشت و مقام صدارت هم از آن مطلع بود پس چرا  در وزارت مالیه جریان (1336 - 1332)ستانی طی چهار سال 
 واسطه های آنها در این مدت طوالنی طور بالفعل گرفتار نشدند؟ رشوه دهندگان، رشوه گیرندگان

شان تفتیش یا  اجراآتمامورین بر طرف شده در وزارت مالیه، بدون کدام مدرک ارباتیه و قبل از اینکه در مورد  -5
ه وو عمل رش اجراآتتحقیقی صورت گرفته باشد، روی کدام اسناد یا دالیل قانونی توسط مقام صدارت عظمی به سوء 

قانون مامورین ملکیه وقت به فرمان صدارت  (86)ستانی متهم میشوند و بدون حکم محکمه ذیصالح خالف حکم ماده 
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وند؟ در حالیکه همین ماده قانون نافذه وقت صالحیت عزل دایمی عظمی طور دایمی از وظایف شان منفک گفته میش
 را به محکمه ذیصالح تفویض کرده بود نه به مقام صدارت عظمی. (طرد ماموریت)مامور 

وزارت مالیه هنوز رابت نگردیده و طبق بند اخیر که اتهام منسوب به شماری از مامورین برکنار شده یدر حال -6
شان کدام تفتیش و تحقیقی صورت نگرفته و حکم محکمه ذیصالح در زمینه وجود  اجراآتفرمان صدارت در مورد 

فی رنداشته، روی کدام دالیل قانونی، اتهام بدون ربوت فوق الذکر در فرمان صدارت عظمی یکی از اسباب بر ط
 شده بود؟ دهرعبدالملک خان شم

 
 :انزجار اذهان عامه مردم -د

ً ذکر گردید،  در فرمان صدارت عظمی اتهامات وارده علیه وزیر و یکعده مامورین وزارت مالیه به شرحیکه فوقا
که انزجار اذهان عامه در یربوت قانونی، سبب انزجار عامه مردم وانمود شده است. در حالبدون دالیل و  ارائهبدون 

آنها به اشکال گوناگون مانند مظاهرات و اعتصابات، نونی امختلف با در نظرداشت شرایط و ایجابات ق یکشور ها
اظهار نظر در مطبوعات و رسانه های اطالعات جمعی و یا اعتراض و سلب اعتماد وکالی ملت از حکومت در 

 پارلمان کشور ظاهر میشود.
 اجراآتسوء یا اعتصابی که بخاطر  هق این موضوع در آنزمان، در هیچ نقطه کشور هیچ نوع مظاهربسوا توجه بهبا 

ی تیا رشوه ستانی ادعا شده در فرمان صدارت بوده باشد، صورت نگرفته و در هیچ روزنامه یا جریده یا وسایل نشرا
در اینمورد به نشر نرسیده و عالوه بر  (1336سرطان  14)در مرکز یا والیات کشور کدام مقاله یا اعتراضی قبل از 

آن طوری که فوقاً ذکر شد، کارشکنی ها و عدم نظم در امور وزارت مالیه سبب ایجاد سکتگی و حتی فلج شدن کلیه 
ً ایجاب مینمود تا در اینصورت وزیر مالیه، مورد استیضاح نمایندگان ملت در یامور ادارات دولتی م گردید و قانونا

 14 – 1335سنبله )ولی به مالحظه جراید دولتی خاصتاً شماره های مجله شورای ملی  ر گیرند.شورای ملی قرا
جندای آنها ان وقت، چنین موضوع اصالً شامل امن های مربوطه پارلمدر هیچ جلسه عمومی یا انج (1336سرطان 

. پس استه تنگرف قرار وزیر مالیه در موضوع فوق الذکر مورد استیضاح یا استجواب نبوده و در هیچ جلسه ی
 حکومت مدعی آن بود، چگونه و در کجا رونما گردیده بود؟ کهانزجار اذهان عامه مردم 

 
 :اعظم مبنی بر عدم اهلیت وزیر مالیهجناب صدر یبررسی ادعا -س

ً مو (عبدالملک خان)فرمان صدارت عظمی عنوانی وزیر مالیه وقت  د تحلیل و بررسی قرار گرفت، رطوریکه فوقا
 مییابدالیه چنین ادامه متهامات بدون سند و بدون ربوت علیه وزیر و یکعده مامورین وزارت اپس از وارد نمودن 

ی ببا مطالعه و ارزیا «ت این عهده را ندارید.....ی....... به این نتیجه رسیدم که بیش از این دیگر شخص شما اهل»
سواالت آتی قابل غور  ،جه گیری فوق الذکر جناب صدر اعظمیعبدالملک خان بحیث وزیر مالیه و نتدقیق دوره کاری 

 مل عمیق دانسته میشود:أو ت
یکه وزارت مالیه یک اداره کامالً مسلکی دولت شمرده میشود، در صورت وجود سکتگی و عقب مانی ئاز آنجا -1

ً  ،وزارت مشهود در امور آن قانون اساسی نافذ  (82)وقت نظر به حکم ماده  ا شورای ملیایجاب مینمود ت قانونا
از متخصصین، اهل خبره و ارباب تجربه و دانش در امور مالی  بات تفتیشیه با صالحیت و مسلکی مرکئآنزمان، هی
ات مذکور بعد از تحقیق همه جانبه یئور وزارت مالیه توظیف مینمود و هغرض بررسی و مطالعه ام را یو اقتصاد

ه وقت یت وزیر مالیهلت یا عدم ایمطابق اساسات علمی و مسلکی در مورد چگونگی امور وزارت مالیه و نیز اهل
مطابق قوانین نافذه و نیز با رعایت موازین مسلکی ابراز نظر مینمود ولی مطابق بند اخیر همین فرمان صدارت 

که شخصاً هیچگونه تخصص یا در حالی عظمی چنین تحقیق و تفتیشی صورت نگرفته بود. پس جناب صدر اعظم
کدام اساس قانونی و مسلکی بدون کدام سند و مدرک قانونی چنین  نداشتند، روی یی در امور مالی و اقتصادتجربه 

 را در عهده وزارتش فاقد اهلیت دانسته اند؟ (عبدالملک خان)نتیجه گیری نموده و وزیر مالیه وقت 
فاقد اهلیت میبود، پس چگونه توانست در طول دوره  (وزارت مالیه)اگر عبدالملک خان واقعاً در وظیفه محوله اش  -2

اصالحات و تحوالت آتی را در امور مالی، حسابی، بودجوی و عواید دولت بمیان  (1336 - 1332)کاری خود 
 :آورد
یر چند سلطنت و روی کار آمدن یبا تغ (1333)الی  (1298)عواید دولت که از زمان استرداد استقالل کشور  -الف

شده بود ولی جناب عبدالرحیم زی طی ده ملیون افغانی بیشتر ن (523)سال مذکور از  (سی و پنج)چندین کابینه طی 
%( نسبت به 218بدون کدام تکس یا مالیه جدید آنرا ) (1333سرطان  26الی  1332سنبله  28از )ماه کاری خود 

( ملیون افغانی بالغ گردید، همچنان تزئید عواید در سالیان 1141عواید سال گذشته افزایش بخشیده و عواید دولت به )
 1334نسبت به  1335%( و در سال 114.18) 1333نسبت به سال  1334بعدی نیز ادامه یافته در سال 
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– 1336ارقام به استناد ساالنه ] %( افزایش یافت.115.9) 1335نسبت به سال  1336ر سال %( و د139.10)
 [درج گردیده است 407غانستان صفحه اف 1337

مالیه قبلی از جمله نا ممکنات دانسته و کشور بعد از سال  یوزرایب حسابات قطعیه را که تتوازن بودجه و تر -ب
( در 1332سال در حالت کسر بودجه مزمن قرار داشت و هیچ وزیر مالیه قبل از ) 24( طی 1332( الی )1308)

سال موفق نگردیده بود تا یک بودجه متوازن را غرض تصویب به پارلمان کشور تقدیم بدارد.  24طول این مدت 
( اصالً ترتیب نمیشد به این ترتیب مواد 1332 - 1310عیه دولت در طول عمر قانون اساسی آنزمان )حسابات قط

د شده عمالً در حالت تعلیق قرار گرفته بود. روی همین دالیل بود که حکومات اقانون اساسی ی (99)و  (98) – (43)
تصویب شورای ملی نمیرسید ولی جناب عبدالملک مان بوده و بودجه مرتبه شان به لشدید پار درد انتقاوقبلی همواره م

خان در ده ماه اول کاری خود موفق گردید تا همزمان با تزئید عواید یک بودجه متوازن و قانونمند را موافق با اصول 
د مان تقدیم نماید که این کار وی مورد تقدیر و تمجیلماضیه به پار هو موازین علمی ترتیب و توأم با حسابات قطعیه سن

مجله شورای ]مرکز ریفورماسیون )اصالحات( دولت نامیدند. راسابقه نمایندگان ملت قرار گرفته و وزارت مالیه  بی
 [(89)صفحه  1333لی شماره برج سرطان م
( سند تقنینی که 25غرض تنظیم و تسریع بهتر امور وزارت مالیه و رفع بی نظمی ها و خود سری ها بیشتر از ) -ج

به معرض آنها را طی مراحل قانونی  زلوایح، تعلیمنامه ها و اساسنامه های مختلفه بود، تدوین و بعد اشامل قوانین، 
تطبیق قرار داد و همچنان با در نظر داشت تجارب کشور های پیشرفته جهان و بخاطر ایجاد شفافیت در امور مالی و 

در وزارت خانه ها و ادارات دولتی،  (Double Entry)حسابی سیستم محاسبوی جدیدی را بنام سیستم مضاعف 
- 1335)جریده زیرمه )رروت( کلکسیون سال ]تصدی ها و شرکت های دولتی و خصوصی ترویج و عملی نمود.

که از طریق  (1334سنبله  8)و بیانیه عبدالملک خان به مناسبت سی و هفتمین سالروز استقالل در شب  (1336
 [.امواج رادیو کابل پخش گردیده بود

تشکیالت وزارت مالیه را موافق به اساسات علمی مدیریت معاصر مورد تجدید نظر قرار داده وظایف و صالحیت  -د
ین و مشخص گردیده و ین تعآو وظایف آنوزارت و لوایح مربوطه هر قدمه به اساس نظامنامه جدید تشکیل  یها

نظامنامه تشکیل و وظایف وزارت ]ان بدون کدام روابط یا شناخت و یا خویش خوری کار به اهل کار سپرده شد. نهمچ
 .[مالیه و جراید و روزنامه های دولتی آنوقت

ت میبود پس چرا جناب صدر اعظم بتاریخ یاگر عبدالملک خان در عهده اش بحیث وزیر مالیه فاقد اهل -3
ف تمجید نمود و ارتقای وی را از کفالت به مقام وزارت بحضور شاه وقت وموص تاجراآاز حسن  (3/11/1334)

عالوه از عهده وزارت مالیه، کفالت  (1333اسد  30)پیشنهاد و فرمان مقرری وی را حاصل کرد و همچنان بتاریخ 
و شماره  1334 ودل 3تاریخی  4853بر  3074فرمان پادشاهی ] ؟وزارت اقتصاد ملی را نیز به وی محول نمود

 [روزنامه اصالح (1333اسد  31)تاریخی  (17)
ک خان( نظر به ادعای جناب صدر اعظم در پیشبرد امور محوله کفایت و اهلیت لاگر وزیر مالیه وقت )عبدالم -4

 اجراآتخان( در گزارش های  داؤدی وقت )مرحوم سردار محمد وزراالزمه را نداشت، روی چه دلیلی رئیس ال
شان بخاطر تجلیل از سی و هشتمین سالگرد  (1335اول سنبله )های مختلفه، خاصتاً بیانیه شب  تحکومت به مناسب

ش کرده، آنرا قناعت بخش و در عین حال یورد های وزارت مالیه ستااو دست اجراآتاز  راسترداد استقالل کشو
صفحه  (1335سنبله  11)تاریخ  (128)س شماره روزنامه انی]بزرگترین رابت کننده انکشاف کشور معرفی نمودند؟ 

(2)] 
سابقه اش در امور مالی و حسابی کشور طبق فرمان  ها و خدمات بیورداعبدالملک خان با وجود دستدر حالیکه  -5

صدارت عظمی یک وزیر فاقد اهلیت معرفی و به ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم در امور وزارت مالیه و نیز شماری 
وه ستانی متهم گردیده بودند، حال ببینیم که شو ر اجراآتاز همکارانش بدون اربات جرم و بدون محاکمه به سوء 

ل و مابعدش کدام محاسن و برتری ها را نسبت به او )عبدالملک خان( داشتند که هیچکدام آنها مورد هیچ ی ماقبوزرا
 ظ نموده و بعضاً ارتقا هم نمودند.فشان را تا اخیر حهای نگرفته و موقف ر نوع اتهامی قرا

 
 دوره قبل از عبدالملک خان: -الف

به کسر بودجه مواجه بود و عواید آن از  (1332الی  1308)طوریکه در سطور گذشته ذکر شد، افغانستان از سال 
( ملیون 523از ) ر و تبدیل چندین وزیر مالیهیسال بعدی با وجود تغی (سی و پنج)زمان حصول استقالل الی مدت 

در  ،ت قطعیه دولت موفق نگردیده بودندبه ساختن بودجه متوازن و حسابا وزراءشده و هیچکدام از این افغانی بیشتر ن
یعنی شروع جنگ  1319که کسر بودجه به درجه حاد خود قرار داشت بالی دیگری بنام )مقیده( بعد از سال یحال

مبلغ منظور شده  (100%بر قرار گردید، بدین معنی که عوض ) یادصجهانی دوم بدون کدام مجبوریت مالی و اقت
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( فیصد آنرا بنام )مقیده( انکار 80تا  70)%( تا سی فیصد آن داده شده و متباقی20ر از )ئضرورت حقیقی دوا
 میکردند.

 شدندر حالیکه تناسب مذبور بروی ضرورت های پیش از شروع جنگ دوم جهانی بوده و در آوان جنگ نسبت بلند 
تخمینات قبل از جنگ جهانی را مینمود %( باالتر از 300-200اشیای بومی و متاع خارجی، ایجاب افزونی )نرخ 

و تعویق مواجه  وقفهکه این مسلماً جلو پیشرفت و انکشاف مملکت را مسدود و پروژه های عمرانی دولت را به 
 ،وقفه های بس بزرگ بار آمده ،ن کسر حاد بودجه و مقیده بازی هازمینمود. در امور عادی دولت هم نسبت عدم توا

عبدالرحیم زی، عبدالملک، ارمغان زندان ]ی فقر، بیچارگی و بی روزگاری سوق میشدند مردم روز به روز به سو
 .[(87-86صفحات 

ن میر غالم محمد ی از منورین چو( با کاندید شدن عده 1946ز سال )پارلمان کشور که از دوره هفتم یعنی بعد ا
ت نسبی یافته بود، در حالت نیمه آزادی با رکران وطندوست، قدفعبدالرحمن محمودی و سایر روشنغبار، دوکتور

س آن همین کسر و أو نواقص را که برآن بی قانونی ها  ی همه ،ماده اعتراضیه (30)حکومت دست به یخن شده طی 
ون عدم توازن بودجه، مقیده ها و نبود قانون محاسبات عمومیه، قانون بودجه به شکل و ماهیت علمی و حقوقی آن، قان

 اءرویکار بود، بروی حکومت کشیده اجر (1308)سال  زها در سالیان متمادی بعد ااز این قبیل چیز حساب قطعیه و
 و تطبیق آن مواد را دستور میدادند.

حمد خان یفتلی در صدارت محمد هاشم خان ممیرزا محمد ایوب خان و میرزا  :ی مالیه این دوره عبارت بودند ازوزرا
 میرزا محمد نوروز خان و غالم یحی خان طرزی در صدارت شاه محمود خان.نی، یو میر محمد حیدر خان حس

 
 دوره بعد از عبدالملک خان: -ب

صورت گرفت، در این  (عبدهللا خان ملکیار)وزیر مالیه بعدی  اجراآتبه اساس تحلیل و ارزیابی که قبالً در مورد 
دوره هیچگونه ابتکار یا تحولی در امور وزارت مالیه به مالحظه نرسیده و اگر به بیانات وزیرمالیه جدید، هنگام تقدیم 

باز هم به همان کسر بودجه قبل  (1339)بعد از سال  بودجه های سالیان بعدی در شورای ملی رجوع شود، کشور ما
افغانستان بانک و نشر پول جدید جبیره ا از طریق اخذ قرضه از دردچار و حکومت این کسور  (1333)ل ااز س

مینمود که در نتیجه انفالسیون و صعود نرخ ها را باعث و صدمات آنرا طبقه غریب و متوسط جامعه ما متحمل 
اد صمالیه و اقت)ت خانه مهم خان امور دو وزار داؤدعبدالملک خان هنگام عضویت در کابینه سردار محمد  میگردید.

 :عظم ذیالً به سه نفر تقسیم گردیداو کار هایش بنا به تصمیم جناب صدر ا زرا به عهده داشت که بعد ا (ملی
 
وزارت پالن را که قبالً یک شعبه وزارت اقتصاد ملی بود، شخصاً صدر اعظم بدست خود گرفته و عبدالحی  -

 وزارت مذبور گماشته شد. تیخان گفته میشد به معاون داؤدخان عزیز که اصالً خویشاوند قریب 
وزارت تجارت که آنهم یک شعبه دیگر از وزارت اقتصاد بود، بدست غالم محمد خان شیرزاد خویشاوند قریب  -

 دیگر صدر اعظم سپرده شد.
دیگر وی  خان و از اینطریق خویشاوند داؤدامور وزارت مالیه به عبدهللا خان ملکیار که پدر زن )خسر( پسر  -

 گفته میشد محول گردید.
ادی را که عبدالملک خان به تنهائی و موفقیت انجام میداد، بدست سه نفر صمالی و اقتگویا بدین شکل همه آن کار های 

 اقارب جناب صدر اعظم یک صبغه و طرز اداره فامیلی را بخود اختیار مینماید.
 

ی قبل و بعد از عبدالملک وزرایگذارم که چرا من سطور محترم ای به خوانندهبا آنچه تا اینجا گفته آمد، قضاوت را 
شان، فاقد اهلیت گفته نشده و هیچ اتهامی به آنها منسوب  اجراآتبی تفاوتی ها و ناکامی های مشهود در  هنهمآخان با 

 ا نمودند.تری هم ارتق نگردیده و خالف توقع موقف ها و کرسی های شان تا اخیر محفوظ و حتی به مقامات عالی
روزی و ابتکارات بی سابقه اش در اصالح امور مالی کشور، س عبدالملک خان با وصف زحمات شباولی بر عک

بدون کدام استناد و اربات قانونی و بدون محاکمه عادالنه به ایجاد کار شکنی ها و عدم نظم و نیز عدم اهلیت در امور 
 وزارتش متهم و به زندان سپرده میشود.

افغانستان در تالطم )کتابش بنام  (81 - 78)افغانستان شناس معروف اتریشی بنام ماکس کلیم بورگ در صفحات 
از طرف سازمان یونسکوی ملل متحد به نشر رسیده بود، درینمورد چنین  1966که در سال  (تاریخ آسیای میانه

 مینویسید:
بحیث اقارب و خویشاوندان دودمان  (تصاد )بعداً تجارتی خلف عبدالملک در وزارتخانه های مالیه و اقوزرا....»

برخوردار بودند، قوه محرکه سلف خود را بکلی گم کرده بدون  (نویسندهخان  داؤدمحمد )سلطنت که از اعتماد تام وی 
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 نماونظمی ها ر پروگرام اساسی یا کدام سر مشق عملی کار کردند. لهذا در ساحه اقتصاد بزودی حالت انجماد و بی
 .«شد....

 
  :بررسی موضوع فرمان بدون نمبر و بدون تاریخ منسوب به شاه در فرمان صدارت -ص

ر ان این نتیجه رسیدم که دیگر شخص شما اهلیت این عهده را ندارید و بنابه .....ب»ابد یفرمان صدارت چنین ادامه می
تاریخ این امر خود را از کرسی وزارت مالیه بر غ میشود که از نه بشما ابالکا( حضور ملو......) هدر ارر فرمان نمر

 «طرف بشناسید.......
کر صدارت عظمی عنوانی عبدالملک خان بدقت مطالعه شود، متن فرمان مذکور، وجود فرمان ذاگر فرمان فوق ال

اعظم و ه و تصمیم شخص صدردارالملک خان به ادد که عبون رابت میشآسلطنتی را درینمورد نفی نموده و در نتیجه 
 به فرمان صدارت عظمی )بدون موجودیت فرمان پادشاهی( از مقام وزارت مالیه معزول گفته شده است زیرا:

اس فرمان سلطنتی برکنار شده بود، از نگاه قانونی از لحظه امضای فرمان سوقت به ا هدر صورتیکه وزیر مالی -1
ع، ج »وی ه کدام دلیل قانونی در فرمان صدارت برده نمیشد. پس روی متوسط شاه، عبدالملک خان دیگر وزیر ش

این جمله خود نشان میدهد که عبدالملک خان تا لحظه صدور فرمان  خطاب شده بود؟ «عبدالملک خان وزیر مالیه
 عزل نکرده بود.را یه بود و مقام سلطنت وی )عبدالملک خان( لصدارت، وزیر برحال ما

( نویسنده امر صدارت..... از تاریخ این امر )»در قسمتی از فرمان صدارت به وزیر مالیه چنین امر شده بود که  -2
 ،اگر فرمان پادشاهی در مورد عزل عبدالملک خان موجود میبود «خود را از کرسی وزارت مالیه برطرف بشناسید...

ً با مطابق  .«از کرسی وزارت مالیه برطرف میباشید یسلطنت خ فرمانیاز تار»یست چنین ذکر میگردید که ئقانونا
شده و عزل مامورین ض نیی از مامورین دولتی به مقام صدارت تفواقوانین نافذه آنوقت صالحیت برکناری هیچ قدمه 

ً لذا  مسئول بعد از تحقیقات اصولی توسط محاکم ذیصالح صورت میگرفت. ایجاب مینمود  در مورد وزیر مالیه قانونا
( قانون اساسی وقت توسط یک کمیته مسلکی و با صالحیت تکمیل و در 82تا تحقیقات از وی متکی به حکم ماده )

ی اش به محکمه ذیصالح )دیوان عالی( احاله میگردید و بتدوسیه نسادعا شده، ی زصورت اربات جرم و خالف ور
قانون اساسی نافذ آنزمان  (7)، به اساس ماده هزیر مالیصدور فیصله محکمه مذکور مبنی بر محکومیت و زبعد ا

 ی او به توشیح شاه رسانیده میشد.رفرمان برکنا
همانطوریکه فرمان سلطنتی در مورد تقرر عبدالملک خان به کرسی وزارت مالیه مستقیماً عنوانی شخص خود  -3

طرف شده بود پس روی کدام دلیل قانونی فرمان وی نوشته شده بود، اگر او )عبدالملک خان( واقعاً به اراده شاه بر 
 شرف صدور نیافت؟ر بر معزولیت وی مستقیماً معنونی شخص خود وزیر مالیه یسلطنتی دا

یه دفتر که از جمله وظایف یوملب ،بودهاریخ باالی آنها، وظیفه پادشاه نچون ربت فرامین شاهی و درج نمبر و ت -4
اگر چنین فرمان بدون ربت و بدون درج نمبر و تاریخ به مقام صدارت توصل ورزیده  ،دارالتحریر شاهی وقت بود

صدر اعظم وقت چرا آنرا به دفتر دارالتحریر شاهی مسترد نکرد و خواهان ربت و نمبر گذاری فرمان مورد  ،بود
شمرده  اجراآتناً قابل بدون نمبر و بدون تاریخ قانورسمی منسوب به شاه نگردید؟ زیرا فرمان یا هر مکتوب  یادعا

 نمیشود.
کنیم که فرمان سلطنتی مبنی بر عزل عبدالملک خان از کرسی وزارت مالیه موجود و به دفتر شاهی  اگر فرض -5

، مسئولیت ناشی از غیر قانونی بودن چنین فرمان در مطابقت به ودبمین درج شده آنمبر و تاریخ هم باالی و ربت 
 زیرا: میگردیدقوانین نافذه، باز هم متوجه حکومت آنوقت  قانون اساسی و سایر

هریک از وزراء در سیاست عمومیه دولت  که چنین صراحت دارد: ( قانون اساسی وقت76مطابق ماده ) -الف
ذات شاهانه غیر  بناًء علیه. به نزد شورای ملی مسئول اندمشترکاً و در امور مؤظفه وزارت متعلقه خود مخصوصاً 

ی ملی حکومت از اتخاذ و تطبیق کلیه سیاست های خود در برابر شورانظر به همین ماده قانون  .مسئول میباشند
که پادشاه  بوداین بدان معنی  ،بودشخص شاه غیر مسئول شمرده شده  مبنای قانونیهمین  رویمسئول شاخته شده و 

ً مداخله نکرده و فرامین مربوط به سیاست و  امضای عضو  زحکومت را بعد ا اجراآتدر امور حکومت مستقیما
طور سمبولیک توشیح نماید تا در آینده در صورت بروز مسئولیت یا را فرمان مسئول حکومت در مینوت آن، شاه 

 ونی جوابده باشد.غیر قانونی بودن فرمان شاهی، حکومت در برابر مراجع قان
تعامل مندرج ماده فوق در قوانین اساسی اکرر کشور های آسیایی و اروپائی دارای رژیم های شاهی در آن زمان  -ب

 وجود داشت و در قوانین اساسی دوره شاهی افغانستان نیز تسجیل گردیده است.
ط شخص جناب سیق اصولی تواتهامات وارده علیه عبدالملک خان در متن فرمان صدارت بدون کدام تحق -ج

دم که دیگر شخص ی.....به این نتیجه رس»اعظم وارد شده و تصمیم برکناری وزیر مالیه با ارائه این جمله که صدر
 باز هم توسط شخص جناب صدر اعظم اتخاذ شده بود. «شما اهلیت این عهده را ندارید....
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روی دالیل فوق رابت میگردد که فرمان عزل عبدالملک خان از مقام وزارت مالیه، اصالً توسط پادشاه توشیح نگردیده 
ه در متن فرمان صدارت یک جمله کامالً زاید و بدون مورد ب «هحضور ملوکان (......نظر به فرمان نمره )»و جمله 

ته و به تاریخ فرمان سلطنتی فدر این زمینه به اعتبار تاریخ فرمان صدارت صورت گر اجراآتمشاهده میرسد زیرا 
تصمیم و تا به این  بودده خودش کوشیده ید کننده فرمان به عقیود که تسوشاتکا نگردیده است و چنین نتیجه گیری می

ولی نظر به  دکشانبن موضوع صبغه قانونی داده و برای تبرئه صدراعظم، پای شاه را نیز دریمقام صدارت فرمان 
در رفع و وجود فرمان شاهی در مورد غیر قانونی تلقی میگردد صدراعظم وقت  اجراات ،استدالل قانونی فوق

 قانونی داشته نمیتواند. ریرتش کدام تامسئولی
 
 :ارزیابی جمالت اخیر فرمان صدارت -ط

مورد کار های مامورین مسئول تفتیش بعمل خواهد آمد و ....همچنان در »فرمان یاد شده به این جمالت خاتمه میابد 
دقیقاً مطالعه گردد، جناب اگر متن فرمان فوق الذکر  «هر کدام مطابق نتایج تحت محاکمه گرفته خواهند شد....

وزارت اتهامات بدون ربوت و بدون سند  اعظم در آغاز همین فرمان شان علیه وزیر مالیه و یکعده مامورین آنصدر
ختم فرمان به این حقیقت اعتراف مینمایند که تا لحظه صدور همین فرمان کدام تفتیش و تحقیقی در نی را وارد و قانو

 درینمورد صورت نگرفته و موضوع به محکمه ذیصالح احاله نه شده است.
صدور فرمان یاد ی شد، بعد از زطوریکه عمالً مالحظه گردید و به روزنامه ها و جراید رسمی آنوقت دقیقاً نظر اندا

وزیر و مامورین فوق الذکر صورت نگرفته و موضوع  یهانوع تحقیق و تفتیشی در مورد کار شده صدارت هم هیچ
الی آغاز دوره حکومت بعدی  (1336)ی محول نگردید بلکه مامورین مذکور از سرطان محکمه  اد شده به هیچی

از آنها به وظایف  یتکلیفی قرار داشتند، بعداً تعداد در یک حالت بی سرنوشتی و بال ()دوکتور محمد یوسف خان
درینمورد میر عنایت هللا )سادات( که  دولتی مقرر و تعدادی بازهم به همان حالت بی سرنوشتی باقی گذاشته شدند

ک خان که یکی از برطرف شده گان لفرزند مرحوم میر عزیز هللا )سادات( رئیس محاسبات وزارت مالیه دور عبدالم
( 1999کتاب شان افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه بن جرمنی ) (115)بود، در صفحه  (1336سرطان ) برج

فیصله کرد: آن  وزراء( مجلس نویسندهف خان س..... چندی بعد )در دوره حکومت دوکتور محمد یو» چنین مینگارد:
ی دولت برطرف شده اند، از ( مطابق فرمان مقامات عالیه نویسنده 1336) 1957مامورین وزارت مالیه که در سال 

همان وقت متقاعد شناخته میشوند و پول تقاعد به آنها داده شود. در تحریر این فیصله شماری از معاندین و حاسدین 
بود، نقش داشتند در این فیصله نه علت  وزراءمنجمله سید قاسم رشتیا که در آنوقت وزیر مالیه و منشی مجلس 

  آنهم هفت سال بعد تذکر رفته بود. ،برطرفی آنوقت و نه علت تقاعد قبل از وقت آنها
پدرم در مشوره با سایر مغضوبین، این فیصله را قبول نکرد او یک اعتراضیه قانونی ترتیب داده و به قدیر خان تره 

 سپرد.  ،کی که در دوره انتقال رئیس قوه قضائیه مقرر شده بود
ارگان عالی قضا فیصله کرد که بر طرفی این اشخاص نه به قوانین نافذ همانوقت و نه با قانون جدیداً پس از مدتی 

 دولت مطابقت دارد لذا امتیازات ماموریت آنها از روز برطرفی الی امروز اعاده گردد. هنافذ
احمد  رحوم نورریاست م ون اصالحات اداری که بهیپس از این فیصله پدرم دوباره شامل خدمت دولت شد و در کمیس

مهرین، نصیر، کودتا ها در تاریخ ] «ه مالی و اقتصادی گردید...خان اعتمادی تاسیس شده بود، عهده دار ریاست کمیت
 [(77)افغانستان چاپ اول بنگاه انتشارات میوند کابل صفحه 

ً بعد از بررسی و مطالعه دقیق کلیه سوافیصله ارگان عالی  صادر شده بود، به برائت همه  وعضق موبقضا که یقینا
اگر باز هم  بودن اتهامات وارده علیه آنها را به اربات میرساند ولی تمتهمین این قضیه مهر تائید گذاشته و غیر حقیق

حکومت وقت اصل قانونیت رعایت گردیده و همانطوریکه جناب صدراعظم در بیانیه شام  اجراآتادعا شود که در 
خواست قانونی قرار خواهند گرفت پس دند که متهمین یاد شده، مورد بازشان به ملت وعده داده بو (1336اول سنبله )

حکومت وقت سواالت آتی قابل  (1336سرطان  19و  14)متکی به فرمان صدارت عظمی و اعالمیه های تاریخی 
 پاسخ دانسته میشود:

 یون صورت نگرفته و حکومت کدام سند قانونمامورین مظن اجراآتدر حالیکه هیچگونه تحقیق و تفتیشی در  - (1)
خود در دست نداشت، روی کدام اصل شرعی و قانونی وزیر مالیه به ایجاد کار شکنی ها و عدم  یمبنی بر اربات ادعا

 و رشوه ستانی متهم گردیدند؟ اجراآتنظم و مامورین آنوزارت به سوء 
برائت ذمه حالت اصلی بوده و متهم تا وقتی که به ه وقت، ذبه مالحظه احکام شرعی و مواد قوانین ناف - (2)

یه به هیچ محکمه ی در حالیکه این قض .شودیحکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته م
نگرفته بود، روی کدام  شده و هیچ فردی از متهمین فوق الذکر به حکم کدام محکمه محکوم علیه قراررویت داده ن
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وزیر و مامورین یاد شده، در چنین حالتی طبق فرامین صدارت عظمی به طرد  ،شرعی و حکم کدام قانونمسئله 
 ماموریت که شدیدترین مجازات ماموریت شمرده میشود، محکوم شدند؟

بدون  ،اصولنامه مامورین ملکیه وقت، عزل هیچ مامور دولت اعم از عالیرتبه تا پائین رتبه 86مطابق ماده  - (3)
اعظم روی کدام صالحیت قانونی، وزیر ، پس جناب صدرنداشت زاصولی و بدون حکم محکمه ذیصالح جوا تحقیقات

 رت را بدون کدام تحقیق و بدون حکم محکمه بفرمان صدارت عظمی معزول نمودند؟زاو مالیه و مامورین آن
را هم اتهام سوء  اگر حکومت وقت در جمله دالیل برکناری عبدالملک خان از کرسی وزارت مالیه، یکی - (4)

 ،پس چرا مطابق قانون ،وه خواری مامورین آنوزارت قلمداد مینمود و این اتهامات را حقیقت میدانستشو ر اجراآت
نمودند؟ تا بعد از صدور حکم قطعی محکمه با ع را به محکمه ذیصالح احاله نوتحقیقات اصولی را انجام نداده و موض
 مالیه، یک تصمیم قانونی و عادالنه اتخاذ میگردید.صالحیت، در مورد سرنوشت وزیر 

 
 19و  14)صدارت عظمی و اعالمیه های تاریخی  14/4/1336( مورخ 2478نتیجه گیری از متن فرمان شماره )

 حکومت وقت (1336سرطان 
 

الذکر حکومت با در نظر داشت دالیلی که بعد از تحلیل و بررسی همه جانبه فرمان صدارت و اعالمیه های فوق 
 وقت، در سطور قبلی با تفصیالت الزمه آن ذکر گردید به نتایج آتی واصل میشویم:

قانون اساسی وقت، مورد تحقیق قرار نگرفته و بدون  (86)وزیر مالیه و مامورین آنوزارت مطابق احکام ماده  -1
یفوی متهم گردیده و موضوع نسبتی آنها به وظ موجودیت اسناد ارباتیه و بدون دالیل موجه و قانونی به جرایم و تخلفات

 ی غرض فیصله احاله نگردیده.هیچ محکمه 
تحقیقات اصولی  ز( اصولنامه مامورین ملکیه آنوقت طرد از ماموریت دولت بعد ا91و ) (86)مطابق احکام مواد  -2

زل هیچ ماموری به مقام حیت محاکم شناخته شده و به مالحظه قوانین نافذه وقت، در هیچ حالتی صالحیت عالاز ص
انین نافذه وقت، وزیر و مامورین فوق الذکر، بدون کدام وصدارت عظمی تفویض نگردیده بود. ولی خالف احکام ق

بی گناهی به اساس فرمان  ح، به حالتتحقیق و عدم موجودیت اسناد ارباتیه و نبود فیصله قطعی محکمه ذیصال
 .صدارت عظمی از وظایف شان برکنار شده اند

صالحیت و همزمان نشر بدون ربوت و بدون تائید محکمه باهای ادعا سیت به اسارتطبیق مجازات طرد از مامو -3
علیه اشخاص فوق الذکر در رادیو و نشرات دولتی وقت در حالت برائت و بیگناهی و آنهم چنین اتهامات غیر قانونی 

هتک حرمت و تجاوز صریح به حقوق مادی و معنوی متهمین  ،از طرف مقامی که قانوناً حایز چنین صالحیت نبود
 مذکور شمرده میشود.

با مطالعه دقیق و ، ولی دالیل کافی ارائه گردید در مورد فرمان بدون نمبر و بدون تاریخ منسوب به شاه که قبالً  -4
کناری عبدالملک خان را استنباط از متن فرمان صدارت باید اینقدر عالوه نمود که صدر اعظم وقت ممکن موضوع بر

از عهده وزارت مالیه با مقام سلطنت در میان گذاشته باشد ولی نسبت عدم ارائه دالیل و اسناد قانونی نتوانسته قناعت 
شاه را در این زمینه حاصل کند و پادشاه وقت بنابر همین اسباب موافق نگردیده تا با وجود عدم مسئولیتش طبق قانون 

خان خالف همه قوانین نافذه کشور،  داؤدبناً صدر اعظم  .مچو فرمان غیر قانونی صحه گذارداساسی وقت، باالی ه
خودش به عزل وزیر مالیه اقدام نموده ولی دانشمند محترم جناب داکتر سید عبدهللا کاظم در قسمت اخیر مقاله شان 

موضوع عبدالملک خان عبدالرحیم زی( کوشیده اند تا  اتحت عنوان )تأملی بر محتوای دو سند تاریخی در رابطه ب
 چنین استدالل مینمایند: ورفته اساس فرمان پادشاه صورت گه رابت کنند که گویا بر طرفی وزیر مالیه ب

خان اقدام کرده است، چنین کاری را صدراعظم  به تنهائی به عزل ملک خان داؤدادعا میگردد که ...وقتی »
در اینجا  نمیتوانست.فرمان از مقام برکنار شده  ی انجام دهد و وزیر بدون موجودیت همچونمیتوانست از نظر قانون

وزیر اقدام خود سرانه به عزل نقش صالحیت پادشاه مطرح میشود که اگر فرمان عزل را صادر نکرده و صدراعظم 
قانونی وزیر را میگرفت این قانونی او میساخت و جلو عزل غیر کرده است، پادشاه باید صدراعظم را متوجه تخطی

خود نشانه واضح از آنست که پادشاه با اینکار موافق بوده و از نظر رسمیات باید بر طبق ایجابات قانونی چنین 
 «. ..فرمانی را مبنی بر عزل وزیر صادر کرده باشد

نماید، با جناب داکتر صاحب  نظر قانونی نمیتوانست به تنهائی به عزل وزیر مالیه اقدامدر مورد اینکه صدر اعظم از 
شان وزیر  (14/4/1336)رخ ؤ( م2478اعظم به اساس فرمان )ه صدرکامالً موافقم ولی جریان طوری واقع شد ک

کتباً درخواست  عدالت کرده و مالیه را معزول و وزیر موصوف همزمان با تسلیمی فرمان یاد شده، از شاه تقاضای
عبدالرحیم زی ، عبدالملک ، ارمغان زندان صفحات ]نمود تا موضوع وی را به محکمه دیوان عالی ارجاع نماید. 

عبدالملک  (1336سرطان  16)اما حکومت وقت بتاریخ  .[ملک خانلوصحبت نویسنده با مرحوم عبدا (190-191)
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اتهام جدید موضوع قبلی را تحت طبعاً  متهم کرده و چند روز بعد روانه زندان نمود. تا علیه رژیمدکو خان را به اقدام
رت، باید صدر اعظم را متوجه تخطی اداده واین ضرورت را که پادشاه بعد از صدور فرمان صد رراقاع خود عالش

 قانونی او نموده و جلو عزل وزیر را بگیرد، منتفی نمود.
از جانب دیگر طوریکه اکرریت مؤرخین به شمول جناب داکتر صاحب کاظم این را تائید کرده اند که محمد ظاهر شاه 

خان ( در امور  داؤدن و محمد ، شاه محمود خاخان ( سال اول سلطنتش ) دوره های صدارت محمد هاشم 30) در
حکومت مداخله نکرده و با وجود داشتن صالحیت های معین مطابق قانون اساسی وقت، عمالً قدرت آنرا نداشت تا 

د. پس در این حالت شاه ده و تصمیم شخص خود اعمال نمایرابدون توافق حکومت های وقت، این صالحیت ها را به ا
و جلو عزل غیرقانونی  قانونی اش نموده خان( را متوجه تخطی داؤدحمد چگونه میتوانست صدراعظم وقت )م

 بگیرد؟را خان  عبدالملک
 
فرمان صدارت واعالمیه های فوق الذکرحکومت سراسر حاوی اتهامات بدون دالیل و بدون اربات قانونی یعنی  -5

 با دالیلی که فوقاً ارائه گردید، هیچ جز و وزیر مالیه و مامورین آنوزارت( بوده و)قضیه بهتان علیه متهمین  افتراء و
کدام  ،سر باال میرود(این گفته مردم ما که )آب زور فحوای مطابقت ندارد و به  وقتفقره آن با احکام قوانین نافذه 

 تواند. توجیه دیگری برای آن سراغ شده نمی
خدمتگاران الیق و میتوانستند حتی ین کشور ربات میرساند که ارباب اقتدار دبه ارفرمان واعالمیه های مربوط آن  نای

 خارجاز صحنه  تقوانین مملک و بدون رعایت احکام کرده ناکرده متهمصادق وطن را هم به زعم خود شان به جرایم 
 9در نامه تاریخی )سلطنتی که  قوی ترین عضو خانوادهبه این ترتیب آن فرموده جناب صدر اعظم بحیث  نمایند و
باشد در نظر  ... قوانین مملکت هر چه»( شان عنوانی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه متذکر شده بودند. 1341سرطان 

خود شان مصداق عملی  اجراآتدر طرز  «بیش از چند کلمه بی معنی دیگر ارزش ندارد... ()خاندان شاهیآنها 
 مییابد.

 )ادامه دارد(
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