
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره
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  ٢٠١٥/ ٨/ ١٢                                                                                     کانديد اکادميسين سيستانی

  مخالفان داودخانپاسخ به اعتراضات

نبايد روابط را برضوابط رجحان داد   

)بخش اول(  

 دورۀ اقتدار داودخان از عھد صدارات تا تاريخی پيرامون-ی تحقيقیسلسۀ مقا'ت تاکنون ٢٠١٥از ماه جو'ی
  در پورتال افغان جرمن آن7ين به  نشر رسيد که، سرطان  بقلم داکتر سيد عبد4 کاظم ٢٦دورۀ جمھوريت وکودتای 

آنھايی که با سقوط ظاھرشاه از سلطنت واع7م جمھوريت توسط  .گرديدبرخی از ھموطنان ما موجب عکس العمل 
نافع خود وخاندان خود را از دست داده اند، با اما ومگرھای فراوانی،دليل ميتراشند وچيزھای ش،م١٣٥٢داودخان در

ًظاھر پسندی روی ھمبندی مينمايند تا داودخان را بحيث يک ديکتاتور جلوه دھند واحيانا از وزنۀ شخصيت او 

وطن  ومردم آن به رخ بازماندگان و بکاھند، اما خوشبختانه  ھيچکسی تا کنون نتوانسته کدام خيانت داودخان را به 
حتی از لحاظ وزنۀ شخصيت، نيز تا کنون کسی از ميان سياستمداران معاصرش پيدا نشده . ھواداران آن مرحوم بکشد

تا از لحاظ  وطن پرستی، تقوا وعزت نفس ، صداقت وپشت کار،خدمات مھم اقتصادی واجتماعی وانکشافی برای 
  . ر برابر دشمن عقيده وايمان خود بر داودخان برتری داشته باشدملی وشھامت د افغانستان،غرور

 وشھامت تسليم ناپذير ١٣۵٧استقامت و پايداری داودخان در برابر بمباردمان وحشيانه کودتاچيان ھفتم ثور
 ًوی به دژخيمان آن فاجعه،واقعا درتاريخ افغانستان بی نظيراست وميتوان گفت داود خان نخستين شھيد سر به کف
افغان است که تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسليم به  دشمنان خود فرود آورد و مرگ مردانه وشرافتمندانه را 
برتسليم شدن وبه  اسارت درآمدن درچنگال ذلت رھبران وابسته به بيگانه، با گردن افراخته پذيرفت و نام خود 

  .وخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظير تاريخ ثبت کرد

 طرح بااست که ]١[) پسرخواندۀ ميوندوال(ی ازمخالفان جدی  اين شخصيت ملی سرفراز ؛ آقای داودملکياريک
   .به اتھام کودتا عليه داودخان، به تقبيح از داودخان و دولت او پرداخته استميوندوال قتل 

در «قای ولی آريا زيرنام آيا شما با نوشتۀ آ: من از آقای داودملکيار در دريچۀ نظرسنجی پورتال،پرسيده بودم
که در آن مسئلۀ زھردادن به شھيد ميوندوال از سوی سيد قاسم  رشتيا ، مطرح شده است ، موافقيد » دادگاه مردم

 تا مردم قضاوت کنند که شما دراين دادگاه به نفع کدام طرف شھادت ميدھد؟ به ومحتوای آنرا تائيد ميکنيد  يا خير؟
  :شرۀ کابل ناتھه در لينک ذيل قابل دريافت استتاھر زادۀ وزيرصاحب ؟ مقالۀ ولی آريا مننفع ولی آريا يا به نفع خو

http://www.kabulnath.de/Salae_Hashtoum/Shoumare_١٧١/wali%٢٠aaria-٢.html  

وقتی در گودال "،بجای ارائۀ پاسخ دقيق  به سوال من، طوماری چندين صفحه ئی را زيرعنوانداودملکيار
با نقل قول ھای ناقص از نوشته ھای من، بر روی انترنت گذاشته و بزعم خود من " ، از کندن اجتناب کنيد افتاده ايد

وديگرخدمات که در مقا'ت خويش از تشبثات اقتصادی وعمرانی وانکشافی (ويک تعداد قلمبدستان دانشمند ديگررا 
 يادکرده است وبا کنايه ھای تحقيرآميز بزعم )تاتوریمدافعين استبداد وديک(، با صفت) داودخان تذکر داده اندماندگار 

خود انداخته وھوشدار ميدھد که تکان نخوريم، ورنه دراين گودال  دفن » گودال ذھن«خود ھمه را سرکوب و در
  .خواھيم شد

                                            
 داود کاکای ملکيار خان عبدهللا:( دوستی برايم  در مورد داودملکيار ونسبت دقيق او با مرحوم عبدهللا خان ملکيار نوشته است- ١

 وکل  وزيرداخله سابق  ملکيار خان عبدا2حد جنرال و ملکيار خان عبدهللا - اندر آنھم ميشد، او پدر پسرکاکای بلکه ملکيارنبوده
 ھای برتيه ھمه را خود کاکای ھای نواسه و کاکا پسران و بودند برادرسکه سه مزارشريف الحکومه نايب سابق ملکيار احمدخان
ک کرد، از اين تذکر دوست محترم خود که مرا در شناختن بيشتر خاندان ملکيار کم.) رساندند دولتی بلند مقامات و جنرالی

 .تشکرميکنم
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درميان عوام الناس ما ضرب المثلی رايج است که وقتی از شخصی سوال شود که پاسخ  دقيقی وروشنی داده 
  ده دکجا ؟ و درختھا دکجا؟ يعنی :  و حرفھای بيربطی  تحويل پرسنده دھد،  پرسنده با پوزخند م7يمی ميگويدنتواند

 .سوال من  چيزی وپاسخ شما چيزديگری، که ربطی به سوال من ندارد

ه قابل ياد آوری است که  آقای داودملکيار از دست پروردگان نظام سلطنت استند و در زمان سلطنت با استفاد
وزيرماليه، و يا مساعدت شوھرعمه خود،ميوندوال، به امريکا تشريف  از امکانات کاکای پدرخودعبد4 خان ملکيار

 سرطان ، ٢٦بردند ولی ھنوز درس ھای رسيدن به وزارت وصدارت را تمام نکرده بودند که باصاعقۀ کوتای 
تحصي7ت شان آنچنانکه خيال ميکردند به ثمر  برھبری داودخان روبرو، وآن ھمه رؤياھای شيرين او برھم خورد و
 سرطان  وداودخان  ميکند تا ذھن وخاطر ٢٦ننشست، ازاين است که اوھرچه در توان دارد، صرف مذمت ازکودتای 

بنابرين  خوش ندارد کس زبان به . خود و ديگر کانديدان رسيدن به وزارت وسفارت در عھد ظاھرشاه را تسکين کند
خندۀ سلطنت ظاھرشاه بکشايد، چونکه در عھد آن شاه شکاری وعادل، خاندانھای ملکيار و رشتيا انتقاد ازعصر فر

وامثال شان از مقامات جليلۀ وزارت وسفارت برخوردار بوده اند و فکرميکنند که ھمه مردم کشور از اين خوان 
و بيکاری وبيسوادی ومرض الوان ظاھرشاھی، مستفيد ميشده اند، پس جای ناشکری خواھد بود اگرکسی از فقر 

  .وجھل و رواج رشوت خوری و واسطه بازی ھا وبی عدالتی ھای دورۀ ظاھرشاھی نام ببرد

شما وامثال شما آقای ملکيار بخاطر از دست دادن منافع شخصی وخانوادگی خود بيش از سی سال است که 
اخت ميکوبيد، تا ازاين طريق خود را مظلوم برطبل اتھام عليه داودخان وصمد ازھر، به عنوان قاتلين ميوندوال يکنو

ه علت عدم ارائۀ وداودخان را ظالم  وانمود کرده ترحم ديگران را جلب نمائيد، اما اتھام  تان عليه آن دوشخص ب
  .ِاسناد مؤثق مثل گل خشک به ديوار نمی چسپد وفکر ميکنم تمام حرف ھای تان تا امروز مفت شده است

می شناسم که با من دريک شھر زندگی ميکند وحاضر و شاھد حادثۀ قتل ميوندوال ًاتفاقا من جنرالی را (
توسط يک ضابط پرچمی بوده است که اگر روزی او اين راز را افشاء کند، تمام اتھامات عليه صمد ازھر ضرب صفر 

  .)خواھد شد ، اما  من بدون اجازۀ آن جنرال ازشرح آن اکنون خود داری ميکنم

ن داودخان را معبود خود نمی شمارم، آنچنانکه شما از ميوندوال بت ساخته ايد وکاذبانه م! آقای ملکيار
. پرستش ميکنيد ولی جرئت پاسخ درست به سوال مرا در مورد زھردادن وی به استناد مقالۀ ولی آريا  نداريد

چنانکه اقای قاسم باز شھادت [دراينجا بازھم سوال ديگری مطرح ميشود که  قتل او چه به  اتھام کودتا عليه داودخان
، صورت گرفته باشد وچه توسط خوراندن زھر،صورت ميگرفت،از لحاظ ماھيت خود چه فرقی از ھم داشت؟ ]ميدھد

وچرا شما کسی را که آن شخصيت  دانشمند وطن را معيوب وبا رنج دايمی گرفتار ساخت ،مورد سوال وسرزنش 
دوال با زھرکشته ميشد، ولی سلطنت باقی می بود، منافع خانوادگی شما قرار نمی دھيد؟ مگر نه اينست که اگر ميون

  . ھمچنان تأمين بود؟ به ھمين خاطر شما از آقای رشتيا شکايتی نداريد

شما در بيشتر از سی سال گذشته قتل ميوندوال مرحوم را چون پيراھن پرخون حضرت عثمان بلند نگھداشته  
ت رفتن امتيازات ومنافع خانوادگی خود را در نظام سلطنت، با محکوم کردن وفرياد می کشيد تا سوز وگداز از دس

شکی نيست که ميوندوال شخصيت دانشمند وسخنور زبردستی بود و برای ازميان . داودخان شھيد تسکين داده باشيد
 بردن او ممکن است توطئه ای از سوی استخبارات شوروی بکار رفته باشد، اما فراموش نکنيد که موسی

 با دريغ که زبان آور وسياستمدار پرتحرکی بود، ولی شفيق،آخرين صدراعظم دوران شاھی، نيز شخصيت دانشمند و
 ثوری به گناه امضای قرارداد آب ھيلمند اعدام گرديد، چرا شما در طول اين سی سال حتی يک ٧توسط کودتای چيان 

مقاله در ياد بود آن دانشمند شھيد نه نوشتيد و ياد او را گرامی نخواستيد، برای اينکه او وابسته به خانوادۀ شما 
  .نبود

دين ده سال اقامت در امريکا، بجای اينکه درفضای آرام وبی دغدغۀ غرب، مھمتر ازھمه، شما دراين مدت چن
يک ھفته بخود زحمت بدھيد ويک مقاله تحقيقی بنويسيد ويا يک کتاب از آن ھمه کتبی که بقلم دانشمندان 

ويا مثل وتحليلگران خارجی در بارۀ افغانستان نوشته شده ، يکی را ترجمه کنيد وبدسترس مردم افغانستان بگذاريد 
ِآقای انجينرفضل احمدافغان، در راحت را بروی خود ببنديد وکتاب يا کتابھايی به زبان انگليسی يا ھر زبان ديگری که 
ميدانيد، در مورد وطن خود تأليف کنيد و دراختيار مردم جھان  بگذاريد، دل به سالگرد قتل ميوندوال خوش کرده ايد 

شر ميرسانيد  واز ھرنوع کارتحقيق و تتبع در عرصۀ تاريخ وادب وفرھنگ وھر ساله ھمان موضوع تکراری را به ن
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؟ واما آنھای را که عيش دنيا را برخود حرام کرده و درشرايط خيلی بدتر از شرايط !اين کشور خود را فارغ کرده ايد
 کشور وموقعيت شما، توان وامکانات  خود را در روشن ساختن حقايق اجتماعی وتاريخی وسياسی وفرھنگی

بمصرف رسانده و برغنای فرھنگی اين مملکت بدبخت افزوده اند،با نوعی خود بزرگبينی ، با کتره و کنايه ميخواھيد 
  !کار آنھا را بی اھميت جلوه دھيد

من می بينم از زمانيکه داکتر سيد عبد4 کاظم،محقق ودانشمند با ص7حيت افغان اع7م کرد که در نظر دارد 
شخصی،در مورد شخصيت ملی داودخان و کارنامه ھايش، کتابی تحقيقی  بنويسد  وتمام حقايق بدون حب و بغض 

اگر داکتر . دوران اقتدار وخدمتگزاری  او را در اختيار ھم مھينان خود بگذارد، آتش درنھاد شما افتاده است
اشد، پس آيا شما اين اھليت را سيدعبد4 کاظم دانشمندافغانستان، اھليت تحقيق ونوشتن چنين کتابی را نداشته ب

  !داريد يا خواھرزادۀ وبرادرزادۀ وزيرمادام العمر رشتيا خواھد داشت، البته که ھيچکدام نه

من فکر ميکنم شما ازاين ترس داريد که مبادا داکتر کاظم  دراين اثر تحقيقی خود،موضوع زھردادن ميوندوال  
ف کاريھای ديگر وزيرصاحبان را بر م7 و ثبت تاريخ کند، وشما را از سوی ھرکه صورت گرفته باشد،ھمراه با  خ7

ازاين رھگذر نزد دوست ودشمن خود شرمنده شويد، ازاين است که شما و چند تای ديگر، در يک اتحاد نامقدس 
شروع به سنگ اندازی در راه انجام اين خدمت بزرگ معنوی وتاريخی آقای داکتر کاظم کرده ايد، ولی جای خوشی 

ت که ايشان به اين سنگ اندازی ھا اھميت نداده با عزم راسخ به کارش ادامه ميدھد ومقا'ت تازه ومستند ديگری اس
من اميد وارم تا حين نگارش اين اثر در مورد ترکيب کابينۀ داکتريوسف وآنانی . را دراين راستا بدست نشر ميسپارند

ًيم داودخان از حق فعاليت سياسی شدند مخصوصا آقايان  ، سبب تحر١٩٦٤ در قانون اساسی ٢٤که با آوردن مادۀ 

فکرميکنم جلد دوم . رشتيا، فرھنگ وسيد شمس الدين مجروح وعبد4 خان ملکيار قدری بيشتر روشنی اندازند
  . دراين مورد  به شما کمک خواھد نمود)،٢٧٨ - ٢٥١،٢٧۵، ٢٠٧، ٢٠٦صفحات (بخصوص  تاريخ غبار

فغانھای وطندوست و آگاه به اھميت اسناد تاريخی ،کمر ھمت بسته واسناد مھم خوشبختانه يکی ديگر از ا
سياسی را که ازسوی  وزارت خارجه امريکا آزاد شده است، برای استفادۀ تاريخ ، ترجمه و از طريق اين پورتال 

مکاری آقای احمد منظورم ھ. ملی در اخيتار ھموطنان ميگذارند که از سوی عناصر چيز فھم مورد استقبال قرارگرفت
فواد ارس7 است که درھرچند روز يک سند مھم مربوط به دوره ظاھرشاھی را ترجمه و به نشر ميرساند که بايد از 

  . او ممنون ومشکور بود

  :نبايد روابط را برضوابط رجحان داد

 ملکيارازو'يت تاجائی که من شنيده ام، پدرداودملکيار خسر برۀ مرحوم ميوندوال  و پدرش برادرزادۀ عبد4
زمان صدارت  درو'يت پکتيا منسوب به قوم منگل ميباشد که  از گروال نجيم آريا،ډغزنی است وآقای ولی آريا پسر 

. برھبری ميوندوال بود» سوسيال دموکرات مترقی«معاون حزب نيزمعين وزارات اط7عات وفرھنگ و ميوندوال ، 
که در امريکا زندگی ميکنند و رابطۀ دوستی وخويشاوندی ايشان با بنابرين ھردوی ايشان بيش از چھل سال است 

  .ميوندوال مرحوم ھردوی آنھا را با ھم پيوند زده است

حال اگر صد بار ديگر آقای ملکيارعليه من مقاله بنويسد و روی ورقھا را سياه کند، و مرا از انداختن 
ر نيستم و بازھم از ايشان خواھم پرسيد تا بطور درگودال ذھن خود بترساند، من از اين سوال خود دست بردا

  مشخص جواب بدھد که اتھام آقای ولی آريا عليه رشتيا، درست است يا دروغ و بھتان محض؟ 

پاسخ به سوال من از سوی ايشان ميتواند درجۀ حق بينی وحق پسندی وحقيقت گوئی وی را ثابت کند ونشان 
  .    و رفاقت ھای شخصی را مد نظرنمی گيرد وضوابط را فدای روابط نميکندبدھد که اودربيان حقايق روابط خانوادگی

آنکه حقيقت را .يکی حقيقت را پنھان مينمايد و ين دو رفيق ھمسنگر، حقيقت ميگويدبدون ترديد يکی از ا
 ًميگويد،دعای خيرما ومردم افغانستان پشت سرش خواھد بود وآنکه دروغ ميگويد، واضحا جز شرمندگی نصيبی
  نخواھد داشت ولو طويل ترين مقا'ت با بھترين ادبيات تحويل مردم بدھد، بدرد نخواھد خورد ، زيرا که نوشته ايکه 

  .آلوده با دروغ وبھتان باشد نزد مردم ارزشی ندارد

اميد است آقای ملکيار ھم مثل آقای فرھنگ روابط را برضوابط ترجيح ندھد و به سوال من پاسخ دقيق 
  .دھد، وخود را بيش ازاين به کوچۀ حسن چپ نزندوشجاعانه  ب

  )پايان بخش اول(


