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  "ارمغان زندان"ملک خان درمقالۀ  مکثی برسخنان 

  

 

  ! دھد بربادمیدآِزبان تند سر

  

برای نخستين بار نام عبدالملک خان را ھنگامی که متعلم صنف ھشتم مکتب ابن سينا بودم؛ از طريق راديو 
  .کابل شنيدم که به اتھام کودتا عليه نظام شاھی دستگيرو بندی گرديده است

َقلعۀ کلخ«از آن پس ھروقتی که از ايستگاه  می شدم می ) بس شھری(در آغازکارتۀ چھار سوارسرويس» کُُ
ديدم که دو سه نفرپوليس در عقب دروازۀ خانه ای در روبروی مکتب تخنيک ثانوی نشسته چای ميخورند و گفته 

در آن زمان اطHعات ما شاگردان اطرافی از عبدالملک خان . ميشد، آن خانه ازعبدالملک خان وزيرماليه است
 سالھا بعد که داودخان ازصدارتش  استعفا داد و دھه دموکراسی آغاز شد، باز شنيده شد که عبدالملک .ھمينقدر بود

خان از زندان آزاد شده ولی ميگويد تا کسی که او را به زندان انداخته، محاکمه وبجای او زندانی نشود، از زندان 
 ثور رخ داد وھمگی زندانيان سياسی آزاد شدند، دوباره اين سروصدا خاموش ماند تا اينکه کودتای! بيرون نمی آيد

  .مگرملک خان بازھم آزاد نگرديد، چرا ؟ ندانستيم

 مثل نظامی انضباط و عبدالملک خان شخص پرکار وپرابتکار وطرفداردسپلين« :اکرم،نوشته است داکترعاصم
 خوانده مکتبی در را لوگر درسی در ًاحتماR کابل، به آمدن از قبل بود، نکرده خاص تحصيل چندان. بود خان داؤد
 شخصی تشبث به شد،او توانست دائر محاسبه کورس يک وقتيکه اما شد، استخبارات ادارۀ داخل اول درکابل. بود
 جلب سبب که بود داده را انجام کاری کدام خان عبدالملک و بود دفاع وزير خان داؤد وقت آن در. شود آن شامل خود
 از استفاده با خان ملک. کرد مقرر حربيه مکتب لوازم مدير حيث به را او که شکلی به شده بود، دفاع وزير توجه
 اعتبار خان داؤد نزد خان ملک زمان مرور به. نمود سپری ھم ترکيه در را تحصيل دوره يک مناسب فرصت يک
 ختم از بعد کمی و کرد تفويض را اکماRت مسئوليت او به خان داؤد صافی درگرفت، جنگ وقتيکه و کرد پيدا زياد
 مقرر اردو عينيات تفتيش رياست به را او بود، راضی کار در جديتش و خدمات از چون صافی، جنگ
  )٢٠١٥داکترکاظم، عروج وافول ملک خان عبدالرحيمزی،افغان جرمن آنHين(».کرد

لتی وحتی بيشتر برمی آيد که داودخان، خاطرعبدالملک خان را بيشتر از رجال دو ابوی ازنوشته ھای  جنرال
چنانکه ھنگام بر خورد ملکخان باجنرال عارف . ميخواست) وعضوخانوادۀ سلطنتی(ازجنرال عارف خان وزيردفاع 

  جنرال ابوی . خان ، داودخان از ملک خان حمايت نمود  وعارف خان مجبور به استعفی از وزارت دفاع گرديد
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 :مينگارد

 شامل دفاع وزارت به خان عارف و ماليه وزارت به انخ ملک شد، صدراعظم خان داؤد محمد حينيکه«
 قسمی" سفربری "شد، خراب برخورد سرحد تا پاکستان و افغانستان بين که مناسبات بود ١٣٣٤ سال. شدند کابينه
 عدم نسبت ماليه وزير خان عبدالملک و دفاع وزير خان عارف جنرال بين تشنج، روابط رفع از بعد و گرديد اعHن
 به سفير حيث به و ساخت استعفی به مجبور را خان عارف ماليه، وزير از خان حمايت داؤد و خورد برھم دوار اکمال
( ».گرفت بدست خودش داشت، مفرط عشق آن به که را اردو امور خان داؤد بعد محمد به آن از. شد مقرر خارج

 )داکترکاظم، ھمان مقاله

ًدر وظيفه، خوشش می آمد،  جدا از او حمايت ميکرد داودخان عادت داشت که وقتی ازکسی بنابرکاری 

وحرف ھيچکس را در بارۀ او نمی شنيد، مگر اينکه  خود خطای شخص مورد اعتمادش را می ديد وآنگاه او را 
  . بخواری از خود ميراند وديگر اھميتی به او نميداد

وجه وحسن نظر داودخان را بخود ملک خان نيز از جمله اشخاصی بود که با انجام دادن خدمتی به موقع ، ت
جلب کرده بود وبا اين جلب توجه، از يک کتابت ابتدائی استخباراتی تا رياست تفتيش عينيات وزارت دفاع وسپس  

زيردستان ملکخان سعی ميکردند تا رضائيت وخشنودی او را . وزارت ماليه و وزارت اقتصاد کشور بسرعت باR رفت
يرا می دانستند که ناخوشنودی ملکخان از کسی به معنای ناخشنودی داودخان تلقی در امور محوله حاصل کنند، ز

  . ميگردد و بنابرين ھيچکسی آرزو نداشت، آينده خود و ماموريت خود را با چنان وزير قدرتمندی تباه کند

ليه و اين قدرت واعتبار ملک خان ھم در مجلس وزراء قابل درک بود وھم درميان کارمندان وزارت ھای ما
اما ملک خان اين اقتدار واعتبار را بخوبی حفظ کرده نتوانست و خيلی زود بخود غره شد  . وزرات اقتصاد کشور

واين ذھنيت به او دست داد که اقتدار داودخان از برکت وجود اوست و اگر او نباشد، داودخان ونظام سلطنت از ھم 
رخواھد گرفت، وبنابرين رژيم به او ضرورت دارد، نه او به خواھد پاشيد وکشور در سراشيبی  سقوط  ونابودی قرا

  ؟!رژيم

اين . خيلی  زود بی اعتنا و بی پروا ساخت ) داودخان(چنين ذھنيتی بود که ملک خان را نسبت به ولی نعمتش
ه بی پروائی از آنجا بخوبی درک ميشود که ملکخان بدون مشورت با داودخان، خودسرانه  دست به کارھای می زد ک

ملک خان درحالی که کدام تحصيHت سيستماتيک وعالی نداشت و . از صHحيت او منحيث وزير کابينه، باRتر بود
بقول داکتر اکرم،يک کورس محاسبه  را در داخل ويک  دورۀ لوژستيک را به لطف سردارنعيم خان درترکيه خوانده 

ونه تحربه يا تخصصی  در عرصۀ اقتصاد وپHن بود، ودر وزارت دفاع در بخش تفتيش عينيات کارميکرد ،وھيچگ
ًمثH . گذاری نداشت،اما او بدون دستور صدراعظم ، دست به کارھای می زد که از وظايف و صHحيت او باRتر بود

ًبه زيردستان تحصيل کرده خود دستورميداد  طرح پروژه ھای بزرگ اقتصادی وانکشافی را آماده کنند که طبعا  اين 

انرژی زياد اھل تخصص را ضايع ميکرد، وسپس بدون استيذان حکومت،انجام آن را به اطHع عامه کار  وقت و
ميرسانيد،درحالی که صدراعظم ازمحتويات آن طرح ھا اطHعی نداشت و خبرآن را ازطريق راديو می شنيد و تعجب 

  ؟!ميکرد

، جواب ھای سر به باR می داودخان  وقتی علت عدم مشورت واجازۀ حکومت را از ملک خان جويا ميشد
. شنيد،که چنين راه و رسمی تا آنزمان  وتا امروز درافغانستان نه در ساحۀ نظامی ونه در ساحۀ ملکی رايج بود

واگر ھمان جوابھا از سوی يک زيردستی به ملک خان داده ميشد، بدون ترديد ھماندم او را از کار برطرف ميکرد، 
ن و دور از نزاکت سلسله مراتب اداری را تحمل مينمود و ملک خان  فکر ميکرد اما داود خان تمام جواب ھای خش

  .که  صدراعظم  حق پرسش از وی را ندارد 

  درحالی که صدراعظم ميدانست که اقدامات ملک خان در عرصۀ پHن سازی قبل از وقت است و تحقق ھرپHن 

  دارد واين وجوه کافی از منابع داخلی تھيه شده و ھرپروژۀ  انکشافی واقتصادی، ضرورت  به وجوه مالی کافی 
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نميتواند و می بايد پيش از پيش  کمک کشورھای خارجی را در زمينه جلب کند ،زيرا ناکامی ھرپروژه بزرگ 
از اينجاست که اقدامات خود .  اقتصادی، سبب بدنامی حکومت ميگردد  ومردم آنرا حمل به بيکفايتی حکومت ميکنند

ه بدون استيذان صدراعظم ، وتوجه نکردن به ھدايات شفائی داودخان،  به عنوان نشانه ھا وعHيم سرانه وزيرمالي
اين سلسله خودسريھا، جمع برخورد . تمرد از دساتير حکومت ارزيابی ميگرديد ودوسيۀ ملکخان را کامل تر ميکرد

ا را سبب ميشد، داودخان را نيز از ھای تند وخشن ملک خان با ساير رجال واراکين دولتی که آزردگی وشکايت آنھ
  . ملک خان دلسرد ونا اميد ساخته رفت

   :سيدقاسم رشتيا به چند مورد از برخوردھای تند ملکخان با رجال و اراکين ارشد دولتی اشاره ميکند         

ن توسط در بانک ملی يک مجلس داير گرديد تا راجع به تأسيس يک دستگاه قره قل که تمام خريد وفروش آ" 
« : آقای عبدالروف حيدرکه تازه از اروپا رسيده وبه حيث وزير اقتصاد مقررشده بود، گفت. . . حکومت اجرا شود

» .ميشود ]نه[مداخله ی مستقيم حکومت در خريد وفروش پوست قره قل کار درست نبوده وھم به مفاد حکومت تمام 
حتی . خودت را خوب ميشناسم. ت برای من معلوم استیخود:  بر افروخته شده جواب داد دفعتا ًعبدالملک خان

) . . . تبصره ی رشتيا ( شايد مقصد از عبدالمجيد خان زابلی بوده باشد .( ميگويم که مرشدت ھم خائن است
عبدالروف حيدر با يک ژشت مخصوص به چوکی خود تکيه کرده دستھای خود راروی بازوی چوکی گذاشت واز 

 نان خوردن اينجا نيامده ام وازخود کارھای  ان درک دارد ؟ عبدالملک خان گفت من براینان م: رئيس بانک پرسيد
  ) خاطرات رشتيا١٠٨ص ." زياد دارم وبا عصبانيت از اتاق خارج شد

  

برخورد ھای با رسول جان رئيس ضبط احواRت ،سيدعبدh وزير داخله وجنرال ] ملکخان[ :رشتيا عHوه ميکند 
    . جای داده بودند فاع داشته که ھرکدام کينه او را بردلعارف خان وزير د

آقای جمعه حبيب نايب خيل برايم حکايت نمود که پدر ايشان مرحوم حبيب h خان رئيس ديوان صدارت که از 
 حکايت  دوستان ملک خان بود؛ در خHل برشمردن خصايل ملک خان از پيشامد او دربرابر سردار محمد نعيم خان

دردعوت يکی از خوانين کھدامن ، چند تن از وزرا ورئسا شرکت نموده : رئيس ديوان صدارت گفته بود . بود نموده 
. او در ھمان جای مخصوص وزرای مھمان رفت ونشست. وقتی ملک خان وارد شد، ھمه به پای برخاستند . بودند

در . تا لحظات آخر ھمچنان نشسته بودھمه از جای برخاستند ، مگرملک خان . دقايق بعدترسردارنعيم خان رسيد 
روزديگرکه اين . ھمه متوجه اين برخورد اوبودند.  وبا سرداردست داد آخرين لحظه با اکراه از جای تکانی خورد

موضوع را به او يادآوری نمودم ودوستانه ومHمت گونه پرسيدم که وزير صاحب چرا چنين کرديد؟ در جواب گفت، 
   ».ھمان طور درست است

  

 ملک خان ھيأتی را به رياست کوپراتيف فرستاده بود تا مسأله ی غله وتمام دفاتر رياست کوپراتيف را تفتيش - «
اين خيانت بزرگ است که درغله يی که برای عسکر داده ميشود در فی سير " اعضای ھيأت گفته بودند که . نمايند

از طرف ديگر شما به عسکر گندم توزيع . . . و فی سيرُگندم يک خـرد ناپاکی مجرا داده شود و در غله ی شما يک پا
به ھمی سبب آرد عسکری پر ازخاک وسنگ . می کنيد نه آرد واگر آرد ھم بدھيد سنگ وخاک آن را دور نمی کنيد

اونارضياتی خويش را به گوش رياست کوپراتيف که آن ھنگام به عھده ی سيد محمدقاسم خان رشتيا بود، ." است
رشتيا آرزو ميکند تا از ھمکاری با ملک خان رھايی بيابد و زيردست سردار نعيم  . يم خان ميرساندشاه وسردار نع

  ) ١١٥- ١٠٥ص(بحوالۀ خاطرات سياسی رشتيا،(» ٢٠٠٩کودتاھا درافغانستان،کابل ناته، نومبر«:نصيرمھرين:رک(».خان کار کند

  ميشد، بلکه صدراعظم و معاونش نعيم خان را نارضايتی وآزردگی ھا از ملکخان تنھا به وزيران کابينه ختم ن

زيرا ملک خان، پس از آنکه معاش اعزازی وابستگان سلطنت را قطع . نيز در نورديد و تا ارگ شاھی سرايت کرد
که عبدالمجيدخان زابلی (افزون برآن بانک ملی را . نمود ، ميخواست بوديجۀ دربارشاھی را نيز معين ومشخص کند

  ھريک از اين کارھا، . ، نيز تحت قيموميت خود در آورد)شويق سردار ھاشم خان ايجاد کرده بودآنرا با حمايت وت
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  . ميتوانست خشم دستگاه سلطنت را نسبت به ملک خان برانگيزد

  با توجه به کنشھا وواکنش ھای بوجود آمده در برابر ملکخان، ميتوان گفت که ملکخان اگرمرد ھوشيار و با 

وعHوه برمخالفين . ی بايد با اتخاذ سلوک تند ومغرورانه، مخالفين خود را بيش وبيشتر ميکردتدبيری می بود، نم
زابلی ومارشال شاه وليخان وسردارعبدالولی وجنرال عارف :بيرون دربار، با وابستگان دربار و بانک ملی ازقبيل
ه کمی وکاستيھا، يک نقص بزرگ درکناراين ھم. در نمی افتادخان وسردار نعيم خان خان و رئيس ضبط احواRت 

 بود که حتا پروای  داودخان را نيز نميکرد و در موارد غرور وخود محورپنداریديگر ھم ملک خان داشت، و آن 
بسيار مھم از وی اجازه نميگرفت وبا اومشورت نميکرد،حاRنکه ھمه ميدانستند که منشاء قدرت ملک خان، داودخان 

خان ، دست از حمايت وی بگيرد، ديگر زيردستی  وجود نخواھد داشت که بحرفش صدراعظم کشور است و اگر داود
  .عمل نمايد

  :ملک خان  در برابر داودخان" خودمحور نمائی"چند نمونه از 

نگاشته و از سوی پسرش بھاول عبدالرحيمزی در پورتال » ارمغان زندان«ملک خان در خاطرات خود که زيرعنوان 
 گرديدم ّملي اقتصاد وزارت امور متصدي )١٣٣٣(بعد سال در وقتيكه « :شررسيده ،مينويسدافغان جرمن آنHين به ن

 آن فكر در پيش از كه را اقتصادي پHن تنظيم و طرح كرده،مسئله حاصل عبرت درس مالي پHن ماندن معوق از
 بي و خطير امر يک چنين در يا و برسانم وزراء كابينه ديگر Rاقل يا و شاه و صدراعظم اطHع به آنكه از قبل بودم،
 مالي پHن پروژۀ ھمان استناد نمايم، به اخذ را سلطنت مقام فرمان كم، دست يا و كابينه موافقت و تصويب ، سابقه

 .كردم را عرفاني و اجتماعي اقتصادي، انكشاف پHن يک طرح ارادة داشتم، دست در كه

  :تبصره 

صHحيت حتی تا عھد رويکار آمدن طالبان درافغانستان،يک وزير در عھد صدرات سردارداودخان، وبعد از آن 
 ھزار افغانی تجاورز نميکرد، نداشت،جناب وزيرماليه ٣٠تقرر يک نفر را در بست پنج که معاش ساRنۀ آن  از 

  را که مصارف مالیبخود صHحيت ميداد تا بدون ھدايت وفرمان مقام صدارات ، پHنھای اقتصادی وانکشافی  چطور
؟ وانگاه جناب وزيرصاحب بيق آن را به مردم وعده دھدصدھا ميليون دالر بالغ ميشد، طرح وتدوين نمايد وتطبه  آن 

، ميخواھد باذکر اين اقدام خHف پرنسيپ وباRتر از صHحيت خويش، خود را يک وزير پيشتاز و وطن پرست معرفی 
ًح اين اقدامات خود،کامH مرتکب خHف کاری شده است، شر نمايد وتحسين خواننده را کمائی کند، حاRنکه اوبا

به نظرميرسد . ونا آگاه از مقررات وسنن اداری ومملکت داری معرفی ميکند وبرای خواننده خود را يک وزير بيخبر
که وزير صاحب ماليه، پHن اقتصادی وانکشافی يک مملکت را که صدھا ميليون دالر مصارف ايجاب ميکند با  طرح 

  .اغ شخصی که مالکش ھرطور که دلش بخواھد عمل ميکند، به اشتباه گرفته استيک ب

 داودخان محمد سردار بر ًخاصتا و ًكH شاھي خاندان يا قدرت ارباب بر اينكارم«:ملکخان ادامه ميدھد
 .خوردند تكان العاده فوق و شد واقع مشكل خيلي وبرادرش معاون خان نعيم محمد سردار و صدراعظم

 روز جشنوارۀ مناسبت به سعودي عربستان سفارت در كه ) ١٣٣٣ عقرب ٣ روز( ھمان روز شام به چنانچه
 با تعارف بعد سفارت سالن به عندالورود صدراعظم داودخان محمد سردار. بوديم شده جمع عربستان سعودي ملي

 وزير" :گفت چنين من به پرسي احوال از بعد. آمد من نزد ًرأسا گذاشته را ھمه مدعوين سفارت آن سفيركبير
 :گفت وي! بلي: گفتم جوابش به من "؟سازي می اقتصادي پHن آياخودت. شنيدم اعHنی عجيبت شام ھمين! صاحب

 شما به كار ھر در چرا من. است من كار اين":گفتم ]برايش[بھش من "نكردي؟ مصلحت من با مورد اين در چرا"
 چگونه بزرگي بس و سابقه بي چنين كار در آيا دھي؟ مي من به كه جوابست چه اين آخر ": گفت او كنم؟ مراجعه
 "كني؟ مي اقدام من مشورت بدون

  : گفت چنين باز كرده گوش كمتر من ]؟[علمي و ]؟[منطقي ھاي ادله اين ھمة به داودخان محمد سردار«

   براي وقت ھمه كه ھايي سهجل آن در باز و ساختند اينكار براي كه عريضي آن تشكيHت ھمة با گذشته ھاي حكومت“
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 مي دولت اين خزاين وجوه از افغاني ھزارھا مخارج به ھم خوان نعمت ھفت و گرديد مي داير امر اين مذاكره
 نخواھي وجه ھيچ به تو! گرديدند مواجه ناكامي مطلق با بلكه نتوانستند، كرده ھيچ آنكه نه سرانجام گستردند،
 ”!بساز باطل را خود اعHن سابق ديگر، اعHن وسيلة بهً فورا اينررو زا! برساني سر به را اينكار نتوانست

 دستور من به دانسته، ناشنيده باز مرا دRيل ھمه كه شد مي ديده متأثر عمل ازين درجة به صدراعظم داودخان
 چنين اين امكان وقت درين“ : افزود او. سازم باطل را خود سازي پHن اعHن ديگر، اعHن يک از طريق تا داد،
 )بخش سوم مقاله ارمغان زندان(».ومقدورات ماست پروگرام از دور كاررا

 را خود مستمند و بيچاره مردم جانب درينوقت من« :نمونه ديگراز بلندپروازی ھای ملک خان که مينويسد
 مھم پست ود اين به توانم نمي چنين شرايط در من“: گفتم قاطع طور به و َجدا محمدداودخان سردار به گرفته

 در که آنچه به! گذاريد  نمي كار به مرا شما زيرا نمايم، وظيفه ادامه ”ّملي اقتصاد وزارت “و ”ماليات وزارت“
بپردازم،  آن انكشاف و بودجه توازن به بايد روز اقتصادي بحراني وضع ايجاب روي و است من صHحيت حيطة
 پست ازين مرا لحظه ھمين از بنابرين. مانيد نمي مھم بس يفهوظ چنين يک در عمل ابتكار به مرا و كنيد مي مداخله

 نشر من امروزۀ اعHن نسخ به ديگري اعHن وي بوسيله باز و برگزينيد را ديگر كسي من بجاي مستعفي دانسته، ھا
 !كنيد

 بH. شد متغير زياد ھراس از اش چھره كه، داد تكان چنان را وي استعفا، تھديد خاصتا من اظھارت اين
 مشورت ]برايت[بھت من. نشو آزرده“ : نمود اظھار كرده پيش من چانه به دست و گرديده من نزديک به معطلي

   ”.شد خواھد كارھايت مانع ديگري نه و من نه. كن عمل ميخواھي چنانكه آنرا نپذيرفتي، وقتيكه كردم، پيش دوستانه

  :تبصره

يکرد؟آيا او يک عنصر چپی بود ونابودی آن رژيم را من ندانستم که ملک خان از کدام مکتب فکری پيروی م
ميخواست؟ آگر چپی بود، چرا با داودخان که ستون فقرات رژيم سلطنت شمرده ميشد،ھمکاری ميکرد؟ آيا او يک 
عنصر ملی راديکال بود و بخاطر نجات مردم از فقر وبيچاره گی ودر بدری مبارزه ميکرد،اگر چنين بود، چرا با 

تحت رھبری ميرغHم ) مشروطيت سوم(»وطن«تحت رھبری محمودی و يا » خلق«نفکرانۀ نھضت ھای روش
محمدغبار نپيوسته بود و يکجا با نھضت ھای روشنفکرانه برای تغيير رژيم فعاليت نميکرد؟ و اگريک عنصر اخوانی 

س معلوم است که او بود، چرا ھيچگاھی برای استقرار يک رژيم اسHمی بجای رژيم شاھی سخنی برزبان نياورد؟ پ
يک عنصر اخوانی نيز نبود ، بنابرين آنھايی که تHش ميکنند تا از ملکخان يک چھرۀ سياسی انقHبی وضد سلطنتی 
ترسيم کنند، می بايد، قبل از ھرچيز ديگر، طرز تفکر او را روشن نمايند و برای خواننده تصريح کنند که ملک خان، 

 که در پرتو آن انديشه ھا، ميخواست مردم را از زير سلطۀ يک رژيم کھنه و دارای چی افکار وانديشه ھايی بود
 تادندان مسلح رھائی ببخشد وچه نظامی را ميخواست روی کار آورد؟

بنام ملکخان عبدالرحيمزی در دھه پنجاه ميHدی وبعد از آن، نه کدام حزبی وجود داشت ونه کدام مکتب 
 مردم فقير افغانستان از چنگ استبداد سلطنت ،فعاليت ميکرده است، وبه فکری،پس اين ادعاھا که او برای نجات

چنين ادعايی را اگر اقای محمودی وآقای غبار وده ھا . گناه ھمين افکار زندانی وشکنجه شده است ، پذيرفتنی نيست 
 نظرميرسد تا ادعای تن از پيروان شان که در زندان افتادند وشکنجه ھا ديدند، بکنند، بيشتر منطقی وپذيرفتنی به

  .ملکخان

 اجازه اخذ بدون من  .آمد وجود به عجيبی صحنه يا درامه پHن مذاکره روز در«:ملکخان باز مينويسد
 به خود با ، ميرسيد نفر چھل به آنھا وتعداد بودند کرده کار پHن احضار که در را متخصصين آن ھمه صدراعظم،

 که سالون آن به اعظم صدر عندالورد . بودم نموده صف ايستاده يک به ساخته، داخل وزراء عالی مجلس سالون
 مورد را پHن امروز ميخواھم که گفتم نموده و معرفی ايشانرا ميامدند، يکجا خود معاون و برادر با اRکثر علی

   ترتيب و ظيمتن در که خدمت بزرگی به نسبت نيز کشور صديق خدمتگذاران اينعده برين بنا . دھم قرار کابينه مذاکره
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   جواب وزيران به پرسش خود تخصص مورد در يک ھر تا باشند، حاضر پHن مذاکره حين در بايست ، اند نموده پHن

   .رفت خويش کرسی سوی بعدأ ، نمود تعارف اوشان با الظاھر علی اعظم صدر . بگويند

 :تبصره

سافران بود که ھرکس بتواند وارد آن بقول يکی از خوانندگان،آيا صالون مجلس وزراء مگر کاروانسرای م
 نفرکارمند متخصص ، وارد صالون مجلس ٤٠بشود وجا خوش نمايد؟ ملک خان چرا بدون استيذان صدراعظم با 

وزراء گرديده بود و انتظار استقبال از سوی صدراعظم کشور را داشت ؟ صالون مجلس وزراء ميدان ورزشی ويا 
ً مامورين دولت را با خود برای چک چک کردن ببرد؟ ملک خان اساسا اجازۀ بزکشی ھم نبود که ملک خان اين ھمه

تدوين پHن انکشافی را از صدراعظم کشور حاصل نکرده بود تا در آنروز تائيد آنرا از مجلس وزراء بگيرد؟  ملک 
ت خود را  دريک وقتی که ازاين کار او مطلع گرديد،عدم موافق) داودخان(خان خود بارھا تذکر ميدھد که صدراعظم 

اما ملک خان به اين » .ومقدورات ماست پروگرام از دور كار چنين اين امكان وقت درين «:جمله به اوچنين گفت
آيا مگر .و وقت وانرژی  اھل تخصص را  دراين راه ضايع کرد. گفتۀ صدراعظم وقعی نگذاشت وبکار خود ادامه داد
 ملکيت شخصی آقای ملکخان بود که ھرچه دلش ميخواست، آنجام وزارت ماليه وکارمندان عرصه ھای پHن گذاری،

دھد وکسی از وی پرسيده نتواند که اين ھمه پHن و پروژه  بدستورکدام مقام و برای چی منظوری  طرح وتدوين 
  شده است؟

 حتی اگراز بحث برجنبه ھای نورمال روند پHن سازی ھم بگذريم، اين سوال در ذھن من خلق ميشود که آيا
بحث برمحتوای پHن انکشافی کشور در اجندای کاری مجلس وزراء ،در ھمان روز شامل بود؟ واگر بود چرا نسخه 
ًھای پHن قبH در دسترس وزراء قرار گرفته نبود؟ حال درصورتی که اين روند کار رعايت نشده باشد، ھمينقدرکه 

 اخراج نکرده است، خدای خود را بايد صدراعظم، ملکخان وھمراھانش را با غضب از صالون مجلس وزراء
 .شکرکند

خان  نعيم محمد معاونش و اعظم صدر خان داود محمد سردار اينوقت در«:ملک خان در ادامه مينويسد
  :گفتم جوابشان به من چه؟ پHن که پرسيد، من از بگذارند قرائت برای را پHن آنکه از پيش شکستانده، را سکوت

 و متخصصين عده اين کمک به سال يکنيم از کمتر مدت را در عرفانی و جتماعی،ا اقتصادی انکشاف پHن
 قانونی مراحل طی جھت اينک آن وتأييد اقتصادی کميسيون غرور و تدقيق بعد و کرديم تدوين و خبره تنظيم اھل
 پارلمان به کابينه تصويب و تحقيق از بعد تا ميشود، قرائت مجلس اين در وزرا ھيئت وتصويب مجلس تدقيق برای

   !گردد کشورتقديم

  :تبصره 

يک کارساده وبسيط و از صHحيت يک وزيراست؟ آيا » پHن انکشاف اقتصادی،اجتماعی وعرفانی«آيا 
Hت وباغداری، يا مالداری ويا تحقيقات زراعتی ً:وزيرماليه فھميده ميتواند که مثHوزارت زراعت ،در ساحات جنگ
يج وتعميم تخم ھای اصHح شده چه در عرصۀ زراعت وچه  در عرصۀ باغداری و ويا کوپراتيف ھای دھقانی و ترو

مالداری وغيره  به کدام چيزھا و وسايل وچه تعداد پرسونل نياز دارد؟ و آيا برای حفظ محصوRت زراعتی ومالداری 
را برای بھبود امور به چه انواع ادويه جات ضد افات نباتی ويا مالداری ضرورت دارد؟ آيا  ميتواند آن امکانات 

پس ضرورت پHن گذاری وپيش بينی ھای انکشاف ! زراعت وآبياری بدرستی پيش بينی وفراھم کند؟ بدون ترديد، نه
ورشد مسايل زراعت وآبياری واحداث بند وانھار ويا اصHح  مالداری  وتعميم نسلھای اصHح شده حيوانات ونباتات 

طه را خود وزارات زراعت ، بھتر وخوبتر ميتواند درک کند ووسايل و انکشاف زراعت عصری وغيره امور مربو
  رسيدن به اھداف خود را پيش بينی وپيشنھادکنند، نه وزارت ماليه، وزارات ماليه فقط وجوه مالی ھر پروژه را ربع 

  . وار بدسترس وزارت مربوطه ميرساند، نه اينکه ھم  کوزه وھم کوزه گر و ھم گل کوزه باشد

  يد آقای فروغ که تمام عمر کاری خود را در امور پHن سازی با وزارت خانه ھا در ھردو دورۀ بدون ترد
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قدرت مندی داودخان سپری کرده اند، با من دراين نظرموافق خواھند بود،که  داودخان ميدانسته است که ملک خان 
ده نميتواند ،به ھمين پا از صHحيت خود فراتر نھاده و مشکHت وضروريات تحقق يک پHن را درک کر

ًخاطر،خواسته اصH موضوع پHن را مورد بحث قرار ندھد، اما ملکخان موضوع را تا سرحد يک مسئلۀ شخصی 

  .جدی گرفته است

   صدای با ، داده قرار ناشنيده و ناديده را توضيحات آن ھمه)نعيم و داود(برادر دو اين«:ملکخان ادامه ميدھد

 را مجلس ميز شدت به ، داده دست از را نرمش من که بود وقت ھمين کدام غرضي؟ برای و پHن کدام: گفتند تر بلند
 اکنون که درآورده بوضعی را ما کشور واحتياج پسمانی ، وبيروزگاری مردم فقر : آوردم بر فرياد کوبيده دست با

 به درخودکشور سرمايه، رفص و سعی با آن چيزھای که بخاطر  .ايم گرديده بيگانه و خود از ھر لعن و طعن موجب
 پايان ھارا پسمانی و ھا بدبختی اينھمه ماست که بر . است دراز جا ھر به ما تکدی دست ميتواند، شده توليد وفور
 اين رفع برای من ندھيم؟ را ترک مھم ھای پست اين چرا پس ، نميتوانيم داده انجام را ھا اينکار اصz اگر باز و دھيم

 را اينکار انجام در آنوقت شما . شدم انکشافی پHن يک طرح پی در پيش سال يکنيم از حکومت و کابينه مسئوليتھای
 که، اطمينان دادم بشما يکسو از من اما! کنم نظر صرف اينکار از که، داديد دستور من به و ميدانستيد ممکنات نا از

hکنم نظر صرف آن اجرای از نميتوانم ومن ميرسد بسر اينکار تعالی انشا! «  

  :تبصره 

با شناختی که از خوی وخصلت ودسپلين داودخان بگوش ھريک از ما رسيده است، آيا قابل ! خوانندۀ عزيز 
باور است که وزيری بتواند باعصبيت برميز مجلس کابينۀ داودخان بکوبد وصدراعظم وھيئت وزراء را مخاطب قرار 

وآيا دوادخان صدراعظم و ! ينکه از وظايف خود استعفا بدھيد؟داده بگويد که يا شما پHن ھای مرا بپذيريد ويا ا
برادرش نعيم خان معاون صدارت ووزيرخارجه اجازۀ چنين گستاخی ای  را به يک وزير کابينه ميدادند؟ واگر داده 

نين باشند،چگونه ميتوان در مورد آنھا الفاظ ديکتاتور ومستبد را بکار برد ؟ من فکر ميکنم که چنين اعتراضی وچ
سخنانی اگر از سوی يک وزير حتی به حامدکرزی ھم متوجه ميشد، خيلی امکان داشت که کرزی او را از مجلس 
وزراء خارج کند و ھمان شب خبر برطرفی او را از رسانه ھای دولتی پخش نمايد تا ديگر وزيران حدود وظايف 

ده ميشود که نه داودخان به عنوان صدراعظم اما دي.وصHحيت خود را بدانند ومرتکب چنين حرکت گستاخانه نشوند
! ونه برادرش نعيم خان  به حيث معاون و وزيرامورخارجه، ھيچ کدام مانع سخنرانی و دRيل ملک خان نشده اند

در برابراين حرکت ملک خان !) که ديگران او را شخصی ديکتاتورميخوانند(نميدانم اين تحمل وشکيبائی داودخان را
  احترام گزاردن به وزير ماليه يا تحمل به حساب  عدم درک نزاکت مجلس از سوی وزير صاحب؟چی بايد ناميد؟ 

من تا قبل از مطالعه خاطرات ملک خان، احترام زيادی نسبت  به اين شخص داشتم، اما با خواندن خاطراتش 
يز برخورد سبک او با وديدن سخنان تند  واحساساتی  که از زبان او به وزراء وديگراراکين دولت گفته شده،ون

سردارنعيم خان،معاون صدارت که آمر ملکخان شمرده ميشد، در يکی از مجالس خصوصی و ھمچنان جواب ھای تند 
کسی که او را از گوشۀ بدنام استخبارات باR کشيد وبرکاخ عزت وقدرت (ونا مناسب به شخص صدراعظم داودخان

ان در تنھائی وچی در مجلس رسمی وزراء، آن خوش بينی واحترام ، چه درپاسخ سوال داودخ)وزارت ماليه قرار داد
، کاش من اين خاطرات را نمی ديدم تا به "نام رستم به از رستم "مرا زايل ساخت واين درک به من دست داد که 

 آن ماھيت وکرکتر اصلی ملک خان آشنا نمی شدم ، اما اکنون اين منطق در ذھنم تقويت می يابد که مقام وزارت  در
زمان باRتر از فھم کاری ملک خان بود واگراو تدبيرودرايت وزارت کردن را ميداشت، ھرگز دست به چنين کارھايی 

  .نمی زد

 مرا كه آن بود داد،  من به نادري آل كه پاداشي.... «:ملکخان دربخش چھارم مقالۀ ارمغان زندان  مينويسد
 چندين مراقبت زير برادرانم و من خانه و شديم ترور  ام خانواده ادافر حتي ھمكارانم، عده يک با و برداشت صحنه از

 و مبدل محبس يك به ما خانۀ كامل سال پنج    .شد داده قرار »استخباراتي ھای پوسته و عسكر پوليس، «دسته
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 و طوبمر و مقفل ھاي اطاق و تاريك ھاي دخمه  در سال ٢٢ از بيش خودم. گرديدند محروم ملي معارف از فرزندانم
  )مقاله ارمغان زندان٤بخش (  ».بودم سياسي حبس مجرد طور به آزاد ھواي فاقد ھمچنان

   :تبصره

که تذکر ازطرح پHن ھای اقتصادی بخاطر نجات مردم ازفقر وگرسنگی، به معنای مبارزه با معلومدار است که 
Hبی وخطرناک برای رژيم بوده باشد، دولت و رژيم برسراقتدار نيست و دولت ھم او را بخاطر اينکه يک عنصر انق

عملکرد ھای ناشيانه وخود سرانه وتکبر وغرور بيجا  وبرخورد تند : به برداشت من .برطرف و زندانی نساخته بود
او با اراکين دولت از وزير تا صدراعظم و وابستگان دربار، وی را از سرير اقتداراعطا شده بزيرکشيد و درکنج 

 کودتا مشت دندان م ديگر، ملکخان قربانی بلندپروازی ھا و تندروی ھای بيجای خود شد وکHبه . زندان انداخت 
ازاينجا .شکنی بود که از سوی سلطنت برھن او  کوبيده شد، تا درس عبرتی باشد به ديگر دست پروردگان  سلطنت

  !زبان تند سرآدمی دھد برباد:اين مقوله در حق ملکخان صدق ميکند که

خان از ھمان آغاز کار،رسيدن به جاه ومقام در دستگاه دولت شاھی بوده است، چنانکه در واما ھدف ملک 
را که بدنام ترين وترس آفرين اداره در تشکيHت کشور ) ضبط احواRت( آغاز کارش کتابت درادارۀ  استخبارات 

زيردفاع را نسبت به خود جلب و دراثر فعاليت ھای استخباراتی خود توانست توجه داودخان  و. ميباشد،پذيرفته است
از آن ببعد ملکخان ديگر دھليز . ی را در بدل خدمتش به او پاداش دادځنمايد وداودخان ھم مديريت لوازم  حربی شون

تقرب به داودخان ورسيدن به چوکی ومقام را پيدا کرد و ديری نگذشت که در وزارت دفاع  و زيرنظر داودخان به 
افت وسپس در دوران جنگ صافی به حيث رئيس تفتيش عينيات وزارت دفاع مقرر شد کار پرصHحيت تری ارتقا ي

. وھمينکه داودخان به کرسی صدارات قرارگرفت، ملکخان نيز به حيث  وزيرماليه در کابينۀ داودخان ارتقاء يافت
 قدرت را داشته است وزارت ماليه در تمام دوران سHطين واميران وشاھان افغانستان،حيثيت کيسۀ پراز پول  ارباب

و به ھمين خاطر وزير آن بايد از ميان افراد واشخاص قابل اعتماد شاه يا صدراعظم گماشته ميشد و چون براسرار 
سوء استفاده ارباب اقتدار اشراف داشت، درمجالس عمومی ھمواره نزديک شاه می نشست و در باريان به او به 

از چنين قدر ومنزلتی برخوردار شد، ولی خيلی زود خود را گم کرد واين ملک خان ھم . چشم قدر واعتنا مينگريستند
تصور به او دست داد که اگر او در وزارات ماليه نباشد، سلطنت سقوط ميکند، بنابرين خود را برتر وبيشتر 

ين ملکخان بنابر. وقدرتمندتر از ديگر وزراء وحتی برتر ازکسی تصورميکرد که او را به اين جاه ومقام رسانده بود
درمقام وزارت ماليه با ھرکس روبرو ميگرديد، اگر وزير می بود يا صدراعظم، واگر برادرصدراعظم می بود ويا 
دامادشاه ،با سخنان تند وخشن خود، آنھا را از خود آزرده ميساخت و پروای اصHح سلوک خود را ھم نداشت وفکر 

ک وبرخورد او، وی را از اوج قدرت به حضيض ذلت در زندان ميکرد او کار درستی را انجام داده است، ھمين سلو
  .   سال از عمر عزيزش را در کنج زندان به ھدر داد٢٢انداخت و

می بود و قدرت تحليل اوضاع سياسی زمان خود را ميداشت ، ھوشياری ملک خان اگر سياستمداری  دراک و 
بود، مثل ساير زندانيان سياسی متھم  به کودتای ملک می بايد ھنگامی که چانس رھائی از زندان برايش ميسر شده 

از قبيل آصف آھنگ ، ميرعلی اصغر شعاع، ميرعلی احمدشامل، مھدی ظفر، خواجه خليل h فرقه مشر، خواجه (خان
، زندان را ترک ميگفت ودر )عبدh احمد، حاجی عبدالخالق خان، نادرشاه، ملک عبدالغفار، ھHل الدين بدری وغيره

رون از زندان اتھام کودتا عليه خود را از طريق مطبوعات ترديد ميکرد وبگوش مردم ميرسانيد،مگر اوبجای اين بي
ملک خان با اين کار خود در . کار، شرط گذاشت که تا زمانی که داودخان محاکمه نگردد، او از زندان بيرون نمی آيد

واين امر نشان ميدھد که  او حتی بعد از کنار . رسر اقتدار راواقع خود وخانوادۀ خود را بازھم شکنجه داد، نه رژيم ب
رفتن داودخان و بروی کار آمدن داکتر محمديوسف، بازھم به اين درک نرسيده بود که درافغانستان سرکHفۀ عدالت 

  .مفقود است وھيچکس نميتواند اشخاص و افراد  قدرتمند را محاکمه کند

  پايان


