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  ٢٠١٥/ ١٨/١١                                                                                               کانديد اکادميسين سيستانی

  "ارمغان زندان"ملک خان درمقالۀ  مکثی برسخنان 

  

 

  ! دھد بربادمیدآِزبان تند سر
  )بخش دوم(

  

  :نقش سردارولی  درسقوط   ملک خان

از قلم رجال ارشد نظامی وملکی ھمکار داودخان، نکاتی فرو چکيده که نشان ميدھند سردار ولی داماده شاه، 
قش موثر داشته وبا جعل کردن دوسيۀ کودتا برای در فراھم کردن زمينه ھای بزيرکشدن وزندانی نمودن ملک خان، ن

ملک خان، شاه را وادار کرده بود تا فرمان برطرفی و حبس ملک خان را عنوانی حکومت صادرکند وحکومت فقط 
ًدستور شاه را اجرا کرد واگرغير زاين بود، چرا شاه ھيچگاه اراده نکرد تا برای رھائی ملک خان شخصا تصميم 

 بگيرد؟

 عبدالملک ١٣٣٦ سرطان ١٦به«: شرق، درکتاب خود در موردعلت دستگيری ملک خان مينويسدداکتر حسن
 دسيسه توسط دستگير وحبس ميشوند وگفته ھا اين بود که) کودتا( خان وزيرماليه، به جرم برانداختن نظام شاھی

  )،چاپ پشاور،٧٢ان،ص تاسيس وتخريب اولين جمھوری در افغانست: رک(».سردار عبدالولی دامادشاه کشف شده است

داؤد  «: به اين نتيجه ميرسد که ،ملک خانعروج وافول  کاظم در مقالت تحقيقی خود دربارۀ سيد عبدIداکتر
خان تا حد توان در طول سالھا از ملک خان در مقابل مخالفانش دفاع کرده و حتی موقعيکه بين محمد عارف خان 

 دوست و ھمکار نزديکش اختNف نظر پيدا شد، محمد داؤد خان از ملک وزير دفاع و ملک خان وزير ماليه يعنی دو
ولی سرانجام فشار ھا چه از طريق تفتين و توطئه و چه . خان حمايت کرد و استعفی عارف خان را قبول نمود

استوار بر بعضی حقايق، داؤد خان را در موقفی قرار داد که مجبور شد ملک خان را از مقام براندازد و سپس 
شايد کمتر کسی تاحال فکر کرده باشد که نقش اعليحضرت محمد ظاھر شاه و اطرافيان شان درآوردن . زندانی کند

فشار بر داؤد خان اثر جدی داشته است تا ملک خان را به نحوی از اريکۀ قدرت پائين کند و گوشه نشين سازد تا 
  : ذيله شودلينکددي(» .ديگر کسی به سراغش نرود

  

 )abdurrahimzai_malek_sa_kazem/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http٤pdf.(  

از قول "لک خاننقش سردار عبدالولی در راه اندازی شايعۀ کودتای م"زيرعنوان درھمين مقاله داکتر کاظم 
به لندن رفته سردار ] پوھنيار[ م وقتيکه اينجانب ١٩٨٧در« :سيد مسعود پوھنيار روايت ميکند که او نوشته است

از او پرسيدم که راجع . را ديدم، دربين صحبت سخن از ملک خان بميان آمد) پسرسردارنعيم خان(محمد عزيز نعيم 
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يک روز او ھم از کاکای خود سردار محمد : موصوف گفت. و چه بودبه آن چه اطNع دارد که حقيقت مسئله حبس ا
داؤد پرسيد که زندانی شدن ملک خان چه علت داشت؟ کاکايش بجواب گفته که او نيز چيزی در آن باره نميداند، اما 

برايم گفت که او را محبوس ) شاه سابق(برگشت، يک روز خسرت  ) ١٩٥٦( ھمينکه ملک خان از مسافرت امريکا
  )٢٢، ص ٢مأخذ شماره (» .کنيد

. الف«برای دريافت حقايق وپيداکردن نقش پای سردارولی در دستگيری عبدالملک خان،از قول نويسنده 
به منظور جلب کمک ھای ... عبدالملک«:چنين می نويسد." ب.ج.داؤد خان در چنگال ک"ھارون مؤلف کتاب 

با عودت ازاين سفر،جگرن سيدکريم به سردار عبدالولی راپور . دخارجی، اولين مسافرت را به ايا]ت متحده انجام دا
. داد که جنرال خواجه خليل قوماندان فرقه مربوطۀ وی قصد دارد برھبری وزير عبدالملک دست به يک کودتا بزند

 سيدکريم و سردار ولی ھر دو در ھمين فرقه ايفای ظيفه. بود" قلعۀ جنگی"خليل قوماندان فرقه ھشت مشھور به 
ميکردند و فرقۀ ھشت در آنزمان در داخل شھر کابل در نزديکی ارگ در منطقۀ قرار داشت که اينک بنام وزيراکبر 

که وزير دفاع نيز بود، سپرده [ داؤد خان]گفته ميشود راپور کودتا بNفاصله به صدراعظم ....خان مينه ياد ميشود
يۀ افراد مظنون تحت نظارت رياست ضبط احوا]ت قرار ھارون می افزايد که حرکات و سکنات زندگی يوم: « . شد

تمامی حرکات و رفت و آمد و ديد وا ديد . به سيدکريم وظيفه دادھشد تا ديگران را مورد تعقيب قرار دھد. داده شد
در آنزمان پادشاه، . ًدر حاليکه اصN اين مNقاتھا بی ضرر و بی آ]يش بود.وزير و خليل تحت تعقيب قرار داشت

. ضای خانواده اش و مامورين عاليرتبه ملکی و لشکری نماز عيد را باھم در مسجد جامع عيد گاه برگزار ميکردنداع
پادشاه با اعضای خانواده اش و سائر مامورين . براساس راپور، عمليات کودتا پس از ادای نماز آغاز ميگرديد
. اين گزارشھا برای اثبات اتھام کافی شمرده شدند. ديدعاليرتبه مورد حمله قرار گرفته شده، رژيمی جديد اعNم ميگر

  ».ًلذا احتياطا کودتا بايد قبل از اجراء و اقدام خنثی گردانيده می شد. روز به اصطNح کودتا نيز نزديک شد

وزيرعبدالملک خان رھبر و سمبول کودتا و خواجه ] دراين کودتا[ آنچه در اکثر کودتا ھا معمول است،  «
مھدی . آنکه قوماندان يک قطعۀ مقتدر و تقويه شده بود، به حيث رھبر عمليات در نظر گرفته شده بودندخليل بدليل

ظفر متعلم صنف يازدھم ليسه حبيبيه که در آنزمان در راديو افغانستان نطاق دری بود، مؤظف به اعNم کودتا قلمداد 
 ھفته قبل از عيد اضحی، متھمين به شرکت درکودتا، دو. عمليات خنثی سازی کودتا با عجله آغاز گرديد. گرديده بود

آنان در شعبۀ محبوسين سياسی در توقيف خانۀ و]يت کابل تحت نظارت . يکی بعد ديگری دستگير گرديدند
   )٢٨ -٢٦صفحات . ب.ج.داؤد خان در چنگال ک( ».شديدوخاصی محبوس شدند

کميت داودخان يعنی در عصردموکراسی سلطنتی عبدالملک خان درپايان دورۀ اول حا«:الف،ھارون می نگارد 
در . کسی به خواسته اش توجھی نکرد. خواستار اجرای عدالت گرديد و تقاضا کرد در ستره محکمه، محاکمه شود

داؤد در دورۀ . ولسی جرگه نيز به موضوع توجھی نکرد. دورۀ ده سالۀ ديموکراسی بازھم در حبس نگه داشته شد
لذا به اصطNح . عبدالملک تا اواخر اتھام را رد کرده خود را بيگناه ميخواند.  رھا نکرددوم حاکميتش نيز وی را

ھمان منبع ،ص (»....از نظر وی نوشتن توبه نامه خود سند ارتکاب جرم بشمار ميرفت. را امضا نکرد" توبه نامه"
٢٣١(  

زديک در طرح کودتای داکتر حسن شرق،ده سال مديرقلم مخصوص داودخان در عھدصدارت وبعد ھمراز ن
از سوی ستره محکمه،  درکتاب خود،ادعای ملک خان مبنی بردرخواست محاکمه خود و داودخان را  سرطان،٢٦

 که تعداد شان کمتر از یاسي سی ھای محمد داوود بندیبعد از استعف «:يک دروغ وشايعۀ درباری دانسته ومينويسد
 و ی دموکراسیاي از مزاهي مالري خواستند عبدالملک وزیون نم نفر بودند ، مورد عفو شاه قرار گرفتند و چیس

 که تندالطاف شاھانه بھره مند شوند ، با سر براه انداختن مخالفت ھا با محمد داوود آوازه به دروازه ھا انداخ
از  محمد داوود به جرم حبس او محاکمه نشوند کهي شده اند تا زمانی مدعهي مالري ، وزی زميک عبدالرحلعبدالم

 و دي عبدالملک انجامقي شوند و خوش باور ھا ، باور کردند تا سر وصداھا رفته رفته به تشوی خانه خارج نمیبند
 و عناصر چپ وراست در ی ملی گماشته شده در شورایوکN و .دي سر کشی ملی او از محمد داوود از شوراتيشکا
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 نداشتند تي واقعوآنچه. کردند ی مردم پخش مانيم را ی سخنان اغوا کننده اید شخصي از جرایخارج شورا و بعض
 که بعد از چند سال غال و مغال و اتھام و ني اتا  .دندي تراشی شاخ و برگ مروانشي محمد داوود و پی بد نامیبرا

 حکومت در باره لي اسناد و د]هي مالري عبدالملک وزی ادعای که در پھلودندي رسجهي نتني وکN به ایدروغ باف
 به سر ی که موافتندي را عنوان صدارت ی عبدالملک فرمانهي در دوسقي حقای جستجوبا . خوانده شودزياش ن فيتوق

 از عبدالملک«: داده شده بود که تيھدابه صدارت  به فرمان شاه راي، زديوکN شاخ و تنگ کمر شان سست گرد
، نه نامی از محاکمۀ داود و نه ترحمی فردای چنين روزی در شورای ملی» .... شود في برطرف و توقهيوزارت مال

به عرض وداد ملک خان درميان بود، برعکس دروازه ھای بنديخانه را محکمتر از پيشتر برويش بستند واز 
حسن شرق،تاسيس وتخريب :رش(».تشويشی که از آزادی عبدالملک خان احساس ميکردند، آسوده خاطرميشوند

  )٩٦درچاپ ھای ديگرمطابق ص  ،٨٣اولين جمھوری افغانستان،ص 

اين توضيحات داکتر شرق نشان ميدھد که فرمان وارادۀ شاه در حبس وزندانی ساختن ملک خان 
که استاد خليلی را که در قضيۀ شورش مردم صافی ھمانگونه شاه ورنه محورواساس تصميم داودخان بوده است 

ً دارا]نشای دفتر خود مقررکرد، اقN در آغازدھۀ بحيث رئيسسپس ومحکوم به اعدام شده بود، عفو نمود ومتھم 

به ملک خان بگويد که دعوای حقوقی  و را در جملۀ زندانيان سياسی عفو نمايد،ملک خان   ميتوانست دموکراسی
  .از بيرون زندان ادامه بدھد، مگر اينکار را نکرد ھرکه خواسته باشد خود را با

 بازھم در جملۀ عفو عمومی زندانيان، از زندان ١٣٥٧ ثور جای تعجب است که ملک خان حتی در کودتای
رھا نگرديد و تا يک سال بعد  از بقدرت رسيدن ببرک کارمل  در زندان باقی ماند و وقتی که براثر تNش ھای نھاد 

  .عفو بين المللی از زندان رھا گرديد، چندی بعد دوباره زندانی شد

ًم در کودتای داودخان، فعN مقيم امريکا درتائيد اين نظر داکتر يکی از صاحب منصبان سھي" خان اقا سعيد"

کاظم ، دردريچۀ نظر سنجی نوشته ميکند که شبی داکتر حسن شرق و چند تن از دوستان وآشنايانش مھمان اوبودند 
  :دو درميان شان يک نفر وزير از عNقمندان ملک خان،نيز حاضربود، داکترشرق به ارتباط ملک خان حکايت نمو

 دفتر بنام قلم کي در منزل شان ی خود را رھا ، ولفهي محمد داوود از صدارت وظدي شھیبنده بعد از استعف «
 مداران استي از سی عده ای مNقات ھامي تنظتمي بودم و مصروفیمخصوص داشتم و روزانه در آن دفتر مصروف م

 و مطالعه اخبار وبعضآ نقاط رهيپلومات ھا وغي دلي را داشتن از قبشاني مNقات با ای آرزوکهيژورنالستان اشخاص
 داشت که زي نتي اطاق سکرترکي خود ی محمد داوود در حرم سرادي و شھدميرسان] می[مھم آن را به سمع شان 

اگر ,,  آورده و فرمودند دوکتور جان في به دفتر بنده تشرشاني ای روز. فرمودند ی میبعضآ اوراق مھم را نگاھدار
حضرت ي اعلاري خان دستمي پاکت انداخته به منزل محمد رحکي فرموده و در ی را فوتو کاپن فرمانيازحمت نباشد 

 شان چنان نموده و تيپارند ؟ بنده مطابق ھداسحضرت بي تا بحضور اعلدي شان بسپاریرفته و پاکت را سر باز برا
 شان ی ؟ برادي امر کنديورد آفيور تشر فرمودند دوکتور صاحب چطرفتهي خان با عجله بنده را پذميمرحوم محمد رح

 ، آن مرحوم گفتند چرا سر پاکت خNص است ؟ گفتم سردار صاحب فرمودند ندي نماميتقدشاه پاکت را دادم تا بحضور 
  . دي شان بسپاری پاکت را سر باز براندي نمای خان ھمه نامه ھا را مطالعه مميچون محمد رح

  بود ؟ی سوال شود چه فرمانديشا

 . آن فرمان نوشته شده بود در

  ی عظمبصدارت

 قاتي شود تحقی منيي که تعتيئ ھعهي را تحت حبس قرار داده و بذرهي مالري ، وزی زمي عبد الرحعبدالملک
 تر ماند راني صاحب از ھمه ما حري و وزمي شدراني حھمه)I محمد ظاھر شاهعلی المتوکل (! ]زم از موصوف شود 
 حبس هي در قضی شود که خNف مفکوره عده ای مدهي را ندانسته بودند که از چه قرار بود ، دهيکه تا ھنوز اصل قض

  نظريات (». نداشته اند صرف اجراء کننده فرمان مقام سلطنت بودند وبس ی محمد داوود نقش اساسديموصوف شھ
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  )٢٠١٥اگست ٣١نظرخان آقا سعيد  /٢٠١٥در بارۀ مقا]ت 

دکتورحسن شرق نيز   وری که اقای داکترکاظم درمقاله خويش بدانھا استناد جستهاز روايات فوق و منابع ديگ
در کنار عوامل خارجی، تشبث در کارھای خارج از صNحيت خود وبرخورد خشن برمی آيد که بدان اشاره کرده است،

 لیسردار ووغير عامNنه ملک خان با اراکين دولتی بشمول داودخان صدراعظم وبرادرش نعيم خان و 
» سقوط دادن« نقش محوری ومؤثر در البته کسی که. دامادشاه،عامل عمده تر برای سقوط خودش بشمار ميرود

فرمان  صدور يک همجبور بشاه را  با تکميل کردن دوسيۀ کودتای ملکخان، ، سردار ولی بود کهملک خان داشته
 مخالفت جنرال سردارولی با .ی دفاع نمايدنتوانسته از وبنابر موقف خشن وزير،داودخان ھم  کرده است که قاطع 

ملک خان، حتی پس از استفای داودخان از صدارت، در دھه دموکراسی ظاھرشاه بازھم مانع آزادی   ملک خان 
   .گرديد

 نميتوان يافت داکترسيد عبدI کاظمخNصه اگرعروج ونزول ملکخان را بخواھيم خNصه کنيم،بھتراز اين پرگراف جامع 
 سومين و مقتدر وزير يک حيث به ًدفعتا عادی مقام يک از ھمانطوريکه )ملک خان(شخصيت اين اقبال ستارۀ« :يدميگوکه 

 ھمان به افتاد، سر زبانھا اش دبدبه و نام که کرد عروج يکدم خان داؤد محمد شھيد صدارت دورۀ در کامل باصNحيت شخصيت
 صNبت عمراين. برد بسر زندان کنج در دراز سالھای و گرديد پديد نا تقدر از حبابی مثل و گرفت پيش در را افول راه سرعت
  )عروج وافول ستارۀ عبدالملکخان عبدالرحيمزی(».کرد دوام سال ٤  فقط ختم تا شروع از قدرت

آقای خان اقاسعيد، بدرستی  ميگويد که زندان جای کسی نيست که حکم رھائيش صادرشده باشد، ولی خود 
 سال ديگر در آن جا بماند ونان واتاق از ١٨ا خارج نميشوم، آنھم نه يک روز ونه دو روز، بلکبگويد من از اينج

نخير چنين چيزی امکان ندارد، مگراينکه حکمی مبنی برآزادی شخص از سوی ! سوی دولت برايش حواله شود
عبدالملک خان نقش پس معلوم ميشود که دست سردار ولی در زندانی نگھداشتن . مقامات ذيصNح موجود نباشد

ورنه چرا ھيچيک از صدراعظمان بعد از داودخان که برخی از آنھا از دوستان نزديک ملک خان . بازی ميکرده است
 موفق شد وداودخان دستور آزادی ملک ١٣٥٢بودند، جرئت نکردند وی را از زندان آزاد کنند، تا کودتای سرطان 

  .ۀ زندان را برخانۀ خود ترجيح داد و بازھم در زندان باقی ماندخان را از زندان صادرنمود، مگرملک خان گوش

 وکتاب ١٣٥٢به حوالۀ سالنامه ) ٢٠١٥/ ٨/١١ (پورتال آقای احمدوارث بارک، در دريچۀ نظرسنجی 
خاطرات سياسی  جنرال قادر نوشته است که داودخان دراولين جلسۀ کميتۀ مرکزی جمھوريت، اولين فرمان را 

 صادر کرد و اولين کارش در دھاقين مستحقک صدجريب زمين از زمين ھای شخصی خود به بمنظور  اعطای ي
  .تھداب مسجد مجنون شاه واقع در روبروی وزارت خارجه بودگذاشتن دورۀ جمھوريت، 

 اتي خصوصی من از بعضکهي تا جا «:نظرسنجی پورتال افغان جرمن مينويسدکلکين  درز، وآقای قاسم با
 در دل کهيزي چ، داوودخان شخص منافق نبودديشھ:نست،کهيخبر دارم ا)  سردار محمد داوودخان(دي شھی و عالکين

 نبود، رشوت اشي جوره نداشت، عی و دشمنیوطن صادق بود، در دوسته  بکرد،ي ترس ابراز مدوننرا بآداشت 
 وقت مورد قھر و چي ھکردي نمانتي خشي دوستان شان براکهيخور نبود، شوق شکار، ساز و سرود نداشت، تا وقت

 راه در شھادت ...«: ودرجواب حنيف رھياب ميگويد». نداشتی ثانیارګزي در تقوا و پرھشدند،ي واقع نمیغضب و
 داد، جان وار مردانه و زيست وار مردانه نبود، بزدل شخص وی بود، داؤدخان سردار آرزوھای از يکی وطن

 نداد ننگ به تن مردی که ھمت فـدای

 نداد چنگ به خود يبانگير جنگ بـروز

 تصديق کــند را آن مرد شرافت جھــان

  "نداد جنگ سNح دشمن به بداد جان که

  پايان

 


