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 توضیحاتی پیرامون نوشتۀ محترم

 نی این قلماسید عبدهللا کاظم عنو
 

 

عزیزم آقای کاظم به مالحظات و نکات نظر بنده عطف توجه نان و سپاس دارم که دوست محترم ودنیایی امت

متعدد زحمت ارائۀ توضیحات  های فرموده برای قناعت بخشیدن من علی الرغم مصروفیت جواب نویسی

ن م آنرا کمال لطف و شفقت شان دانسته جزء محسنات دانشمندی شان می شمارم. که ،مزید را متقبل شده اند

با اطمینانی در این مباحث شامل می شوم که تبادل نظر میان دو فرزند افغان بر وقایع، گزارشات و حوادث 

 در آن خصومت هرگز که انگیزۀ شخصی نداشته عضی مسائل در ب با طرز دید و برداشت های متفاوت وطن

  گند.سایه نمی اف ما قوی، صمیمانه  و حسنۀ دوستی خانوادگیدیرینه، بر مناسبات و  ه نیسترا رو کدورتی 

ن یداخل شدن در بحث با ذوات محترمی که سوابق شفاف و پر افتخار در زندگی داشته و سر بلند زیسته و د  

، هم رکابی و هم فکری با جنایت کاران و وطن فروشان همراهی ا نموده،وار در برابر وطن ایفخودرا مردانه 

 و اند نه تنها سودمنددر خدمت نبوده  نداشته و در کمیته های مرکزی و شورا های انقالبی مزدوران اجنبی

 است بلکه مایۀ مباهات محسوب می گردد. آموزنده است

 محترما!

 .سرتاپا خواندم خاص شما را به دقت و عالقمندیهر چهار بخش نوشتۀ 

در مورد عبدالملک خان   شما کامالً درست و دقیق می فرمائید که تبصره های من باالی مضمون شما

در وقت مناسب آن یعنی یک ماه قبل صورت می گرفت، متأسفانه معاذیر صحی عامل باید عبدالرحیم زی 

ره را در زمینه خینۀ بعد از عید یافتم. بازهم صحیح فرمودید که و با اعادۀ صحت هرنوع تبص هاصلی بود

ب سب رفته بود مختصر سیستانی که در آن از نوشته ای شما در این مورد خاص تذکر  اعظم آقای مضمون

ه ک «ممنون از تصحیح اشتاه امالیی»به اصل مأخذ  ناگزیر غرض توضیح بهتر نکات نظر خود  شد که

. گویند عجله کار شیطان است و ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه مراجعه نمایم بودقیقی شما حمقالۀ ت

 و بعضی مطالب در قید زمان در نمی آید. ،است
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تحقیقی، علمی و جامع بوده در آفرینش آن زحمت قابل ستایش پدیدۀ تأکید می نمایم که اثر شما یک  بار دیگر 

ن قبل از نتیجه گیری و پند گرفتن از ایآن اثر تحقیقی ت تویا مح مربوط  توصیفاین را متقبل شده اید و 

مبین قضاوت و برداشت شخص  خود و تبصره هایم باالی نتیجه است، که بطور پیدا و هویدا کایه بوده،ح

که بر آن نظر ارائه کردم و نمیدانم چرا این دو موضوع نزد شما  ،که شامل تحقیق نمی گردد شما است

 را متضاد خوانده اید.تفکیک نشده و آن 
 

ه ولی سرانجام فشار ها چه از طریق تفتین و توطئ» در بخش نتیجه و پند گرفتن از این حکایه می فرمائید که

ملک خان را از مقام براندازد که مجبور شد و چه استوار بر بعضی حقایق، داؤد خان را در موقفی قرار داد 

که نقش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و اطرافیان شاید کمتر کسی تاحال فکر کرده باشد و سپس زندانی کند. 

شان درآوردن فشار بر داؤد خان اثر جدی داشته است تا ملک خان را به نحوی از اریکٔه قدرت پائین کند و 

  .«دوگوشه نشین سازد تا دیگر کسی به سراغش نر

در این نتیجه گیری شما به وضاحت برای تبرئۀ و ثبوت بی گناهی محمد داود خان و مسیر بخشیدن قضیه 

ده اید بلکه یاد آور ش« کدام حقایق؟، نویسنده»ین توطئه استوار به بعضی حقایق جهات دیگر نه تنها  از تفتبه 

» سنجیده شده از قبیل کلمات شما در الی  پیچانیدۀپیام  خوانندۀ موشگاف و شکاک درک می کند که 

  افریند و تیر بسوی کدام هدف روان است.می چه انتباهی را برای خواننده « تحت فشار»، « مجبوریت

ید قاسم پوهنیاربه نقل قول از س»سید قاسم رشتیا استناد گردد که اگر به گفته ای سید مسعود پوهنیار از قول 

محمد داؤد خان گاهی آنقدر تابع امر شاه نبود و در همه موارد به سردار »: رشتیا در آن باره می نویسد که

تنهائی تصمیم میگرفت، البته بصورت عمومی سردار موصوف در اوامر خودسر بود، اما بگمان اینجانب 

در مسائلی که بین اوشان وجه مشترک میداشت، باهم متفق الرأی می شدند، یکی از آن وجوه همین  [رشتیا]

  «.موضوع ملک خان بود

 لک خاندوست و همکارش یعنی عبدالمدر مورد عزیز ترین، قریب ترین و معتمد ترین   داود خان پس چرا

ن با همه جنگید و از او حمایت کرد رها ؟ چنانچه سردار موصوف بخاطر ملک خااز امر پادشاه متابعت کند

د داو ائلخص با شناخت ازنمودن  میدان به این سادگی بخاطر دوست به منزلت عبدالملک عبدالرحیم زی 

ور فرمان شاهی گرچه صد ،و اگر پای منافع خانوادگی در میان بود ،دور از واقعیت به نظر می رسدخان 

 د،چنین شده باشاگربا آنهم احیاناً  ،نمی گنجدتصور  دره الرحیم زی خالف تعامل بوددبرای عزل و حبس عب

اطالع نداده باشد.  به شاه از کجا که محمد داود خان با اطمینان کامل از ارادۀ عبدالملک خان برای کودتا

 رخ سکه می نگرد.گردد  و مربوط محقق است که به کدام گاهی شکاکیت ها وسیلۀ  رسیدن به حقیقت می 
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تکراراً ارائه محترم کاظم صاحب نکات نظر خود را بر مآخذات که در جوابیۀ  پیر و استاد و حاال به اجازۀ 

 توضیح می دارم: گردیده

سید »ویدی گاگر تعمقی در نقل قول آقای سید مسعود پوهنیار از دیدارش با عزیز نعیم صورت گیرد که م  - 1

سردار محمد نعیم خان و داماد  راز محمد عزیز نعیم پس مهممسعود پوهنیار در این زمینه نقل قول بسیار 

به لندن رفته  [پوهنیار]م وقتیکه اینجانب 1۹۸۷درسال  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دارد و می نویسد که

را دیدم، دربین صحبت سخن از ملک خان بمیان آمد. از او پرسیدم که راجع به آن  سردار محمد عزیز نعیم

دارد که حقیقت مسئلٔه حبس او چه بود. موصوف گفت: یک روز او هم از کاکای خود سردار  اطالعچه 

محمد داؤد پرسید که زندانی شدن ملک خان چه علت داشت؟ کاکایش بجواب گفته که او نیز چیزی در آن 

 (شاه سابق) برگشت، یک روز خسرت )1۹۵۶)که ملک خان از مسافرت امریکا  نمیداند. اما همینباره 

  «)22۹ـ صفحه  2مأخذ شماره «امر شفاهی نه فرمان  نویسنده»برایم گفت که او را محبوس کنید.

 بسیار موزون به« یاللعجب» در این مورد استعمال کلمه ای آیا این جواب بسیار عجیب و خنده آور نیست،

  .نظر می آید

الف: عجیب است که عزیز نعیم یک حقوق دان، سیاست مدار و معلم فاکولتۀ حقوق و عضو خاندان شاهی 

ح ی را مطرلچنین سؤا و اگر یکی از شاگردانش در صنف خود از چنین قضیۀ مهم اظهار بی خبری می کنند

 .بش همین می بود که من و کاکایم بی اطالع بودیم و فساد زیر پای خسرم بودهمی کرد جوا

از این موضوع مهم است  (شبه گفتۀ برادر زاده اخان) داود  عجیب تر از همه بی خبری شخص محمد -ب

بربادی زندگی  یک عضو کابینه اش که مورد اعتماد او بوده و تحت حمایتش قرار داشت تمام شد و  هکه ب

و سائر نشرات خبر دست داشتن عبدالملک خان در یک توطئه علیه حکومت ز طرف حکومتش در رادیو ا

.  معلومات داد اود خان در وزارت دفاع به صاحب منصبان اردو از کشف این توطئهدو محمد  ،نشر گردید

یز نعیم اطاعت امر خسر عزاظهار بی خبری نموده و بدون هیچگونه عکس العمل از  چگونه محمد داود خان 

 بحیث یک مأخذ آن ناد بهت. وهللا بسیار عجیب است و تمسک نمودن به آن بحیث موضوع مهم و اسمی نماید

هم به ن بآعقل و منطق هیچ شخصی با اندک ترین دانش آن را پذیرفته نمی تواند.  حیرت بر انگیز است و

و نقش برازندۀ پادشاه در سرنگونی عبدالملک  ها که در صورت حقیقت داشتن این بی خبری عرض می رسانم

ه بی غرضی، بی خبری و بود ک میسر در جمهوریت بهترین فرصتی برای محمد داود خان عبدالرحیم زی

 .ثابت می ساختبا تدابیر خاص افغانستان رحیم زی و ملت لمجبوریت خود را به شخص عبدا

محمد عزیز نعیم بی اهمیت بوده حتی به خود نزد ن از این جکایه چنین پند می گیریم که یا قضیۀ ملک خا

اسرار خانوادۀ خود را به  بحیث یک سیاستمدار هزحمت یک تحقیق سرسری را هم نداده اند و یا این ک
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بوده اند  تبرئه نموده و به اصطالح موضوع ذیدخل قضیه پوهنیار فاش نساخته و پدر و کا کای خود را که 

 .کردهرا پله پوت 

حک گنجانیدن این بیان مض اندرنموده گله نیست ولی تعجب ت که این گزارش را روایسعود پوهنیار از سید م

 .و طفالنه در یک تحقیق علمی بحیث یک سند قابل تأمل است

 

 :توقف -2

می کاظم با مرور به مآخذات دیگر تذکر یافته ای جوابیۀ محترم آقای 201۵سپتمبر سال  30أریخ امروز ت

 و نشر چند صفحه از کتاب لعۀ مضمون محترم داود ملکیارانوشته را بسر برسانم، ولی مطاین خواستم 

به قلم شخص مرحوم عبدالملک خان عبدالرحیم زی در برابرم چراغ سرخ روشن نموده « ارمغان زندان»

خن سامر توقف بخشید و دیگر حرفی به گفتن و مطلبی به نوشتن نداشتم چه حقیقت آفتاب گونه روشن شد و 

روی نقل اقوال احمد و محمود، کلبی و مقصود ضیاع وقت شمرده شد و گفته ای پیش طبیب چه می روی 

 در این محل صدق نمود. ش سر گذشت بروپی

 

ین ا الکسانیکه حا» می خواهم مکثی بر این نظر محترم آقای کاظم داشته باشم که می نویسند اخیر در  -3

مسائل را از دریچٔه ارزش ها و معیار های امروزی می بینند و ا ز"حقوق بشر" و غیره صحبت میکنند، 

این معیار ها حتی در کشور های غربی و متمدن  1۹50باید این نکته را درنظر داشته باشند که در سالهای 

نستان. بار ها به این موضوع آن عصر چندان رعایت نمیگردید، چه رسد به کشورهای دیگر و خاصتاً افغا

تأکید صورت گرفته که محقق قضایای تاریخی وقتی میتواند با قضاوت سالم به بررسی مسائل بپردازد که 

نخست خودش را در اوضاع و احوال آن دوره یا عصری قرار دهد و رویداد ها را که به وقوع پیوسته اند، 

نمیتوان یک میوۀ شرین را از آغاز فصل  .در نظر گیرد با شرایط عینی و ذهنی حاکم در آنجا و در آنوقت

 «.بهار توقع داشت، زیرا گرمای تابستان است که میوه را در درخت شرین می سازد

ه کدر حلتی صدق می کند  و وقتی تحقق پذیر بوده استبه عقیدۀ این قلم این طرز دید مربوط نحوۀ تحقیق 

یک کشور خاص عدالت اجتمای، سیستم قضایی و داد خواهی  حقوق مدنی افراد،در کل شرائط  اگر محقق

ولی اگر تحقیق  ،به مقایسۀ کشور های منطقه و ممالک اروپایی  مورد ارزیابی قرار می دهد طور عموم  را

ید بررسی محقق با و مخصوصاً یک قضیۀ مشخص باشد روی عدالت اجتمای ، ستم ها و مظالم متنوعه

متمرکز بوده فارغ از این که در هندوستان و فرانسه چه ، بی عدالتی و ظلم بشر باالخص باالی جنایات علیه

همان قضیۀ مورد بحث را به تحقیق بگیرد و محقق بایستی چگونگی وقوع، عوامل و عواقب  می گذشت.

 رو. اگر در تحقیق امرا بهانه قرار دهدنموده شرائط و احوال دیگران  نباید پای خودرا به موزۀ زمانه داخل
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گذشته  د، ظلم و استبدااین استدالل را بپذیریم پس جمیع جنایات  بوط جنایات علیه آدمیت است رکه م تأریخی

تبرئه کرده ایم و بگوئیم که انگلیس ها بر وطن ما  را مرتکبین این جنایات و ستم پیشگانتوجیه نموده  را

چنین می کردند. این تحقیق هم در همان زمان تجاوز کردند چون روس ها، فرانسوی ها و هسپانویلی ها 

 .بینانۀ مسائل تأریخی را نمی سازدواقع 

 

 پایان
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