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 !آنالین جرمن افغان محترم نویسندۀ دو مضامین بر مکثی

 
مضامینی که در میدیای افغانی و خصوصاً در پورتال افغان جرمن آنالین به نشر میرسد، البته مورد توجه و 

دو مضمونی که درین اواخر مورد توجه و  ارزیابی هموطنان قرار میگیرد، از آنجمله  در مورد محتویات
 دلچسپی ام قرار گرفته است، عرایضی را خدمت خوانندگان محترم تقدیم مینمایم:

انتقاد از عملکرد دولت مردان، رکن اساسی دموکراسی »مضمون آقای محمد اعظم سیستانی تحت عنوان  -اول
، که سخنی چند در مورد محتویات آن بیان  توجه مرا جلب نموده ، منتشرۀ این پورتال بدالیل آتی«است!

 میدارم: 
جای مسرت است که آقای سیستانی متوجه اهمیت آزادی بیان بحیث رکن اساسی دموکراسی گردیده وآزادی  -۱

بیان را بحیث جوهر مطبوعات در یک نظام مردم ساالر بحیث عامل اصالحات متنوعه و ترقی و پیشرفت 
چه در فقدان آزادی بیان، جامعه  شناخته و برای دولت مردان، آنرا رهنمون توجه به کمی ها دانسته اند، چنان

 دموکراسی را بی معنی خوانده اند.
در پهلوی نقد و انتقاد، خود پای قضاوت را به میان می آورد و سؤال می آفریند که  که کی و « بجا»ذکر کلمۀ 

به کدام صالحیت باالی بجا بودن و بی جا بودن نقد، انتقاد ویا نظر، حکمیت می نماید و معیار قضاوت چه 
 شد؟ نشود که سلیقه های شخصی بر این اصل مهم سایه بر افگند.میبا

مسرت در مالحظۀ این توضیحات و تعریفات به خاطری است که تبادل نظریات گذشتۀ نه چندان دور در این 
پورتال و نحوۀ برخورد آقای سیستانی با مخالفین عقیده و نظر شان این باور مندی را تائید نمی کند و قضاوت 

هموطنان این نوع عکس العمل ها را از شخصیتی به موقف آقای سیستانی توقع نداشته و آن را در  صادقانۀ
 تضاد با اعتقاد شان به موازین پذیرفته شدۀ دموکراسی و حرمت گذاشتن به آزادی بیان می دانند.

گواهی تأریخ واضح است که در نظام های استبدادی و دکتاتوری، آزادی بیان هرگز جای پایی نداشته و ب 
هزاران بیگناه به جرم بیان عریان و آزاد یا سر به نیست و یا مورد شکنجه و تعذیب و زندانی شدن قرار گرفته 

 اند که  محترم سیستانی از همه بهتر به آن وقوف دارند.
از همه اگر کسی دانش و فهم موضوعی را دارد و برای تدریس و تنویر دیگران می نویسد و بیان میدارد، مقدم 

 خود باید به آن اصول معتقد بوده آنرا در عمل برای دیگران صادقانه تمثیل نماید. 
دربارۀ فروش جایداد غیر منقول پادشاه و خانواده اش باید توضیح نمود که دولت جمهوری اسالمی  -۲

رد که پادشاه و افغانستان قانونی مبنی بر منع فروش جایداد متعلق به اتباع افغان متوطن در خارج وضع نک
وارثین او منحیث تابعین از این امر مستثنی شده نمی توانستند. با صعود قیم زمین و خانه، سیلی از هموطنان 
راهی وطن شده باغ باال و آسیاب پائین، سرا و خانه و حتی سه چهار بسوه زمین در هر گوشه و کنار وطن را 

ظاهر شاه هم بحیث یک تبعۀ افغان ملکیت هایی داشت که سودا نموده به خارج باز گشتند. اعلیحضرت محمد 
آن را از طریق نا مشروع بدست نیاورده بود و فروش ملکیت شخصی اش مطابق اسناد، جنایت، جرم و گناه 
نباید دانسته شود. موضوع ادعای وارثین اعلیحضرت امان هللا خان هم یک موضوع حقوقی طرفین دعوی بوده 

 اهند نمود.محاکم بر آن فیصله خو
اعلیحضرت امان هللا خان هم دست خالی از این وطن بیرون نشد و ورثۀ محمد داود خان و محمد نعیم خان نیز 

 جایداد خود را به هر قیمتی که بود سودا نمودند و مصدر احداث مؤسسات خیریه نگردیدند.
است، ولی در حقیقت کی ها و اندر باب یتیم و بیوه زن، احساس و درد محترم سیستانی در خور ستایش  -۳

کدام نظام صد ها هزار زن را بیوه و ملیون ها طفل را یتیم و بی سرپرست ساخت تا سر این ملت را به پای 
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بادار شان خم کنند! تبارز احساس ترحم و دلسوزی آقای سیستانی در آن عصر وحشت و دهشت، با مالحظۀ 
 موقف رسمی شان شاید مفید تر می بود.

انستان با بلیون ها دالر کمک های خارجی نتوانست برای دونیم ملیون بیوه و یتیم جنگ های افغانستان دولت افغ
داشت سن و سال و موقف خاص او در آن شرائط،  نظرخیری برساند، توقع چنین تشبثاتی از شاه سابق با در

 منطقی بنظر نمی رسد.
 

نگاهی به عروج و افول ستارۀ اقبال عبدالملک »تحت نکاتی چند از مضمون محترم سید عبدهللا کاظم   -دوم 
 که به مضمون مورد بحث آقای سیستانی هم ارتباط میگیرد:  «عبدالرحیم زی

در مورد مرحوم عبد الملک عبدالرحیم زی و مظالم آشکارایی که در حق او صورت گرفت، البته مثل اکثر 
همه جانبۀ محترم سید عبدهللا کاظم که واقعاً یک اثر  مردم شهر کابل چیز های زیادی میدانستم، تحقیق علمی و

جامع و مکتبی بوده بر معلومات من افزود، اما باید خاطر نشان ساخت که در چکیده های هموطنان ملکی و 
عبد الملک خان « اوفول»عسکری که بحیث منبع و مؤخذ در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند هیچ یک 

ی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بیان ننموده و مرتبط ندانسته اند، بلکه همه در تحلیل های را در تصمیم گیر
خود نقش دو برادر را به وضاحت آشکار نموده اند. البته که داود خان نردبان ارتقاء و شهرت را پیش پای عبد 

وی را فراهم « عروج»الملک خان گذاشت و چون سد سکندر در برابر مخالفین او قرار گرفت و زمینۀ 
وی انجامید و خالف کلیه « افول»گردانیده ولی بگونۀ اسرار آمیزی او را معزول و محبوس گردانید که به 

حقوق مدنی مردم افغانستان، قضیه در ابهام نگهداشته شده برعکس وعده ایکه داود خان در وزارت دفاع و 
ات اتهام به خیانت او را ارائه نکرده و محاکمه ای مردم ارائه نمود، هرگز معلوماتی مبنی به ارتکاب جرم و اثب

 در زمینه صورت نگرفت.
در دهۀ دموکراسی با تعیین داکتر محمد یوسف بحیث صدر اعظم، با آزاد ساختن محبوسین سیاسی که در طول 
ده سال صدارت محمد داود در محبس نگهداشته شده بودند، رهایی عبدالملک خان عبدالرحیم زی هم به او 

بالغ شد ولی وی رهایی را نپذیرفته و علناً خواهان محاکمۀ خود و شخص داود خان برای ثبوت جرمش و ا
 اعادۀ حیثیت از دست دادۀ خویش گردید.

این که جناب سید عبدهللا کاظم درنتیجه گیری، تحقیقات علمی خود را بحیث دستاویز تبرئۀ داود خان بکار برده 
قوی، مستند و مقنع، انگشت مالمتی را بسوی پادشاه دراز نموده اند طرز دید اند و بدون ارائۀ  کدام دلیل 

شخصی شان بوده و مبین ارادت محکم شان به شخص رهبر کودتای سرطان است که البته حق مسلم شان 
 پنداشته می شود.

چون محترم کاظم در بخش نتیجه گیری داستان غم انگیز ظلم صریح در حق عبدالملک خان، هموطنان را هم 
حق نظر و برداشت داده اند، با اغتنام از این فرصت و با مرور تحقیقات علمی در چهار بخش و نحوۀ 

 توضیح نمایم:اسرار آمیز مرحوم عبد الملک خان عبد الرحیم زی می خواهم  نکات آتی را« اوفول»
 بعد خارجی: -الف 

دولت  متکی بر تحلیل محترم سید عبدهللا کاظم، در حلقات سیاسی امریکا کسانی بودند که طرفدار نقش فعال آن
در امور افغانستان بوده و میخواستند با رقابت به شوروی توازن قواء را بر قرار ساخته و از لغزیدن بیشتر 

گیری بعمل آورده و از وزیری با شهرت و محبوبیت خاصش برای دیدار وجلوطن ما در حیطۀ نفود شوروی، 
از امریکا دعوت نموده از وی استقبال شایان بعمل آوردند. چون شوروی برای استقبال دولتمردان افغانستان 
ا پیش پای شان همیشه قالین سرخ پهن می کرد امریکایی ها هم طیارۀ حامل عبدالملک خان عبدالرحیم زی را ب

 دو بال طیارۀ جت عسکری بدرقه نمودند.
باید افزود که در این دیدار امریکا سر خریطۀ کمک ها را به افغانستان، سخاوتمندانه باز نموده موجب عقد 
قرار داد های مهم شد. البته که این تحول را شوروی برای موقف فعلی و طرح های سنجیده شدۀ آینده اش در 

یا بصورت علنی ویا طور سری باالی دو برادر دسیسۀ  KGBرگ پنداشته افغانستان تهدید و خطر بز
عبدالملک خان را طرح و توسط شخص داود خان مرعی االجرا قرار داد )حسن شرق فردای « اوفول»

نقل از مؤخذ تحقیقات س.ع. » گرفتاری ملک خان در پغمان خوشحال و خندان با سفیر شوروی قدم می زد،
 «(.کاظم
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شباهت به  ترس و واهمۀ شوروی از اقدامات صدراعظم جوان، مدبر و با فراست افغانستان  دسیه این این طرح
شهید محمد موسی شفیق دارد که منجر به سرعت کودتای سرطان داود خان و سقوط سلطنت چهل ساله گردید. 

 قرار داشت. KGBیقین در عقب تصمیم و ارادۀ محمد داود خان دست ناپاک و پنهان 
 د داخلی:بع -ب 

عبد الملک خان نزد پادشاه محبوبیت و اعتبار خاص کسب نموده که حتی ادارۀ امور شخصی اش را به 
عبدالملک خان عبدالرحیم زی واگذار شد و این نزدیکی  که از حد زیاد بود، احتماالً محبوبیت و اعتبار 

باعث تشویش دو برادر مقتدر گردید که مبادا شاه او را بحیث  قرابت او با پادشاه عبدالملک خان عبدالرحیم زی
 صدراعظم آیندۀ افغانستان برگزیند.

در نتیجه در محکوم ساختن عبدالملک عبد الرحیم زی در هردو حالت فوق بدون هیچ نوع شک و تردید     
 اهر شاه.شخص محمد داود خان و برادرش محمد نعیم خان مسؤل بوده است، نه اعلیحضرت محمد ظ

 منحیث نتیجۀ نهایی چنین مباحثه ای، به دالئل ذیل توجه فرمایید: 
از قول محمد حسن شرق، مهرۀ  سنجیتوضیحات محترم خان آقا سعید در صفحۀ دریچه های نظر  -یک 

برجستۀ فعالیت های محمد داود خان در عصر صدارت و جمهوریت، که تحریر داشته که شرق در منزل 
در دفتر کوچکی روزانه اجرای وظیفه می نمود. به روایت محترم خان آقا سعید از قول شخصی داود خان 

حسن شرق، روزی سردار محمد داود خان اصل فرمان اعلیحضرت را مبنی برعزل و حبس عبدالملک 
عبدالرحیم زی که آنرا در دفتر شخصی خود نگهداشته بود، در پاکت سربازی گذاشته و به حسن شرق دستور 

 د که آنرا فوتو کاپی نموده و کاپی را همچنان در پاکت سرباز به محمد رحیم مصاحب پادشاه بسپارد. میده
از منطق و باور بدور است که داود خان به اساس پروتوکول رسمی اداری بخواهد که یک سند رسمی  -دو

و نگهداری میگردید، در حفظ  ه در صدارت بحیث سند مهم رسمیدولتی افغانستان را که باید در آرشیف متعلق
یک اطاق حرم سرای و منزل شخصی نگهدارد، مگر اینکه موقف خود ارادیت وی  البته چنین چیزی را حکم  

 مینمود.
از جانب دیگر چرا مکتوب به دارالتحریر شاهی ارسال نگردید که تعامل ایجاب میکرد و در عوض بدست 

 محمد رحیم خان با پاکت سر باز سپرده شد؟
برای روشن شدن منظور وهدف محمد داود خان از ارسال چنین یک فرمانی، توقع میرفت که ضمیمۀ  -سه 

بوده تفاهمی توضیحی ای در مورد محتویات آن موجود می بود، مگر اینکه پادشاه قبالً از موضوع مستحضر 
 .در بین می بود که روشن نیست

اجبار اوامر حبس و شکنِجۀ بهترین  تحت فشار و اگر داود خان منحیث شخص دوم در عصر سلطنت، -چهار
 ۲۶دوست و معتمد خود، عبدالملک عبدالرحیم زی را داشت، پس زمانیکه خودش بعد از مؤفقیت کودتای

سرطان منحیث یگانه تصمیم گیرندۀ بدون چون و چرا بمیدان آمد، چرا اشخاصی مانند حسن شرق یا عبداالهلل 
عتماد به محبس نفرستاد؟ اگر طوریکه فقط درین اواخر توسط محترم سید را برای رهایی آن همکار طرف ا

اگر عبدهللا کاظم ادعا گردیده است، آیا از قول کدام شاهد و یا سندی میشود این موضوع مهم اثبات گردد؟ 
در عبدالرحیم زی به دستور و ارادۀ پادشاه صورت گرفته و محمد داود خان در آن نقشی نداشت « اوفول»

جا داشت که ملک خان با قدر و عزت از محبس به یک محکمۀ  برای ثبوت آن  جمهوریت داود خان عصر
اختصاصی سوق داده شده و ذریعۀ خبر و اعالن رسمی رادیو برای نامبرده زمینۀ اعادۀ حیثیت را رهبر کودتا 

 فراهم مینمود.
 

در قید حیات بوده در خان قابل تذکر می دانم که محترم عبدالرازق عبدالرحیم زی پسر مرحوم عبدالملک 
زندگی می نماید بحیث مؤثق ترین شاهد عینی در مورد برخورد جمهوریت با پدرش روشنی کلیفورنیای جنوبی 

  بیدازد.
 

 هموطنان عزیز پیشکش گردید. این بود نظریات و توضیحات اینجانب در موارد فوق الذکر که خدمت
 پایان
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