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

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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  توضیح:
الزم ندید اما نظر به تقاضای نشر آنرا ورتال پ ،رم جناب استاد کاظم رسیده بودمحتبعد از جواب سه روز  مضمون کنونی چون 

ب داکتر صاحب اینک مضمون جنامی ود جواب اولی و اعاتمر  نویسندۀ محترم  اینک مضمون ایشان را نشر کردیم و بخاطر
 افغان جرمن آنالین . نمائیمدوباره نشر می   این نوشته  تحریر شده بود ،ب اکاظم را نیز که بجو

 

 ۱۳/۵۰/۷۵۳۲                                                                                              داود ملکیار

تبصرۀ مختصر بر نوشتۀ اخیر محترم عبدهللا کاظم، به ارتباط رویداد 

 های هفت ثور

رم افغان جرمن آنالین، با تعجب این در قسمت هفتم "رویداد های چهارم الی هشتم ثور" نوشتۀ آقای کاظم، منتشرۀ سایت محت
تیؤری آقای کاظم را می خوانیم که : )اگر حکومت داؤد خان در همان ساعات اول کودتا، رهبران خلق و پرچم را از بین میبرد 
و اجساد آنان را به نمایش می گذاشتند، از یک طرف ضربۀ محکمی بر گسترش فعالیت های نظامی کودتاچیان وارد میکرد و 

 طرف دیگر موجب تقویت قوای مدافع جمهوری میگردید(.   از
با خواندن این تیؤری آقای کاظم با خود فکر کردم که اگر این پیشنهاد در آن حاالت بحرانی و سراسیمگی از طرف قدیر 

طرح رانی منورستانی مطرح شده است قابل درک است، و یا اگر توسط دوست حزبی قدیر نورستانی )آقای کاظم( در آن روز بح
می شد، نیز قابل درک بود، ولی اگر این پیشنهاد بی باکانه را چهل سال بعد، در حال سالمت و عافیت در امریکا مطرح میکند 

 واقعاً تعجب آور است، زیرا:
حرایی اول: در قانون اساسی دوران جمهوریت داؤد خان که خود آقای کاظم از فعالین آندوره بودند، کدام فقرۀ بنام محکمۀ ص

 وجود نداشت. 
دوم: در اصولنامه های نظامی باید تثبیت شده می بود که محکمۀ صحرایی در هنگام جنگ و محاربه،  تحت کدام شرایط قابل 

 اجرا بوده می تواند.
سوم: در آن محکمۀ صحرایی فرضی نیز ضرورت به شواهد و اثبات جرم در نظر گرفته می شود، البته با معیار های بسیار 

 ئین تر از شرایط نورمال، و جرم به متهم ابالغ می گردد و به او حق دفاع مختصر و عاجل داده می شود.پا
چهارم: در شرایطی که کودتا به شدت جریان داشت و افراد پولیس و اردو برای نجات جان شان تالش میکردند، چگونه آقای 

ارنوال برای ابالغ جرم، رهبران خلق و پرچم برای دفاع څکاظم تصور میتوانند که محکمۀ صحرایی دایر می شد و در آن 
 مختصر و قاضی برای صدور حکم فوری،  فرصت و صالحیتی میتوانستند داشته باشند؟  

پنجم: در حالیکه کودتا توسط نظامیان در جریان بود، آیا آقای کاظم به کدام شواهد و به چه دلیل، اشخاص ملکی و غیر نظامی، 
تیرباران میتوانستند؟ چون ممکن است یکی یا دو نفر آنان در امور نظامی ارتباط مستقیم داشته بوده باشد و بقیه  آنهم زندانی را

 از کودتا اطالعی نداشته بوده باشند.
ششم: اگر منظور آقای کاظم اعدام فوری و بدون سوال و جواب باشد، در آنصورت نباید نام "محکمه" را بر آن بگذارند، بلکه 
مانند تصمیم قدیر نورستانی، آنرا ناشی از بی چارگی تلقی نمایند که انسان در همچو حاالت برای بقای حیات خود به هر وسیلۀ 
ممکن متوصل می شود. اینکه آقای کاظم چنین پیشنهاد دور از تدبیر و انصاف را در حالت عافیت، در قرن بیست ویکم، آنهم 

 د، به نظرم واقعاً عجیب است و از یک محقق چنین انتظار برده نمی شود.در یک کشور مثل امریکا مطرح نمای
همه میدانیم که نفرت و انزجار مردم در مقابل خلقی ها و پرچمی ها، بعد از هفت ثور، یعنی در دورۀ اقتدار کمونیست ها و پس 

ه گذشتۀ قبل از اقتدار کمونیست ها برود و از مظالم و کشتار ها بوجود آمد، پس چگونه آقای کاظم میتواند با ذهنیت امروزی ب
حکم به قتل فوری عدۀ بدهد که هنوز جرم و جنایت آنان تثبیت نشده بود، قتل و اعدام هم نه توسط یک گروه شورشی، بلکه 

 هتوسط یک دولت مستقر و مدعی قانونمندی؟  آیا آقای کاظم این طرح شانرا برای جلوگیری از کودتای سرطان هم قابل توجی
سرطان، محمد داؤد خان و محمد نعیم خان، به امر سردار ولی تیرباران می شدند و اجساد  22می دانند که در ساعات اول شب 

شان به نمایش گذاشته میشد تا سبب پراگندکی در صفوف کودتاچیان سرطانی میگردید؟؟ و آیا این فتوای بی باکانۀ آقای کاظم 
فرقی با سربریدن های فوری و به نمایش گذاشتن های اجساد مقتولین، توسط گروه های برای قتل رهبران خلق و پرچم، چه 

 طالبی و داعشی می توانست داشته باشد؟؟؟
درین جا برای مقایسۀ بین قضاوت اشخاص، با توجه به نقل قول از آقای داکتر نوین،  قابل یاد آوری میدانم که مخالفت داؤد خان 

م، حتی در آن شرایط دشوار و بحرانی، ده ها مرتبه عاقالنه تر و عامالنه تر از تصمیم قدیر با اعدام رهبران خلق و پرچ
 نورستانی و فتوای فعلی آقای کاظم بوده است، که داؤد خان با عصبانیت آنرا "عجوالنه و غیر مسؤالنه" خوانده است. 
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که: در صورت اعدام رهبران خلق و پرچم و ناکامی در اخیر این تبصرۀ مختصر، این حدس و گمان را قابل یاد آوری میدانم 
کودتای هفت ثور، افغانستان دیگر روی آرامش را نمی دید و آب خوش از گلوی حکومت داؤد خان پائین نمی رفت، زیرا تمام 

ر ت، دکشته شده گان به "قهرمانان ملی" تبدیل میگشت و بقیه هزاران عضو آن احزاب،  به کمک دیگر گروه های مخالف دول
مقابل رژیمی که چندان محبوبیتی نداشت و از پشتیبانی ملی برخوردار نبود، قد علم میکردند، و در نتیجه، عواقب بدی را برای 

 کشور ما در پی میداشت که احتماالً بهتر از وضع کنونی نمی بود.
ک فکر افسوس ها و کاشکی ها می افتیم، یلذا به فکر قاصر اینجانب، بهتر آنست که عوض فتوا های "غیر مسؤالنه"،  وقتی به 

قدم به عقب برویم و اشتباه اساسی یعنی کودتای اول را، نقطۀ آغاز این بدبختی و مصائب بدانیم و بگوئیم که اگر کمونیست ها 
م بعدی با اشتراک در کودتای سرطان، در دولت و اردو نفوذ نمی کردند، جرآت و تجربه نمی اندوختند و زمینه را برای اقدا

شان آماده نمی کردند، یقیناً نمی توانستند کودتای ثور را به ثمر برسانند و سبب بربادی افغانستان شوند.   با عرض حرمت.  
 داؤد ملکیار   
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