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 ۲۰۱۵سپتمبر،  ۲۸        ماللی موسی نظام
 

 عزیز افغانستان دورۀ سه تاریخ از هایی گوشه بر مکثی
 است بیهوده تالش وطن، معاصر تاریخ حقایق تحریف

 

 مقدمه:

 هک دشومی محسوب انسانهایی مشروع حق که بیان و فکر های آزادی منفی و مثبت های جنبه داشت نظر در با
 دودح قانونیت پرتو در و شده نگهداری و حمایه گرانبهایی، ودیعۀ چنین از شان های سرزمین در قانونی لحاظ از
 در مه حق این مجاز غیر استفادۀ البته. گردد می کنترول و مراقبت تابعین، وجایب و حقوق منحیث آن ثغور و

 داللاست با که نمود تصریح باید. میگردد موجب را هایی استفاده سوء که میرسد مشاهده به کثرت به اجتماعات
 با د،مینمای احتواء آنرا غیر و مادی منافع که آن وامثال گروهی سیاسی، انحرافات که میگردیم متوجه دقیقا   باال،

 تخریب هب منجر حقایق، ابراز در مسئولیتی بی نهایت با مطبوعاتی، و انترنتی تکنالوژی آور سرسام پیشرفت
. دمیگرد شان مملکتی و تاریخی ملی، مسائل مورد در آنان علمیت و دانش راه در افراد سالم تفکر طرز و اذهان

 .ادعاست این بارز نمونۀ ما، وطن تاریخی حقایق مورد در نظار شورای معکوس اشتهارات
 اتصفح مندرجۀ مواد از ناسالم های برداشت و عقاید ساختن مغشوش و تاریخ تحریف ارزش بی متاع متأسفانه

 مسائل در را ای منفی جریان چنین مطبوعات، آزادی کمک به طلب، شهرت قسما   فرسایان قلم بازار در هم آن،
  .میگردد باعث عزیز افغانستان اخیر دهۀ ۶ آشکارای
 مملکت معاصر تاریخ عصر سه مورد در داری دامنه مباحثات ماه چند درین که دارند آگاهی محترم خوانندگان

 در شوروی نفوذ تدریجی پخش و آغاز و «داود محمد سردار» صدارت دورۀ پهلوی در که است جریان در
 عقاید داشتن که طور همان. مینماید احتواء هم را جمهوریت و دیموکراسی دهۀ ساز سرنوشت دورۀ دو کشور،
 خوانندگان هم همانطور باشد، می ایشان مشروع حق متذکره ادوار مورد در هموطنان گوناگون نظریات و مختلفه

 دید مچش به مطابق و معتبر عینی شهود نظریات به اتکاء استناد، بر باال، های زمینه در را استداللی و نظر هر
 .دارند توقع و نیاز که البته هم، خودشان های

 یها رویداد بر استدالل و اندازی روشنی حقیقت در که را مباحثات جریان اکثرا   که میگردد مشاهده متأسفانه
 ایپ نو رژیم یک آمدن بوجود و العنانی مطلق و استبداد موجودیت باالی جدا   و میباشد آن قبول یا رد و تاریخی

 بر ار «خان داود و شاه ظاهر از طرفداری» فریب عوام اسم و کشیده ابتذال به سوء تبلیغات باشد، دیموکراسی
 جرمن فغانا ویبسات مسئول مدیر «کبیر قیس محترم» با سکیپ سیستم با ارتباط یک در حتی. اند نموده نصب آن

 اکاک پسر دو جنجال  موضوع در و نیستم وارد تاریخی مسائل به من:" فرمودند چنین ایشان قبل چندی آنالین،
 دو زمینۀ در که وعریضی طویل مضامین و مقاالت اینهمه مگر ماه چند این در چه؟ یعنی". نمیگیرم سهم «؟»

 نانهموط خیر، است؟ بوده «زاده عمو دو جنگ» باالی دقیقا   گردید، منتشر پورتال درین مملکت در سیاسی روش
 دوره مورد در همه ها، میگویم من و ها سازی تاریخ هم گاهی و استناد ها، قول نقل همه این شما، شهادت به

 یا و در  که است، بوده دیموکراسی و استبداد مقایسۀ و توضیح و تشریح و مقایسه و عزیز افغانستان خاص های
 .میباشد برخوردار بسزایی اهمیت از آن، بیطرفانۀ و استناد با قبول
 رد و حقایق افشای بیشتر هرچه های زمینه نقیض، و ضد نظریات با حتی که است درین مباحثاتی چنین حسن
 از متیقس هر از جامع و آگاهانه استدالل و استناد با که میگرداند میسر تدریج به نمیشناسد، تاریخ اوراق را آنچه

 لمستد مکلفیت. میگردد فراهم مملکت فردای و امروز نسل صادقانۀ آموزش برای ورقی وطن، تاریخ صفحات
 شتراکا شهامت که است ای نویسنده هر وجدانی وجیبۀ استناد، و بیطرفی نظرداشت در با حقایق افشاء و نویسی

 ار تاریخ از شخصیتی نمیتواند زمینه درین مؤرخ و محقق. باشد میداشته عهده بر مقدسی وظیفۀ چنین در را
 صفر ضرب نموده ارزیابی را وی کردار و اعمال دیگر روزی و بیاورد دلیل و نماید معرفی قهرمان یکروز
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 ذهنی بالتکلیفی یک در را آنها مینماید، صفر ضرب هم را خوانندگان اعتماد اینکه عالوۀ بر روشی چنین. بکند
 هک نویسانی تاریخ و محققین ظاهر به بعضی چرخش است چنین. میدهد قرار هم نویسنده قضاوت و پزیرش از

 مداحی به و نموده پامال مسائل، در جدید های آگاهی یا و کشف بدون هم را ها خود قبل سال چند استناد و استدالل
 .آورند می روی ابتکاری های نویسی رویداد و

 :مضمون متن
 داود محمد» صدارت عصر همانا بحث، مورد اول دورۀ که استبداد و دیموکراسی های ارزش بر مباحثات در
 و ترین نزدیک از یکی حکومتی عریان کامال   توطئۀ یک نتیجۀ در که باشد می معلوم همگان بر است، «خان
 و کارپشت لیاقت، پهلوی در خود که «زی عبدالرحیم عبدالملک» یعنی مذکور، سردار  به شخصیت ترین معتمد
 خود رویۀ دارای حدی تا داشته، دست های پروژه پیشرفت و اقتصادی توانایی قسمت در مثبت های فعالیت
 تفعالی جریان در عینی شهود اکثر عصر همان در. میگردد مغضوب ای توطئه با بود، مستقل افکار و ارادیت

 آوازۀ ازینکه بعد. اییم بوده وی از «خان داود سردار» حمایت البته و نامبرده ترقی های پله موجودیت و ها
 پیچید، اجتماع در وزرا مجلس در «زی عبدالرحیم» با «خان نعیم محمد» شدید برخورد جریان از سرچوک

 ودب دیده تدارک موصوف برای امریکا دولت که ای شاهانه مسافرت از بازگشتش در وی که بود نگذشته چندی
 یاقتصاد و کابل عصری پوهنتون ساختمان پروزۀ منجمله معارف فرهنگی، های کمک سیل که گردید سبب و
 .گردید زنجیر و غل و زندان راهی ناگهانی توقیف با بزودی گردد، سرازیر افغانستان به
 نجۀشک و حبس ها دهه قضیۀ انترنتی، میدیای ذریعۀ تاریخی مسائل مورد در ها افشاگری تناسب به اینکه با
 افشاء یا و محکمه بدون را عمر گرانبهای های سال نمودن سپری و فراموشی چال سیاه در «خان عبدالملک»

 مطرح چندان وشکنجه، ذلت به خواهان، مشروطه حتی و ملیگرایان و روشنفکران از دیگری جمع با حقیقت،
 ار مختلفه حکومات اولیای و عینی شهود و اردو جنراالن از جمعی خاطرات اگر گریخته و جسته ولی نگردید،
 استبدادی قدرت عصر در که درین البته. آمد خواهد بدست آن مجموع از حقایقی دهیم، قرار ارزیابی مورد

 ،خویش محولۀ امور پیشرفت برای کمک شایق و پرکار دیده، تعلیم افغان این «خان داود محمد» عظمی صدارت
 .باشد نمی موجود شکی هیچ گردید، ای مردانه ناجوان افتراء و تهمت قربانی
 ردارس» باورمندی در سلیم عقل با افغانی هیچ ایکه دسیسه همان ارتباط به چندی های قول نقل سراغ به میرویم
 :نمیدهد راه بخود را شکی امر، ابتداء همان از پوشالی دسیسۀ آن بودن اساس بی از «خان داود

  :۲۶صفحۀ -سراج کبیر نذیر محمد محترم جنرال دگر خاطرات کتاب از اول استدالل
 رتصدا وظیفۀ برعالوۀ ،«خان عارف محمد» جنرال برطرفی از بعد «خان داود محمد» که گذاشت نباید" ناگفته 
 مدهآ دفاع بوزارت یکشنبه های بروز یکبار هفته هر در و مینمود اداره شخصا   نیز را دفاع وزارت پست عظمی،

 .نمود می صرف طعام یکجا ملی، دفاع وزارت دوائر رؤسای و اردو جنراالن با و
 دهش ریزی طرح همکارانش و مالیه وزیر «زی عبدالرحیم خان عبدالملک» توسط که اقتصادی اول پنجسالۀ پالن
 هدید پالن ارقام و اعداد در هایی نارسایی آن تطبیق اثنای در. شد گذارده تطبیق معرض به ۱۹۵۶ سال در بود،
 مشاجرۀ وزرا، مجلس در پالن دوبارۀ غور اثنای در. نماید دوباره غور پالن متن در تا شد مجبور حکومت که شد

 هب منتج که گرفت در مالیه، وزیر «خان عبدالملک» و صدارت دوم معاون «خان نعیم سردارمحمد» بین لفظی
 .شد الذکر اخیر حبس و برطرفی

 و شدند زندان روانۀ نیز وی همکار جوانان از دیگری عدۀ برادرانش، و «خان عبدالملک» افتیدن زندان به با
 معتمد و ترین نزدیک از آنروز تا که «خان عبدالملک» قصور بارۀ در «خان داود». ماندند باقی قید در ها سال
 با الملک عبد:" داشت بیان دفاع وزارت طعام میز باالی بازهم یکشنبه روز در بود، او نزد در همکار ترین

 زا خوشبختانه شد، گرفته آن جلو که سازد برپا کشور در ایرا هنگامه خواست می اجنبی مملکت یک همکاری
 که نادیاس به نظر را خیانت این تحقیقات نتیجۀ بزودی. بود نشده همنوا او با کسی اردو افراد و منصبان صاحب

 سرنگون تباهی غرقاب در را مملکت تا بود تکوین شرف در ای توطئه چه که شنید خواهید است، دست در
 ."سازد
 دائر ای محکمه نه و گرفت صورت تحقیقاتی نه ماند، باقی زندان به سال ۲۱ «خان عبدالملک» و گذشت ها سال

 او. سازد ثابت را «زی الرحیم عبد خان عبدالملک» خیانت که شد کشیده میدان به اسنادی هم نه و گردید
 ند".رفت فراموشی به و شدند ای دسیسه یک قربانی معصومانه وهمکارانش
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 :آنالین جرمن افغان دریچۀ - سعید آقا خان محترم نوشتۀ از دوم استدالل
 ندا رفته «عباسی عارف» آقای ارزشمند و عالی مضمون نقد به مسلم، حق داشتن با که «سعید آقا خان» محترم
 در میگذارند، باوری نا و انتقاد انگشت سخت «کاظم عبدهللا سید» آقای مقالۀ از سطوری باالی حقیقت در ولی

 یکنزد اقوام از یکی زبان از بنده قراریکه شما تصور خالف:  محترما: "میکنند بیان چنین ها تبصره دریچۀ
 شانای ام شنیده کشور پیشین مداران سیاست از یکی و مالیه اسبق وزیر زی عبدالرحیم خان عبدالملک مرحوم
 آن در که شفیق موسی محمد و مخصوص قلم مدیر شرق حسن محمد دوکتور محترم با نزدیک بسیار روابط
 . داشتند بودند صدارت قوانین مدیر هنگام
 ورویش سفیر با کنان خوشی پغمان در خان ملک دادن قرار حبس به از بعد شرق دوکتور فرمایید می شما که این

 کماتی دیپلو مسایل راکه هایی آن از ای عده و بنده شما چون شخصی قلم به هم آن نوشته چنین ؟ زدند می چکر
 اجازه چنین خود سفیر به ، جهان های کشور همه و شوروی دولت بخاطریکه ، نماید می گیچه سر دانند می را
 پروتوکول خالف ، خود توجه طرف شخص با باشند خواسته که تفریح محالت و جاه درهر که دهد نمی را

. باشند بوده خنده حالت در و نداشته وظیفه خارجه وزارت در شخصیکه هم آن کرده گذار و گشت دیپلوماتیک
 حبس و خان ملک بخاطر که باشد نموده ثبت را شان های حرف تا بود موجود ها آن نزد کی آید می بوجود سوال
  :میدهند ادامه «سعید آقا خان» محترم ؟ داشتند خوشحالی وی
 دهبو عالی جناب قضاوت ؟" فرمایید می محاسبه کاره هیچ موصوف حبس در را کشور شاه حضور شمااین که ” 

 وزیر سحب اگر ؟ داشتند قرار کشور راس در چی تماشا منحیث که نبرید سوال زیر را کشور شاه حیثیت کند خدا
 خالصی مورد در نهاد نام دیموکراسی ساله ده دوره در چرا ؟ بود گرفته صورت شاه اراده خالف مذکور مالیه
 رمانف که بود مشکلی چه ؟ داشتند داوود محمد شهید از ترس ویا مشکلی کدام آیا ؟ نگرفتند تصمیم خان ملک
 ندخواست می آخر تا و داشتند شان حبس به تصمیم خود که است واضح این ؟ نفرمودند صادر را موصوف عفوه
 ؟" کند جلوه عامه انظار در گنگ بصورت که

 عصر در «زی عبدالرحیم عبدالملک» رهایی زمینۀ در حقایقی از یا «سعید آقا خان» آقای که میگردد مشاهده
 ردیگ که هم اجتماع در حتی مهم و علنی جریان آن از که عجبا و براستی اینکه یا و میروند طفره دیموکراسی

 اگر ،«سعید آقا خان» محترم میگویید راست. اند شنیده نه چیزی نداشت، وجود مسائل گری افشاء از ترس
 واقعا   نشد، جمهوریت عصر در که همانطور نمیگردید، منظور دیموکراسی عصر در «خان عبدالملک» خالصی
درین دوره  با جدایی سلطنت از حکومت، که باالخره  «شاه ظاهر محمد» اعلیحضرت پای به گری، بیداد آن خستۀ
 هک مهمی قول نقل یک به میرویم. شکست نه البته که شکست می، در ادارۀ کشور حاصل نموده بودجدی سهم 
 :است ما خوانندگان حق آن به آگاهی

 «انخ عبدالقیوم»داکتر مرحوم: عینی معتبر شاهد منحیث خان، داکترعبدالقیوم مرحوم: سوم استدالل

 کاری ایام خاطرات بیشتر خوشبختانه داشتند، ورجنیا ایالت مقیم افغانان از زیادی تعداد با نیکی مراودات که
 در «خان داود سردار و میوندوال پژواک،» با شمالقات جریان از برادر برای که را ای نامه منجمله را خویش

 ند،داشت حیات که قبل سال چند تا و دادند قرار خویش هموطن صحبتان هم اختیار در ،ر نموده اندتحری نیویارک
 حیثمن وی .گردیدم نائل شان مالقات به مجالس در ها بار هم اینقلم که گردیدند زمینه درین بزرگی خدمت مصدر
 :فرمایند می چنین «خان عبدالملک مرحوم» حبس جریان مورد در معتبر عینی شاهد یک

 خاندان از مجزا افغانستان صدراعظم اولین ،«یوسف محمد داکتر» مرحوم هدایت به دیموکراسی دهۀ آغاز در"
 در که را آنانی منجمله سیاسی، محبوسین همه آزادی امر «شاه ظاهر محمد» اعلیحضرت موافقت به سلطنتی،
 عبدالملک» البته. گردید صادر میبردند، بسر گوناگون محابس در «خان داود سردار» سابق، صدراعظم عصر
 نگردید حاضر  ولی نمود، دریافت رسما    را اتهامی گونه هر از برائت و آزادی حکم ایامی چنین در هم «خان
 که داشت ارسال بودم، شده تعیین آن وزیر من که داخله وزارت به پیامی عوض در و گوید ترک را محبس که
 اطالع به دقیقا   را موضوع. کرد نخواهد ترک را خویش مخوف جایگاه نگردد، مهیا وی برای الزم شرائط تا
 ایلوس محترمانه و بروم مزنگ ده محبس به «عبدالقیوم من» شخصا   که شد قرار و رسانیدم «خان یوسف داکتر»

 عبدالملک» آبرومندی اطاق در محبس مدیر همکاری با. گردم وسیله را مالیۀ وزیر سابق ،«خان ملک» آزادی
 سالش کهن و فرسوده مریض، سخت تحمیلی زندان و مظالم رنج که وی نمودم، مالقات را «زی عبدالرحیم خان

 هب مایل واقعا   «خان یوسف داکتر» شخص و جدید حکومت اگر که گفت قاطعانۀ لحن و جرأت با بود، ساخته
 مجرب قضات حضور در یکجا او با را «خان داود محمد» و نمایند دایر را محکمه ستره باید هستند، وی آزادی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 4 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 محبس تاریک و تنگ سلول ترک ضرورت وی آن غیر در نمایند، محاکمه و دهند قرار قانونی بازخواست مورد
 .داشت نخواهدهرگز  را

 مورد در هردو و رسانیدم «یوسف محمد» داکتر جدید، صدراعظم به فورا   را «خان عبدالملک» حال عرض
 سالهای طول در را وی شکنجۀ و حبس موجبات که محکمه در «خان داود محمد» جلب با نامبرده ناممکن شرط

 را زندان قیود و ها گیری سخت وی، اختیاری اقامت با البته. شدیم بیوسیله و حیران بود، نموده فراهم متمادی
 ."برداشتیم بین از مذکور محبوس باالی

 

 یقینا   که «خان داود محمد» دیموکراسی، عصر در «خان عبدالملک» آزادی اعالم از بعد حتی که نیست شکی
 سبب بازهم وی با نشدن روبرو با بود، گردیده واقف داشت کنار و گوشه هر در که زیادی عمال با جریان، از

 که «خان ملک» عمومی، عفو با کارمل ببرک عصر در اینکه تا گردید، خان ملک محبس تاریک ایام طوالت
 رینت سیاه در آزادی آسمان و آفتاب رنگ با رفته ازدست عمر در بود، گردیده ناتوان و مریض پیر، سخت دیگر
 سیدر بخانه خانه و گوش به وگوش نمود صدا بم مثل آنوقت محیط در که را باال جریان. گردید کشورمقابل دورۀ

 .ماندند دانسته نا گویا بدانند، نخواستند آنانیکه شد، شنیده و

 :گردید نازل آهنگ آصف مرحوم بر که مظالمی از سیستانی اعظم آقای قول نقل: چهارم استدالل
 آهنگ آصف مرگ رثای در» عنوان تحت «سیستانی اعظم»محترم از مضمونی امسال، آگست ۱۶ بتاریخ

 و «آهنگ آصف» آقای بر که مظالمی شمار در که گردید منتشر «کشور فرهنگی -سیاسی واالی شخصیت
 افغانستان خواهان مشروطه از که وی زندگی مهم قسمت از بود، گردیده عارض حیاتشان طول در او خانوادۀ

 عبدالملک» کودتای دروغین دسیسۀ و «خان داود محمد» صدارت عصر در که متوفی از قول نقل به هم بود
 های شکنجه بیداد و محبس راهی «خان ملک» خود با دیگر خبرگان و اردو اهل از گروپی با «زی عبدالرحیم

 «گآهن آصف» محترم حیات قسمت آن متأسفانه ولی بود، شده تحریر وضاحت به بودند، گردیده جسمی و روحی
 یشانا مضمون در دیگر میگردید، مربوط «خان عبدالملک» پوشالی توطئۀ شدۀ پالن های گرفت و گیر به که را

 .بگذاریم میان در خوانندگان شما با تا که بینیم نمی

 عروج به نگاهی» عنوان تحت کاظم آقای طویل مقالۀ :کاظم عبدهللا سید محترم مضمون از: پنجم استدالل

 با هک است، مکث قابل زیادی حد تا شد، نشر پورتال همین در که «زی عبدالرحیم عبدالملک اقبال ستارۀ افول و
 :اندازیم می نظر آن از نکاتی به مختصری صرف وقت، نبود
 هنمود قلمداد حبیبیه مکتب متعلماشتباها   را «ظفر مهدی محمد» وی که هارون بنام شخصی قول از کاظم آقای
 رد که نمود تقاضا و گردید عدالت اجرای خواستار خان ملک سلطنتی دیموکراسی عصر در:" مینویسد ،است
 حبس در بازهم دیموکراسی دورۀ در و نکرد توجهی اش خواسته به «؟»کسی که گردد محکمه محکمه، ستره

 ادعا، این توضیح برای". شمرد می بیگناه را خود و کرده رد را اتهامات اواخر تا عبدالملک. شد نگهداشته
  .اعظم صدر ،«خان یوسف محمد» داکتر دورۀ داخلۀ وزیر «خان عبدالقیوم» داکتر معلومات به شود مراجعه

 اب توطئه و بود تازه کلمۀ یک ما کشور در کودتا اسم" میگردد قول نقل نامه هارون همین نوشتۀ از دیگری جای
 اگوی که گردید پخش شایعه این بازار و کوچه در. میکردند باور آنرا مردم و بود گردیده ترتیب خاص مهارت
 ."است کرده کمک افغانستان حکومت به کودتا ساختن خنثی در روسیه -شمالی همسایۀ
 های آوازه داشت، اختیار در آندوره در «خان داود محمد» حکومت که ای استبدادی اصول و قدرت تمام با البته

 دست فریب مردم اشتهارات با را بیگناه هموطنان از دیگری جمع و «خان عبدالملک» به اتهام پالن و سرچوک
 ای یافگندگ سر با اجنبی، دولت یک توسط مملکت نجات و پوشالی «؟!»کودتای نمودن خنثی در شوروی داشتن
 !هللا یا. مینماید تبلیغ غیر، به اتکاء

 

 سولر محمد» و «خان عبدهللا سید» که مینویسد «خان ملکعبدال» مقتدر و سیاسی مخالفین مورد در کاظم محترم
 خاطره در کامال   مالیه وزیر و وی دشمنی که «خان نعیممحمد » مورد در ولی بودند، مخالف سخت وی با «خان
 در". نداشت خان ملک از خوشی دل چندان هم خان نعیم"  که مینویسد است، گردیده ثبت ها نوشته در و حک ها

 میخوریم بر «ابوی خلیلمحمد  جنرال» از هایی قول نقل به ۲ پراگراف و ۶ صفحۀ کاظم، آقای مقالۀ دوم قسمت
 یقدرمند و نزدیکی و پرده پس های گیری تصمیم و پوشالی کودتای آوازۀ موضوع اردو جنرال یک نگاه از که
 هک میدهد قرار دقیق ارزیابی مورد ویرا، بیشتر قدرتمندی احتمال از برادران ترس و شاه به «خان عبدالملک»

 .بود خواهد مفید و آموزنده بسیار حقایق، به شدن نزدیک در مختصر، آن مطالعۀ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 5 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دورۀ در وقتی چه بود شخصیت با افغان خان عبدالملک جنرال:" میخوانیم «کاظم آقای» مقالۀ در دیگری جای
 از نکرده، قبول را فرمان وی که شد صادر وی رهایی فرمان یوسف داکتر حکومت یعنی دوم، دیموکراسی

 و نگفت لبیک یوسف محمد داکتر حکومت را وی تقاضای ولی. نمود را محکمه تقاضای و نگردید خارج محبس
 آقای که یعنی. مجمل ازین بخوان مفصل حدیث خود تو: که افزود باید صرف استدالل درین". ماند زندانی جنرال
 برگزاری در را «خان عبدالملک» آشکارای شرط و رهایی جریان هرگز شان اطرافیان از یک هیچ و کاظم
 رد نامبرده بدیدار که «خان قیوم داکتر» مرحوم قول از که البته. اند نشنیده دیموکراسی دورۀ در محکمه ستره
 منصرف عجالتا   آن ذکر از که داشت «خان داود سردار» برای هم دیگری شرط «خان ملک» بود، رفته محبس
 توانندمی آن افشای زمینۀ در خود دارند، اختیار در مفصل بصورت را جریانات که نامبرده پسران البته شد، باید

 .بگیرند تصمیم
 حیات مقدرات به سرطان کودتای رهبر شخص اعتنایی بی همانا میگردد راجع مبحث درین که مهمی سوال
 منبع را وی رهایی اعالم خبر گونه هیچ جمهوری، قدرت احراز از بعدحتی  که است «خان عبدالملک» تاریک
 بیرون ذلت و حبس از را وی «خان محمدداود» میبود شایسته حالیکه در است، نداده بروز عصر آن در معتبری
 اعالم متهورانه رادیو و جرائد در را نامبرده بیگناهی بود، اش آزادی قبول شرط که وی محاکمۀ با و آورده

 .یستن شکی که باشد بوده پرده پشت در مکار شوروی اتحاد ،عمال گیرنده تصمیم هم اینبار اینکه مگر مینمود،
 

 ختب نگون «خان عبدالملک» حیات ماجرای حقیقت به نزدیک درجه نهایت و دلچسپ قسمت مبحث این پایان در
 نخوانندگا توجه شاید آن، در متفرقه موضوعات به پرداختن و طوالت که «کاظم عبدهللا سید» آقای مقالۀ از را
 زا پراگرافی در «حقشناس. ن. ش» داکتر گویا که میپردازیم باشد، نساخته معطوف چندان مهم مطلب این به را

 به توطئه تهمت ماجرای در خدعه و فریبکاری مورد در «افغانستان در روس جنایات»عنوان تحت خود کتاب
 نینچ پراگرافی در میگردید، مملکت در مثبتی تحوالت باعث شاید امریکا به وی مسافرت که «خان عبدالملک»

 غییریت افغانستان سیاسی مسیر در در ممکن که انگیخت بر را شایعاتی کابل در امریکا های کمک:" مینویسد
 زا که هم ها روس. کشد فرا روس استعماری اسارت از را خود پای بتواند بیطرف کشور یک بحیث و آید وارد
 خواهد یخنث و دگرگون راه نیمه در شان های نقشه میکردند فکر و بودند خشمگین آن نتایج و خان عبدالملک سفر
 و صدارت معاون خان نعیم محمد همکاری به و خود اطالعاتی های سازمان طریق از و شدند بکار دست شد،
 و بزرگ توطئۀ برد، می رنج خان عبدالملک آگاهی کار و روزافزون اعتبار و قدرت از که خارجه وزیر

 نمودند، زمزمه خان داود محمد و شاه بگوش آنرا خود استخباراتی شبکۀ توسط و کردند طرح را خطرناکی
 یدع نماز ادای هنگام و دارد را نظام انداختن بر و کودتا قصد متحده ایاالت بیاری مالیه وزیر عبدالملک طوریکه

 اسناد آن از اثری هیچ هم امروز تا مگر دارند، بدست هم اسنادی که میشد شنیده حتی. نمود خواهد عملی آنرا
 وددا لذا. سپردند می نشر به جرائد در خود تبرئۀ غرض آنرا حتما   میداشت، وجود چیزی چنان هرگاه و نشد دیده
  ."کرد او گرفتاری به اقدام دیگرش تصمیمات چون آسا جنون و تأمل بی خان

 

 را اکودت فکر نداشت، بافتی و ساخت هم عسکری در و نبوده هم بزرگ فامیل یک از که «خان ملک» که یعنی
 با دفاع وزارت در آنرا موجودیت «خان داود محمد» که داشته دست مدرک و سند کدام بدون و داشته سر در

 ستنادا بدون متوالی سالهای و میگردد شکنجه و حبس راهی دیگر بیگناهان از ای عده با گردید، متذکر قاطعیت
 «شفیق موسی محمد» مرحوم اصالحی های پالن جدی طرح از قبل که میشود دیده. میماند باقی آنجا در محکمه و

 دهدا نجات شوروی نفوذ حیطۀ از را افغانستاندر پایان عصر دیموکراسی،   شاه، همراهی با که مدبر صدراعظم
 را سرطان کودتای دهی سازمان دقیقا   البته که مینمودند تمویل عربی ممالک و غرب را روسیه های قرض و

 با مه قبال   ها روس ذریعۀ «خان داود محمد» فریب و فکری تخریب در دیگری مشابه تقریبا   حالت گردید، سبب
 ااالجر مری هم مختلفه، های کدر از وطن نخبۀ بیگناهان از ای عده و «زی عبدالرحیم عبدالملک» نمودن قربانی
که چگونه آلۀ دست غیر قرار گرفتن یک  میدهد بروز را حقایقی مباحثاتی، چنین که بینیم می. گرفت قرار

 شخصیت سیاسی، قدم بقدم موجبات بربادی یک مملکت و ملت مظلوم آنرا فراهم نمود.
 

 ارک و فعال های شخصیت از یکی بر که مظالمی و حبس پوشالی، توطئۀ یک چنان برجریان گیری نتیجه در
 نیم از ربیشت از بعد که کودتایی دسیسۀ به متهم گروهی با «زی عبدالرحیم عبدالملک» افغان، خواه ترقی و آگاه
 یروشن برای که است الزم است، نگردیده موجود آن از خارجی و داخلی آرشیف هیچ در اثباتی و برگه هیچ قرن

 مدارک و شهود پهلوی در مینمایند، هموطن خوانندگان پیشکش آن هر شانرا مطالعات و تحقیق که آنانی ذهنیت
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 6تر 6 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اخلد سخیف، و اخالقی غیر دسیسۀ آن به متهم گروپ متعلقات و متعلقین با امکان حد تا داشته، دست تحریری
 اناتامک با البته که بگذاریم خود افغان های نسل و تاریخ دسترس بد را الشمس من اظهر حقایق و گردیده تماس
 .باشد می پذیر امکان کامال   عمل این داشته، دست

  :نوت
مبنی  ار ای مناقشه قابل بسیار و انگیز بر سوال دقیقا   و دلچسپ نهایت مضمون «حیدری نصیبه خانم» محترمه -

 ساعد،م فرصت در تکمیل، از بعد که اند نموده منتشر جرمن افغان پورتال دربر فعالیت های رهبر کودتای ثور 
 .گرفت میخواه دست سر آنرا بر یاستدالل و ارزیابی ،انشاهللا

 دیموکراسی و دکتاتوری شیوۀ موجودیت و ها رویداد نگاه از کشور تاریخ دورۀ سه به مربوط موضوعات در -
 خ،تاری ادوار آن به وابسته مباحثات این ارزش از انحراف برای که میشود دیده هم هنوز متأسفانه اخیر، ماهای در

 رفتهگ سهم هم «عزیزی نبیل» محترم میگیرد، صورت «کاکا پسر دو جنگ» واقعی غیر فرضیۀ به اتکاء بازهم
 نشان شان کشور دهۀ ۶ واقعات در را شان دلچسپی عدم و بیدقتی نهایت یا که اند نموده پیشنهادی دریچه در و

 .گردد منحرف آن اصلی و حقیقی مسیر از موضوع تا اند عالقمند اینکه یا و میدهد
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