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 ؟به مردم" را چه کسانی نوشته اند "خطاب ۀبیانی
 

گی در ارتباط به چگون " لمر احسان" و محترم  "کاظم"سید عبدهللا از داکتر صاحب  هاییگذشته نوشته  ۀطی چند هفت
م خواه به ارتباط این موضوع می خان درین پورتال وزین از نظر دوستان گذشت.  دؤدا"خطاب به مردم" محمد  ۀبیانی

ما را به سوی واقعیت این موضوع  رهنمون ن این صفحه شریک سازم تا باشد مطالبی چند را  با دوستان واقع بی
 شود.

 

" کراتیک خلقوار( ضمن صحبت های ثبت شده با یکی از اعضای رهبری  "حزب دیمچندین سال قبل من )داؤد ملکی
قل داشت نموده بودم که ذیالً نیاد"خطاب به مردم"  ۀ، نکاتی را به ارتباط بیان"ذبیح هللا زیارملذبیح هللا "یعنی آقای 

 :  گردد می
 

 : گوید می "ذبیح هللا زیارمل"
، "کارمل"ببرک شمول ه بود و من با دیگر اعضای رهبری حزب )پرچم( بسرطان گذشته  26چند روز از کودتای »
حسن  داکتر محمد"نشسته بودیم و قرار وعده و تماس قبلی انتظار آمدن  "سلیمان الیق" " وخیبر"میر اکبر ، "اناهیتا"

گی به نمایند خود وبعد از صحبت های دوستانه از طرف  را داشتیم،  و او مطابق وعده در جمع ما پیوست.  "شرق
حکومت در ساحات مختلف خصوصاً سیاست  یمورد خط مشخواست کمک نمود تا در د خان( از ما دراز رهبر )داؤ

رئیس دولت از آن استفاده  ۀرا تهیه نموده و در اختیار آنان بگذاریم تا بتوانند در بیانی هاییداخلی و خارجی، طرح 
  «نمایند.

 را که در بیانیه باید ارائه می یچند روز مذاکره و مفاهمه، خط مش ما بعد از»:  کهاضافه میکند  "ذبیح هللا زیارمل"
   «اطالع داده و تسلیم نمودیم. "شرقمحمد حسن داکتر "شد تهیه کرده و به 

ه ب، همان بیانیه را هللا و بسم هللا خان بعد از عالوه کردن دؤدا": که گوید در ادامه با تمسخر می "ذبیح هللا زیارمل"
 «نام "خطاب به مردم" از طریق رادیو پخش کرد.

ثور، در میان  7سال بعد تر یعنی بعد از کودتای  پنج ما»:  رای ثبوت ادعایش در ادامه گفت کهب "ذبیح هللا زیارمل"
قلم، آن چند جا با  ۀخود را پیدا کردیم که در حاشی ۀتایپ شد ۀداؤد خان، همان بیانی ۀدیگر اسناد و کاغذ ها از خان

 «کلماتی کم یا زیاد  شده بود.
داؤد خان، به اثر هدایت رهبری حزب )پرچم(  ۀن وزرای کابینیبعد از تعی : »اضافه کرد که "ذبیح هللا زیارمل"آقای 

 . یض محمد( در پیشبرد امور معاونت نمایمفتا با وزیر نابلد داخله ) به وزارت داخله گماشته شدم
ارج داشت که خ هاییمیوندوال و سرنوشت دیگر متهمین گفته محمد هاشم شهید  ۀبه ارتباط قضی "ذبیح هللا زیارمل"

 موضوع این بحث است و در موقع مناسب ذکری از آن بعمل خواهد آمد. 
 

راجع به تیپ های ثبت شده از مجالس خصوصی رهبری حزب شان، توسط  "ذبیح هللا زیارمل"حین صحبت ها از 
 "عیسی نورزاد"خان پرسیدم. من )داؤد ملکیار( جریان تیپ ها را از زبان  دؤداداخله در زمان استخبارات وزارت 

ویدیویی ثبت شده در منزل او واقع  ۀقدیر نورستانی(، ضمن یک مصاحب ۀرئیس استخبارات وزارت داخله )خسربر
)وزارت داخله(، دو موقعیت را که محل ما »برایم حکایت کرده بود که:   "آقای نورزاد"فریمانت کلیفرنیا شنیده بودم. 

نو که شراب هم می فروخت و ما در شهرتجمع هیأت رهبری کمونیست ها بود کشف کرده بودیم، یکی آن دکانی بود 
صاحب دکان پهلویی آنرا با تهدید و هم با وعده، وادار کرده بودیم تا بگذارد دیوارش را برمه کرده و مایکروفونی در 

ن منزل زیر آنرا به هما ۀو محل دیگری تجمع آنها آپارتمانی در میکروریان بود که ما توانستیم همسایآن جابجا کنیم. 
شکل قانع بسازیم تا برای شنیدن صحبت های منزل باالیی اش، بعد از برمه کاری مایکروفون تعبیه نمائیم. به این 

ی تشویشی مبنی بر فاش شدن جریان مجالس ترتیب ثبت ها ادامه داشت و بعد از چندی در صحبت های رهبران حزب

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malekyar_d__bayaniae_khetab_ba_mardom_ra_kiha_neweshta_boodand.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/malekyar_d__bayaniae_khetab_ba_mardom_ra_kiha_neweshta_boodand.pdf


  

 

 

 2تر 2 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

 

اب گشت و تا جایی رسید که در غی شد و این تشویش رفته رفته به سوء ظن در مورد یکدیگر مبدل می شان شنیده می
 «گمان کردند. "داؤد خان"محمد شک کردند و او را مخبر احتمالی  "میراکبر خیبر"بر 

 

در یکی » «:بگذار جریان یکی از تیپ ها را برایت بگویم»: گفت ضمن صحبت هایش با خندهباری  "عیسی نورزاد"
ثبت شده بود و آن دو نفر در آن روز خلوت کرده  "ببرک کارمل"و  "اناهیتا"از تیپ ها جریان مسایل خصوصی 

شان ثبت شده بود. )درین جا بخاطر نزاکت ها و احترام به روابط  های بودند و غافل از همه چیز، گپ ها و صدا
سی عی"را درین مورد عیناً نقل نمایم. داؤد ملکیار(.  "عیسی نورزاد" ۀسخنان ثبت شدصوصی افراد، من نخواستم خ

قدیر خان رفتم و همه را برایش شنواندم. "با شنیدن تیپ های ثبت شده، فوری نزد » :گوید که در ادامه می "نورزاد
خود سوار کرده و راساً به دیدن رئیس دولت برد و بعد از او با هیجان تیپ ها را زیر بغل زده و مرا در موتر با 

بعد از شنیدن تیپ، برای بار : »گوید که می "عیسی نورزاد" «توضیحات شفاهی از رهبر اجازه پخش آنرا گرفت.
 . «ر خان گفت: "چه مردم کثیفی هستندداؤد خان را دیدم، که متعاقب آن سردار داؤد خان به قدی ۀاول در زندگی ام خند

 

 ایتتهیه کرده بود و آنرا به هد یخورد که راجع به وقوع کودتای احتمالی، لیست های افسوس می "عیسی نورزاد"
ینی بتوجه نکرده و آنرا دشمنی ها و بدبه آن  "رسولی"رسانده بود اما  "رسولی"حیدر قدیر نورستانی به وزیر دفاع 

ستان را ناشی از ارتباط مخفی او و بآلخره یاز کمون "رسولی"موقف گیری و حمایت  "نورزاد"عیسی ها نامیده بود. 
نیز در جریان صحبت خود با من )داؤد  "حسن شرقمحمد داکتر "دانست.  ست ها مییفریب خوردن او توسط کمون
تر حسن داک"و  "نورزاد"ستان اشاره کرده است. )متباقی صحبت های یبا کمون "رسولی"ملکیار( به این ارتباط مخفی 

 کنم. داؤد(. را که با این مبحث ارتباط ندارد به آینده موکول می "قشر
 

 "هللا زیارمل ذبیح"؟ یا نه پرسیدم که آیا از جریان ثبت تیپ ها آگاهی داشتید "ذبیح هللا زیارمل"بعد ازین توضیحات از 
و به کشف آن مایکروفون بلی، ما بعد از مدتی اطالع حاصل کردیم » : موضوع تیپ ها را تأئید و در جواب گفت که

پرداختیم و یا اینکه در وقت های حساس، رادیوی  ها موفق شدیم اما برای اغفال حکومت به گفتار های ساختگی می
گذاشتیم تا گفتار ما شنیده شده نتواند. بعد از کودتای هفت ثور  کوچکی را با صدای موسیقی نزدیک میکروفون می

 انش را در آینده برایتجنجال های زیادی را در بین رفقای حزبی بوجود آورد که جریتمام آن تیپ ها بدست ما افتاد و 
 . «خواهم گفت

 

را چندین بار "آدم هرزه" خطاب  "کارمل"ببرک حزب  در جریان صحبت، رهبر ذبیح هللا زیارملقابل یادآوریست که 
 کرد. 

و در خاتمه مطلبی را از جای دیگر درین زمینه گردم به "بیانیه خطاب به مردم"  حال بعد ازین حاشیه روی بر می
چنین نوشته شده است:  "محمد آصف خواتی": اخیراً در سایت "استقالل"  از قلم آقای کنم خدمت دوستان نقل می

ا د "داؤد خان"د  "ببرک کارمل"خو واقعیت دا دی چی وینا د پرچمیانو مشرتابه نه بلکی شورویانو لیکلی وه. »»
او په کابل کی یی د خپل سفارت له الری  ړره او هغوی بیا د وینا تزسونه جویانو سره شریکه کغوشتنه د شورو

و اروسی لیکواالن )والدیمیر پالستون نومی کتاب  ه )افغانستان در منگنه ژئوپولیتیک(ړته وسپارل. پدی ا "کارمل"
ست گوند مرکزی یروی اتحاد د کمونکارمل د جون )چنگاش( په پای کی د شو"": والدیمیر اندریانف( داسی لیکی

غوشتی دی چی د حکومت په کرنالره کی د کورنی او بهرنی سیاست په څخه د ده  "محمد داؤد"کمیته خبره کره چی 
لو په هکله د شوروی اتحاد د کمونیست گوند مرکزی ئته د سیاسی مس ؛ببرک کارمل؛هکله تزسونه جور کری، .... 

مصوبی توصیی ورسول شی. د افغانستان د کورنی سیاست په هکله دارینو تدبیرونو  1973،   92716-182کمیتی د 
 .""««یکیږاندی ړه تزسونه وړاپه 

 

 ۀماند که بیانی اقی نمیدرین مورد جای شک بروسی افغانی و دیگر از منابع  ۀبا ارائه شواهد باال و ده ها نوشت
"خطاب به مردم" توسط روس ها و دست پرورده های )پرچمی( آنها در افغانستان طرح و ترتیب گردیده و توسط 

داؤد محمد رات جزئی توسط یداؤد خان داده شده و با تغیمحمد حسن شرق( به محمد ها )داکتر  رابط و معتمد روس
 عرض حرمت. خان به پیشگاه ملت خوانده شده است.  با

 محمد داؤد ملکیار
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