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 09/08/2015          داؤد ملکیار

 

 "وقتی در گودال افتاده اید، از کندن اجتناب کنید"
 

ا ر شود که با تالش های نادرست، وضع ناهنجار شان عنوان باال یک اصطالح انگلیسی است، و به کسانی گفته می
 سازند.  تر از آنچه است، میبد 

 

خوانندگان محترم این پورتال اطالع دارند که طی چند ماه گذشته، با وجود نوشته های مستدل، اصولی، منطقی، مترقی 
و روشنفکرانه ای چون نوشته های جناب ولی آریا، که واقعاً در سطح عالی و با قلم توانا بیان شده است، باز هم عده 

های عمرانی در دوران محمد داؤد خان، بلی خویش ایستاده و بر مبنای کارمصرانه، روی موقف قخواهند تا  ای می
قهرمانی قرار داده و از جواب به تخطی های اصولی، قانونی، )سیاسی و اجتماعی( او طفره بروند سکوی او را روی 

 دیکتاتوری را معادل "نظام تطبیق»»های سطحی و عام پسند، تالش نمایند تا برداشت و یا هم دانسته و قصداً با 
قانون" و دیموکراسی را معادل "نظام بی قانونی و خود سری" معرفی نموده و به چشم مردم خاک 

را در دفاع از کودتا و استبداد، بر  چون این عده به کرات و مرات از اصول به فروع رفته و بحث شان ««بپاشند.

سازند، درین مختصر از همان نکات مورد پسند این افراد  نی استوار میبنیاد تغییرات اقتصادی و انکشافات عمرا
 کنم. شروع می

 

تواند که در رأس آن هرم در کشور ما، پادشاه قرار  در هر کشور، قدرت و صالحیت مانند یک هرم ترسیم شده می
هرم، ملت مظلوم که بار اصلی داشت، در وسط آن قوای اجرائیه، با در نظر داشت سلسلۀ مراتب آن، و در پائین این 

 کشید ولی کمترین سهمی از قدرت را دارا بود. دوش میه را ب
 

رسد و در بین این طیف  شود و تا خورد ترین مأمور و کارگر می حال در قوۀ اجرائیه که از صدراعظم شروع می
دیگر گرفته تا متخصصین،  وسیع، از وزرای کابینه، معینان، رؤسا، والیان، مدیران، معلمان و هزاران کارمند

انجنیران، مشاوران داخلی و خارجی و و و و که مجموعاً شاید به چند صد هزار و یا حتی یک ملیون نفر برسد، 
 هنمود ایفاءرا  شامل استند و همه در اجرای آن " تغییرات اقتصادی و انکشافات عمرانی" چهل ساله، سهم محولۀ شان

 ریزند و آنهم به پای م که بی انصافانه، کار و زحمت همه را به پای فقط یک فرد میخوانی اند، ولی می بینیم و می
 نفر دوم در هرم قدرت. 

 

گذاری، انجنیر  ازین مدعیان، باید طور نمونه پرسیده شود که آیا هموطنانی مانند آقای عزیز فروغ در بخش پالن
معه جدر بخش معادن و انجنیر  "میرزاد"هاشم سید  نفت و گاز شمال، انجنیرتفحصات در بخش  "شرفی"بدرالدین 

، صد ها مشاور خارجی و هزاران کارمند دیگر، دست زیر االشه نشسته بودند و تمام پالن گذاری محمد "محمدی"( 
ها، خط به خط از مغز محمد داؤد خان تراوش کرده بود و تطبیق آن نیز بدست او جامۀ عمل پوشیده بود؟ یا اینکه 

دانیم که رهبران  ملیونی بوده که بدوش افراد آن ملت قرار داشته است؟؟ همه می 18و زحمت یک مملکت  نتیجۀ کار
داشته باشند و ما باید  و رؤسا، نقش عمده در صحه گذاشتن و در سمت و سو بخشیدن به پالن ها و پروژه ها می

ن در سطح ملی، چه در قضیۀ پشتونستان و بیشتر نقش محمد داؤد خان را از زاویۀ جهت گیری ها و عواقب ناگوار آ
ها و کودتای نامراد به کمک پرچمی  سوی شوروی، گرفتن کمک نظامی از روسه چه در تمایالت محمد داؤد خان ب

 وی انگشتجبران ناپذیر دهند، عطف توجه نماییم و ناگزیر به خطاهای بزرگ و  ها که جان مطالب ما را تشکیل می
و امثال آن که جناب سیستانی با آب شیوکی  قصه های تمدید برق در نواحی قریۀازگو کردن ، نه از طریق ببگزاریم

)یکی از مدافعین کودتا و و تاب از آن استقبال نموده اند. به این ارتباط باید چند سطری از قلم جناب سیستانی 
است، با دوستان شریک بسازم. ثور" به نشر رسیده  ۷کتاب "مقدمه ای بر کودتای  ۴۳را که در صفحۀ  استبداد(

  نویسند: جناب سیستانی می
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"واقعاً موضع گیری داؤد خان و گروه فشار بر پاکستان، در شرایط عدم توانایی نظامی و اقتصادی و در عین حال 

ده ومحتاجی به راه های ترانزیتی پاکستان و بی عالقه گی رهبران مردم قبایل به استقالل شان، بی تردید یک کار بیه
و خیره سری محض پنداشته می شود و نتیجۀ آن جز تیره شدن مناسبات نیک همسایگی و هدر رفتن ملیون ها دالر 
قرضه های خارجی و عواید داخلی چیزی دیگری نبوده است. اگر آنهمه پول هنگفت در راه عمران کشور و ساختمان 

غان، ها اف ای تولیدی بکار میرفت، یقیناً برای ملیونبند های آب و کانال های آبیاری و زراعت و تأسیس کارخانه ه
 ". جناب سیستانی در ادامۀ سطور باال عالوه میکنند: شد کار و لب نانی تهیه می

شدند که افغانستان خود کشور فقیرتر و عقب مانده تر از پاکستان است و  " ثانیاً عناصر عظمت طلب باید متوجه می
 چنین داعیۀ را تحقق بخشید".  با دست خالی و زور کم نمی شود

 

"خیره سری محض" ، "هدر رفتن ملیون ها دالر" کاظم را به کلمات سید عبدهللا )توجه محترم داکتر 
در نوشتۀ محترم سیستانی، جداً خواهانم. ملکیار(. با داشتن "دوست و  ،و "عناصر عظمت طلب"

 مدافع" چون جناب سیستانی، دیگر فکر نمی کنم، داؤد خان ضرورتی به مخالف و منتقد داشته باشد. 
 

 قانون 2۴شود، همانا مادۀ  پیوسته بکار گرفته میمدافعین کودتا و دیکتاتوری استدالل دیگری که در نوشته های 
خوانند که او را از "حق مسلم او" محروم کرده اند. طور مثال از  اساسی است که آنرا کودتایی بر علیه داؤد خان می

  خوانیم که: قلم آقای سیستانی می
"قانون اساسی با تحریم یکی از شخصیت های مؤثر کشور یعنی داؤد خان، برخالف تمام نورم های ملی و بین المللی 

برآن با هرج و مرج و بی بند و باری و انارشی لجام گسیخته  حقوق بشر، همراه و آغاز گردید، بنابخصوص اعالمیۀ 
 در نظام تعلیمی کشور همراه شد". 

 

 حال ببینیم که مغلطه در کجاست؟ 
یا  دو صد سالۀ شان و دانند که در کشور های مختلف از جمله  انگلستان، با دیموکراسی خوبی میه آقای سیستانی ب

شمول ه شوند، اعضای خانوادۀ سلطنتی ب های دیگر اروپایی که نظام های سلطنتی مشروطه نامیده میهم در کشور
ها، شاهزاده های دیگر، شوهر ملکه، خانم پادشاه، برادران پادشاه، پسران عموی پادشاه و دیگر اعضای نزدیک ولیعهد

توانند در حکومت و یا حتی در پارلمان و قضای عالی  نمیباشد،  های آنان در قانون تصریح شده می خانواده که نام
)صدراعظم(، باید از جملۀ اعضای مجلس  ستان تثبیت گردیده که رئیس حکومتلکار کنند. طور مثال در قوانین انگ

و اعضای مجلس عوام، همه "کامنر" یعنی جزء رعیت استند، و اعضای "رویال فامیلی" یا خانوادۀ  گرددتعیین عوام 
توانند رعیت یا "کامنر" باشند. این محدودیت نه تنها خالف پرنسیپ های اصولی و "اعالمیۀ حقوق بشر"  طنتی نمیسل

گیری از اعمال نفوذ اعضای نیست، بلکه متضمن جدایی سلطنت از حکومت بوده و یکی از اساسات مهم برای جلو
اهان داخلی شامل در هیأت تسوید قانون اساسی تواند که آگ سلطنتی در امور حکومت داری شمرده شده می ۀخانواد
و حقوق دانان مشاور از کشور فرانسه، با اطالع از پرنسیپ های حقوقی، این محدودیت را در قانون اساسی  19۶۴

 افغانستان گنجانیده بودند.
 

یم که در عین زمان قانون اساسی را فراتر از موضوع  محمد داؤد خان در نظر بگیریم و فکر کن 2۴ما باید این مادۀ 
این مادۀ قانون اساسی، جلو داخل شدن دیگر اعضای خانواده سلطنتی مانند شاهزاده ها، سردار عبدالولی و دیگر داماد 
شاه، پسر عمو مانند جناب سلطان محمود غازی و دیگر پسران عمو، را نیز در حکومت گرفته است و تدریجاً تضمینی 

ی ناممکن و یا دشوار با اعضای خانواده سلطنتی برای احراز مقامات کلیدی و است، برای جلوگیری از رقابت ها
 صالحیت ها در قوای اجرائیه. 

 

باید قبول کرد، که ایجاد این مانع قانونی در مقابل اعضای خانواده سلطنتی، در حقیقت به اصل دیموکراسی 
 آن اصل وارد شده می بود.و مردم ساالری کمک کرده است، در غیر آن خدشۀ جبران ناپذیری به 

 

 جزئی از امتیازات هقانونی کمصونیت اگر آیا طرفداران کودتا راجع به طرف دیگر این قضیه فکر کرده اند که 
توانست با تحصیالت متوسطه، بعد از  داشت، او چگونه می سلطنتی بود، برای داؤد خان وجود نمی ۀاعضای خانواد

ماهه(، راساً به رتبۀ فرقه مشری برسد و نائب الحکومه شود؟ یا فکر آنرا کرده  9فراغت از تعلیم گاه پیاده )کورس 
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اند که اگر محمد داؤد خان به حیث فرد عادی )غیر خاندانی( برای احراز مقام صدارت، از طریق حزب و پارلمان 
ین زمان باید جوابگوی دسیسه های متعدی مانند: )دسیسه علیه ملک خان عبدالرحیم زی، دسیسه کرد، در ع تالش می

علیه نائب ساالر عبدالرحیم خان صافی، دسیسه علیه خانوادۀ حاجی محمد حسن خان مومند، دسیسه علیه غازی میر 
اعدام ها بعد از کودتای زمان خان، سرکوب و زندانی کردن سران نهضت ویش زلمیان و بآلخره، سرکوب ها و 

نیت خاندانی در محاکمه حاضر ود یک تبعۀ عادی بدون معافیت و مصبود، که باید مانن سرطانی(، در نزد ملت می
شود که با  کرد؟؟  نمی شد و عواقب آنرا که ممکن محکومیت جرمی بزرگ با مجازات سنگین باشد، قبول می می

 شی سره پخال، او د شوروا سره مرور".د غوت آشتی و با شوربا جنگی باشیم. "گوش
 

قانون اساسی، نه تنها بیانگر طرز دید غیر اصولی  2۴باید به صراحت بگویم که موقف گیری این عده، بر ضد مادۀ 
آنهاست، بلکه مظهر دید ذوقی آنها نیز است. ولی متأسفانه، با داشتن شهادتنامه های بلند باال و با این طرز دید 

از هایی را که در هر هفته، نمونه دانند و نظر خود  ذوقی، نظر دیگران را ناشی از "حب و بغض" میجانبدارانه و 
 نمایند.  شود، آفاقی و بیطرفانه قلمداد و معرفی می نقیض گویی های آن بر مال می ضد و

 

بر  داد،توری و استبگروه طرفدار کودتا و مدافعین دیکتاخواهم بر آن مکث نمایم،  تأکید این  که میدیگری نکتۀ 
کلمات " هرج و مرج، بی بند و باری، انارشی و لجام گسیختگی" است، که همواره این کلمات را مترادف با دهۀ 

لیکه ما همه شاهدان عینی برند. در حا توجیه نمودن کودتای سرطانی، ساخته و بکار می قانون اساسی و دلیلی برای
صورت نسبی در سرتاسر کشور وجود ه تا حد زیاد، در کشور حاکم بود، امنیت بدانیم که قانونیت  بودیم و میآن دهه 

داشت، بی قانونی های بزرگ و یا چور چپاول از دارایی های ملت بدون بازخواست نبود، شورای ملی ناظر اعمال 
 بودند.  حساب دهحکومت بود، و اعضای عالی رتبۀ حکومت، به نمایندگان ملت 

 

شد و آنهم بیشتر در کابل و  ست ها دامن زده مییمکاتب و پوهنتون را که اکثراً توسط کمون اگر ما صرف مظاهرات
صد مملکت را تشکیل میداد، هرج و مرج و انارشی بخوانیم، فیشاید حدود ده  یا در مراکز والیات عمومیت داشت که

ن گفته شود که مکاتب و پوهنتون تمام باید به این دوستا شود که ما معنی انارشی را درست نفهمیده ایم.  معلوم می
کابل نبود، و کابل، تمام افغانستان نبود. عالوتاً، در پشت آن "انارشی و هرج و مرج" که مدافعین کودتا، آنرا زمینه 

دانند، دست های محمد داؤد خان در طول دهۀ قانون اساسی به وضاحت و با شواهد  ساز برای کودتای سرطانی می
جنرال محمد نذیر کبیر سراج و صحبت وی با جنرال متقاعد کتاب از  سطوری آشکارا شد. دیده می غیر قابل انکار

 محمد رسول خان سابق رئیس ضبط احواالت را برای مزید اطالعات تقدیم می نمایم:
 

ن چنی صد اصلی اش راد خان مرا به منزلش خواسته بعد از صرف چای مقؤانفاذ قانون اساسی جدید، محمد دا"بعد از 
مبلغ پنج ملیون افغانی نقد حاضر است و به اختیارت می گذارم که توسط آن اشخاصی مانند مجید کلکانی، بیان داشت: )

ببرک کارمل، سید ظاهر و بعضی از وکالی چپ گرا را تشویق نمایی که در داخل مملکت و در مجالس ولسی جرگه 
 ( 1)بی نظمی و هرج و مرج بوجود آورند". 

 

ود هم در "انارشی" دست داشته باشند و هم در رفع و دفع "انارشی" پیشقدم باشند، برای ما همان شایعۀ بین اینکه خ
 شد، "پنچرمین ها" )ترمیم کننده های تایر موتر(، در سرک های نزدیک محل کار کند که گفته می مردم را تداعی می

 د، تا مشکل ناشی از میخ را حل نمایند. شان، میخ می انداختند و بعد منتظر موتر های پنچر می نشستن
 

ای را زمینه ساز کودت چون مدافعین کودتا همواره کوشش کرده اند تا دهۀ قانون اساسی و دیموکراسی نیم بند
بختی های بعد از آن قلمداد نمایند، بهتر است درین جا بازهم چند سطری از نوشته های بلند باالی ثور و بد ۷

عنوان "پنجاه مقالۀ سیستانی" را در باره دهۀ قانون اساسی به عاریه بگیرم که در صفحه جناب سیستانی تحت 
  :آن چنین آمده است ۴۴و  ۴۳

 

"در کشور ما در قرن بیستم دیموکراسی دوبار چهره نمود و مردم ما آنرا در وقفه های ده ساله تجربه کردند و 
 بر مداخالت دست اد دارند. ولی متأسفانه که هر دو تجربه بنااز هر دو بار را بیشیرین و فراموش ناشدنی خاطرات 

                                                           

هجری  1۳۷6" تالیف دگر جنرال محمد نذیر کبیر سراج )جلد اول( چاپ سال رویداد های نیمۀ اخیر سدۀ بیست در افغانستانکتاب " -1
  ۵۴صفحۀ « میالدی 199۷»شمسی 
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های بیگانه از آستین روحانیت بنیاد گرا، با تلخی دردناکی پایان گرفت. بار اول در عهد سلطنت شاه امان هللا غازی 
استبداد گرفت آغاز شد و با اغتشاش های ارتجاعی در شنوار و..... پایان یافت و جای آنرا  1919پس از استقالل در 

در عهد سلطنت ظاهرشاه، دموکراسی  19۶۴سال دیگر خمیازه کشیدند. بار دوم با انفاذ قانون اساسی  ۳۵و مردم تا 
دوباره طلوع کرد. رونق نشریات، آزادی مخالف و موافق دولت، سخنرانی های آتشین بر ضد رژیم وقت، از طریق 

ها و لیسه های مرکز و والیات کشور در بیشتر اوقات درسی،  نتونمظاهرات و راه پیمایی محصالن و دانشجویان پوه
مضمون اصلی این دهۀ دیموکراسی بود. شوق و ذوق جوانان به مطالعه و تالش برای بدست آوردن آثار مترقی 
کسانی چون: مارکس، انگلس، مائو، و و ...... و نویسندگان اسالمی چون: سید قطب، حسن البنا، موالنا مودودی و 
غیره به حدی رواج پیدا کرد که در هیچ وقت و زمان دیگری در افغانستان تا آن حد رونق نیافته بود و میتوان گفت 
که تمام سیاستمداران و دولتمردان افغانستان در سه دهۀ اخیر، محصول همان دهۀ دیموکراسی است. که با کودتای 

افول نمود. و میتوان گفت که مردم ما در دیمکراسی تجربۀ  ستاره  دهۀ دموکراسی 19۷۳در سال سردار محمد داؤد 
 بیست ساله و با در نظر داشت دیموکراسی پنج سالۀ شاه محمود خان صدراعظم، تجربۀ بیست و پنج ساله دارند". 

 

سالۀ محمد داؤد خان را چشم پت گذشته و از ختم سلطنت به  ۵بعد از سطور فوق، آقای سیستانی، دورۀ استبدادی 
 دتای ثور رفته چنین ادامه میدهند: کو

 

دیگر ابر های تباه کن در کشور سبب گردید تا بار  ثور و جنگ 8ثور و بدنبال آن فجایع  ۷"اما با کودتای فاجعه بار 
در حالیکه کودتای سرطان، سر آغاز فصل جدیدی  گویی بر فضای کشور ما سایه افگند". های تیره استبداد و زور

وبی ها، شکنجه ها و تصفیه ها بود، تا زمینه را برای مرحلۀ بعد از دورۀ انتقالی جمهوریت داؤد از زورگویی، سرک
 خان آماده کند. 

 

گذرد که یکی از خطاهای بزرگ محمد داؤد خان، همانا سیاسی ساختن اردو  جناب سیستانی ازین واقعیت ناگفته می
ردو بر ممنوعیت آن تأکید شده بود. یعنی اردو و پولیس باید یا عسکری و پولیس بود، که در قانون اساسی و قوانین ا

شدند و به جز در حاالت اضطرار که در قانون توضیح و تصریح شده بود و پارلمان بر  از سیاست جدا نگهداشته می
ی اتوانستند به فعالیت های سیاسی دست یازند. اما دریغا که این طلسم با کودت آن نظارت داشت، افراد اردو نمی

سرطانی شکستانده شد و این اصل مهم توسط شخصی که چهل سال در باال ترین مقام های دولت با صالحیت های 
معادل پادشاه کار کرده بود ولی عطش قدرت در او فرو ننشسته بود، برهم خورد و رخنۀ مرگی باز شد که به گفتۀ 

 در کشور خون جاریست".  " داؤد خان راهی را گشود که تا امروزجناب محترم نعیم بارز: 
 

قدر کوشش کنند تا با استناد به افسانه ها، کودتای سرطان را تالشی  ، هرجنابان مدافع دیکتاتوری و استبداد عالی
جویی سیاسی را که ریشه در جاه طلبی مفرط  برای جلوگیری از بحرانات وخیم تر، معرفی نمایند و انگیزۀ این ماجرا

و "دیکتاتور  و رقابت های خانوادگی داشت، با استفاده از آوازه ها و افواهات، طوری وانمود نمایند که "ناجی" 
 خاطر نجات مملکت حیات خود و خانوادۀ خود را قربانی کرده است، ولی شواهد با آنها یاری نمیه دلسوز" شان ب
های احتمالی دیگر،  ک طرف، شواهد غیر قابل انکار در دست است که آن افواهات، در مورد کودتاکند، زیرا از ی

شد. )مراجعه شود به اظهارات پاچاه گل وفادار در مورد چندین هدایت داؤد  از طرف خود محمد داؤد خان پخش می
. و از طرف دیگر، کشته شدن اکثر خان، برای پخش آوازه های کودتا توسط سردار ولی، میوندوال، شفیق، و و....(

شمول اطفال معصوم، به تصمیم داؤد خان، و بدست یکی از اعضای خانواده ه اعضای خانوادۀ محمد داؤد خان ب
صورت گرفته است و با وجود اطالع ازین واقعیت، "محققین آفاقی" و "مؤرخین بی طرف"، بر این حقیقت پرده 

 شی توصیه نموده اند. انداخته و باری مرا نیز به پرده پو
 

کاظم چندین بار ترجمه و نشر اسناد سفارت امریکا، توسط محترم فواد ارسال را با سید عبدهللا محترم داکتر 
توصیف زایدالوصفی استقبال نموده و آنرا تأئید کنندۀ تحلیل های خودشان دانسته اند، در حالیکه در ترجمه 

 ههای یک مأمور سفارت به وزارت خارجه، تا بیا ارسال راپورامریکا در کابل و و نشر مکاتیب سفارت 
و هیچگونه معلومات با ارزش استخباراتی از  حال چیزی باال تر از انتقال و ارسال افواهات دیده نمی شود 

 شود. در حالیکه تمام منابع سری در مقامات باالیی افغانستان و یا کدام منبع معتبر دیگر در آن دیده نمی
های عالقمند به مسایل سیاسی در آن زمان، به مراتب معلومات دقیق تر و مفصل تر از بحرانات افغان 
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صورت متواتر از انکشافات بکر و ه سیاسی در داخل حکومت و سلطنت، داشتند و سیاستمداران کشور ب
 شدند.   تازه مطلع می

 
مبنی بر بن بست های سیاسی در کشور روی  های آخر سلطنت، آوازه های مختلفی من دقیقاً بیاد دارم که در سال

شد که شاه به اثر فشار، تلقین و تخویف از طرف بعضی جناح ها در داخل خانواده،  ها بود. از آن جمله گفته می زبان
ت ها سیکند و تصویب آنرا مسبب ازدیاد بحران و گرفتن قدرت توسط کمون از توشیح قانون احزاب خود داری می

شد که شاه با استفاده از مواد مندرج در قانون اساسی،  می زدههایی  حدسشاه را نگران ساخته اند. و  وانمود کرده 
شد، قاضی القضات جناب  گیرند و گفته می اعالم حالت اضطرار نموده و برای مدتی جلو فعالیت های سیاسی را می

تعجب است که "محققین آفاقی و بیطرف" ما، اما جای ( 2)کند. روی پروسۀ قانونی آن کار می "ولید حقوقیداکتر "
این راپور های معمولی سفارت امریکا را به حیث اسناد معتبر برای ثبوت کودتای احتمالی دیگر، توسط سردار 

 رسانند.    عبدالولی قبول کرده و توسط آن توپ را به گول مورد نظرشان می
 

ی، کنایه ها و طرز برخورد این لقب داران من این مقال را با آوردن چند مثال، از حمله های شخص
 "اکادمیک"، به آخر میرسانم. 

 

خاطر خواهند داشت که "محققین اکادمیک" ما، چگونه عکس العملی در مقابل نوشته ه خوانندگان محترم این پورتال ب
اس گرفته اند و یا برای های مخالف نظر شان، نشان داده اند. دیده ایم که قبل از همه، به هویت و انگیزۀ نویسنده تم

تسکین اعصاب خویش، به خویشاوندان و نزدیکان آن نویسنده حمله نموده اند، ولی به متن نوشته، کمترین توجهی از 
 آنها دیده نشده است. بنا بر آن، توجه دوستان را به این نقل قول دقیق جلب می نمایم:   

 

سیستانی حدود دو هفته قبل در همین پورتال مقاله ای داشتند تحت عنوان "کودتای ثور، محصول  آقای محمد اعظم
 کودتای داؤد خان بود یا محصول دهۀ دیموکراسی؟"، که در آخر صفحۀ دوم آن، چنین نوشته بودند: 

 

از آن محروم گردیده "داؤد خان نخستین فردی بود که حق خود را )اشتراک در فعالیت های سیاسی که ده سال قبل 
سرطان، رژیم تاریخ زده و بی رمق و مملو از فقر و فساد و هرج  2۶بود( از سلطنت گرفت و با سازماندهی کودتای 

و مرج را که از اعادۀ نظم و دسپلین در کشور عاجز آمده بود سرنگون ساخت و بجای آن نظام با دسپلین جمهوری 
 نت باقی می بود، افرادی مثل رشتیا و آقای ملکیار مادام العمر وزیر میرا در کشور مستقر ساخت، ور نه تا سلط

بودند و ملت مظلوم افغانستان چارۀ نداشتند جز اینکه بار ثقیل حضور دایمی آقای رشتیا و نازدانه های غرب نشین 
 کنند".  خاندان ملکیار را بحیث وزیران مطبوعات و وزارت مالیه، بر شانه های زخمی و بی رمق خود حمل

 

 من برخالف عادت این "محقق" و "مؤرخ" ، به شخص خودش، کاکا، ماما، و یا خانوادۀ محترمش بی حرمتی نمی
خواهم اغالط غیر قابل اغماض این "مؤرخ" بی اعتناء به حقایق را برایش گوشزد نمایم، تا اگر امکان  کنم، ولی می

 باشد، فرصت را از دست ندهند.  موجود تغییر
 

سیستانی، محمد داؤد خان برای بدست آوردن "حق تلف شده اش" اعظم به اساس عبارات فوق الذکر اوالً: 
از سلطنت دست به کودتا زده است. پس ادعاهای فداکاری، وطن دوستی، جلوگیری از بحرانات احتمالی و 

 غیره توجیهات برای کودتا، باید در درجۀ دوم قرار بگیرند.
 

این "مؤرخ" باید رسانده شود که بعد از استعفای داؤد خان از صدارت، جناب عبدهللا ملکیار به اطالع ثانیاً: 
بحیث یکی از دوستان نزدیک داؤد خان، از همکاری با حکومت آینده معذرت خواست، ولی به توصیۀ داؤد 

و  ه باقی ماندخان، برای مدت کوتاه، در کابینۀ حکومت انتقالی دکتور محمد یوسف خان به حیث وزیر مالی
قبل از ختم دورۀ انتقالی و قبل از انفاذ قانون اساسی، از کابینه استعفاء نموده و به حیث سفیر عازم 
انگلستان گردید و در طول دهۀ قانون اساسی و بعد از آن، حتی یک روز هم در کابینه و وزارت مالیه کار 

                                                           

، ضمن دیداری با اعلیحضرت شاه سابق در روم، ایشان اشاره ای به این فشار ها و خواهشات خانوادگی نمودند که در 1999 در سال -2
  موقع آن به عرض خواهد رسید. داؤد ملکیار
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اند، م "اگر سلطنت باقی میسیستانی ازین گفتۀ خود که اعظم نکرده است. اگر انصافی در کار باشد، آقای 
 س تیلفونی با همدم و، باید شرافتمندانه معذرت بخواهند و با یک تماآقای ملکیار مادام العمر وزیر میبود"

عبدهللا کاظم(، در مورد شخصیت و شهرت نیک و کم نظیر جناب ملکیار در سرتاسر سید داکتر همراز خود )
 ایشان جویای معلومات شوند.افغانستان، از 

 

محترم آقای رشتیا بعد از عضویت در کابینۀ دکتور محمد یوسف خان، بحیث سفیر در خارج از کشور ثالثاً: 
 ایفای وظیفه نموده، منبعد پست وزارت را در طول دهۀ قانون اساسی به عهده نداشته است. 

 

با آن آشنا استیم و از آن انزجار عمیق داریم  سیستانی با اصطالحات مخصوصی که همهاعظم جناب رابعاً: 
" ملت افغانستان نمایند، با جرأت خاص چنین می نویسند:  و هم در حالیکه خود شان در غرب زندگی می

حیث وزیر ه جز اینکه بار ثقیل حضور دایمی ناز دانه های غرب نشین خاندان ملکیار را ب نداشتند چارۀ
دوستان متوجه این مغلطۀ منطقی به قلم جناب سیستانی، شده اند که  کنند".مالیه، بر شانه های خود حمل 

اگر "نازدانه های ملکیار" "غرب نشین" بودند، پس چگونه در وزارت مالیه مادام العمر بودند؟ و اگر در 
 وزارت مالیه مادام العمر بودند، پس چگونه غرب نشین بودند؟؟ احسنت بر این "محقق"! 

 

من با مثال های بیشتر در مورد نوشته های احساساتی و دور از شأن یک "محقق" و "دانشمند"  که در ظرف یک ماه 
، می خواندماه دیگر او را "رهبر بی بدیل" و در  می کندمحمد داؤد خان را "ضرب در صفر" و با خواندن یک مقاله، 

ه خواهم سر دوستان را ب نمی میکندحواله  داؤد خان" "مشت محکم بر دهن مخالفینو یا با کلمات خشن و بازاری 
نمایم تا با سعی متداوم، نگذارند، نفرت و غضب شان،  و به این محترمان مؤدبانه،  توصیه و پیشنهاد میبیاورم درد 

بر کارهای نیک شان در گذشته سایه افگند. و به حیث تکرار احسن، یکبار دیگر به این عالی جنابان تحصیل کرده 
  میگویم که:

 من از تیر آوران ناشی و سراسیمه نه باکی دارم و نه توقعی، ولی از ترکان تیر انداز، انتظار و توقع می
رود که در موضوعات ملی و بحث های اصولی، قبل از آنکه با بیل "قلم" زیر پای خود را عمیق تر سازند، 

 داؤد ملکیار.  .کر از توجه تمام دوستانباید از کندن جداً اجتناب نمایند. با تقدیم احترام و تش
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