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 تأملی بر تأمل محترم عبدهللا کاظم
 

 

یقین دارم دوستان محترم این پورتال، مطالبی را در مورد قضیۀ مرحوم عبدالملک عبدالرحیمزی، طی چند هفتۀ 

 .خوانده و از نظر گذشتانده اندمبصرین محترم، گذشته، از قلم چند تن از 

ر خواهم ب یا چیزی به آن اضافه کنم، بلکه صرفاً میفعالً قصد ندارم، به تمام آن مطالب تماس بگیرم و  اینجا در

....." و آنهم صرف به آن پراگرافی که به نوشتۀ ریخیأت تبصرۀ محترم عبدهللا کاظم تحت عنوان "تأملی بر دو سند

 گیرد، توضیح مختصری را به توجۀ شان برسانم. من )ملکیار( ارتباط می

"بیمورد نخواهد بود که به یک پاراگراف نوشتۀ محترم  نویسند:  محترم کاظم تحت عنوان فرعی "بحث دوم" چنین می

"ازین صحبت مرحوم  که نوشته بودم: این پاراگراف از نوشتۀ من )ملکیار(، متعاقباً  و  ملکیار نیز اشاره کنم"،

اوالً این تماس تلیفونی به مشورۀ پادشاه صورت  توان چنین حدس زد که:  می ،میوندوال و مرحوم عبدالرحیمزی

رفته است و ثانیاً اینکه: شرط اول "عبدالملک خان" یعنی اعالم بیگناهی از طریق رادیو، شاید ممکن و عملی بوده گ

، ولی شرط دوم و سوم یعنی برائت ذمه از طریق محکمه و محکومیت عاملین و مسببین آن دسیسه، یعنی )داؤد باشد

ر نظر داشت عواقب آن، نه در توان صدراعظم )میوندوال( خان و نعیم خان( از طریق همان محکمه در آن زمان و با د

 کنند: چنین تبصره و نتیجه گیری می را محترم کاظم عیناً نقل نموده وبوده و نه حتی در توان پادشاه"، 

به  این تماساست که: رسد، زیرا از یک طرف "قاطعانه" ادعا شده  "در متن فوق یک تضاد منطقی به نظر می

 .گیرد که: محکومیت عاملین و.... و اما بعداً اعتراف به این موضوع صورت می ت گرفته استمشورۀ پادشاه صور

الی مطرح می شود که پادشاه قبالً در ؤه حتی در توان پادشاه، درین جا سبوده و ن )میوندوال( نه در توان صدراعظم

کند، چگونه به  دانست که ملک خان برای رهایی خود چه شرط هایی را پیشکش می زمان داکتر یوسف خان می

 .دارد؟؟"صدراعظم مشوره میدهد کاری را انجام دهد که نه خودش و نه صدراعظمش توان بر آوردن آنرا 

، ده بودندنمو د، همانطوریکه به دیگران توصیهاننلطفاً نوشته را با دقت بخو اولین خواهشم از محترم کاظم اینست که: 

شود. با رجوع  "میتوان چنین حدس زد" شروع میاز مرحوم میوندوال، نوشتۀ من با کلمات من زیرا: بعد از نقل قول 

"حدس" به معنی: )گمان کردن، تخمین و دریافتن امری به فراست(، عمید"، میتوان دید که  فوری به لغتنامۀ "فرهنگ

 آمده است. لذا:

و هم در ادامۀ آن "حدس"، کلمات . اوالً:  بیانی که با حدس شروع میشود، قاطعیت "قاطعانه" در آن گنجایش ندارد

 محترم کاظم می ،مودمو برداشت ن اگر از آن نقل قول، من چنان حدس زده"شاید و ممکن" نیز بکار رفته است . 

 طور دیگر حدس بزنند. توانستند
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ه ای جلب نظر و یا بآن محترم با معنی واقعی آن نوشته اند و یا اینکه صرف برآیا کلمات "تضاد منطقی" را  ثانیاً:

 را در آن عبارات نتوانستم بیابم." جمله استعمال کرده اند؟. چون هیچگونه تضادی اصطالح "هیبت

زمان داکتر یوسف خان، باعبدلملک خان تماس گرفته شده باشد و او شرط هایی برای رهایی از زندان اگر یکبار در 

رفع  بار ها دیده ایم که برای گذاشته باشد، بدان معنی نیست که دیگر هرگز کوششی در آن راستا نباید صورت گیرد.

توسط اشخاص مختلف تالش صورت منازعات، با وجود عدم انعطاف پذیری طرفین قضیه، از مجاری مختلف و 

ممکن کاری را انجام میداد که صدراعظم قبلی  ،صدراعظم تازه نفس، با زبان دیگرگرفته است. میوندوال به حیث 

م ظکه: میوندوال به حیث یک صدراع آن استوار بودنتوانسته بود. و نیز حدس من در مورد "مشورۀ پادشاه" بر مبنای 

که پای پسرعم شاه )داؤد  موضوعات چنین حساس یت و قدرتی برخوردار نبود که در"غیر خاندانی"، از آن صالح

ظم م کااگر محتر داشته به زندان دهمزنگ تماس بگیرد.بدون مشورۀ پادشاه، تلیفون را برخان( در آن دخیل باشد، 

وان ت رفته است، میکردند که این تماس به ابتکار میوندوال و بدون مشوره پادشاه صورت گ چنین نتیجه گیری می

وسط میوندوال را که من "به تماس بعدی ت  آنرا به حیث یک طرز دید دیگر محترم شمرد، ولی وقتی جناب شان،

تالش های بعدی در زمان جمهوریت  آیاپس باید جواب بگویند که مشوره پادشاه" حدس زده ام، تضاد منطقی میخوانند، 

 هم تکرار زبادر دهۀ قانون اساسی، موضوع به شورای ملی  و کشانیده شدنهای قبلی آگاهی از تماس  که باخان داؤد 

باید "تضاد منطقی"  تالش ها را در زمان جمهوریت، آیا قبول این .به منطق شان سازگار خواهد بود؟؟ شده است، 

 محترم کاظم بنامیم یا خیر؟؟

دهد که نه خودش و نه صدراعظمش توان که: "چگونه به صدراعظم مشوره میدهد کاری را انجام  قبل ازین پرسش

محترم کاظم کمی تعمق میکردند و با مالحظۀ کلمات "شاید و ممکن"، این احتمال را در بر آوردن آنرا دارد؟؟"، باید 

ر آوردن در پیش شرط های عبدالملک خان بوده باشد، نه یبرای تغیجدید، تماس صدراعظم  گرفتند که شاید نظر می

ان و نعیم خان و یا احتماالً آشکار شدن نقش ی محاکمه و بازخواست از داؤد خخواهش او برادر بر آورده ساختن 

 .پادشاه، درین قضیه

هم صورت به مشورۀ در سطوح باال و واده، در نظام های خانوادگی، تصامیم مهم برای بقای قدرت خانهمه میدانیم که 

 برجسته و سرشناس شخصیت هایهای توقیف ها و سرکوب مهم مانند در قضایای  توان حدس زد که گیرد. لذا می می

هایی نتصمیم  ، نیزشود بافته میساخته و  ،استخبارات و ضبط احواالتطریق ، از و یا دسیسه ها معموالً دوسیه ها که

حال اگر ما   .آورد شود و احتماالً موافقۀ پادشاه را در مورد بدست می م )رئیس حکومت( گرفته میصدراعظ توسط

ته باشیم در همچو موارد، نقش صدراعظم مقتدری مانند داؤد خان را نادیده بگیریم و یا او را بدون استناد "زیر خواس

 فشار خانواده" تلقی نمایم، کامالً از انصاف بدور رفته ایم.

اوی ر متأسفانه به تکرار دیده شده که محترم کاظم، بیشر به حیث یک مدافع و سر سپرده، موقف گرفته اند، تا یک

بی طرف و آفاقی.  البته حق مسلم شان است تا از هرکی و هر طوری خواسته باشند، دفاع و جانبداری نمایند، اما نه 

 کنم: می اکتفان ارتباط به یکی یا دو مثال به حیث محقق آفاقی و بی طرف. به ای
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دگرجنرال  از کتاب ریخی"،أهای تتحت عنوان "نظر اندازی در البالی واقعیت  ه ایر نوشتدمحترم کاظم چند هفته قبل 

جع به ترش رویی و بدخویی داؤد خان متی از آن راصفحاتی را نقل کرده بودند که در قس ،قوماندان عمومی هواییعبدالرزاق 

دستان، تذکری به میان آمده، که قوماندان موصوف در مورد این عادت ناپسند، مستقیماً به شخص داؤد خان، یادآوری و با زیر

م، یحاتی از طرف محترم کاظنوشته، بال فاصله، توضاین در ذیل خوانندگان محترم بیاد خواهند داشت که توصیه ای نموده بود. 

خویی، برای پیشبرد کار و اداره، تحریر یافته بود، و به عوض آنکه این قضاوت را ورد مؤثریت و مفاد ترش رویی و بددر م

نموده  یؤد خان جلوگیردر مورد دا تا از نتیجه گیری منفی خواننده د، خود دست بکار شده و خواسته استبه خواننده واگذار نمای

  و یک نقیصۀ اخالقی را، صفت مطلوب معرفی نماید. 

ه ب در آنارائه شده بود، مطالعه میکنیم که  که توسط محترم احسان لمررا  انخ دیگر، وقتی فرمان عزل عبدالملکدر جای 

این عهده را ندارید"، و با اشاره وضاحت و به قلم شخص داؤد خان نوشته شده: "به این نتیجه رسیدم که دیگر شخص شما اهلیت 

 ن طفره رفته و چنین ادامه میدهد:به فرمان ملوکانه، برطرفی ابالغ گردیده است، می بینیم که محترم کاظم، از نقش داؤد خا

شایعات مربوط به کودتا از طریق فرقه هشت "قلعه جنگی" که سردار ولی نیز در آن قطعه کار  کهشود  "درین جا فکر می

به گوش اعلیحضرت رسانیده شده باشد و این موضوع در شورای خانواده مطرح بحث قرار گرفته و تصمیم بر آن شده  میکرد،

باشد که با جدی گرفتن این شایعه، خطر احتمالی آنرا در روز موعود یعنی روز اول عید که پادشاه و اراکین دولت طبق معمول 

ثل شهادت نادر سازند و از احتمال تکرار حادثۀ م برند، قبالً مرفوع شریف میت "عیدگاه" جامع برای ادای نماز عید به مسجد

 شاه جلوگیری شود".

شود"،  شود که محترم کاظم، چگونه ذهن خواننده را سمت میدهد و با استعمال دو کلمۀ "فکر می خوانندۀ موشگاف متوجه می

عد آنرا با محل کار سردار ولی "فرقۀ هشت" پیوند میزند. اوالً "شایعۀ کودتا" را در بدن موضوع ترزیق و پیچکاری میکند و ب

کودتا" را به میدان می اندازد و با یک شوت به فرقه هشت  شایعه"چابک، اول توپ ماهر و گول زن مانند یک فوتبال باز او 

"قلعۀ جنگی" رسانده و بعد از تماس به پای سردار ولی، توپ را آورده و جلو شورای خانوادگی قرار میدهد و با استفاده از 

در قضیۀ عبدالملک خان،  داؤد خان همانا کمرنگ ساختن نقش"پارانویای" ناشی از قتل نادر شاه، توپ را به گول مورد نظر که 

و این در حالیست که خود را به حیث یک "ریفری بیطرف"  رساند. و دست داشتن سردار ولی و ظاهرشاه در آن قضیه است، می

 معرفی کرده اند. 

منطقی" ساده و مستدل مرا با تاپۀ های "قاطعانه" و "تضاد )حدس( نقل قول مرا از مرحوم میوندوال و  همین آقای محترم کاظم که

شود"، "به گوش اعلیحضرت رسانیده شده باشد" و "تصمیم  کلمات "گفته میخود شان با استفاده از  ،مورد شک قرار داده بود

آثار  جملۀ دیگردر ممکن است در صورت اغفال دیگران،  که ، افسانه ای می بافند،گرفته شده باشد"، بدون استناد و ذکر منبع

 .رددکشور گریخ أتحقیقی، جزء از ت

 دوستان قلمدادباید در اخیر عالوه کنم که اینجانب، هیچگونه عالیقی با سردار ولی نداشته ام و هم هرگز  خود را در جملۀ شاه 

اهر شاه، در دسیسه ها و ظشد و یا مقایسۀ نقش داؤد خان با ولی وقتی پای مقایسۀ استبداد و دیموکراسی در میان با نکرده ام. 

اجتناب نمایم.   با عرض شیده ام تا از جادۀ انصاف منحرف نشوم و از قضاوت های افراطی و عاجل سرکوب ها، همواره کو

  حرمت
 

 پایان
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