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

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 

 

  ۲۰۱۶/۱۴/۰۱                               زی عبدالرحیم ملک بهاول

 عوامل ناکامی مارشال شاه محمودخان
 هشتم قسمت

به همه حال این کار از یکسو مسئولیت های دوایر اجرائی را مغشوش ساخته از سوی دیگر کار هاا را للاک کاردهش کشاور را 

م( در 1950تاا  1946کاه از دوره هتاتم  پارلماان کشاور  .در همان امور بسیار بسیط و ابتدائی هم به مخمصاه مواجاه کارده باود

قدرت « چون میر غالم محمد خان غبار و دوکتور محمودی...»زمامداری مارشال شاه محمود خان با کاندید شدن عده از منورین 

أس ماده اعتراضیه همه آن بی قانونی ها و نواقص را که بر 30نسبی یالته نیمه آزادی داشتش با حکومت دست به یخن شده شامل 

قاانون  ش«بشاکل علمای و ماهیات حقاوقی آن»آن همین عدم توازن بودجهش مقیده ها و نبودن قانون محاسبات عمومیش قانون بودجه 

حساب قطعیه و از این قبیل چیز ها کاه در ساالهای متماادی سالطه خانادان ناادری رویکاار باودش بار روی حکومات کشایده اجارا و 

 تطبیق آن مواد را دستور دادند.

شال شاه محمود خان شخصاً مخالف اجرای این دساتورات پارلماان نباود و هماواره مای خواسات از خواساته هاای قاانونی مار 

ش اما از آنجا که زمام اقتصادی دور وی باز هم بدست همان چارکاله همکار سردار محمد هاشم خان باود وکال  اطاعت داشته باشد

حمد هاشم خان می گرلتندش حتای در ایان کاار باا شامول شاخص شااه هماه الاراد و اوشان روی دستور که در پس پرده از سردار م

متنتذ خاندان شاهی را پشتوانه خود میدیدند. بناًء علهذا در مقابل خواسته های متذکره پارلمان قیام کرده اجرای آنرا دور از مقادور 

مارشال شااه محماود خاان نخسات مطلاق العناان گارو   گتتند. سردسته این چارکالهان عبدالمجید خان زابلی بود. وی که در کابینه

 اقتصادی کابینه و بعد به عین قدرت و صالحیت سمت و حیثیت معاونی اقتصادی کابینه مزبور را به عهده داشتش 

از همه مهمتر آنکه گرو  اداری  وزارت دلاع ملیش وزارت داخلاه و شابکه هاای امنیتای( کشاور را باا صاالحیت باا تر از  

ظم در دست داشت. طبق دستور و مشوره ولی نعم اش سردار محمد هاشم خان که در کاله امور به حیا  پشاتوانه زابلای صدر اع

مارشال شاه محمود خان بیچاره مقابل آنها هیچ کاری را بسار رساانیده نمیتوانسات.  وقتیکاه مارشاال شااه محماود  قرار می گرلتش

است  اورا بخاطر همه لجاای  دور ساردار محماد هاشام خاان از طریاق قاانونی باه خان زابلی را از کابینه خود خارج ساخت و خو

محاکمه پارلمانی احاله کندش سردار محمد داود خان او را زیر حمایه خود قرار داده از تعقیب پولیس نجاتش داد و وا تر از آن این 

این چیزی است که ظاهر شاه  بزبان خود برایم اظهار بود که شاه شخصاً مارشال شاه محمود خان را از محاکمه زابلی من  کرد.  

 کرد(.

 ماده یی پارلمان در همان دوره هتتم پارلمان بوسیله زابلی و بدینطریق از طرف حکومت رد شد. 30باری این خواسته 

باا اجاراء آن در دوره هشتم پارلمان نیز هر چند این صدا ها هموار با  مای شاد حکومات آن را بکلای از غیار ممکناات گتتاه  

( کابینه ما تشکیل گردید. پارلمان همین لرصات تغیار کابیناه 1953 رب  اخیر سال  1332گردن نمی نهاد. تا آنکه در وسط سال 

را که تا آندم حکومت مارشال شاه محمود خان بر پارلمان قبو نیده نتوانسته  1332را غنیمت دانستهش بودجه جام  النواقص سال 

مااده دساتور هاای مزباور پارلماان باه کابینا  ماا  30پاس بار روی حکومات زده باا ابارام در تطبیاق و اجارای بودش بادون تصاویب 

 لرستاد.
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 کابینه سردار محمدداود خان و بودجه ردشدۀ دور ماقبل

 

دش از البته در تاریخ کشور های حاوی سیستم پارلمانی مسئله عدم تصویب و رد بودجه یک سال که بدون تصدیق پارلمان بمان

ماده ئی پارلمان در نخستین اجالسیه  30نگاه حقوقی و سیاسی و مالی موضوعیست بس مهم. علی الحال این اعتراضیه یا دستور 

 مجلس وزراءکابینه سردار محمد داود خان مورد غور و بح  واق  شد.

ردار محماد نعایم خاان تشاکیل بخش اعظم اعضای کابینه را وزرای سابقه به شمول خود صادر اعظام و بارادر و معااونش سا 

میداد. للهذا با شور و غوغا و عصبیت و اعتراض اینکار را نه آنکه از غیر ممکنات می گتتندش بلکه در شاروع تشاکیل کابیناه از 

 کار شکنی های پارلمان در مقابل این حکومت جدید تلقی كردند. 

 الغانستان هم طباق قاانون اساسات دولت های مشروطه  من که از سیاست کار و سابقه اینگونه موضوعات بیخبر بودمش روی

در اینجاا ناامی  و باز بر بنیاد قواعد کشور های که روی اصل پارلماانی اداره مای شاود  دولت مشروطه بود( 1310اساسی سال 

درعمال هایچ یاک از دموکراسی و حقوق سیاسی مردم نمی برمش زیرا در الغانستان هر چند بر زبان بسیارگتته شده و میشود ولای 

حکومت و یا قدرت های حاکمه دموکراسی را نمی شناسد و نه شناخته است. بلکه کسی را که نام از دموکراسی می بردش تهدید به 

سر زدن می کردند و می کننادش زیارا نازد ایان حکومات هاای بای بناد و باار تهمات بساتن و بازداشات نماودنش و بااز تطبیاق اناواع 

انسانی و هم چنان طاقت لرساش گرلتن اقرار های دروغین و متعاقبًا به دلگی ها تیار بااران ساپردن و  شکنجه های دور از کرامت

به لجی  ترین طرز اعدام كردنش حتی در بسیاری موارد در همان وهله بازداشتش الراد بازداشات شاده را بادون تحقیاق و محاکماه 

م اینکه لعااًل او را ماا گرلتاار نکارده ایام و یاا آنهاا خایناناه از کشاور لارار از بین بردن و باز بر آنها تهمت های ناجوان مردانه بنا

کردهش به لالن کم  یا کشور بر ضد کشور لرار و ملحق شده اند... از این قبیل هزار ها مکر و دسیسه و حیله در چنین حکومت 

      اعضای کا بینه گتتم : به های غیر مردمی ما بکار رلته و میرود.(

گ  است پارلمان کشور آن وجوه مالی یا تخصیصات بودجاوی را کاه بناام یاک ملات ساتم کاش و رنجبار زیار عناوان  این چه

بودجه می پذیردش  اقل آن چیزهایرا كه قانون اساسي حاكم روز صریحاً واكیداً باه اجاراآ آن حكام میادارد قباول نداریاد.اگر واقعااً 

د مقابل ایان چیاز هاا سامعاً و طاعتااً گتتاه دساتورات پارلماان را بپاذیریم. بااز باه کشور ما روی اصل قانونی اداره می شود پس بای

لرض محال اگر یک کار دور از مقدور ما باشد باز هم باصطالح آن سنگی را که از قدرت خودگران تر می بینیم بوسیده بجاایش 

ق استعتاءازآن دورشویم و یا آن قانون اساسی را که می گذاریم. بدین معنی از عهده کاریکه بر آمده نمی توانم مردانه وار از طری

ناادر شااه و »در چنادین حکومات و کابیناه دوران تسالط دو شااه « 32تاا ساال  1310از ساال »ساال  23در ظرف مدت بیش از 

شد تادوین مورد تطبیق قرار گرلته نتوانست تغیر دهیم  و بجایش قانونی را که طبق موازین امروز سازگاری داشته با« ظاهر شاه

 کنیم. 

ایشان باز همان کلمات  طایالت خود را تکرار نموده بمن گتتند که تو تجربه نداریش بنا بر این میخواهی برای همه ما مشکل 

اعاالم کاردم کاه مارا از عضاویت « اعضاای کابیناه»بس مهم را بار آری. من با شنیدن این کلمات از جای خود برخاستهش بایشاان 

اطاعات مای کناد در هماین « پارلمان»که نه بقانون اساسی احترام داشته باشد و نه به دستور  نمایندگان مردم   چنان یک حکومتی

که کلیه قوانین در آن تطبیق می شود و یا بر تطبیقاات آن نظاارت  وهله شروع کار استعتا است. من به حی  وزیر مالیات مرجعی

م. زیرا تاریخ نگران حال ماست و اعمال ما را ثبت می کند و همه خوبی هاا و دارد  قانون شکنی و سر کشی را پذیرلته نمی توان

بدی های ما را در کته ترازوی حساس گذاشته بر هماه بادی هاای ماا نتارین مای گویاد. مان چناین یاک مسائولیت را باا خطار هاای 

ن دساتورات لبیاک گتتاه تعمیال آنارا تعهاد تاریخی آن پذیرلته نمیتوانم. در اینجا باز تکرار کردم: بهتر آنست کاه نخسات باه هماه ایا

بدهیم و باز اگر در عمل این کار را بجا آورده نتوانستم بایست مردانه وار معذرت خود را توأم با یک استعتای جاناناه پایش کنایم. 

ن یاا اساتعتای حال اختیار در دست صدر اعظم و رلقاء کابینه ماست که باید یکی از دو چیز را بپاذیرد. اطاعات باه دساتور پارلماا

 عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه  . 
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در آن روز ها هم حکومت و هم خاندان شاهی از ناکامی ها و خرابی های  مزمن خطر بار دستگاه مالی و اقتصاادی كاه باه  

ماشاتن ساال باگ 24مخمصه گرلتاربود و بجز مان هایچ کاس را حاالل ایان مشاکل یاا پارابلم باس مهام نمیدانساتش زیارا در عرصاه 

چندین وزیر و تغیر دو کابینه نه آنکه وض  مالی و اقتصادی بهبود نیالت بلکه در ساحه عمل کار ها روز بروز بد تر شد. روناق 

نه تنها خانوادۀ شاهی و مالزمان آنها را بلكه کشور را نیز تهدید  اقتصاد کشور از دست رلته کساد در تجارت و بحران در اقتصاد

 ود. به خطر بزرگ می نم

من بطوریکه در اردو ریتارمها وکار های بس مهم را انجام داده بودم و باز در همان چند روز اول شروع کارم ابتکاار عمال 

را در بسا موارد نسبت به همه وزرا و رلقای کابینه بدست آوردمش هم حکومت و هم خاندان شاهی به هیچ وجه نمی خواست تا در 

بدهندش اوشان درک کردند که حاالل ایان مشاكل بجاز عبادالملک کسای دیگاری شاده نمای تواناد  آن وقت بسیار حساس مرا از دست

وضعیكه خود خاندان روی استتاده جوئی های سوء خود ها از سالها بوجود آورده بر قرار کرده بودندش و سار انجاام بچناان یاک »

این خاانواده متکبار و مغارور کاه در طاول تسالط « دوض  خطرباری در آوردند که دیگر دوام آن خود ایشان را هم از بین می بر

خود باصطالح پیل ها را لرو برده و عارق هم نکشیده بودند. این بار بچناان مخمصاه گرلتاار بودناد کاه جاز قباول گتتاه مان دیگار 

 چاره نمی دیدند ولوکه انتقام آنرا از من به سخت ترین وجه کشیدند. 

اده یادداشت پارلمانی تسلیم نظار مان شادهش باه پارلماان تعهاد انجاام آنارا دادناد.  مان م 30به همه حال در این جلسه مربوط به 

سال نزد حکومت ها دور از مقدور گتته می شد بطور بی ساابقه انجاام  24بیاری خدای توانا  ج( در مدت سه ماه آنچه را که در 

لاس عماومی پارلماان رسایدش ایان حقیقات را آشاکار دادمش چنانچه محتوی تصویب انجمن بودجاه کاه بعاداً باا بودجاه باه تصاویب مج

 میکند. 

غایه ام در تذکرات لوق آن بود که همه الراد خاندان نادری بظاهر خاود را مخاالف یکادیگر مینمودنادش اماا در پاس پارده هماه 

نهضات هاا مماد ایشان متحد بوده روی خط مشی واحدی پیش رلته در هم کوبیدن مردم و از باین باردن طبقاه روشانتکر و اختنااق 

یکدیگر بودند. بنا بر این مسئولیت همه ظلم و استبدادش شکنجه ها و مردم کوبی قانون شکنی ها و هم چنان پسامانی هاای کشاور و 

استثمار مناب  اقتصادیش عدم توازن بودجه هاش کساد تجاریش و بحران اقتصادی الغانستان کاله الراد خاندان شااهی بودنادش آنهاا را 

 اکمه بکشانند ازینطریق و به کیتر های سنگین رسانیده شوند. باید به مح

 

 محاكمه سردار محمد داود خان و برادرش سردارمحمد نعیم خان

 

سردار محمد داود و سر دار محمد نعیم برادرش به عوض آنکه روی دعوی من که علیه ایشان بحی  وزیر مالیات و متصدی 

وزارت اقتصادی ملی در پارلمان کشور دائر کردمش بایست محاکماه مای شادند و مقابال هماه اجراتیكاه در دوران تصادی صادارت 

عظمی اش عالماً و عامداً از خاود باروز داده باود کیتار سانگینی میدیدناد.اما زیار باال و ساایه شااه بارای تخریباات دیگاری آزاداناه 

باودش زیارا ایان قاانون یاک شابه  1343ایان تیاره بختاان از باین باردن قاانون اساسای ساال ایان باار هادف شاوم لعالیت می نمودناد. 

دموکراسی را در این جامعه تضمین می کرد و در صورت تکمیال قاوانین لرعای اش ناه آنکاه مداخلاه دیگار الاراد خانادانی را در 

 سبی را نیز متضمن بود.امور کشور ممنوع قرار میدادش از نگاه حقوق سیاسی به الراد کشور آزادی های ن

ایشان وقتیکه رشد سیاسی مردم را در مظاهرات بطور بیسابقه و لوق التصور خود دریالتناد بار آن شادند تاا ایان قاانون را از 

بین بردارند. چون راه قانونی برای ایتا یا تعلیق آن نمیدیدنادش بناا باراین باه تباانی همادیگر ساردار داود را موظاف سااختند تاا روی 

 متعاقب استعتای خود( با تاسایس احازاب چپای  رخناه کاردن در جواناان و اردوکودتاائی بکنناد.  ایشاان  1342گی هائیکه از آماد

پولش شراب و دختران زیبا را در هر محل و مرکز برای جلب جواناان مزباوز مهیاا سااخته باا پولیکاه از خاود میدادناد یاا ازمنااب  

شد اندرین را مبذرانه خرچ می کردند(  و بدینوسیله قانون اساسی را از بین ببرنادش  خارجه همچون سیل بسوی ایشان سرازیر می
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و با اعالن جمهوریت قالبي در وهله اول حالت اضطراری و حکومت نظاامي  را اعاالن کارده بدینوسایله هماه لیادران و زعماای 

 .کشور و مبارزین سیاسی را نابودنموده و  نهضت های انقالبی را در هم بکوبند

 

 گرفتاری مخالفین وحیله های سردار محمد داودخان

 

 طوریکه در مقدمه این یادداشت ها مختصراً گتته شد با تطمی  و لریب عده از السران جوان این کار را هم عملی نمودند. 

 گردید.آن مرحوم میوند وال و عده السران ارشد اردو و آنانی راکه خار چشم خویش می دانستندش  قربانی اول 

روی پالن همان چپی هائیکه با وی در کودتا همکار و همراز بودندش دست به علماء مذهبی دراز نمودهش عادۀ مرحله دوم در  

از آنها را زیر ضرب شالق و شکنجه های لوق طاقت بشرآ مجبور به اقرار های دیکته شده و دروغین خاود کاردهش خواساتند باا 

 ه هنوز برای محمد داود خان و برادرش سنگر گرلته بودم از بین بردارند.این عده مرا هم از همان محبسی ک

یکی از اهاداف عمادۀ ساردار محماد داود در ایان کودتاا و اعاالن حکومات عساکری مان باودم. زیارا اصاالً مان  باا مباارزات  

او را نمای خوردناد و نازد او خویش ایشان را نزد اردو و ملتش بیگانه و دشمن معرلی کاردم. الساران ساابقه دار کاه دیگار لریاب 

مورد اطمنیان نبودند در این کودتا آن السران جوانی را بدام تزویرخود آورد که که اصاالً وی و ساابقه اش را هایچ نمای شاناختند. 

اگر من در بیرون محبس می بودم نخست از همه مارا از صاحنه بار مای برداشات. ولای حماد ت دریان تزویارهم تیارش باه سان  

 ی مدارک ساختگی را نیز نتوانست که برعلیه من حاصل کند. خورده حت

طوریکه بعداً شانیده شاد علماا گتتاه بودناد کاه ماا کودتاا مای کاردیم و در صاورت  بدسات آوردن قادرت بجاز عبادالملک کسای 

 بورش می کردیم.دیگری را  یق مقام ریاست کشور نمیدیدیمش بناًء علهذا همه دسته جمعی بوی روی آورده به قبول این مقام مج

( ماورد 1974جاون  14  1353جاوزای  24دو صد السار نخباه کودتاای داودی  ده مااه بعاد از کودتاا در  مرحله بعدیدر  

غضب و عدم اطمینان وی واق  شدند و شبانه از خانه های شان باه محابس ده مزنا  کابال ساوق داده شاده و باا لجیا  تارین شاکل 

ی خود هما ن کلماتی را که علماء مذهبی گتتاه بودناد تکارار کردناد. اماا ایان باار نیاز تیارش باه شکنجه شدند. آنها نیز در اقرار ها

خطا اصابت نموده با همه قیودات که بر من گذاشت حتی ارتباط ام را با خانواده نیز قط  کردش اماا راهای بارای از باین باردن مان 

 نیالت.

م پاالن شاومی طارح کارد ولای دساتش باه مان نرساید. او میدانسات از گویا این تیره اختر دو بار برای من در همان محبس ها 

طریق دعوی که به پارلمان کشور در دور شاهی پیش نموده بودم  و باز با مضامینی که در جراید باه نشار رساانیده باودمش وی را 

علیه من چهره « محمد داود»دشمن مردم کشور و خود معرلی کرده ام .مقا ت پر اثر مردم را بیدار ساخته اکنون هر حرکت وی

واقعی اورا دراین کودتا که بنام خدمت به مردم معرلی کرده بودش برمال مای سااخت و باه ناکاامی بیشاماری مواجاه مای گردیاد. او 

 میخواست نخست به مکر وحیله مرا از محبس خارج کند بعداً از من انتقام بگیرد. 

 ت و بازداشت نمود.  او در مرحله سوم السران نخبه کودتای خود را گرل

مردم پنجشیرش لغمانش قندزش تالقان و بدخشان را گرلتار نموده بعد شکنجه های گوناگون قسماً بکشت و قسماً  مرحله چهارمدر 

 به سخت ترین وجه زندانی کرد.

ثماان خاان لغماانی یکعده السران باز نشساته و متقاعاد را باا عادۀ مناورین بناام گاروه دگاروال متقاعاد محماد عمرحله پنجم در  

 گرلته ایشان را نیز بعد شکنجه های سخت به بدترین وجه زندانی نمود.
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عااده السااران اردو را بااا جمعاای از منااورین در گاارو  جناارال احمااد شاااه خااان لااوگری باااز داشاات و بااه عااین  دسااته ششاامدر  

 سرنوشت گرلتار ساخت.

کسیساتی عارض وجاود کارده باودش بوسایله داخایم هاای داودی دسته که زیر عنوان ستم ملی مربوط با عقیاده مار گرو  هتتم 

 بازداشت شده پس از ضرب وستم به شرایط دیگران در محبس قرار داده شدند.

نیز روز ها باطاق های مقتل قرار داده شادهش بعاد شاکنجه هاا بادون سرنوشات در هماان  هشتم یکدسته بنام منسوبین مطبوعات

این عده می گتتند که روزی گ  از نرخ و نوا در بین آماد ماا گتتایم کاه هماه آنچاه گتتاه مای  محبس شدیداً در بازداشت بودند. خود

شود راج  به رونق بازار ها و مساعد بودن نرخ ها... دروغ بودهش در مارکیت آرد پیدا نمی شود و باز اگار مقاداری میسار گاردد 

دش ازین رو کاله مواد ضروریه لارق لاحشای نسابت باه نارخ به نرخ بسیار بلند از آنچه که اعالن می شود خرید و لروش می گرد

 های شاروالی دارد. روز بعد همه ما بازداشت شده بر این سرنوشت مواجه شدیم.

الحاصل دور سردار محمد داود خان دور شکنجهش زندان و کشتار های بی حد و حصار گتتاه شاده او میخواسات در ایان کاار  

 او خود پولیس و خود حاکم و قاضی بوده آنچه میخواست استبداد بخرچ میداد. ریکارد عبدالرحمن خان را بشكند. 

 

 

 نیرنگ د یگر

 

مارا از خاناه کشایده  1336سرطان سال  23شبی در حوالی ده بجه شب  همان ساعتی که در شب  1356حوت 20به تاریخ
دان به محبس ده مزن  کابل آمدند. در به محبس خصوصی صدارت عظمی قرارداد؟!( رئیس ضبط احوا ت با میر گل خان قومان

حالیکه رئیس ضبط احوا ت به اطاق مدیر عمومی محبس منتظر ماندش میر گل خان باا محماد هاشام خاان مادیر عماومی محابس و 
 قوماندان کندک آنجا نزد من آمده اظهار کرد:

او بجوابم « اید که اکنون آزادم می سازیدمرا شما حبس نکرده »من بهش گتتم: « شما خالص شدیدش لطتاً بخانه خود بروید»   
گتتید که ما تاب  اماریم آیاا امار ساردار »من بجوابش گتتم: «. ما تاب  امرهستیم ما دیگر شما را در اینجا گذاشته نمی توانیم»گتت: 

و روی کادام سال برای محاکمه همین شخص و برادرش سنگر گرلته ام ا 20محمد داود خان؟ من این محبس را در مدت بیش از 
اصل حقوقی و یا عدالت شرعی بر مدعی و دشمن سابقه خود حکم رانده می تواند؟ اگار جامعاه ماا باسااس قاوانین و اصال مادنیت 
اداره می شود پس مدعی سابقه بعد کسب قدرت نمی تواند بار مادعی علیاه خاود بااز روی غارض و عنااد شخصای و دیریناه خاود 

 حکمترمائی کند. 

ی  تاج ظاهر شاه و به کنار تختش و باز زیر حمای  خاص وی قارار داشاتش مان علیاه خیانات هاای وی باه وقتیکه وی زیر سا
پارلمان کشور دعوی یازده ورقی پیش کردم . علرغم انواع لشارهائیکه ظاهرشاه برپارلمان پیش کاردش دعاوی مزباور درپارلماان 

یضاح بعمل آمد و داود طبق لیصله انجمن تقنین پارلماان مجارم قبول شد. بعد تصویب انجمن تقنین ثبت و از حکومت روی آن است
قرارگرلت.  این من موضوع را من از طریق جرائد نزد کاله هموطنان برمال کردم و با شرح و بسط خیانت هاا و مسائولت هاای 

و این دو برادر اظهار  داود و برادرش سردار محمد نعیم خان را در چندین مقاله نشر کردم. اکنون موضوع مخالتت و دشمنی من
 من الشمس است.

چگونه در ماورد مان بشاما دساتور « سردار محمد داود خان»با همه این سوابق و دوسیه مسئولیتی که در پارلمان داردش وی  
 داده می تواند؟ آیا وی همه قدرت ها را برای تطبیق همین آرزو های شوم و پلید خود بدست آورده است؟ تعهدات وی نزد شما که

 در کودتا همکاران وی بودید به این جور کارهای ناشی از غرض شخصي وی را اجازه میدهد؟

او دیروز مرد آن نبود که باه پارلماان بارود و مرداناه وار در دعاوی خیانات ملای از خاود دلا  کناد و یاا  اقال از طریاق آن هماه  
كه من علیه وی و خاندانش در جرائد نشر می کردم بگوید و وسائل نشراتی سرکاری که خاندانش در اختیار داشتشجواب آنچه را 

یا برود ودر دل  آن چیزی بنویسد. اکنون که با همکارآ شما مردم قدرت را بدست گرلت چطور همه آن تعهاداتی را کاه در روز 
پاس پاا زده «  از جمله دور بودن از حقد و حسد و غرض و عناد شخصی» اول توسط اعالن خط مشی خود بر همه آشکار کرد 

که در دست عساکر داردش مخالتین و دشمنان خود و خانواده خود را در هام « برچه»با اتکاء به باتوم که بدست پولیس و سر نیزه 
 می کوبد و پالیسی قدرت نمائی و قلدری را در پیش می گیرد.
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سر نیزه از محبس بیارون انداختاه مای  از سوی من به سردار محمد داود خان صریحاً بگو! تو پارچه های  ش مرا به نوک 
 توانی ولی زنده مرا از اینجا بیرون کرده نمیتوانی!

باز بگویم که اگر در این جامعه قاانون حکمترماسات پاس قاانون بشاما دساتگاه پولیسای اجاازه نمیدهاد کاه در تطبیاق اغاراض  
یک جنگل تصور می کنیاد و روی قاانون جنگلای شخصی اش پیرو سردار محمد داود خان شوید و یا اگر بر عکس این جامعه را 

با همه پیش آمد می شودش در آن صورت لباس های رسمی و مدنی را از خود دور کرده بجای آن آنچه بزرگ تان خود را تصاور 
میت را می کند شما هم از پوست همجنس همان جانوران را در بر کنید تا بدینوسیله همهش شعار و دثار شما را یکسان دیده طم  آد

 از این دستگاه بر کند. و باز روی همان اصل مقابله باالمثل را در باره تان مورد عمل قرار دهد.

قوماناادان کااه بعااد از ایاان توضاایحات ماان خیلاای عاقالنااه سااخن میاازد و ماارا محترمانااه مااورد خطاااب قاارار میاادادش در تمااام  
اطتاا شاد و « 1356»؟ گویا بدین شکل این ماجرا تا ساال بعاد موضوعات مرا ذیحق گتته با احترام عسكرآ سالم داده وداع كرد!

 داود بر این اقدام شوم خود مولق نگردید.

 

 

 زندان سنگر من وقانون سالح من

 

و یت کابل با هماان میار « مدعی العموم»څارنوالی ( باز در ساعت ده بجه شب رئیس 1356برج دلو سال بعد   10بتاریخ 

حماد موسای خاان نعیمای مادیر عماومی محاابس ده مزنا  کابال باه اتااقم آمدناد. پایش از آنکاه رئایس مګارمن گل خان قوماندان و د

څارنوالی یا قوماندان بمن مطلب خود را ابالغ کندش من شم  از اخاتالف نظار باین مان و ساردار محماد داود خاان را کاه از جهات 

و آن ثروتهائیکاه بعاد از رلا  بای تاوازنی مازمن بودجاه بار منااب  اقتصاادی « خانادان شااهی»دستبرد و استثمار او وخانادان شاان 

کشور از طریق طرح و تدوین پالن اول اقتصاادی و اجتمااعی جهات انکشاالات کشاور تادارک و متمرکاز کارده باودم و هام چناان 

وماات قاانون شاکنی هاای  یعااد و  تحصاي تیاره بختااان و سرکشاان عصار اتاوم و اقمااار کیهاانی پایش شااد و بااز روی مقابلاه و مقا

شدیدیکه اندرین راه با ایشان نمودم و بدینوسیله تا آخرین لحظ  کارخود ایشانرا با همه قدرت نمائی شان برای چپااول و چاپیادن و 

 76استثمار مناب  مزبور و هم چنین ثروت هائیکه تهیه دیده بودم نگذاشتم. هم چنان وقتیکه اوشان بر خالف احکام صریح صادره 

حاکم روز بر من تجاوز و تعدی های بی شماری نمودند مقابلتاً بنده نیز بحی  یک انسان آگاه از حقوق بشر و قانون اساسی  80تا 

سیاست کشور از همان محبس غیر قانونی که در آن بدون محاکمه و لیصله محکمه و یا  اقل لتوی قانونی قرار داده شده بودم بر 

حقوقي و قانوني كه با پارلمان كشور بیش كردم و همچنان نشر مقاله ها در جرایاد علیه ایشان به مبارزه پرداخته از طریق دعوآ 

خیانت ها و تجاوزات ایشان را که در حق کال  مردم و باز علیه انکشاف و ارتقاء کشاور نماوده بودناد بارمال کاردمش بطاور ایجااز 

جمن تقنین پارلمان علیه وی و بارادرش پذیرلتاه شاده و باه بیان کرده ضمناً اینرا نیز یاد آور شدم که بر عالوه آنکه دعوی ام در ان

 ثبت رسیدهش انجمن مزبور ویرا محکوم کرد و از سوی دیگر کارهای ایشان را چلنک علیه قوانین تتسیر کردند.

دور از حاق قاانونی و صاالحیت اداری مرباوط  1336سارطان  14از آن گذشته لرماان وی را کاه در سااعت ده بجاه شاب  

من از پست وزارت بنامم صادر کرده بود به رئیس څارنوالی کابل ارایه کرده پرسیدم :آیا طباق ایان لرماان مان معازول معزولیت 

 گتته می شوم؟

ساردار محمااد داود خااان کااه در ایاان درام ناو نیرناا  دیگااری را بکااار ماای باارد و یگاناه هاادلش همااان یااک چیزبااود : ماارا از  

بیرون ساختن و باز در هم کاولتن. بنااًء علهاذا اینباار راه وزارت داخلاه را گذاشاته باا سنگری که برای وی در محبس گرلته بودم 

اکید و مکر خاص از طریق وزارت عدلیه و څارنوالی بمن مراجعه کرده به څارنوال لهمانده بود تاا بمان بگویاد کاه منبعاد محابس 

محکماه یاا لتاوای واضاح قاانون در محابس کسای را  در اختیار څارنوالی قرار مای گیارد و څاارنوالی نمیتواناد بادون حکام صاریح

محبوس گتته نگهدارد. حتی ایشان این را هم عالوه کردند که یک و نیم سال بعد نخستین پارلمان دور ماا برقارار مای شاود و آنهاا 

ه آنها نیز بر ماا اگر ما را راج  به خودت مورد استیضاح قرار دهد نه آنکه نزد اوشان جوابی نخواهیم داشت بلکه ترس از مواخذ

 در حالیکه بعمل نزد سردار محمد داود و حکومت وی قانون و پارلمان بقدر موی هام ارزشای نداشات و ناه در دوران  طاریست.
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کارگذاری خود او چنین چیز ها را میشناخت. یگانه درس لیدرشپي که وی از آغوش خانواده خود یاد گرلته بود این بود کاه بگیار 

 انه شکنجه کن و بکش( .و به بند و بیرحم

 

 

 امضا  محمد داود     27.2.24یادگار به برادر عزیرم ش عبد الملک کتیل ریاست تتتیش و عینیات وزارت حربیه  

 

و یت کابل چنانکه پر شده بود هماه توضایحات مارا ناا دیاده و ناا شانیده گرلتاه بیشارمانه اظهاار به همه حال رئیس څارنوالی 

چون شما جنرال عساکری بودیاد حکومات شاما را دریان مادت حکام اقامات در محابس داد بناا بارین شاما هام باه پیاروی از »کرد: 

گتتم: شاما تحصایل حقاوق را در مطابخ ساردار من بهش «سال در محبس اقامت گزیدید. 20دیسیپلین عسکری درین مدت بیش از 

محمد داود خان و باز از مادر آشپز خود لرا گرلته اید؟ زیرا من نه آنکه جنرال باودم و جنارا ن در اردو باه محاکماه خاصای کاه 

یارد. هایچ آنرا دیوان حرب جنرا ن می گویند و متشکل از چندین جنرال همرتبه و با رتبه جنرال است تحت محاکمه قارار مای گ

جنرال خل  رتبه یا بدون محاکمه قانونی به محبس کشانیده شاده نمیتواناد. از هماه باا تر آنکاه در آنوقات مان وزیار برحاال و لعاال 

قانون اساسی حاکم آناروز بعاد از تصاویب دو ثلا  اعضاای پارلماان باه محکماه  76کابینه همان روز بودم. وزرا طبق اصل ماده 

لی گتتاه میشاد تحات محاکماه قارار مای گرلاتش از ایان گذشاته بارای وزراء در آن وقات قاانون جازای اخص الخاصی که دیوان عا

معینی نیز وجود نداشت و به آنچه دیوان عالی در حق وزیر محکوم قرار میداد همان لیصله بعد غاور بطاور قاانونی بعاد تصاویب 

وزرا آنقدر گرامی بود کاه هار کاس و ناا کاس حتای شاما هام پارلمان به توشیح شاه می رسید گویا نزد قانون اساسی آنروز منزلت 

نمیتوانستید بر محکومیت وزیر لرمانی صاادر کنیاد یاا اور ا خاود سارانه محکاوم ساازید. لرماان را مالحظاه کان محاض بامضاای 

ه بعاد از آن لرماان شااه ناه پایش از آن و نا سردار محمد داود خان بوده و باز در مستند بترمان نمبر ستید شاه گتته شده در حالیكاه

عزل مرا صادر كردهش زیرا شاه با همه معایبش نسبت به داود و برادرش در چنین مسائولیت آیناده را ملحاوظ نظار گرلتاه لرماانی 

 .بدین مضمون و باز خارج از صالحیت قانون خود را توشیح نمی کرد

گتتم و باز در همه استد ل قانونی ام میر گل « بلرئیس څارنوالی کا»به همه حال بعد از سخنان درشتی که به این پوچ مغز  
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خان قوماندان امنیه کابل نیز طرف مرا می گرلت. وی از اصرار در خروجم از محبس دست کشایدهش ورقاه تبلیاس رسامی را بااین 

 مضمون پیش کرد: 

محبس را ترک گتته  محترم عبدالملک خان! منحی  شخص آزاد محبس جای شما نیست. از شما خواهش می رود تا ښاغلي››

رنوالی کابلش میر گل خاان څارئیس »و لطتاً بخانه خود یا جاآ دیگر که در هر گوشه کشور  زم میدانید سکونت اختیار لرمائید. 

 «. قوماندان امنیه کابلش محمد موسی نعیمی مدیر عمومی محبس ده مزن  کابل

کشور را طرف خطاب قرار داده صاریحاً و بادون کام و کاسات رنوال څا من در جواب کتبی وزیر داخلهش وزیر عدلیه و لوی

 بااینکه در آن وقت همه سمت های رئیس جمهورش قاضی قضاتش رئیس پارلمان کشور را در مسئولیت های سردارمحمد داود را 

م:  مان ایان به دو وزیرش کاه در حقیقات نازد وی از غالماان و چااکران لادائی اهمیات بیشای نداشات بارمال کارده نوشاتبر داشت( 

واضح کرده ام و کذا از طریق جرائد به مردم نجیب الغانستان اعالن « ورقه خود 11در دعوی »محبس را بطوریکه به پارلمان 

سنگر گرلته ام و اکنون با همه قدرتهائیکه در دست دارناد و میادانم کاه هار روز در « داود و نعیم»کرده ام علیه همین دو برادرش 

مخالتین خود را به شدید ترین وجه شکنجه کرده باه سار نیازه و ریسامان دار وتیار بااران و هام چناان زیار  محضر من بسیاری از

شکنجه بیرحمانه می کشدش باز هام اوشاان را تاا وقتیکاه باه محاکماه قاانونی نکشاانیم باا اوشاان از هماین سانگر مباارزه دارم و ایان 

 مبارزه من تا آخرین لمحه حیاتم دوام خواهد داشت(.

گویااا بدینوجااه باااز بااین ماان و وی مقابلاا  شاادید آغاااز شااد. او از تاارس آنکااه ماان در بیاارون مااردم را علیااه وی بقیااام تشااویق و  

تحریک ننمایم عمالً برای اخراجم از محبس زور  بخرچ نشان نمیدادش ولی از طریق غیر مستقیم بانواع حیال مارا تهدیاد مای کارد 

 دوام داشت. 1357برج ثور  7تا  1356از برج دلو « داود و نعیم»جبار و مستبد این مبارزه آخرین من با این دو برادر 

نزدم جرگه قومی را لرستاد و بوسیله آنهاا از یاک ساو پیغاام تهدیادآمیزی بارایم لرساتاد و از ساوی  1357حمل  15وی در  

رتی که پیش کارد لریتتاه گردیادمش بلکاه دیگر دست عذر پیش کرد. اما من نه به تهدید وی وقعی گذاشتم و نه از طریق عذر و معذ

 همواره پیغام من بوی همان چیزی بود که در پیش از آن می گتتم.

واسطه مذاکره با جرگه قومیش چاکر باولای دیگرش غالم حیدر خان وزیر دلاع ملی باود کاه بعادکودتای ناام نهااد شاان بادون 

رئاایس »لااتش متعاقباام قوماناادان قااوای مرکااز شااد وبعااداً لااوی درسااتیز لیاقاات ازدگروالاای متقاعاادی دلعتاااً بااه تااورن جنرالاای ارتقااا یا

 شده برتبه دگرجنرالی نایل و سپس وزیر دلاع ملی گردید.« ارکانحرب عمومیه

 

 آخرین چلنج

 

باود.  1357در آخرین روزیکه من و سردار محمد داود خان با هم پیغام بدل کرده یکادیگر را چلانک دادیام روز چهاارم ثاور  

 پیام تهدید آمیزش را بمن رساند : وی  این 

در محبس نزد عبدالملک بطور عاذر گویاا برونادش « وزیر دلاع ملیش وزیر داخله و وزیر عدلیه»ثور سه وزیر  7روز شنبه 

اگر باز هم وی از محبس خارج نشودش در آن صورت بزور از محبس بیرون آورده شود. مان بجاوابش پیغاام دادم: مارا برضاا از 

ن کرده نمی تواند و اما در صورت بکار بردن اعمال زور و قدرت من بخاناه نخاواهم رلات بلکاه راسااً باه اجتماعاات محبس بیرو

ساله خاندان تان را با همه خیانت کاریها و اعمال زشت خودت و برادرت  48مردم رلته در هر اجتماع و چهارراهی خیانت های 

گماشتگان خود از من پرسید: غرضت درینکار چیستش و از این چاه نتیجاه خاواهی نرد عامه الناس برمال خواهم نمود. او بوسیله 

گرلت؟ من بجوابشان صریحاً اظهار کردم:  غرضم درینکار بر انگیختن مردم علیه شماسات و شاما در آنصاورت البتاه بارای سار 

وض  عسکر هم با ما ملحق خواهد گردید  کوبی چنین مردمش از قواء مسلح کار خواهید گرلت اما بیاد داشته باشید که در چنین یک
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« ساردار محماد داود خاان»و نتیجه آن خواهد شد که قصر استبداد شما ویران گردد و خود به لجی  تارین شاکل از باین برویاد. او 

د را خبر داد : تو و این کار؟ یعنی این کار غیر ممکن است و باز بوسیله خودت. من بجوابش گتتم: تاو اصاالً موقاف موجاوده خاو

بارای ناابودی تاان « خاواه بااد باشاد یاا آب»درک کرده نمیتوانی. تو و دستگاه ات به جوال کاهی میمانید که محض جریاان ختیتای 

کالیست. به عقیده من اگر یک د ک هم از حمامی آتش کوی را برداشته لنگی از حمام را بر آن به بندد و از حمام بدر شده ماردم 

از هم مردم به اطراف وی جم  شدهش در صورت بکار بردن عسکر جهات سارکوبی آنهاا هماان عساکر را بسوی خود لرا خواند ب

 هم با آن مردم و د ک پیوسته ترا با کاخ استبدادت سرنگون می سازد. 

ه داود و همردیتان و همکاران کودتائی اش بواسطه کشته شدن میر اکبر خیبر میان خود ها التید»از قضا در روز هتته ایشان 

گالویز یکدیگر شدند و سردار محمد داود خان به واسطه عدۀ از عساکر متمرد به لجی  ترین  وض  و حالت با پسرانش دختران و 

زن و نوه ها و برادر و سه وزیر چاكر منش اش  سید عبدت معاون و وزیر مالیهش غالم حیدر وزیار دلااع ملايش عبدالقادیر وزیار 

نتار باه ساطح ساالون  20ارگ به قتل رسانیده شدند. ایشان از آن حوض خونیکه در اثر قتل بیش از داخله( در یک سالون گلخانه 

مزبور به وجود آمده بود در آخرین لحظات جان کندن خون های یکدیگر را مکیده با همان لبانش دهنش حلقوم و شکم های پر خون 

 رهسپار سقر شدند.

بر این گتتار های من بسیاری از محبوسین سیاسیش مدیر عمومی »تحقق یالت آری! آنچه من در باره اش پیش گوئی میکردم 

 «.محبس با السران معیت آن و همان جرگه قومی که نزد من لرستاده شده بود گواه اند

                              

 ...دنباله دارد                                                                                                        

 در قسمت بعدی کودتای خلق و پرچم
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