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 نگاهی به عروج وافول ستارۀ اقبال عبدالملک عبدالرحیمزی

 
  

ستارۀ اقبال این شخصیت همانطوریکه از یک مقام عادی دفعتاً به حیث یک وزیر مقتدر و سومین شخصیت با 
صالحیت کامل در دروه صدارت شهید محمد داؤد خان یکدم عروج کرد که نام و دبدبه اش سرزبانها افتاد، به همان 

د و سالهای دراز در کنج زندان بسر برد. عمر سرعت راه افول را در پیش گرفت و مثل حبابی از قدرت نا پدید گردی
سال دوام کرد. اینکه چگونه این رویداد قوس صعودی و نزولی پیمود و  4این صالبت قدرت از شروع تا ختم فقط 

چه عواملی در آن نقش داشت، موضوع بحث این نوشته است که هیچگاه به تفصیل دربارۀ آن بطور مستند چیزی 
ر پراگنده در هر کتاب و مقاله از چند سطر گرفته تا چند صفحۀ کوتاه در زمینه ابراز نظر نوشته نشده و اما بطو

 گردیده و هریک موضوع را از زویه خاص خود دیده و بر آن تبصره کرده است. 
 

: عبدالملک گرددبه استناد مآخذ دست داشته به سؤاالت ذیل معلومات و تا حدی پاسخ ارائه  ش میشوددراین نوشته کوش
خان عبدالرحیمزی کی بود؟ چه خصوصیات داشت؟ چگونه طی مراتب کرد و به مقام و منزلت رسید؟ در دوران 
وزارت خود چه خدماتی انجام داد؟ چرا دوستان کم و اما دشمنان زیاد پیدا کرد؟ علل سقوط آنی او از مقام چه بود؟ آیا 

ریکا در سقوط او نقش بازی کرد؟ کدام دست ها از داخل و خارج در او واقعاً میخواست کودتا کند؟ تاچه حد سفر ام
سال را در زندان سپری نمود و پیشنهاد رهائی از زندان را چند بار رد کرد؟ کسانیکه  23اینکار ذیدخل بودند؟ چرا 

 در قضیه با او یکجا زندانی شدند، کی ها بودند و سرنوشت آنها را بکجا کشانید؟ 
 

ر میدانم که نویسندگان هریک نام او را در آثارخود گاهی مکمل و گاهی مختصر از جمله: عبدالملک در آغاز قابل ذک
عبدالرحیمزی، جنرال عبدالملک، وزیر عبدالملک خان، عبدالملک خان و نیز بطور مختصر آنچه در زبان مردم 

ترام به ایشان و اما برای معمول بود "ملک خان" نوشته اند که مقصد همه، همان یک شخص است که با حفظ اح
سهولت کار اگر در این نوشته بعضاً تنها به ذکر مختصرنام شان یعنی "ملک خان" اکتفا میگردد، نباید دوستان شان 

 برآن انگشت انتقاد گذارند.
  

 گزارش یک خاطرۀ شخصی:
ه شاید خالی از قبل از بحث روی اصل موضوع میخواهم به حیث مقدمه به گزارش یک خاطرۀ شخصی بپردازم ک

دلچسپی نباشد، از اینقرار:  هنوز سیزده سال داشتم و صنف نهم لیسه حبیبیه بودم، که از خانۀ آبائی واقع درجوار 
محله "باغبانکوچه" ـ عقب مقبرۀ اعلیحضرت تیمورشاه از شهر قدیم کابل به کارته چهار "شیرشاه مینه" کوچ کردیم و 

ی آمدم. ایستگاه سرویس ما درطول سرک دهمزنگ تا کوته سنگی )میرویس هر روز بوسیلۀ بس شهری به مکتب م
میدان( آن وقت مسمی به "قلعلۀ ُکلَُخک" بود که بعداً با اعمارمکتب تخنیک عالی به آن نام شهرت یافت. درهمین جا 

نهای اول خانه های آهن پوش در جوار سرک عمومی از طرف یکی از بانکها ساخته شده بود که از جمله ساختما
منطقه بشمار میرفت. هرروز صبح وقتی به مکتب میرفتم، خانۀ سوم که تقریباً متصل به ایستگاه سرویس بود و همه 
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روزه جلو آن آب پاشی میشد و از طراوت بهتر از دیگر خانه ها برخوردار بود و هروقت چند نفری در پیش روی آن 
ه این خانه مربوط ملک خان وزیر مالیه است. هیچگاه تصادف دیده می شدند، نظرم را جلب میکرد و می گفتند ک

نکرده بود که من وقت خروج او را ببینم و اما نامش را بسیار شنیده بودم. ما دو سرک بعدتر در حواشی مسجد جامع 
 کارته چهار )اکنون مسجد شیرشاه مینه(  زندگی میکردیم و پدرم در اوقات مختلف برای ادای نماز به آن مسجد

 میرفت. 
 

(، بار اول در ماه مبارک رمضان با پدر جهت اشتراک در 1335خوب بیاد دارم که در صنف هشتم مکتب بودم )
ختم کالم هللا مجید حین ادای نماز تراویح به آن مسجد میرفتم و با دیگر جوانها تا شروع نماز در دهن دروازه روی 

یم. یک از شب ها چشمم بیک مرد بلند قامت با صورت مردانه پته های زینه نشسته باهم مصروف خنده و خوشی بود
و دریشی تاریک افتاد که از جلویم رد شد و در عقب او یکنفر با یک لولۀ قالینچه زیربغل در حرکت بود. وقتی داخل 
مسجد شد، همه به او احترام کردند و او با شور دادن سر بطرف صف اول رفت و نفر همراهش به سرعت جا نماز 
قالینچه ای را برایش درعقب امام هموار کرد. او ضمن مصافحه از دور با بعضی ها وقتی نزدیک به صف اول شد، 
راه خود را تغییر داد و بسوی پدرم که به احترام او ایستاد شده بود، شتافت و هردو باهم پس ازبغل کشی و مختصر 

 سالم و علیکی به جاهای خود قرار گرفتند. 
 

وقتی از نماز خالص شدیم و راهی خانه بودیم، از پدرم پرسیدم که این شخص کی بود؟ با تعجب گفت که او را 
نشناختی؟ او وزیر صاحب مالیه عبدالملک خان وزیر وزارت ما است. ازپدرم که بعد از نشیب و فراز های زندگی و 

وزارت شامل کار شود، پرسیدم که او با شما  تحصیل در جرمنی باالخره  توانسته بود به حیث عضو تفتیش در آن
لطف زیاد کرد و همه متوجه شدند؛ گفت او مرد صادق و فعال است و از خدمتگاران صادق وطن قدردانی میکند و 
عالوه نمود که چندی قبل مرا به اطاق کار خود احضار کرد و گفت در نظر دارد یک قطعه فوتوی پدرم مرحوم میر 

یه را که اولین وزیر مالیه در عصر امانی و مؤسس آن وزارت بود، به پاس خدمات بزرگ او در هاشم خان وزیر مال
دهلیز آن وزارت آویزان کند و از من خواست تا یک قطعه فوتوی رسمی پدرم را برای شان تقدیم دارم و نیز عالوه 

ت" نشر می شد، دوباره به حیث نشریه کرد که میخواهد اولین جریدۀ اقتصادی افغانستان را که در آن عصر بنام "ثرو
رسمی وزارت مالیه احیا و به نشر بسپارد. خالصه پدرم گفت که چند قطعه عکس را برای شان بردم و یکی را 
انتخاب و چند روز بعد با اندازۀ بسیار بزرگ چاپ و در دهلیز نصب کردند و نشرجریده ثروت را بنام "وته ـ ثروت" 

 . پدرم از اینکار وزیر خود با قدردانی زیاد یاد کرد. نیزبعداً رویدست گرفتند
 

وقتی ایام عید فطر رسید، روز دوم عید پدرم گفت جهت تبریک عید نخست بخانه وزیر صاحب میرود و بعد جاهای 
دیگر، من از پدرم خواهش کردم که اگر مرا نیز با خود به خانه وزیر صاحب ببرد؛ گفت خوب است؛ هردو پیاده 

نه ایشان که فاصلۀ کم از خانۀ ما داشت، رفتیم. در دهن دروازه دو سه نفر دیگر نیز با ما یکجا شدند و وقتی بسوی خا
داخل سالون شدیم، چند نفر دیگر نیز نشسته بودند. وزیر صاحب بار دیگر با پدرم بغل کشی کرد و بعد از عرض 

دیدار شما را داشت. من احترام کردم و نشستیم، چند  تبریک، پدرم مرا معرفی کرد و گفت  پسرم عبدهللا  نیز آرزوی
دقیقه بعد پدرم اجازه رخصت گرفت و هردو ایستاد شده و من نیز مجذوب سیمای این مرد با وقار بودم که ناگهان 
دست به جیب برد و یک نوت ده افغانیگی کامالً جدید را برایم تحفه عیدی داد و باز دست به جیب برد و یک نوت ده 

غانیگی دیگر را نیز به آن عالوه نمود و گفت برای دیگر جوانها ده افغانی عیدی میدهم، ولی چون تواز پدرت اف
خواهش دیدار مرا کرده ای، ده افغانی بیشتر. تشکر کردم و او برسرم دست کشید و خواستم به پاس این لطف دست 

نه گفت: تو"سید" هستی، من نمیگذارم دستم را شانرا ببوسم، دست خود را عقب کشید و با صدای مالیم ولی آمرا
ببوسی و اما نوازشم داد و خدا حافظی کردیم. این اولین و آخرین دیدار من با این شخصیت محترم و با وجاهت بود و 

 اکنون بر میگردم به اصل موضوع.
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 مختصری در بارۀ زندگی نامۀ ملک خان )عبدالرحیمزی( :
شانرا پیدا کنم، میسر نشد و اما چیده و برگزیده از مآخذ دست داشته به این معلومات کوشیدم تا مختصر سوانح رسمی 

 دست یافتم: 
لودویک آدامک افغنستان شناس معروف در کتاب "قاموس سوانح شخصیت های معاصر افغانستان، معلومات مختصر 

میالدی در  1914مد زی متولد سال ذیل را ارائه میدارد: عبداملک عبدالرحیمزی،  پسر عبدالرحیم خان از قوم اح

. )مأخذ 1982، وفات 1978، رهائی از محبس  1957، زندانی 1956، سفربه امریکا 1953لوگر سفلی، وزیر مالیه 

 ( )نوت: لست مآخذ در ختم این مقاله با قید شماره های آن درج است(8ـ صفحه  1شماره 

 
الملک عبدالرحیمزی که به ملک خان شهرت داشت، پسر سید مسعود پوهنیار در مورد او چنین می نویسد: عبد

م در گومران لوگر تولد شد، وی منسوب به قوم "عبدالرحیم زی" است که 1914عبدالرحیم خان میباشد که در سال 

شاخۀ از قوم بزرگ احمد زی میباشد و در لوگر سفلی مسکن دارند. ملک خان در ترکیه در شق لوژستیک حربی 

[ در 1953م ]1955به پایان رسانید، مدتی معاون و بعد رئیس لوازمات وزارت دفاع بود. در سال تحصیالت خود را 

کابینۀ سردار محمد داؤد بحیث وزیر مالیه ایفای وظیفه میکرد و وزیر بسیار مقتدر و مقرب و خود سر بود. بعد از 
آن وزارت را نیز سرپرستی میکرد. بعد آنکه داکتر عبدالرؤف حیدر از چوکی وزارت اقتصاد استعفی داد، ملک خان 

محبوس گردید به اتهام  1957بعد یک سفر رسمی از مریکا به وطن عودت کرد، درسال  1956از آنکه در سال 

 (221ـ صفحه  2اینکه به دسیسۀ کدام مملکت خارجی )اغلباً امریکا( میخواست کودتا نماید. )مأخذ شماره 

 
چنگال ک.ج.ب." می نگارد که ملک خان یک شخص صاحب مطالعه و فردی الف.هارون در کتاب "داؤد خان در 

دارای ابتکار و طرفدار دسپلین و انضباط نظامی بود. پس از آن که داؤد به صدارت رسید، ملک خان را به رتبۀ 

  (26ـ صفحه  13)مأخذ شماره  دگروالی به حیث وزیر مالیه مقرر کرد.

 
دراین شکی نیست که عبدالملک خان شخص پرکار و پرابتکار و طرفدار »د: نویس داکترعاصم اکرم  در زمینه می

دسپلین و انضباط نظامی مثل داؤد خان بود. چندان تحصیل خاص نکرده بود، قبل از آمدن به کابل، احتماالً در لوگر 
حاسبه دائر شد، درسی را در مکتبی خوانده بود. درکابل  اول داخل ادارۀ استخبارات شد، اما وقتیکه یک کورس م

اوتوانست به تشبث شخصی خود شامل آن شود. در آن وقت داؤد خان وزیر دفاع بود و عبدالملک خان کدام کاری را 
انجام داده بود که سبب جلب توجه وزیر دفاع بود، به شکلی که او را به حیث مدیر لوازم مکتب حربیه مقرر کرد. بعد 

یک دوره تحصیل را در ترکیه هم سپری نمود. درمکتب حربیه وقتیکه  ملک خان با استفاده از یک فرصت مناسب
معلمی غیرحاضر می بود، عبدالملک خان چون با لسان و طرز تدریس استاد های ترکی بلد بود، به عوض استادغایب 
به شاگردان درس میداد. به مرور زمان ملک خان نزد داؤد خان اعتبار زیاد پیدا کرد و وقتیکه جنگ صافی 
درگرفت، داؤد خان به او مسئولیت اکماالت را تفویض کرد و کمی بعد از ختم جنگ صافی، چون از خدمات و 

 «جدیتش در کار راضی بود، او را به ریاست تفتیش عینیات اردو مقرر کرد.
 

بود و  عبدالملک خان از جمله اشخاصی بود که به سردار داؤد خود را خیلی نزدیک ساخته»عاصم اکرم می افزاید: 
مدار اعتبار عام و تام وی شده بود و حتی گفته میشود ازجمله اشخاصی بود که به اصطالح از قالب سیستم داؤد خان 
برآمده بود، لیکن در آخر روابطش با داؤد خان خراب شده بود، به شکلی که باالخره داؤد خان او را  برطرف کرد و 

قیق علت آن تحول را گفته نمیتوانیم ، اما یحیی نوروز به ارتباط این در حقیقت او را از بین برد. بصورت واضح و د
بیادم است که در آن موقع عبدالملک خان به لوگر برای شکار رفته بود و از آنجا داؤد » قضیه چنان حکایت میکند: 

که از جانب خان او را به کابل خواست و چنانچه شخصیکه در افغانستان ادعای هرچیز را داشت، متکی برحمایۀ 
داؤد خان برخوردار بود، به همین ترتیب بندی شد. علت واقعی و دلیل اصلی معلوم نیست، باید به افواهات مردم 
گوش بدهیم... تصمیم دستگیری او ناشی از کدام راپور استخبارات بود و داخل شدن در مغز استخبارات آن زمان 
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خان مغرور قدرت و صالحیت که پیدا کرده بود، شده بود. وی  کاری سهل نیست... افواهات مردم چنین بود که ملک
باالخره به این فکر رسیده بود که بدون داؤد خان هم میتواند در مملکت نقشی مهمی را بازی کند؛ و اگربه داؤد خان 

اتخاذ به نحوی از انحاء ثابت شده باشد که عبدالملک خان میخواهد بدون وی حکومت کند، همین خود به خود برای 

 (152ـ صفحه  3)مأخذ شماره « تصمیمش کافی بود.

 

 پیمودن نردبان شهرت و ارتقا:
شاه سپه ساالر شاه محمود خان ]وزیر حربیه[ »جنرال ذکریا ابوی شرحی مبسوطی در زمینه دارد، به این عبارات: 

حربیه[ برای محمد داؤد خان خالی را به تشکیل کابینه مامور نمود و با این حرکت و قرار، وزارت دفاع ملی ]آنوقت 
....داؤد خان حینیکه تکیه به چوکی سپه ساالری وزارت حربیه زد، برای تطبیق پالنهای ماند. او وزیر دفاع ملی شد

خود یک عده دوستان، صاحب منصبان حربی پوهنتون و قوای مرکز را  که به آنها اعتماد و دوستی داشت با خود به 
جمله: عبدالملک خان عبدالرحیم زی را. او یک صاحب منصب بسیار فعال، جدی پیشتاز شق  وزارت تبدیل نمود، از

محاسبه و لوازم که از بدو ماموریت عسکری تا تحصیل کورس لوژستیکی شخصیت فعال شناخته شده بود، ستاره اش 
بدیل شد  و درسایۀ حمایت از شروع آشنائی با سردار محمد داؤد خان موافق افتاد، به ریاست تفتیش عینیات اردو ت

داؤد خان به روش های تند اصالحی دست زد. دراین راه آنقدر پیش رفت که وزیر حربیۀ سابقه و صدراعظم و سپه 
ساالر برحال نیز بی داغ نماند. این حرکات جدی او که نزد مردم محافظه کار و احترام پسند آن وقت به دیدۀ خوب 

 «رادر را با شاه محمود خان ناگوار ساخت.دیده نمی شد، مناسبات سرداران ب
 

اگرچه عبدالملک خان به اصالحات حسابی و اداری با کمک صاحب منصبان ترکی اقدامات مفید و »او می افزاید: 
نوآوری های رویکار آورد، مگر از جانب دیگر سرعت اقدام او معضله هایی را در امور حسابی نیز وارد ساخت و 

بی اساس رونما گردید و این موضوع دریک سیستم و اردویی که صالحیت ها در آن تمرکز باقیات و فاضله های 
داشت، اثر ناگوار پدید آورد و رنجش و مشکالت برای بسا صاحب منصبان خورد رتبه و جمعده بار آورد که سالیان 

فعالیت ها به تقسیم هند به موضوعات سیاسی در نیم قارۀ هند و پیشگوئی ها و متمادی جنجال ها دوام داشت. درعین 
موضوعاتی را رویکار آورد که داؤد خان از وزارت دفاع کنار رفت و از صحنه خارج نیز منطقۀ هندو و مسلمان، 

کوتاه بود، محمد عمر خان دورۀ کار وزیر دفاع جدید  شد و جنرال محمد عمر خان به وزارت دفاع ملی مقرر شد.
ازطرف دیگر روابط او با عبدالملک و امیل شاهی به مخالفت  او برخاستندزیرا ازیکطرف سرداران قدرتمند و ف

که درآنوقت یک صاحب منصب لوژستیک بود و شخص معتمد محمد داؤد خان حساب می شد، روی  زیعبدالرحیم
مسائل حسابی برهم خورد واما ملک خان با حمایت سردار محمد نعیم خان برای تحصیل به ترکیه اعزام شد وجنجال 

 «مؤقتاً برطرف گردید.
  

پس از کنار رفتن جنرال محمد عمرخان از وزارت حربیه، محمد داؤد خان که برای مدتی به حیث سفیر افغانستان 

مجدداً به حیث وزیر دفاع در کابینه عم خود   1328درپاریس ایفای وظیفه میکرد، به وطن برگشت ودر اواخر سال 

ت او ترتیب و تنظیم و تسلیح آدرسر لوحه پالن و اجر»جنرال ابوی می نویسد: سپه ساالر شاه محمود خان مقرر شد. 
بهتر اردو قرار داشت. صاحب منصبان طرفدار، مورد اعتماد و الیق را دور خود جمع نمود. ادارۀ قوای مرکز درین 
وقت دردست دوست صمیمی او جنرال محمدعارف خان بود و در وزارت دوست دیگرش عبدالملک خان 

عبدالملک خان دوباره به  دالرحیمزی دگروال لوژستیک امور حسابی و تفتیش و لوژستیک اردو را ذمه دار شد.عب
نردبان پیشرفت صعود نمود. او که یک صاحب منصب فعال و پاک نفس بود، کلوپ عسکری را ترتیب بهتر بخشید، 

مگر شدت عمل که خاصۀ او بود، مورد کوپراتیف عسکری را تأسیس کرد و در موضوعات مختلفه ابتکارتی نمود، 
 «پسند بسا صاحب منصبان سابقه دار و مسن نبود.

داؤد خان در پهلوی این دوست، همکار دیگری در قوای مرکز داشت جنرال محمد عارف : »عالوه میکند جنرال ابوی
شده بود. وی شخص  خان. او با ازدواج با دختر مرحوم محمد علی خان برادر سردار محمد هاشم خان جزو فامیل

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 26تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

بسیار جدی ، الیق، دارای حافظۀ قوی و بینظیر درشناخت صاحب منصبان و مردم بود. صاحب منصبان و دوستان 
او را با مشخصات فامیل، خصوصیت های اخالقی و گذشته های کار و فعالیت های اداری می شناخت. بناًء در تعیین 

حایز یک انضباط تند و خشن نیز بود و بصورت عموم ی همه از و تقرر اشخاص غلطی نمیکرد. او از جانب دیگر 
 «او ترس و حذر داشتند. بدبین ها او را طرفدار جدی داؤد خان و حامی گرفتن قدرت برای داؤد خان می دانستند.

 
ین دوره دوم وزارت دفاع سردار محمد داؤد خان که تقریباً سه سال و چند ماه دوام کرد، دراثر بروز اختالفات ب

خاندان شاهی، بخصوص بین او و سپه ساالر شاه محمود خان منتج به کناره گیری محمد داؤد خان از وزارت دفاع 
گیری در حقیقت او را برای رسیدن به کرسی صدارت آماده  هگردید و بجایش محمد عارف خان مقرر شد. این کنار

 «استعفی گردید.می ساخت. تا آنکه فرصت فرا رسید و شاه محمود خان مجبور به 
 

حینیکه محمد داؤد خان »جنرال ابوی در مورد استعفی جنرال محمد عارف خآن از مقام وزارت دفاع می نگارد: 

بود که  1334صدراعظم شد، ملک خان به وزارت مالیه و عارف خان به وزارت دفاع شامل کابینه شدند. سال 

خراب شد، "سفربری" قسمی اعالن گردید و بعد از رفع تشنج، مناسبات بین افغانستان و پاکستان تا سرحد برخورد 
روابط بین جنرال عارف خان وزیر دفاع و عبدالملک خان وزیر مالیه نسبت عدم اکمال اردو برهم خورد  و حمایت 
داؤد خان از وزیر مالیه، عارف خان را مجبور به استعفی ساخت و به حیث سفیر به خارج مقرر شد. از آن به بعد 

ـ قسمت  61ـ صفحه  4شماره  ذحمد داؤد خان امور اردو را که به آن عشق مفرط داشت، خودش بدست گرفت. )مأخم

3) 

 

 ملک خان به حیث وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد ملی:

عبدالرحیم غفوری یکی از همکاران بسیار نزدیک عبدالملک در وزارت اقتصاد ملی که نخست به حیث مدیر تدقیق و 
عات و بعداً به حیث مدیر قلم مخصوص ملک خان ایفای وظیفه میکرد، طی یک مقالۀ مبسوط که در چهار قسمت مطال

به نشر رسیده است، راجع به کارکرد های ملک خان به  1992ـ  1991در مجلۀ وزین "آئینه افغانستان" در سال 

الرحیمزی و کابینه سردار محمد داؤد" می حیث وزیر مالیه و نقش او در بین وزرای کابینه تحت عنوان فرعی:"عبد
او که واقعاً شخص فعال، متشبث و صاحب معلومات در رشته های مالی و اقتصادی ]؟[ بود،... و از معلمی »نویسد: 

پشتو در وزارت دفاع ملی خود را به مقام وزارت و نفر سوم کابینه رسانیده بود، ... غالباً وزراء از قبل با او در بارۀ 
هادت خود بطور شفاهی مذاکره و مفاهمه میکردند و او]در مجلس وزرا[ می فهمید که در فالن موضوع از طرف پیشن

کدام وزیرچه  پیشنهاد میشود، در آن باره قبالً مطالبی را تهیه و به مجلس ارائه میکرد تا نشان دهندۀ معلومات و 
صویب و عملی می شد که بعدها  با همین کار خود، عده دانش او برای دیگران بوده باشد...و طبق نظر او ]مسائل[ ت

ای از وزراء  را مخالف خود ساخته بود. ولی چون نزد سردار محمد داؤد خان و شخص شاه عزت و اعتبار زیاد پیدا 
 «کرده بود، لهذا وزرای پله بین و موقع شناس مخالفت کردن علنی را با وی برای خود مصلحت نمی دیدند.

 
نوان فرعی دیگر از رقابت بین ملک خان وزیر مالیه و داکتر عبدالرؤف حیدر وزیراقتصاد ملی با شرح غفوری در ع

 1332در ابتدای تشکیل کابینه سردار محمد داؤد در سال » مزید یاد آوری میکند و در یک قسمت آن می نویسد: 

رت بهمرسانیده بود، گویا به معرفی دکتور عبدالرؤف حیدر که به صفت دکتور اقتصاد و شخصیت علمی اقتصادی شه
شاغلی عبدالمجید خان زابلی به سردار معرفی و به حیث وزیر اقتصاد ملی )که این وزارت در ابتدای مقرری زابلی 
به صفت وزیر اقتصاد ملی از تشکیل وزارت تجارت جدا شده بود( عز تقرر حاصل نمود... زابلی میخواست از 

در در امور اقتصادی و پالنهای انکشافی تا جائیکه طرح شده بود و یا در آینده طرح شهرت و معرفت آقای دکتور حی
 «می شد، استفاده و اقتصاد درحال انکشاف کشور رنگ و رونق علمی و عملی بخود اختیار نماید.
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ۀ اقتصادی، دکتور حیدر نیز در ابتدای آغاز کار خود پالنهای خیالی و ذهنی زیادی در ساحات مختلف»او می نویسد: 
صناعتی، زراعتی، تجارتی و غیره تا جائیکه در سکتور اقتصاد ارتباط داشت، ولو که در ساحه کار، فعالیت و 
صالحیت خود وی نبود، مثل زراعت و معادن و غیره در مخیله داشت....، با یک نوع بلند پروازی خاص با شور و 

طرف مورد توجه دولت بود و از جانب دیگر لیاقت و اهلیت هیجان کار میکرد.... ازطرفی عبدالملک خان که از یک
خودش در کارها و تشبثات او را موفق ساخته بود، موجب شد تا طرف رقابت آقای حیدر قرار  بگیرد....وقتی ]داکتر 
حیدر[ ورقۀ عرضی را ]در مجلس وزرا[ پیش مینمود و برای توضیح، تثبیت و قبوالندن پیشنهاد خود از طرف 

م، سردار محمد نعیم یا شخص عبدالملک خان طرف استجواب  و استفسار قرار میگرفت، نمی توانست صدراعظ
مجلس را طوریکه الزم بود، قناعت دهد و نظر و پیشنهاد خود را به تصویب برساند....آقای حیدر عوض اینکه در 

ود به وزارت می آورد و میگفت بچه مقام دفاع برآید، تمام اوراق و ورقه های عرض ]پیشنهادت[ را جمع کرده با خ
ها نشد، رد شد. این عوامل بود که از یکطرف داکتر را بی حوصله ساخته بود و از جانب دیگر این احساس پیش 

 «دولت پیدا شده بود که او را وادار به استعفی بسازند.
 

طرف من چه پیشنهاداتی به مجلس شما دیدید که از »غفوری از قول داکتر رؤف حیدر می نویسد که برایش گفته بود: 
وزراء در بارۀ تأسیس مؤسسات انتفاعی ملی، کنترول و مراقبت ضمنی و غیرمرئی واردات در سکتور تجارت تقدیم 

غفوری « گردید که غیر از اصول و پرنسیپ اقتصاد رهنمائی شده و دیگر هیچیک منظور نشد، بلکه همه رد گردید.
در سکتور انتفاع عامه، مؤسساتی بوجود آید و سکتور صنایع طوری توسعه یابد که  دکتور میخواست»می افزاید که : 

سرمایه های کوچک را جلب کند و تشبثات خصوصی ممد منافع عامه باشد، صنایع دستی انکشاف پیدا کند و دولت 
همان بود که  چون توجه به این نوع نظریاِت داکتر رؤف حیدر صورت نگرفت،« عوامل انکشاف آنرا فراهم سازد.

موصوف استعفی کرد و جایش را عبدالملک خان که در عین زمان وزیر مالیه نیز بود، به حیث کفیل وزارت اقتصاد 

 (100تا  97صفحه  6گرفت. ) مأخذ شماره 

 
عبدالرحیم غفوری در قسمت سوم مقالۀ خود زیر عنوان فرعی: "عبدالرحیمزی یا ستاره طلوع کرده ای در افق 

 "  به شرح چند نکته مهم  می پردازد که خالصۀ آن چنین است : افغانستان
او در مورد خدمات ملک خان در وزارت مالیه به این نکات  اشاره میکند: ـ متمرکز ساختن منابع عایداتی بوزارت 

وزارت  مالیه، ـ مهیا ساختن منابع جدید عایداتی با انفصال بعضی شعبات از تشکیل دیگر وزارت ها و ادغام آن به
مالیه، از جمله انتقال گمرکات که قبالً از وزارت تجارت به وزارت اقتصاد ملی صورت گرفته بود، آنرا تحت ادارۀ 
وزارت مالیه قرار داد، ـ ریاست شورای عالی دافغانستان بانک را که وزیر اقتصاد بعهده داشت، این وظیفه را به 

ی مؤسسات دیگر از قبیل دیپوی تعاونی مامورین ) ریاست وزارت مالیه منتقل ساخت، ـ همچنان الحاق بعض
کوپراتیف( به آن وزارت، ـ "ریاست عمومی تهیه" را در وزارت مالیه  تأسیس کرد تا امور خریداری های دولت را 
بطور کل انجام دهد و بدینوسیله صالحیت دیگر وزارت ها در این ساحه محدود و مقید ساخت و همچنان سرپرستی و 

تا  126ـ  صفحه  7ت از اجرای پالن پنجساله اول را بحیث کفیل وزرات اقتصاد نیز بعهده گرفت.)مأخذ شماره نظار

129) 

 
بیمورد نخواهد بود که یکی از نمونه های اجرآت جدی ملک خان را که بطور عموم جزء خصلت و عادت همیشگی 

صفحه را به گزارش رویداد  8یدقاسم رشتیا که او بود ، در مورد سرنوشت "ریاست کوپراتیف" از کتاب خاطرات س

ها و برخورد های شدیدالحن کاری و رسمی خود با وزیر مالیه عبدالملک خان اختصاص داده است، از نظر بگذرانیم 
: رشتیا به این نظر است که وزیر مالیه میخواسته همه فعالیت های مؤسسات و تشبثات اقتصادی )ولو کوچک( باید 

ت مالیه در آورده شود و از آنطریق نفوذ آن وزارت و بخصوص وزیر آن، حاکم برفعالیت های زیر اثر وزار
اقتصادی و حتی تجارتی کشور گردد. رشتیا درعین زمان میخواهد شیوۀ مغرورانۀ و تحکم آمیز ملک خان را در 

 دارم: تشریحات خود به نحوی به نمایش بگذارد. طور نمونه توجه را به این چند مورد جلب می
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وقتیکه حکومت جدید ]داؤد خان[ رویکار آمد، هرقدربا خود فکر کردم که به چه عنوان بحضور »رشتیا  می نویسد: 

سردار داؤد خان رفته و خود را معرفی و یا گویا خود را به یاد بدهم و اظهار موجودیت کنم، خود را قناعت داده 
ه سردار محمد داؤد خان تقدیم و درآن تذکار دادم که وظیفۀ موجود من نتوانستم....، وقتی کابینه تشکیل شد، مکتوبی ب

که ریاست کوپراتیف مامورین است، تحت اثر یک شورای عالی اجرای وظیفه میکرد. نظر به تغییر حکومت اعضای 
یگر که به این شورا قعالً تبدیل شده و کارهای من معطل است. خودم برای تقدیم راپور وظایف خود و هر امر و کار د

من محول گردد، با کمال میل حاضرم. نظر به این مکتوب بعد از چند روز سردار مرا بحضور خود خواستند. دراین 
وقت عبدالملک خان وزیر مالیه جدید و سیدعبدهللا خان والی کابل هم حاضر بودند. در حضور این دو نفر به صحبت 

ضی سؤاالت نمودند که من جواب گفتم. چون در آغاز حکومت شروع کرده ، آنها راجع به کوپراتیف مامورین بع
سردار در ماه عقرب همان سال یک زمستان سرد و پیش از وقت شروع شده بود، لهذا راجع به تهیه غله اندیشه 
داشتند و این مجلس را هم به همین منظور تشکیل داده بودند. اول عبدالملک خان بطرف من رو گردانیده و به بسیار 

نت سؤال کرد که: "چرا شما غلۀ مکفی به کابل وارد و ذخیره نکرده اید؟ "من ]رشتیا[ به تبسم جواب دادم که من خشو
به امور دستگاه خود وارد هستم، همه کارها مرتب و سه برابر ضرورت موجود غله به کابل وارد و عالوه برآن 

ا هم میتوان آنها را به سهولت به کابل نقل ذخایر ما در پلخمری، بغالن و غزنی موجود است که در فصل سرم
داد....بازهم ملک خان بالحن عتاب آمیز گفت: "نه، این درست نیست، این چه نوع کارکردن و چه سیستم است؟ باید تا 
ماه قوس یک دانه غله هم در بیرون نمی ماند." من بازهم اظهار کردم که چندین سال است که این وظیفه بدوش من 

 «حمدهلل همیشه موفق بوده و پیش بینی ها الزم را نموده ام....بوده و ال
 

دیدم عبدالملک خان میخواهد که من به صورت قطع بگویم که من از اجرای »رشتیا در ادامه این مجلس می نویسد: 
اما دراین  این کار برآمده نمی توانم و او هم موقع را غنیمت شمرده مرا رخصت کند و این وظیفه را هم بعهده بگیرد،

وقت سردار مداخله نموده و گفتند: "باید راه حل پیدا شود، بهتر است میعاد را ماه حمل قرار دهیم." و به من ]رشتیا[ 
گفتند: "اگر برای اجرای کار کدام مشکل داشتید، از وزارت مالیه کمک بخواهید." این مجلس به همین جا خاتمه یافت. 

دوستی و نزدیکی که بین عبدالملک خان و بعضی اعضای فامیلم موجود بود، دست وقتی از اتاق خارج شدیم بنا به 
خود را به شانه او گذاشتم و گفتم: وزیر صاحب چه الزم بود که شما در مجلس بامن چنین خشونت کنید، میتوانستید 

را گشتاند و دست مرا  خواسته های خود را به من بطور خصوصی و به تنهائی به میان بگذارید. دیدم دفعتاً روی خود
از شانۀ خود تکان داده گفت: "فاصلۀ تانرا نگاه دارید، اینجا شخصیات نیست، من یک وزیر مسئول مملکت هستم، 
خودسری و استقالل معنی ندارد، کارهای شما مربوط وزارت مالیه است و باید برای هر کار از وزارت مالیه هدایت 

 «ازهم جدا شدیم....گرفته شود." دراین وقت موتر آمد و 
 

دارد که در آن شرح حال نظیر آنچه در « کشمکش با عبدالملک خان»رشتیا در کتاب خاطرات خود عنوان کوچکی 
باال بطور نمونه ذکر شد، در موارد دیگر را چنین بیان میکند: هر روز برایم بیشتر واضح می شد که همکاری با 

اینکه تصمیم گرفتم و باز به سردار محمد نعیم خان مراجعه  عبدالملک خان برای من امریست نا ممکن. تا
کنم....خالصه رشتیا از نعیم خان خواهش کرد که اگر به وزارت خارجه برایش کار داده شود، اما نعیم خان برایش  

ی گفت: "چون وظیفۀ سابق شما در مطبوعات بود، حاال هم باید از همان راه پیش بروید، من راجع به شما با آقا
میوندوال )که در آنوقت رئیس مطبوعات بود( هدایت میدهم"، و عالوه نمود که: "شما چند وقت انتظار بکشید و 

 کوشش کنید که با عبدالملک خان تصادم زیاد نشود." 
  

رشتیا عالوه میکند که: درهمین جریان نقشۀ عبدالملک خان تثبیت شده بود و یک هیئت سه نفری مرکب از معین 
الیه، رئیس اداری و مدیر قلم مخصوص وزارت مذکور به ریاست کوپراتیف آمده گفتند بما ازطرف وزیر وزارت م

مالیه هدایت داده شده تا مسئلۀ غله و تمام دفاتر ریاست کوپراتیف را تفتیش کنیم......جریان تفتیش ادامه یافت، 
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در مورد نتیجۀ آن او می نویسد:  کتاب خاطرات خود شرح میدهد و  112تا  110طوریکه رشتیا در صفحات 

عبدالملک خان به این جوابها قناعت نکرده ]در شورای عالی کوپراتیف[ گفت: "در ریاست کوپراتیف از رئیس گرفته 
این فقره و جوابیۀ »تا پایان همه درین راه غفلت نموده اند و پولهای حکومت تلف شده است." رشتیا می افزاید که:  

وزراء رجعت داده شد و هردو در مجلس قرائت گردید که باعث قناعت وزراء گردیده و در متن من قبالً به مجلس 
تصویب، موضوع مسئولیت شخص رئیس مسکوت ماند و فیصله بعمل آمد که مسائل حسابی توسط هیئت تفتیش و 

  (112تا  107حه ـ صف 9)برای شرح مزید دیده شود : مأخذ شماره « دائره محاسبه کوپراتیف حل و فصل گردد...

 
در اینجا برمیگردم بازهم به همان مقالۀ عبدالرحیم غفوری که در قسمت چهارم آن به چند خصوصیت دیگر و نحوه 
کار عبدالملک خان به تفصیل می پردازد و می نویسد که : ملک خان عادت داشت چون حجم کارها بردوش و ینهایت 

ی و در آن واحد حل و فصل می مینمودف... بعضاً افتاق می افتاد که سنگینی میکرد، پیشنهادات و مراجعات را فور
یک امر او با امر دیگر وی مطابق نمیداشت و یا ضد و نقیض یکدیگر واقع می شد. عناصر خرده گیر در حضور او 

کردند. او ارائه می« چبوله سرائی»دست بسته ایستاده و اما در غیاب این حاالت را به حیث سند از بی کفایتی و 
خوش داشت در حضورش از او و کار هایش تعریف و قدردانی نمایند و توصیف کنند تا باعث »همچنان ملک خان 

شهرت مزید او گردد. چنانچه اشخاص موقع شناس و پله بین از هر طرف گز میکردند و موفقیت های مهم و بزرگ 
ور ها از اینکار سوء استفاده کرده و حسب او را در کارهایش ستایش می نمودند، بخصوص وکالی شورا و سنات

 (128ـ صفحه  7دلخواه خود امر و حکم میگرفتند. )برای شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره 

 
عبدالرحیم غفوری در پایان مقالۀ خود به یک نکته دیگر تماس میگیرد : گماشتن کمیسار ها جهت کنترول فعالیت ها و 

صوصی، اگرچه او هدف اصلی اینکار را می ستاید، ولی به دو مشکل عملی آن اقدامات کلیه مؤسسات و تشبثات خ
اشاره میکند: یکی این کمیسار های اشخاص فنی و مسلکی نبودند، دوم اینکه آنها مامورین دیگر اورگانهای دولتی 

 (115ـ  114فحه ـ ص 8بودند، و نمیتوانستند همیشه به این وظیفۀ ضمنی رسیدگی نمایند. )شرح مزید: مأخذ شماره 

 
تعبیر میکرد، اما « بوی کمونیستی»در ختم مقاله  غفوری در حالیکه سیاست اقتصادی دولت را به مثابه استشمام 

درعین زمان به شرح خصلت ضد کمونیستی عبدالملک خان می پردازد که او در مذاکرات با هیئت های روسی 

  (115ـ صفحه  8: مأخذ شماره  چگونه از منافع افغانستان حمایت میکرد. )شرح مزید

 

 چرا ستارۀ اقبال ملک خان  افول کرد و زندانی شد؟
درحالیکه وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد بود و هم دفتر شخصی پادشاه را  (1957) 1336 در سال بدالملک خانع

اداره میکرد، به جرمی که واضحاً تشریح نشد و به گناهی که تائید نگردید، از تمام حقوق صاحب منصبی و اداری 
دتا می دانند و برخی امروز پوشیده مانده، بعضی آنرا پالن یک کو طرد و به زندان کشیده شد. جرم عبدالملک خان تا

هم و عده ای را درمیان می کشند دسیسۀ  شوروی به امریکا نسبت میدهند و تعدادی  1956آنرا به سفر او در سال 

و همچنان مشکالت ناشی از اشتباهات در طرح پالن پنجساله اول را و نیز عده ای مخالفت و غضب محمد نعیم خان 
ت ها و نارضایتی های مبنی بر قدرت و شهرت روز افزون او میدانند و هم دیگر آنرا در مخالفت های داخلی، حساد

از کار دفعتاً هرچه بود او  بعضی ها به آن عنوان اقدام پیشگیرانه درجهت جلوگیری ازخطر برای آینده نظام می دهند.

ان دو ، داؤد خاوفی با برطر سال را در زندان گذرانید. 23برکنار شد و پس از مدتی کوتاه زندانی گردید و مدت 

 را از دست داد.  دوست فداکار خود یعنی نخست جنرال عارف خان و بعداً عبدالملک خان
 

جواب قاطع و مستند آن نمیتوان به اینکه چرا و به کدام دلیل ستارۀ اقبال ملک خان بسرعت افول کرد، سؤالیست که 
حکم کرد. هرآنچه در این مورد تا حال گفته و  ناد آند، زیرا هیچ سند و مدرکی در دست نیست که به استنموارائه 

نوشته شده است، همه به روی احتمال بوده، مگر بعضی از این احتماالت بنابر امکانات و دالیلی میتوانند قرین به 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 26تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

ردد واقعیت پنداشته شوند. ادعای رسمی حاکی از اتهام کودتا علیه رژیم بوده ، ولی سؤاالتی در این ارتباط مطرح میگ
که اساس این ادعا را تاحدی ضعیف می سازد و اما اگر رژیم برای حفظ ماتقدم به چنین اتهامی او را نخست از کار 
برکنار و برای مدتی کوتاه در منزلش زیر نظارت گرفته و پس از آن محبوس کرده باشد تا خطری را که قدرت و 

، رفع نمایند، این دلیل دور از امکان نمیباشد. بهرحال الزم شهرت روزافزون او برای رژیم  در آینده بار خواهد آورد
  است هریک از انگیزه های برکناری و زندانی شدن او را برگرفته از بعضی مآخذ ذیالً مورد بررسی قرار داد:

 

 ـ افزایش شهرت و قدرت:1

که عبدالرحیم غفوری از موضوع مهمی که دال برمقدمات افول اقبال ملک خان از مقام پنداشته میشود، شرحیست 
جریان سفر عبدالملک خان به بدخشان ارائه میدارد که وزیر موصوف طی این سفر تا چه حد مورد استقبال پرحرارت 
مردم آن جا واقع شد و گزارش آن در روزهای اول، به حیث سرخط اخبار و روزنامه  انتشار می یافت. غفوری که 

وقتی آن ستاره و »لعات وزارت اقتصاد، وزیر را همراهی میکرد، می نویسد: در این سفر به حیث مدیر تدقیق و مطا
آن گوهر از سفر عودت کرد و شاید گمان میکرد چقدر مورد تقدیر و تمجید مزید صدراعظم و معاون صدارت قرار 

ق برادرها بگیرد، برعکس درک نمود که فعالیت های بسیار مثمر وی ، نشر و اعالن آن از رادیو و مطبوعات بمذا
از صدارت برای »غفوری اذعان میدارد که: « خوش آیند و گوارا نبود و مخصوصاً استقبالی که از او بعمل آمده بود.

من ]غفوری[ تلفون کرده پرسیدند که آیا باقیمانده خبرها و راپورهای سفر وی را که برای اخبار و آژانس باختر تهیه 
تم : نه خیر ارسال نشده است، گفتند: "ارسال نکنید." از آن درک کردم که واقعاً کرده بودم، ارسال کرده ام یا خیر؟ گف

اینها خوش ندارند، مخصوصاً سردار نعیم خان که میانه خوبی با ملک خان نداشت، غیر از خودشان دراین مملکت 

  (127ـ صفحه  7)مأخذ شماره « باالتر و فراتر از آنچه  که آنها میخواهند، عرض وجود نماید.

 

 ـ سفر امریکا و احتمال وقوع کودتا:  2

داؤد خان »دگرجنرال محمد نذیر کبیرسراج در کتاب "رویداد های نیمۀ سدۀ بیست درافغانستان" می نویسد  که: 
دربارۀ قصور عبدالملک خان که تا آنروز از نزدیک ترین و معتمد ترین همکار در نزد او بود، در روز یکشنبه 

داؤد خان طعام وزارت دفاع بیان داشت که: "عبدالملک به همکاری یک مملکت اجنبی می خواست بازهم باالی میز 
 یکشنبه روز در بود، او نزد در همکار ترین معتمد و ترین نزدیک از آنروز تا کهدربارۀ قصور عبدالملک خان 

هنگامه ای را  خواست می اجنبی مملکت یک همکاری با الملک عبد ":داشت بیان دفاع وزارت طعام میز باالی بازهم
در کشور برپا سازد که جلو ان گرفته شد، خوشبختانه از صاحب منصبان و افراد اردو کسی با او همنوا نشده بود. 
]شما[ بزودی نتیجۀ تحقیقات را نظر به اسنادی که در دست است، خواهید شنید که چه توطوه ای در شرف تکوین بود 

سال یه زندان باقی ماند، نه  21ی سرنگون سازد."، سالها گذشا ئ عبدالملک خان تا مملکت را درغرقاب تباه
« تحقیقاتی صورت گرفت، نه محکمه ای دائر گردید و نه اسنادی بمیدان کشیده شد که خیانت عبدالملک را ثابت سازد.

 (46ـ صفحه  14)مأخذ شماره 
 

 1953به روابط افغانستان و امریکا بین سالهای دشوار  قبل از همه برای اینکه ادعای فوق وضاحت یابد الزم است،

نظر انداخت تا به عمق ماهیت موضوع آگاهی پیدا شود که چرا امریکائی ها از ملک خان دعوت کردند تا  1956تا 

از آن کشور رسماً دیدن کند. این موضوع را میخواهم با استفاده از متن مقالۀ مشهور "لیون پوالدا" تحت عنوان 
غانستان و ایاالت متحده: سالهای دشوار" که اینجانب قبالً آنرا ترجمه و در پورتال وزین افغان جرمن آنالین به نشر "اف

  رسیده است، مطرح سازم. پوالدا در یک قسمت مقاله اش می نویسد:
 
دو رویداد مهم موجب شد تا ماهیت اساسی روابط با افغانستان را تغییر دهد:  یکی آغاز جنگ سرد و دیگر تغییر »

شروع کرد به اینکه در برابر قدرت  (John Foster Dulles)"جان فاستر دالس"  1953حکومت در افغانستان. در 

. اینکار به تشکیل پکت نظامی امریکا با ترکیه، کند را سازماندهی (Northern Tier)شوروی اتحاد "ردیف شمالی" 
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ایران و پاکستان منجر شد. افغانستان که از نظر جغرافیائی در بین دو کشور اخیر الذکر قرار داشت از نظر افتاد و 

قدرت در کابل از دست کاکا های شاه بیرون شد و بدست یک پسر کاکای جوان  1953در  .مورد اغماض قرار گرفت

او قاطعانه معتقد بود که میتواند با مصئونیت از هردو کشور شوروی و امریکا  ..د شاه یعنی محمد داؤد افتاد.و نیرومن

( مدرن ساختن فوری 1: به نفع کشور خود استفاده نماید. سه اصل عمده سیاست او در توقع از امریکا این بود که

 .«نظامی قوی افغان( ایجاد یک قوه 3جدی موضوع پشتونستان،  تعقیب( 2اقتصاد، 

 
داؤد برای پیشبرد این سیاست خواست تا افغانستان را از تجرید طوالنی بیرون کند و »پوالدا در ادامه  می افزاید: 

رقابت بین امریکا و شوروی را در افغانستان براه اندازد. این تغییر فوری پالیسی او سیاستمداران امریکائی را تکان 
 افغانهاکی را برای مدتی هوشدار داد که بی توجهی امریکا به احتمال قوی منتج به مراجعه داد، حتی دیپلماتهای مسل

به شوروی خواهد شد. رهبران افغان کمتر در موقفی قرار داشتند که به امید کمک های امریکا باجذبه برضد شوروی 
تا این حد برضد شوروی استند، ما ضرورت اگر افغانها "را به این گفته وادارند که بگوید:  "ابراز نظر کنند و " دالس

 "«نداریم که از آن ناحیه نگران باشیم.
 

در داخل حکومت امریکا تفاوت نظر های جدی مبنی براینکه چگونه با سیاست »پوالدا به صراحت اذعان میدارد که: 
زند، وجود داشت. بعضی جدید افغانها بخصوص دراین دوره دشوار روابط بین افغانستان و اضالع متحده را عیار سا

از امریکائی ها به این نظر بودند که رهبران افغان غرب را کنار گذاشته و با بالک شوروی نزدیک شده اند و آنها از 
اضالع متحده میخواستند تا از سرمایه گذاری مزید در یک کشوری که با اتحاد شوروی بزودی به روابط غیر قابل 

 «ند.فسخ بپردازد، باید خود داری ک
 

عده ای دیگر از مقامات امریکائی بر این نظر بودند که سیاست داؤد با آنکه غیر منطقی و »پوالدا اذعان میدارد که: 
ژیکی استوار نیست و داؤد و عده زیاد افغانها واقعاً مستقل بوده و حضور امریکا لوخطرناک است، اما بر مبنای ایدئو

نرو باید کمک های امریکا بیشتر شود تا به حیث یک بدیل در خواهند و از آتوازن نفوذ شوروی میرا برای ایجاد یک 
برابر نفوذ کامل اتحاد شوروی اثر بگذارد و موقف آزاد  و عدم انسالک افغانستان را حفظ نماید. این مباحثات در بین 

مت امریکا رسیده باشد. این آنها اساساً در حلقه های سفارت در کابل مطرح گردیده و احتماالً تا بلندترین سطح حکو
نوع مباحثات درسیاست خارجی معموالً کمتر به یک قاطعیت تصمیمگیری می انجامد، اما در عمل منتج به افزایش 
قابل مالحظه کمک های اقتصادی امریکا به پروژه های جداگانه گردید و اضالع متحده بدینوسیله پروگرامی را طرح 

  «جنگ سرد بود.کرد که هدف آن ایجاد توازن در 
 
در جریان این مباحثات به یک شکلی صدمه زیاد به روابط افغان ـ امریکا وارد شد. در بین کسانیکه »او می افزاید:  

بود. او  (Angus Ward)بودند، یکی هم  سفیر امریکا در کابل "انگس وارد"  (get tough)طرفدار پالیسی "شدت عمل" 

به حیث گروگان گرفته شده بود، در مسکو ایفای  (Mukden)که یک بار  ازطرف چینائی های کمونیست در "موکدین" 

و احساس  طینت پاکوظیفه کرده و جداً از مخالفان سر سخت کمونیست ها بشمار میرفت. او به حیث یک فرد دارای 
داؤد یک شخص سرگیچه، غیرقابل اعتماد و عجول است. داؤد عالی اخالقی از داؤد خوشش نمی آمد و معتقد بود که 

از بدبینی "وارد" میدانست. احساسات شخصی "وارد" بیشتر از طرف کاکا های شاه که  داؤد جانشین آنها شد، حمایت 
س میگردید. آنها به "وارد" می گفتند که داؤد برای کشور یک فاجعه است. مقامات پاکستانی از  پالیسی داؤد احسا

خطر میکردند و بناً در صدد تحریک قبایل بودند تا قیام نموده و داؤد را از قدرت برکنار سازند. آنها به نظر "وارد" 

( در کابل بر"وارد" نفوذ شخصی قابل مالحظه CIAکه دوست شان بود، چشم دوخته بودند. آمر نمایندگی سی آی ای )

تفنگچه در کمر بود و خود را یک "الرنس افغانستان" داشت. "وارد" یک شخص خودسر، شرابی سخت، همیشه 
(Lawrence of Afghanistan)  می شمرد. او با همکاران پاکستانی خود و عده ای از خاندان شاهی میخواست تا اقداماتی

 «بات ساختن" رژیم داؤد رویدست گیرد.ثرا برای "بی 
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د حکومت امریکا را با خود نداشت، اما داؤد اینرا هیچیک از همچو اقدامات تائی»پوالدا به نتیجه میرسد که: 

نمیدانست. مراجع استخباراتی به او اطالع میدادند که  در پس این اقدامات جهت برکناری او از قدرت دست مراجع 
رسمی امریکا دخیل باشد. واقعاً در این مرحله روابط افغان ـ امریکا در یک فضای ترس و بدگمانی پیش میرفت. 

تماعی روبه ضعف داشت، تبلیغات ضد امریکائی در مطبوعات زیر کنترول حکومت و رادیو به نظر تماس اج
میخورد و ترصد پولیس بر امریکائی ها بیشتر شده بود. تماس ها بین نمایندگی های امریکائی و حکومت در سطح 

 «یده می شد.شایعات و روحیه بازار درحال سقوط بود و در نتیجه سوء تفاهمات بین هردو طرف د
 

دراین فضای نامساعد دیپلماتیک برای اضالع متحده بسیار مشکل بود تا تدابیر الزم را در برابر »او ادامه میدهد که: 
به کابل به حیث  (Armin  Meyer) سیاست داؤد شکل دهد و آنرا به منصۀ اجرا گذارد. وضع با آمدن "آرمین مایر"

قدری  1956به عوض "انگس وارد" در اپریل  (Sheldon T. Mills)"شیلدن میلخباراتی  و نیز تقرر معاون دفتر است

بهبود یافت. تیم جدید روابط خوبتر را با  افغانها برقرار نمودند و روی یک پالن جهت انسجام کمک های اقتصادی 
د که برتانوی ها کار کردند و هدف آن بیشتر جلب توجه  افغانها از نظر مادی و ایدئولوژیکی بطرف جهان آزاد بو

آنرا به "ستراتژی جنوب غربی" مسما ساختند.  این پالن متمرکز بود براتصال غرب از طریق هوا و سرک، 
 امریکائی ساختن تعلیم و تربیه و نجات پروژه وادی هیلمند از سقوط.

ستان دچار مشکل پروگرام ایجاد سرکها و خط آهن برای اتصال با غرب دراثر خرابی روابط بین افغانستان و پاک

مواجه شد که امریکا مجبور گردید تا یک  1956گردید. پروژه وادی هیلمند با معضالت تخنیکی و اداری در حواشی 

شرکت مشورتی مسلکی خارجی را برای سروی مکمل  پروژه و مطالعۀ امکانات نجات آن استخدام کند. باالخره 
وم  شیوه های درسی پوهنتون های اروپائی و نیز مقاومت های تالش برای امریکائی ساختن تحصیالت عالی دراثرهج

 فرهنگی بوسیله خود افغانها تغییر مسیر داد.
مفکورۀ پروگرام امداد از نظر سیاسی و ستراتژیکی خوب بود. باوجود مسدود شدن سرکها که قبالً به آن اشاره 

توانست به دالیل ذیل مانع نفوذ شوروی در گردید، پروگرام مذکور تاحدی موفقانه پیش رفت، ولی به هیچ وجه ن

 ، قسمت دوم( 2و  1ـ صفحه  10)برای شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره .« افغانستان گردد

 

واضح میگردد که 1956تا   1953اکنون با در نظر داشت روابط جاری بین افغانستان و امریکا در سالهای دشوار 

د فضای حسن نیت مبنی بر اعطای کمک های اقتصادی و فرهنگی بود و هدف دعوت عبدالملک خان به امریکا ایجا
در ضمن امریکائی ها می کوشیدند تا نظر این شخصیت مؤثر را بسوی پیشرفت های غرب جلب نمایند و زمینه 
نزدیکی را با  او که فکر می کردند سومین قدرت با صالحیت در حکومت افغانستان است و نیز از شهرت زیاد 

ار میباشد و شاید هم دوستی او روزی بدرد امریکا بخورد، از وی هنگام اقامت چند روزه به سطح برخورد
 بسیارباالتر از یک وزیر و حتی معادل به یک رئیس جمهور پذیرائی کردند.

 
راجع به کمکهای امریکا در نتیجۀ این سفر کتاب "دسایس و جنایات روس در افغانستان"  درحقشناس ش. ن. داکتر 

( دولت امریکا مبلغ یک ملیون 1957)اواخر جون 1336در اواسط سرطان »می نویسد: ملک خان به آن کشور 

دالربین افغانستان و هزار 700ملیون و  5 اختصاص داد و قرضۀکابل  زار دالر جهت اعمار پوهنتونهششصد 

به وزارت مالیه کمک  امریکائیهزار دالر 116 رار داد دیگری مبلغ  یک ملیونامریکا به امضا رسید و نیز ضمن ق

داده شد که این همه کمک ها در یک زمان و در دهۀ اول برج سرطان همان سال صورت گرفت. مسلماً این کمک ها 
ا زعمای نتیجۀ مذاکراتی بود که بعضی مقامات فرهنگی و اقتصادی کشور، بخصوص عبدالملک خان وزیر مالیه ب

 1336سرطان  5، به نقل از روزنامۀ اصالح مورخ  218ـ صفحه  12)مأخذ شماره « ایاالت متحده انجام داده بود.

 ش(
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کمک های مذکور شایعاتی را در کابل برانگیخت که ممکن در مسیر سیاسی »کترحقشناس عالوه میکند که: اد
ند پای خود را از زنجیر اسارت استعمار ورس فرا کشد. افغانستان تغییری وارد آید و بحیث یک کشور بیطرف بتوا

روسها هم که از سفر عبدالملک خان و نتایجش بسیار خشمگین و نگران بودند و فکر میکردند نقشه های شان در نیمه 
راه خنثی خواهد شد، دست بکار شدند و از طریق سازمانهای اطالعاتی خود و به همکاری محمد نعیم خان معاون 

و وزیر خارجه که از قدرت و اعتبار روزافزون و کار آگاهی عبدالملک خان رنج می برد، توطئۀ بزرگ و  صدارت
خطرناکی را طرح کردند و توسط شبکۀ استخباراتی روس در گوش شاه و محمد داؤد خان چنان زمزمه کردند که 

تن نظام را دارد و در هنگام ادای نماز عبدالملک خان وزیر مالیه بیاری و کمک ایاالت متحده قصد کودتا و برانداخ
عید آنرا عملی خواهد کرد و حتی شنیده می شد که اسنادی هم بدست دارند، مگر تا امروز هم از آن اسناد اثری دیده 

 «نشده و هرگاه چنان چیزی وجود میداشت، حتماً انرا غرض تبرئه خود در جراید به نشر می رسانیدند.
 

علی الحال محمد داؤد خان با همه نزدیکی و صمیمیت و اعتماد به »وع اشاره میکند که: او در ادامه به این موض
عبدالملک خان نمیتوانست در برابر چنان توطئه خطرناک بی تفاوت بماند و آنرا نادیده بگیرد، مخصوصاً که برادرش 

مل و جنون آسا چون تصمیمات نیز به آن صحه گذاشته و او را باعث سرنگونی رژیم قلمداد کرده بود. لذا بی تأ

عبدالرسول  1336سرطان  18مطابق  1957دیگرش اقدام به گرفتاری او کرد و قبل از عید بتاریخ شب دهم جوالی 

خان )معروف به رسول جان( رئیس ضبط احواالت را بخانۀ ملک خان فرستاد تا او را به بهانۀ از خانه بیرون سازد 

( ]نوت: در بارۀ گرفتاری و اتهام برملک خان دیده شود:  209و  208ـ صفحه  12)مأخذ شماره « و بزندان ببرد.

 [ 1336سرطان  19روزنامه اصالح، مورخ 

  
الزم به تذکر است که الف. هارون در کتاب "داؤد خان در چنگال ک.ج.ب." می نویسد که میرعبدالعزیز خان والی 

حالیکه حقشناس، جنرال محمد رسول خان )رسول جان( آنوقت کابل جهت گرفتاری ملک خان توظیف شده بود، در
رئیس ضبط احواالت وقت را مؤظف اینکار میداند که یکی ازهمکاران معتمد و شخص بسیار نزدیک داؤد خان در 

 ایام صدارتش بود. لهذا به ارتباط وظیفه و نیز اعتماد میتوان ادعای حقشناس را قرین به واقعیت دانست. 
 

د در بارۀ رسول خان به این نکته اشاره کرد که او پس از کناره گیری محمد داؤد خان از صدارت، بیمورد نخواهد بو
مراده  و تماس همیشگی خود را با او متوقف ساخت و به ندرت از او در زمان بیکاری اش دیدار کرد، اما وقتی داؤد 

نی بود که بخانه داؤد خان رفت، ولی سرطان بقدرت رسید، رسول خان از جمله اولین کسا 26خان پس از کودتای 

داؤد خان او را نپذیرفت و از دم دروازه مرخص گردید. از آن به بعد این عقده نزد او تبارز کرد، تا انکه بعد از 
سقوط جمهوری دهن با بعضی روایت ها باز کرد، ازجمله یکی اینکه دگرجنرال محمد نذیر کبیر سراج از قول محمد 

[ محمد داؤد خان مرا به منزلش 1343بعد از انفاذ قانون اساسی ]»ت در مهاجرت می نویسد: رسول خان حین اقام

خواسته، بعد از صرف چای و صحبت در بارۀ موضوعات روز و اوضاع کشور، مقصد اصلی اش را چنان بیان کرد 
مجید کلکانی، ببرک که : "مبلغ پنج ملیون افغانی نقد حاضر است به اختیارت میگذارم، توسط آن اشخاصی مثل 

کارمل، سید ظاهر]وکیل شکردره که همه او را با صفت فرصت طلبی هایش می شناسند[ و بعضی وکالی چپ گرا 
را تشویق نمائی که در داخل مملکت و در مجالس ولسی جرگه بی نظمی و هرج و مرج بوجود آورند."، من ]رسول 

میکنم و بوعده خود وفا کردم. امروز ازاین کار خود پشیمان هستم خان[ پولش را قبول نکردم، اما گفتم که اینکار را 

 (54ـ صفحه  14)مأخذ شماره ...« 

 
و آنهم برای جلب نظر سه وکیل و « پنج ملیون افغانی نقد حاضر است»این ادعای جنرال محمد رسول خان که 

وقت مبلغ پنج ملیون افغانی نقد، رقم بعضی وکالی چپ گرا، یک ادعای فراتر از مبالغه پنداشته میشود، زیرا در آن
بسیار درشتی بود که حتی در آن زمان نزد هیچ یک از سرمایه داران بزرگ دفعتاً در دست نبود، چه رسد نزد کسیکه 
درطول زندگی خود یک پول رشوت نخورده و تا آنوقت جایداد های موروثی خود را نیز نفروخته بود که این مبلغ 
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داشته و آنرا صرف جلب و جذب چند نفری نماید که آنها با یک اشاره سر داؤد خان، به گزاف را نقد در دست 
اصطالح " به فرق سر" نزد او می آمدند. مایۀ تعجب است که همچو ادعای بی اساس را شخصیتی دانشمند و آگاه 

ینکه از ذکر آن هدفی در همچو دگرجنرال نذیرکبیر سراج چگونه باور کرده و آنرا درج کتاب خود نموده است، مگر ا
 نظر بوده باشد.وهللا اعلم 

 
دربارۀ سفر ملک خان به امریکا باید خاطر نشان ساخت که وزیر مالیه را دراین سفر یکی از شخصیت های 
سرشناس  افغان میرعلی اصغر شعاع ) پسرآغا میر آغا خان از روحانیون صاحب تکیه و با نفوذ چنداول( با 

عد ها وزیر مالیه( همراهی میکردند. ملک خان نخست جهت اشتراک به کنفرانس ساالنه بورد عبدالکریم حکیمی )ب
وزرای مالیه کشور های عضو بانک جهانی در توکیو رفته بود و از آنجا در اولین کنفرانس کشورهای غیر منسلک 

فغانی اشتراک نمود و یک سال اپریل در باندونگ ـ اندونیزیا دائر گردید، به حیث عضو هیئت ا 24تا  17که بتاریخ

 پس از ختم آن کنفرانس روانه اضالع متحده امریکا شد.
 

گزارش جریان سفر امریکای ملک خان را با جزئیات آن مرحوم میرعلی اصغر شعاع پس از برگشت از سفر به 
رای آن میتوان به تفصیل نوشت و در چندین شمارۀ جریدۀ "وته ـ ثروت" آن سال بطور مسلسل به نشر رسید  که از و

 جزئیات برنامه سفرموصوف آگاهی مستند حاصل کرد. 
)نوت : اینجانب نویسنده این مقاله کلکسیون سه ساله "وته ـ ثروت" مربوط همان سالها را در کابل داشتم و جریان 

از دستم ربود و گزارشات سفر را با عالقه زیاد مطالعه میکردم. متأسفانه حوادث روزگار این دار و ندار های مرا 
اکنون بسیار تالش کردم تا به آن گزارش دسترسی پیدا کنم، ولی تاحال موفق نشده ام. حتی یک بار با محترم میرهاشم 
شعاع پسر مرحوم علی اصغر شعاع که فعالً در کانادا اقامت دارند، تماس گرفتم که ایشان نیز چیزی در اختیار 

سانیکه اکنون در وزارت مالیه در کابل کار میکنند، تقاضا میدارم که اگر نداشتند. از هموطنان گرامی به خصوص ک
کلکسیون مطلوبه را در گدامها یا کتابخانه وزارت بیایند، با من تماس گیرند، مرا ممنون خواهند ساخت، زیرا سلسله 

وم عبدالکریم حیکمی آن گزارشها ها، اکنون از جمله اسناد مهم تاریخی محسوب میشوند. عالوتاً اینجانب با مرح
هنگامیکه رئیس احصائیه مرکزی بودند و نیز در ایام زندان پلچرخی صحبت کردم، اما ایشان متأسفانه از موضوع 

 اظهار بی اطالعی کردند.(
 

اکنون برمیگردم به موضوع عواقب سفر امریکا : جنرال ذکریا ابوی به موضوع راه اندازی کودتا توسط ملک خان 
می گویند بعد از آنکه ملک خان از سفر امریکا عودت کرد، »ردید می نگرد ودر زمینه می نویسد:به نظر شک و ت

مخالفت های زیر پرده شروع شد و ستارۀ درخشان عظمت و قدرت او به افول گرائید. او را به سرعت از صحنه 
پیش بعضی ها مفکورۀ را  ،دور ساختند و در چار دیوار محبس از نظرها پنهان نمودند. این حرکت سریع حکومت

اق و سود ذتولید نموده بود که او پیام آوری بوده یا طراح نقشه و پالن جدید سیاسی و طرز مشی نوین که به م
سرداران برادر موافق نبود و چون ملک خان ارتباط نزدیک با شاه هم داشت، نزدیکی او هم خطری دیگری محسوب 

همه صحنه های ساختگی بود و موضوع کودتاهم دروغ  ءدر مجالس وزرا به سرعت عمل شد. مخالفت ها گردید،می 
محض. او را دور نمودند که صدایش در چار دیوار کابل هم بلند نشود و همه پیام در حلقوم فرو رود. اگر جز این 

شخص الملک خان یک دبودی، چرا اسناد و شواهد اعالن نشد و اگر قیام مدنظر بود، باکی و کدام قدرت؟ چه عب
او ایستاده شوند. تمام  به حمایتبسیار عادی بود که نه در اردو طرفدارنی داشت و نه در وطن قوم و قبیلۀ که 

مانند: تورن محمد حسین غمین معاون ریاست  ،طرفداران عسکری او چند نفر انگشت شماربودند و مرزایان دفتر
الیه، تورن عبدالرحیم چینزائی رئیس نقلیات ملکی، انحصارات دولتی، تورن میرعبدالوهاب رئیس محاسبات وزارت م

پرقدرت ترین دوست او جگرن محمد نسیم قوماندان قطعۀ انسداد قاچاق وزارت مالیه بود که این ها همه نه در اردو 
قوه و قدرت داشتند و نه در صنف محاربوی اردو سهمی. از جانب دیگر نسبت تکبر و تبختر شخص ملک خان 

وقت و صاحب منصبان بلند رتبه اردو از او دل خوش نداشتند، به هر کدام به نوعی نیش زده بود.  مرحوم، جنراالن
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ی در میان است که شگافته رِ ازطرف دیگر او آدم بی عقل و نادان نبود که بادست خالی به شکار شیر برود. پس سِ 
 «شود و هستۀ آن بیرون آید.

 
نزدیکان اداری داؤد خان شنیده بودم: هروقتیکه در  نظر داؤد خان یادی  من بارها از»جنرال ابوی اضافه میکند که : 

از ملک خان می شد، داؤد خان که مانند برادر خود نعیم خان دپلومات ماهر نیست، احساسات خود را شانده نتوانسته، 
ه های گوناگون غضب و یک نوع خجالت با تأثر سیمای او را فرا میگیرد. این نوع مشاهدات سبب می شد که تبصر

شود. مؤید دیگر حرکات بعدی او در مقابل دوستداران غرب و امریکا و تحصیل یافته گان دنیای آزاد بود که جسته 
جسته از یما و حرکات و کلمات او هویدا می شد. نفرت او تاچند سال شروع جمهوریت او به شدت دوام داشت که آنرا 

نمود. حق هم داشت؛ چه غرب و خاصتاً امریکا در همه امور او را تنها  واضحاً و صریحاً و حتی شدیداً ابراز می

 (5ـ قسمت  71 ـ صفحه 4مأخذ شماره «)کذاشته بواد و حرکات حکومت  امریکا تحقیر آمیز بود...

 
نویسنده کتاب "ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان" نظرش را که حاوی مطالب پوهنیار ـ سید مسعود 

از یک دعوت رسمی عبدالملک عبدالرحیمزی بعد از مراجعت »مهم و قاب توجه در زمینه است، چنین بیان میکند: 

محبوس گردید به اتهام اینکه به دسیسۀ کدام مملکت خارجی )اغلباً امریکا( میخواست  1957بسال م، 1956در امریکا 

ی دخیل بودن رعایت خاطر روسها نیز بود که خاندان کودتا نماید. درین مورد سخنان زیاد شنیده شد، از جمله یک
شاهی با این عقیده بودند که قوای دفاعی و امنیتی به اندازۀ کافی قوی بوده خطری از ناحیه بغاوت داخلی و سرنگون 
کردن سلطنت موجود نیست. ازطرف ممالک همجوار و حتی همسایه شمالی نیز اطمینان خاطر داشتند که کدام نظر 

نسبت به افغانستان ندارند، زیرا سالیان زیادی بود که روسیه افغانستان را به حیث سمبول زیست مسالمت  خصمانه
ن آآمیز همجواری در ویترین بین المللی نمایش میدادند که افغانستان کوچک نه تنها از حیات بی تشویش در پهلوی 

یادی نیز مستفید میشود. این مفکوره را که قدرت بزرگ دنیائی برخوردار است، بلکه از مساعدت و کمک های ز
روسیه هیچگونه ارادۀ تجاوز برافغانستان ندارد، ازطرف اشخاصی چون ببرک کارمل، اکرم عثمان و غیره به سردار 
محمد داؤد خان و به شخص شاه نیز تلقین میگردید... این چنین تصورات کاذب در افکار مقامات سلطنتی نیزجاگزین 

 «شده بود.
 

که اینجانب به حیث رئیس مستقل قبایل  1971ـ  1967در سالهای بین »پوهنیار به حیث یک شاهد عینی می نگارد: 

در کابینه مرحوم اعتمادی عضویت داشتم، گاه گاه بحضور شاه سابق میرسیدم. چند مرتبه که سخن از نفوذ روزافزون 
روسیه هیچگونه سوء قصدی نسبت به " :هار میداشت کهاتحاد شوروی در افغانستان به میان می آمد، شاه موصوف اظ

همانا از ناحیۀ ممالک آسیای مرکزی است که  ،افغانستان ندارد، یگانه تشویشی که نزد اتحاد شوروی موجود است
خللی نسبت به آن سرزمین ها از کدام طرف وارد نگردد. ما از طرف سرحدات افغانستان بایشان اطمینان کامل داده 

: شاه موصوف عالوه کرده گفت "از این سو هیچگاه حرکت زیان آوری بخاک اتحاد شوروی نفوذ نخواهد کرد.ایم که 
نها نیز برای ما خاطر جمعی کلی داده اند که آچنین اطمینانی را که روسها ازطرف ما حاصل کرده اند، در مقابل "

 «."حالت صلح و بیطرفی افغانستان همیشه طرف قبول و تائید آنها است
 

برای تشئید رضایت روسها صفحات ماورای هندو کش تا آمو دریا و تورغندی برای »پوهنیار در ادامه می افزاید: 
مردمان اروپای غربی و امریکائی ها بکلی مسدود شده بود، حتی سیاحین آنها آزادانه در آن ساحات گشت و گذار 

عتی و امثال آن ازطرف متخصصین امریکائی و اروپائی نمیتوانستند و تفحصات معدنی و یا انکشافات زراعتی و صن
کار استخراج گاز شبرغان نیز محض برای ارضای خاطر »اما در مقابل: « در آنجا ها ممنوع قرار گرفته بود.

روسها به متخصصین اتحاد شوروی داده شد و حتی دستگاه مقیاس و میتر آن که باید به خاک خود ما  و تحت نظر 
صنایع قرار میداشت، به آنها سپرده شد که در خاک اتحاد شوروی نصب گردد تا مقدار استفاده ار آن  وزارت معادن و
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نازلتر از معیار های بین المللی به نرخ خوش به رضای خود  زهمان چیزی باشد که روسها بگویند و قیمت آن نی

 (223ـ  221صفحه ـ  2مأخذ شماره روسها قرار گیرد. )

 
از »ذکر میکند که چگونه روسها در افغانستان نفوذ کرده بودند، می نویسد: فوق نکه از رویداد های پس از آ پوهنیار 

برای روسها در افغانستان آزادی بس زیادی داده شده  : گزارش های فوق که نمونتاً تذکر یافت، واضح بر می آید که
امات حاکمۀ ما ننمایند. اما همۀ این تصورات کاذب بود، تا آنها خوش و راضی باشند و کدام اقدام عنودانه نسبت به مق

بود، روسها پالن هایی را که از سالیان دراز برای سرنگونی رژیم برسر اقتدار کابل و اشغال افغانستان در سر 
داشتند، طوریکه دیدیم بیدریغ عملی کردند. بسلسلۀ همان تصورات کاذب در نزد زمامداران افغانستان که روسها باید 

ند نگهداشته شوند، شخصیت های منور و وطن دوست که روسها ایشان را به نظر اکراه می دیدند، مانند خرس
مأخذ شماره «)میوندوال، موسی شفیق، خان محمد خان مرستیال عبدالملک عبدالرحیمزی به نحوی از بین برده شدند.

 ( 228ـ صفحه 2

یکائی شاید موجب رنجش و نگرانی روسها گردیده باشد، بدست آوردن کمک های متذکره امر»او عالوه میکند که : 
اما مرحوم ملک خان به پیروی از سردار داؤد خان با روسها مناسبات غیردوستانه نداشت و با امریکائی ها بسیار 
سخت میگرفت، چنانچه یک بار سفیر امریکا را از اطاق خود کشیده بود ورئیس بانک جهانی را توهین کرده 

 (230ـ صفحه  2شماره مأخذ «)بود.

 

 ـ استرداد دارائی های هاشم خان در خارج به دولت:3 

میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" ضمن آنکه انگیزه اصلی برکناری و حبس ملک 
قص پالن خان را ناشی از برخورد او با محمدنعیم خان وزیر خارجه در یک نشست مجلس وزراء میداند که روی نوا

پنجساله اول صورت گرفت که البته دراین باره بعداً به تفصیل صحبت میگردد، و اما موصوف از یک شایعه نیز یاد 
در محیط چنین شایع گردید که علت اصلی سقوط وزیر مالیه این بود که وی پیشنهاد کرده »آور میشود و می نویسد: 

ق که در خارج سرمایه گذاری شده بود، واپس به کشور انتقال بود تا دارائی شخصی محمد هاشم خان صدراعظم اسب
یافته، در پروژه های جزء پالن اقتصادی صرف شود. اما این شایعه که شخص وزیر مالیه پس از خروج از زندان 

 (688ـ صفحه  11)مأخذ شماره « آنرا تصدیق کرد، توسط کدام سند یا روایت معتبر دیگر تائید نشده است.

 
کا بیک شایعه ای تائید ناشده و بدون ذکر کدام روایت بوسیلۀ یک مؤرخ با اعتبار چندان معمول به نظر اگرچه ات

و مسئله باعث رنجش خانوادۀ سلطنتی گردیده  نمیرسد، ولی هدف از ذکرآن شایعه شاید مطلبی بوده باشد که گویا چنین
شایعه اگر از هر منبع مخالف رژیم سرچشمه گرفته باشد، به ه باشند. بهرحال این او را محبوس نمودبنا بر همین دلیل 

هیچ وجه طرح آن از طرف ملک خان اساس ندارد، زیرا او میدانست که با انگشت ماندن روی این موضوع نه تنها 
چیزی عاید حال دولت نمیگردد، بلکه برای خودش نیز موجب درد سرهای زیاد خواهد شد، زیرا میراث خواران 

خان اکثراً ولی نعمت های ملک خان بودند. گمان میرود که فرهنگ با این تذکر خواسته است به اصطالح  محمد هاشم
 "باده را بیاد مستان دهد!" وهللا اعلم

 

 ـ افزایش نارضایتی ها: 4

همه به این خصلت ملک خان که شخص مغرور، با دسپلین و دارای انضباط عسکری بود، هم نظر اند، حتی او در  
وزراء با همقطاران خود یعنی سائر ورزاء عین پیش آمد را داشت که با زیردستان خود، چنان که این رفتار  مجلس

مغرورانۀ او در حلقه های حکومتی و مامورین مربوطه، موجب نارضایتی ها از شخص وی میگردید. کسی در 
خوش نداشتند. سید مسعود حضورش چیزی نمی گفت و بعضی ها حتی کرنش میکردند، اما درغیاب از او دل 

پیش آمد ملک خان با مردم بسیار مغرورانه بود. بیاد دارم که در دعوت های شبانه که »پوهنیار در زمینه می نویسد: 
در وزارت خارجه ترتیب می شد، وقتیکه ملک خان می آمد، با مامورین به بسیار بی اعتنائی مصافحه می نمود، 
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در باندونگ )اندنیزیا( در کنفرانس  1955بین او و استاد پژواک روی داد. درسال چنانچه در همین مسئله برخوردی 

ممالک بیطرف هیئت افغانی جمع شده بودند و ملک خان وارد شده با همه دست داد  ومصافحه نمود، اما از مقابل 
ثل نمود، چون ملک پژواک بی اعتنا گذشت که موجب تعجب سردار نعیم خان هم گردید. روز دیگر پژواک رویۀ بالم

)پژواک آنوقت مدیر « خان برافروخته شد، سردار برایش گفت: پروا ندارد، دیروز شما هم چنین پیش آمد کردید.

 (230ـ صفحه  2عمومی سیاسی  و متکفل امور اداری هیئت افغانی در کنفرانس باندونگ بود( )مأخذ شماره 

 
نمود و اجراآت خود سرانۀ که به آن عمل می کرد، مخالفت ها  رویۀ مغرورانه مرحوم ملک خان بسا مردم را متأذی

را با او روزافزون ساخت. خصوصاً دستگاه ضبط احواالت )رسول خان( و وزارت داخله )سیدعبدهللا خان( با او 
طرف واقع شدند و سردار محمد نعیم خان نیز از او دل خوش نداشت. روابط ملک خان با ریاست ضبط احواالت و 

راجع وزارت داخله گاهی به شکل برخورد آمیز بروز میکرد که ملک خان با پرسش های آن مراجع در مسائل نیز م
مربوطه اعتنا نداشت و هرچه خودش الزم میدانست ، به آن حکم میداد و اغلب مکاتیب وارده را  بدون تحقیق و 

قرار داشت. شاید در بعضی مواقع اینگونه تدقیق، امر "حفظ شود" میداد و از اینطریق با دو مقام فوق در نقاضت 
اوامر منطقی می بود، ولی در بعضی حاالت بی اهمیت پنداشتن آن ضرری را در رابطه با مسائل امنیتی بار می 

 ( 113تا  112، از صفحه  8و مأخذ شماره  129ـ صفحه  7شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره برای آورد. )

  

  رشهرت او:ـ نقش برادران در صدمه ب 5

عبدالملک خان چهار برادر داشت: عبدالرحمن، عبدهللا و عبداالحمد که هرچهار با همان تخلص فامیلی 
"عبدالرحیمزی" یاد می شدند. اول الذکر که گفته می شد کم سواد و اما رئیس یک شرکت ترانسورتی شخصی بنام 

رافیک" که در خشونت و شدت عمل با مراجعین "سپین غر" بود، دومی مدیر ترافیک کابل مشهور به "عبدهللا ت

پس از فراغت از  1950شهرت داشت و اما خدمات زیاد برای نظم امور ترافیک شهر انجام داد و سومی که در آغاز 

ی حقوق پوهنتون کابل جهت تحصیل به کشور اطریش اعزام گردید و در آنجا پس از اخذ درجه داکتری حقوق ځپوهن
شد وبوطن برنگشت و چندی قبل در همانجا وفات کرد. با این توضیح مختصر می پردازم به  به آن کشور ماندگار

 نقش دو برادرش که هنگام قدرت او چگونه در شهرت ملک خان و فزونی نارضایت های مردم از او، اثر گذاشت:
 

داشت، به شرح دلچسپ  عبدالرحیم غفوری که یکی از همکاران نزدیک ملک خان و نیز روابط دوستانه با برادرانش
آرزوی او ]ملک خان[ ارتقای کلی کشور بود و کسانیکه او را از »از روابط باهمی آنها می پردازد و می نگارد: 

نزدیک می شناختند، به همین صفات قدر و احترام میکردند و استعداد او را در این ساحات می ستودند و عده ای 
منافع شخصی آنها موافقت نداشت، دربرابر او قرار میگرفتند. رویۀ زشت و دیگر که کارها، اعمال و آرزوهای وی ب

درشت و خشن  برادرش عبدهللا عبدالرحیمزی در امور ترافیک و برادر دیگرش عبدالرحمن عبدالرحیمزی در امور 
نا زیبا ترانسپورت و نقلیات، چهرۀ شخص ملک خان را در انظار مردمانی که با آن دو ساحه سر و کار داشتند، 

ترسیم میکرد. درحالیکه ملک خان از کارهای برادرش عبدهللا در باطن راضی نبود، زیرا سر و صدای زیاد راعلیه 
خودش و برادرش ملک خان بلند کرده بود، ولی ملک خان در ظاهر برای مردم و مخصوصاً مخالفان خود  از سعی 

یکی و رنگ و رونق دادن امور مذکورابراز رضایت و تالش مدیر ترافیک برای آوردن اصالحات در امور تراف
میکرد و نمیخواست مردم بدانند که او نیز از کارهای برادر خود خوش و راضی نیست، زیرا حب جاه طلبی و 
رسیدن برادرش بیک چوکی و مقام در دل ملک خان نیز بی اثر نبود، بلکه میخواست برادرش با وجود نداشتن 

 «سیار مغرور و شاید در باطن متکی به ملک خان بود، بمقام و منزلتی برسد.تعلیمات عالی که بخود ب
 

عبدهللا عبدالرحیمزی تا جائیکه من شاهد و ناظر احوال خانه و منزل شان بودم، کمتر »غفوری در ادامه می افزاید: 
بخانۀ می آمد و راساً به در مجالس برادر خود ملک خان اشتراک می ورزید، بلکه هر وقتیکه از کار فارغ شده بود، 

اطاق خود میرفت. تا اینکه از پیش برادر خود جدا شده و در سرای غزنی )میرویس میدان( خانۀ جداگانه و بسیار 
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کالن خریداری نمود. از آنجائیکه این برادر ها به نماز و عبادات اسالمی خود پابند و مقید و مردمان متدین بودند، 
مسجد کوچکی نیز ساخته بود و مالئی برای آن استخدام نموده بود که مردم دور و پیش را  عبدهللا در همین خانه خود

نماز میداد... اتفاقاً خانۀ وی در همسایگی خانۀ من ]غفوری[ واقع بود؛ بعد ها وقتی برادر ها سقوط کردند، عبدهللا که 
او از طرف حکومت بصورت "دارالتأدیب اطفال" قوماندان امنیه میمنه شده بود، از آنجا  او را محبوس آوردند، خانۀ 

 «در آمد.
 

غفوری راجع به منا سبات برادر ها به استناد شکایت ملک خان از برادرانش که در محبس حین دیدار او، برایش گفته 
ا عبدهللا و عبدالرحمن دو برادر که کار های آنها همه بنام ملک خان ختم می شد و نفرت مردم ر»بود، می نویسد: 

علیه او بر می انگیخت و بار می آورد، در محبس علیه برادر خود ملک خان در موضوعات مربوط به میراث، 
امالک و غیره امور خانوادگی دعوی دائر کرده و او را اذیت نموده بودند، مخصوصاً عبدالرحمن که در امور 

بود که شنیده می شد حتی گروپ مذکور  ترانسپورت شخصی دارای چند عدد موتر بوده و یک گروپ را تشکیل نموده
را بنام گروپ "عبدالرحیمزی" شهرت داده بودند که غرض اصلی شهرت ملک خان و در حقیقت شهرت مشترک 
برادر ها بود و بین مردم چنین افواه بود که موتر ها از عبدالملک خان است. اگر موتر ها از ملک خان می بود، 

پوشیده نمی ماند، چنانچه از هیچیک از رشوه خواران پنهان نماند که در چنین مدارک تهیه یا خریداری آن نیز 
صورت از ملک خان نیز رسوا میگردید، مخصوصاً با مخالفتی که مردم با او و برادرهایش پیدا کرده بودند...غرض 

رکت ترانسپورتی اینست که حقیقت مذکور معلوم نشد و دولت نیز مدرکی برای سوء استفاده ملک خان به ارتباط ش
باکانه و ظالمانه  برادرش ]مسما به سپین غر[  تهیه کرده نتوانست. مگر باید حقیقت گفته شود که عبدالرحمن بسیار بی

به نفع خود در گرفتن نوبت در فعالیتهای ترانسپورتی و نقلیات شاغل بوده، آزار و اذیت وی بدیگر مردم و گروپهای 
همۀ این کارها را بنام ملک خان و سوء استفاده برادرانش از مقام و موقعیت او ترانسپورتی میرسید. مگر مردم 

حساب میکردند. اما بیعالقگی ملک خان با عبدالرحمن به اندازه ای بود که وقتی او فوت کرد و من ]غفوری[ برای 
ر چهره و سیمای او فاتحه و تسلیت مرگ او پیش برادرش در محبس رفتم، هیچ اثری غم و اندوه از مرگ برادرش د

ـ  5)مأخذ شماره « خواند نمی شد. مرحومی به من گفت: "اگر یک برادرم ُمرد، من همه مردم را برادر خود میدانم."

  (109و  108صفحه 

 

 ـ نارسائی های پالن پنجساله و زمینۀ برخورد ملک خان با نعیم خان!! 6

ه این ادعا که گویا نواقص اولین پالن پنجساله زمینۀ برخورد ملک خان را با محمد نعیم خان معاون ب رکسیکه بیشت
دوم صدارت و وزیر خارجه فراهم کرده و در نتیجه وزیر مالیه در برابر نعیم خان مغلوب و مجبور به استعفی شده 

میباشد که به تأسی از نظر او، یکی دو  است، میرمحمد صدیق فرهنگ ـ مؤلف کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر"
نویسنده دیگر نیز متن او را در آثار خود بدون ذکر مأخًذ بیان کرده است. فرهنگ برعالوه ای ادعای فوق، مطالبی 

 دیگری را نیز در زمینه نوشته است که از همه اولتر توجه را به آن جلب میدارم: 
 

زی وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد که پالن ]پنجساله اول[ در زیر عبدالملک خان عبدالرحیم»فرهنگ می نویسد: 
نظر او ترتیب شد، از صاحب منصبانی بود که به ترکیه فرستاده شده و در آنجا در شق محاسبه و لوازم اردو تحصیل 

با انکشاف   کرده بود. وی در جریان تحصیل با سیاست اقتصادی آن زمان ترکیه که بر اتاتیزم ] نظریات اتا ترک[
اقتصادی عمدتاً ازطریق سرمایه گذاری دولت بنا یافته بود، آشنائی بهم رسانیده و اینک میخواست آن را در افغانستان 
تطبیق نماید. اتفاقاً شرایط برای اینکار از بسیار جهات مساعد بود، یکی  اینکه روش قبلی اقتصادی مبنی بردادن 

یه داران در نتیجۀ رکود کارکردهای بانک ملی حیثیت و اعتبار خود را ازدست امتیاز و انحصار بیک دسته از سرما
داده بود، دیگر اینکه سجیه و اخالق صدراعظم جدید که مداخله در هرکار را حق مسلم خود می شمرد، برای اقتصاد 

نگذاری مرکزی و چه از کامالً آزاد مجال کار و فعالیت باقی نمی گذاشت و سوسیالیزم را نیز چه از نوع متکی بر پال
جنس مبنی بر دموکراسی نمی پذیرفت. بنا براین پیشنهاد عبدالرحیمزی مورد قبول واقع شد و وی دستور یافت تا پالن 
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را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، 
 «تهیه و ترتیب نماید.

 
 فوق چند موضوع قابل بحث وجود دارد که ذیالً به آن اشاره میشود:در متن 

 

در ترکیه تحصیل کرد که "لوژستیک" یک رشتۀ بسیار « شق محاسبه و لوازم اردو»ـ عبدالملک خان  در 1

اختصاصی اردو میباشد و از مسائل عمومی اقتصاد ملی و سیاست های اقتصادی بسیار فاصله دارد. ملک خان یک 
دان نبود تا آگاهی الزم در زمینه داشته باشد و نیز اکثر صاحب منصبان افغان در ترکیه آنوقت تحصیالت خود  اقتصاد

را بیشتر در مراکز نظامی پیش می بردند و با مسائل سیاسی و اقتصادی ترکیه چانس آشنائی دقیق را نداشتند، 
ا اینکه او در این مدت توانسته باشد تا برنظام بخصوص که ملک خان در حدود دوسال در آنجا تحصیل کرده بود. لذ

اقتصادی ترکیه محصول افکار اتاترک دست یابد و آن نظریات را بعداً در افغانستان با خود آورده و مورد تطبیق 
 قرار دهد، یک سؤال است.

 

نظام اقتصادی  ـ قابل تذکر است که مفکورۀ پالن های پنجسال و هفت ساله اساساً از نظام شوروی به حیث یک 2

مبتنی بر پالن مرکزی یعنی همه فعالیت ها بوسیلۀ دولت نشأت کرده و اما بعد از جنگ جهانی دوم و مطرح شدن 
موضوع انکشاف اقتصادی در کشورهای به اصطالح آنوقت "کم انکشاف و تازه به استقالل رسیده" ایجاب میکرد تا 

و عامه بوسیلۀ دولت و پروژه های دیگرازطریق سرمایه گذاری یک قسمت پروژه های انکشافی در ساحات زیربنائی 
های خصوصی پیش برده شوند. این نظام راکه هم دولت و هم تشبثات خصوصی در فعالیت های اقتصادی اشتراک 
دارند، بنام "نظام اقتصادی مختلط" یاد میکنند. از آنجائیکه از یکطرف روحیه تشبث آزاد در این کشورها درآغاز 

بود و ازطرف دیگر فقدان زیربنا های اقتصادی از قبیل سرکها، برق، تهیه پرسیونل مسلکی و غیره وظیفۀ  ضعیف
دولت محسوب می شد، لذا دولت برای انسجام امور و دادن رجحانات به بعضی پروژه های مهمه باید تدابیری را 

انکشاف اقتصادی، رهبری شود و این وضع میکرد که به اساس آن الزم بود تا اقتصاد مختلط بیک سمت مطلوب 
رهبری را دولت در بعضی از کشورهای روبه انکشاف خواست تا نخست با طرح پالنهای متوسط المدت یعنی پنج 

 ساله مورد اجرا قرار دهد.
 

ـ طرح پالنهای پنجساله مفکوره ای نبود که از مغز یکنفر تراوش کرده باشد، بلکه شیوه ای بود که بعد از جنگ  3

جهانی دوم در یک تعداد کشور های کم انکشاف مربوط "جهان سوم" که نه نظام سوسیالیستی نمونه شوروی را و نه 
نظام سرمایه داری نوع کشورهای غربی را برطبق مقتضیات خود می دانستند، معمول گردید. نخستین کشور که با 

ر هند بود که با ابتکار جواهر الل نهرو رویدست چنین نظام مختلط و طرح پالن های پنجساله آغاز کرد، همانا کشو
گرفته شد، متعاقباً کشورهای دیگر از جمله مصر، افغانستان و بعضی کشور دیگر جهان سوم به آن آغاز کردند. 
محمد داؤد خان هنگامیکه تازه به مقام صدارت رسیده بود، در یکی از بیانیه های اول خود که در اطاق تجارت در 

کرد، از نقش دولت در سرمایه گذاریهای زیر بنائی یاد نمود که در آنوقت این سخنان او بربعضی از  کابل ایراد
 سرمایه داران و انحصار کننده گان فعالیت های اقتصادی گران تمام شد.

 

ـ با آنکه مرحوم فرهنگ شخصیت تحصیل کرده در اقتصاد نبود، ولی از طریق مطالعات شخصی تاحدی خود را  4

ن ساحه وارد کرده  و از سوابق طرح پالنهای پنجساله در هند و دیگر کشورها آگاه بود، چنانچه خودش اعتراف درای
دستور یافت تا پالن را براساس نظریۀ اقتصاد مختلط و رهبری شده که اکنون در یک تعداد از »میکند که ملک خان 

اما بازهم هدفش از اینکه آنرا در افغانستان به ابتکار  ؛«کشورهای جهان سوم در محل تطبیق بود، تهیه و ترتیب نماید
ملک خان  مربوط سازد، چیزی دیگری خواهد بود که بدینوسیله میخواهد این امتیاز از داؤد خان سلب و به یک وزیر 
مطیع و فرمانبردار او تفویض کند. اینجانب هروقتی از "حب و بغض ها" در بررسی های تاریخی صحبت میکنم و 
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تحرف حقایق تاریخی برمبنای همین حب و بغض ها یادآور میشوم، بعضی ها که در عمق قضایا چندان وارد از 
نیستند و اما خود را جامع الکماالت میدانند، برمن خرده میگیرند. اکنون با این مثال خود شاهد خواهند بود که چگونه 

 ریف عمدی قرار میدهد. حب و بغض های شخصی مسیر قضاوت را در مسائل تاریخی مورد تح
 

وزیر مالیه کار تهیۀ پالن را با عجله و شتاب و بافقدان کامل »بهرحال فرهنگ در ادامه نوشته فوق خود می افزاید: 
ارقام و اعداد احصائیه های الزم روی دست گرفت، اما او مرد با جرئت و سرسختی بود و بدون اعتماد به این 

ین پالن اقتصادی را براساس فهرستی از پروژه ها که از وزارتخانه ها بدست طرح نخست 1956دشواریها تا سال 

آورده بود و تعیین حق اولویت در بین آنها برمبنای قضاوت شخصی خودش ترتیب نموده و به همان عجله و شتاب از 
 «مجلس وزراء گزارش داد.

 
یکی از اشخاصیکه بزودی »ی نویسد: فرهنگ در پراگراف بعدی پس از اشاره مختصر به محتویات پالن چنین م

متوجه نواقص پالن گردید، محمد نعیم خان وزیر خارجه بود که آنرا در مجلس وزراء مطرح ساخت و در اثر آن 
برخوردی بین او و عبدالرحیمزی که به عزت نفس خود پابند و به مقام و منزلت خود نزد صدراعظم متکی بود، رخ 

ر برابر محمد نعیم خان مغلوب و مجبور به استعفی گردید و متعاقب آن در ماه جوالی داد. اما عاقبت وزیر مالیه د

 «با ادعای مبهم و بدون دستاویز ناالیقی و تقلب زندانی گردید. 1957

 

" دالئلی مقنع ارائه میدارد  و نظر 1996تا  1919عبدالحمید مبارز در کتاب "تحلیل واقعات سیاسی افغانستان از 

گویا انگیزۀ حبس ملک خان در اثر نواقص پالن بوده و آن موجب برخورد با نعیم خان شده باشد، دور  فرهنگ را که
اینکه فرهنگ گفته که نواقص پالن اقتصادی اول باعث برطرفی و گرفتاری »»از واقعیت میداند و چنین می نویسد: 

ایاالت متحده امریکا برکنار گردید  جنرال عبدالملک شده، واقعیت ندارد، چه وی درست پس از بازگشت از سفر
]تقریباً بعد از چیزی کمتر از یکسال[ و روز فردای برکناری گرفتار شد ]ملک خان بعد برکناری مدتی را در منزلش 
تحت نظارت بود[، زیرا امریکا از وی استقبال بسیار گرمی نموده بود. اینکه وی در این مسافرت با امریکائی ها 

صادی چه موافقاتی را مذاکره کرده بود، روشن نگردیده مگر با انهم مسافرت وی به امریکا بدون دربارۀ مسائل اقت
تردید باعث توسعه روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور می گردید. بناًء دخالت شوروی را در برکناری و 

گر بعد از اینکه خبر گرفتاری وزیر گرفتاری وزیر مالیه عبدالرحیمزی که توأم بود، نمیتوان نادیده گرفت. ازطرف دی
مالیه نشر شد به ارتباط آن حاجی عبدالخالق معاون انتخابی شاروالی کابل، محمد آصف آهنگ، میرعلی احمد شامل 
زاده و نادرشاه هارونی را که همه اعضای حزب وطن بودند و همه اینها از دوستان مؤلف ]حمید مبارز[ بودند، نیز 

شان دهنده آنست که برای گرفتاری علت نواقص پالن نبوده، بلکه به آن شکل سیاسی داده شد. زندانی ساخت و این ن
جنرال عبدالملک یک افغان با شخصیت بود چه وقتی در دورۀ دیموکراسی دوم یعنی حکومت داکتر محمد یوسف 

محاکمه شود، ولی فرمان رهائی وی صادر شد، فرمان را قبول نکرده از محبس خارج نگردید و تقاضا کرد که 

به  1352سرطان  26تقاضای وی را حکومت دکتور محمد یوسف لبیک نگفت و جنرال زندانی ماند. زمانیکه کودتای 

ثمر رسید، سردار محمد داؤد رئیس دولت فرمان رهائی وی را صادر کرد. این بار وی با دادن جواب بسیار شدید 
د را ارائه کرد و در محبس ماند. یکی از دالئلی که ارتباط روس ها فرمان را رد کرد و بار دیگر تقاضای محاکمه خو

را با گرفتاری عبدالرحیمزی تقویت میکند، این است که فردای روز گرفتاری وی سفیر شوروی با دکتور حسن شرق 
ر در باغ عمومی پغمان در حالیکه خوشی و رضائیت در جبین شان مشاهده می شد، مذاکره و قدم می زدند و دیگ

اینکه آن اعضای حزب وطن به این ارتباط گرفتار شدند که با حسن شرق روابط خوب نداشتند. ازطرف دیگر 
عبدالرحیمزی محاکمه نشد و رژیم معموالً محبوسین سیاسی را محاکمه نمیکرد... به این ترتیب شوروی به نفوذ خود 

 «نه تحت تطبیق قرار داد.ادامه داده و پالن ها آینده را طرح و بتدریج ماهرانه و محرما
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یکی از اشخاصی که بزودی متوجه نواقص پالن گردید، محمد نعیم »مبارز در مورد این قسمت نوشته فرهنگ که : 
مؤلف :»، می نویسد که « خان بود...و ]ملک خان[ با ادعای مبهم و بدون دست آویز ناالیقی و تقلب زندانی گردید.

چه پالن پنجساله اول ازطرف کمسیونی که در آن یک تعداد اشخاص با صالحیت علمی ]مبارز[ به این عقیده نمیباشد، 
چون عبدالحی عزیز، عبدالوهاب حیدر]داکتر عبدالرؤف حیدر[، حبیب هللا مالی اچکزی رئیس د افغانستان بانک و 

موارد تخمین با  علیزو شرکت داشتند، با امکانات آنوقت که احصائیه های الزم وجود نداشت و باید در بسیاری
احصائیه های ناقص اتکا میکردند، پالن خوبی  بود. دیگر اینکه تشخیص نواقص پالن را یک متخصص اقتصاد 
میتوانست برمال سازد که سردار محمد نعیم این تعینی ]تخصص[ را نداشت که چنین انتقاد را وارد میکرد. دیگر اینکه 

ر محمد نعیم نیز حاضر بوده و در تصویب شرکت داشته مورد پالن بعد از تصویب مجلس وزراء که خود سردا
تطبیق قرار گرفته ، بناًء به نظر نگارنده ]مبارز[ نواقص پالن باعث برطرفی و گرفتاری جنرال عبدالملک نشده، چه 

 15)برای شرح مزید دیده شود: مأخذ شماره « وی درست پس از بازگشت از سفر ایاالت متحده امریکا برکنار گردید

 (204و  203ـ صفحه 

 
حبس »موضوع دیگری که در کتاب م.ص.فرهنگ در این رابطه جلب نظر میکند، این پراگراف است که می نویسد:

 96و  95وزیر مالیه به این شکل در طرز ادارۀ کشور عقبگرد بزرگی به شمار میرفت، زیرا نه تنها احکام مواد 

وزیران نقض میکرد، بلکه با گرفتاری همزمان برادران و همکاران قانون اساسی را در مورد گرفتاری و محاکمه 
اداری او، روش استبداد و خود کامۀ دوران محمد نادر شاه و محمد هاشم خان را احیا میکرد و اندک احساس 

 «مصئونیتی را که نزد مردم پیدا شده بود، از بین می برد.
  

 1343میباشد که تا سال  1309مقصدش همان قانون اساسی  قانون اساسی که 96و  95فرهنگ در مورد ذکر ماده 

آن قانون اساسی  79نافذ بود، دچار یکنوع اغماض و یا یک اشتباه شده است، اغماض به این زعم که اگر به ماده  

هرگاه یکی از وزرای دولت بجرم خالف ورزی در حدود وظیفه رسمی »بدقت نظر انداخته شود، چنین حکم میکند:
ون واقع شوند، مرجع محاکمه شان دیوان عالی شناخته میشود. دیگر دعاوی شخصیه وزراء که بخارج شان مظن

، به این اساس اتهام و یا مظنونیت «وظیفۀ ماموریت شان باشد مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند
عنی موصوف در ساحه صالحیت ملک خان هیچ رابطۀ با "جرم خالف ورزی درحدود وظیفۀ رسمی" او ندارد ی

رسمی خود به حیث وزیر مالیه مرتکب کدام گناه مشهود نگردیده، بلکه او به اتهام یک عمل سیاسی که با حدود وظیفۀ 

 95رسمی اش ارتباط مستقیم نداشت، نخست لزوماً از وظیفه سبکدوش و چندی بعد زندانی گردید. از اینرو چون ماده 

لی برای محاکمه وزرای دولت عند االقتضا مؤقتاً تشکیل می یابد و بعد انجام اموریکه باو دیوان عا»که حکم میکند: 

طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه درآن »که این متن را دارد:  96و ماده   «سپرده می شود، فسخ میگردد

برای ملک خان مطرح  79است و وقتی ماده  79، مشمول حکم ماده «مطابق اصولنامۀ مخصوصیۀ آن اجرا میشود

می  96و  95نیز به آن ربط نمیگیرند. تعجب در اینست که فرهنگ وقتی به ذکر ماده  96و  95نباشد، پس مواد 

را از نظر گذشتانده است و میداند که این دوماده به موضوع مورد بحث مربوط نمیشود، پس  79پردازد، حتماً ماده 

با نقض مواد قانون اساسی ازطرف حکومت که مقصدش محمد داؤد خان  چرا خواسته است زندانی شدن ملک خان را
 است، پیوند دهد؟  خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

 
متأسفانه دولت به این هم بسنده نکرد و به »فرهنگ در پراگراف اخیرمربوط به موضوع ملک خان عالوه میکند که: 

مجهول یک تعداد روشنفکران را که بیشتر از اعضای حزب وطن دنبال گرفتاری وزیر مالیه با ادعای کشف دسیسۀ 
بودند، فقط به دلیل عالقمندی شان به دیموکراسی و مشروطیت گرفتار کرد. دراین ضمن حاجی عبدالخالق خان معاون 

، انتخابی بلدیۀ کابل، غالم حیدر پنجشیری، میرعلی احمد شامل، محمد اصف آهنگ و نادرشاه هارونی توقیف گردیده
پس از شکنجه های غیر انسانی با ادعای خنده آور حمل اسلحه امریکائی ازطریق اتحاد شوروی به افغانستان جهت 

 (689ـ صفحه  11)مأخذ شماره « کودتا ، تا پایان دورۀ صدارت محمد داؤد خان در زندان به جا ماندند.
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است بیان کند، همانا زندانی شدن یک شخصیت  نکتۀ مهمی را که فرهنگ در این ارتباط فراموش کرده و یا نخواسته

سرشناس  دیگرمیرعلی اصغر شعاع  بود و نیزنقش مهدی ظفر)در آنوقت جوان کمتر از هژده سال و درصنف 
یازدهم مکتب بود(  نطاق رادیو که گفته می شد، گویا او وظیفه داشت پس از موفقیت کودتا ]!![ آنرا از رادیو پخش 

این دو فرد برای فرهنگ چندان اهمیتی نداشت که در جواراعضای حزب وطن از آن دو نیزنام  کند. آیا زندانی شدن
 می برد؟

 
دربارۀ میرعلی اصغرشعاع باید گفت که وی پسر آغا میرآغا خان )یکی از روحانیون جید و با نفوذ چنداول( بود که 

نور و سخنور خوب بود، در روضه پس از اکمال دارالمعلمین به وظیفۀ معلمی پرداخت، شخص وطن دوست، م
خوانی هایش در ایام ماه محرم در تکیه خانه صراحت لهجه داشت و نیز از روش حکومت در برابر اهل تشیع رنج 
می برد و گاه گاهی برضد این رویه صحبت میکرد. شعاع که در ارتباط با قضیه ملک خان زندانی گردید، بعد از 

از همراهان عبالملک خان در سفر امریکا بود، چنانکه گفته شد، او جریان مفصل  مدتی در زندان وفات کرد. او یکی
سفر را تهیه کرده و به تفصیل آنرا در چندین شماره جریده "وته ـ ثروت" پس از برگشت از سفر به نشر سپرد. از 

انستان حتی تا امروز این معلوم میشود که شعاع شخص مورد اعتماد ملک خان بود و نشر این نوع گزارش که در افغ
به شکل مشرح معمول نیست، بذات خود سؤالسیت که دو جانب موضوع را بیان میکند: یکی اینکه نشان دهد که 
پذیرائی شاندار صورت گرفته و اما کدام موضوع مهم درمیان نبوده است و یا اینکه واقعاً جریان را همانطوریکه بوده 

لک خان در خارج کشور که بر محبوبیت و شهرت او در داخل اثر مثبت فقط به مقصد بزرگ جلوه دادن شخصیت م
 کند، برطبق هدایت خود ملک خان به نشر سپرده است.وهللا اعلم

 
بهرحال کشانیدن پای یک جوان مکتبی ـ  مهدی ظفر را که او هم از چنداول بود، در موضوع خطرناک کودتا، خود 

دارد که متأسفانه پس از شهادت مهدی ظفر سالها بعد توسط رژیم سؤال دیگریست که الزم به تحقیق و تدقیق 
 کمونیستی کابل، قضیه همچنان تاریک باقی می ماند و نمیتوان در زمینه بیش از این ابراز نظر کرد.

 

 ـ نقش سردار عبدالولی در راه اندازی شایعۀ کودتای ملک خان: 7

مهم از محمد عزیز نعیم پس سردار محمد نعیم خان و داماد سید مسعود پوهنیار در این زمینه نقل قول بسیار 

م وقتیکه اینجانب ]پوهنیار[ به لندن رفته سردار 1987درسال »اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دارد و می نویسد که: 

آن چه اطالع دارد محمد عزیز نعیم را دیدم، دربین صحبت سخن از ملک خان بمیان آمد. از او پرسیدم که راجع به 
یک روز او هم از کاکای خود سردار محمد داؤد پرسید که زندانی : حبس او چه بود. موصوف گفت ه حقیقت مسئلۀک

شدن ملک خان چه علت داشت؟ کاکایش بجواب گفته که او نیز چیزی در آن باره نمیداند. اما همینکه ملک خان از 

ـ  2مأخذ شماره فت که او را محبوس کنید. )برگشت، یک روز خسرت )شاه سابق( برایم گ (1956مسافرت امریکا )

 (229صفحه 

 
سردار محمد داؤد خان گاهی آنقدر تابع امر شاه نبود »می نویسد که: سید قاسم رشتیا در آنباره پوهنیاربه نقل قول از 

ان و در همه موارد به تنهائی تصمیم میگرفت، البته بصورت عمومی سردار موصوف در اوامر خودسر بود، اما بگم
اینجانب ]رشتیا[ در مسائلی که بین اوشان وجه مشترک میداشت، باهم متفق الرأی می شدند، یکی از آن وجوه همین 

 (229ـ صفحه  2)مأخذ شماره « موضوع ملک خان بود.

 
اگرچه به نقل از یک منبع دیگر سردار محمد داؤد عبدالملک »عاصم اکرم از قول جنرال یحیی نوروز می نویسد: 

هنگامیکه موضوع رهائی ملک خان از زندان  1972ا خالف ارادۀ خود برطرف و محبوس کرده بود. در سال خان ر

در شورا بحث می شد، منبع مذکور از سردار محمد داؤد در مورد سرنوشت و چگونگی قضیه عبدالملک خان پرسید. 
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ندارد، اما ملک خان در آن زمان بسیار سردار داؤد پاسخ داد که: به صداقت و لیاقت ملک خان شخصاً شک نداشته و 
مردم را بشمول مقام سلطنت ناراضی ساخته بود. او افزود: افواهات در کابل در مورد ترتیبات کودتای از طرف 
عبدالملک عبدالرحیمزی زیاد شنیده می شد و غالباً در تحریک موضوع سردار عبدالولی نقش فعال داشت، بدون اینکه 

  (157ـ صفحه  3)مأخذ شماره « ود. اما باید گفت آخر هیچگونه ثبوت در مقابل وی یافته نشد.علتش دقیق فهمیده ش

 
عبدالملک آمادگی خود را برای »الف. هارون در کتاب "داؤد خان در چنگال ک.ج.ب." دراین باره چنین می نویسد: 

وضع کرد، به منظور جمع آوری و پس  تطبیق طرح انکشافی داؤد اعالم کرد، مالیه را افزود، مالیات برعادیدات را
انداز عایدات تالش وسیع بعمل آورد. حتی مصارف ارگ و دربار سلطنتی را تحت محاسبه قرار داد. به منظور جلب 
کمکهای کشورهای خارجی، اولین مسافرت را به ایاالت متحده انجام داد. با عودت ازین سفر، جگرن سیدکریم به 

که جنرال خواجه خلیل قوماندان فرقه مربوطۀ وی قصد دارد برهبری وزیر عبدالملک  سردار عبدالولی راپور داد
دست به یک کودتا بزند. خلیل قوماندان فرقه هشت مشهور به "قلعۀ جنگی" بود. سیدکریم و سردار ولی هر دو در 

در منطقۀ قرار داشت  همین فرقه ایفای وظیفه میکردند و فرقۀ هشت در آنزمان در داخل شهر کابل در نزدیکی ارگ
 «که اینک بنام وزیر اکبر خان مینه یاد میشود.

 
گفته میشود راپور کودتا بالفاصله به صدراعظم ]داؤد خان[ که وزیر دفاع نیز بود، سپرده »هارون می افزاید که : 

سیدکریم شد. حرکات و سکنات زندگی یومیۀ افراد مظنون تحت نظارت ریاست ضبط احواالت قرار داده شد. به 
وظیفه داده شد تا دیگران را مورد تعقیب قرار دهد. تمامی حرکات و رفت و آمد ودید وا دید وزیر و خلیل تحت تعقیب  
قرار داشت. در حالیکه اصالً این مالقاتها بی ضرر و بی آالیش بود. در آنزمان پادشاه، اعضای خانواده اش و 

باهم در مسجد جامع عید گاه برگزار میکردند. براساس راپور،  مامورین عالیرتبه ملکی و لشکری نماز عید را
عملیات کودتا پس از ادای نماز آغاز میگردید. پادشاه با اعضای خانواده اش و سائر مامورین عالیرتبه مورد حمله 

اصطالح قرار گرفته شده، رژیمی جدید اعالم میگردید. این گزارشها برای اثبات اتهام کافی شمرده شدند. روز به 
 «کودتا نیز نزدیک شد. لذا احتیاطاً کودتا باید قبل از اجراء و اقدام خنثی گردانیده می شد.

 
آنچه در اکثر کودتا ها معمول است، ] دراین کودتا[ وزیرعبدالملک خان رهبر و سمبول کودتا و »به گفته ای هارون: 

بود، به حیث رهبر عملیات در نظر گرفته شده بودند.  خواجه خلیل بدلیل آنکه قوماندان یک قطعۀ مقتدر و تقویه شده
مهدی ظفر متعلم صنف یازدهم لیسه حبیبیه که در آنزمان در رادیو افغانستان نطاق دری بود، مؤظف به اعالم کودتا 

ر قلمداد گردیده بود. عملیات خنثی سازی کودتا با عجله آغاز گردید. دو هفته قبل از عید اضحی، متهمین به شرکت د
کودتا، یکی بعد دیگری دستگیر گردیدند. آنان در شعبۀ محبوسین سیاسی در توقیف خانۀ والیت کابل تحت نظارت 

 (28تا  26ـ صفحه  13)مأخذ شماره « شدید و خاصی محبوس شدند.

 

 چگونگی باز داشت و حبس ملک خان و دیگر متهمان :
این موضوع را در هیچ اثر دیگر با این جزئیات نخوانده ام که شخصی بنام "الف. هارون" که به گمان اغلب اسم 
مستعار خواهد بود، به قید قلم آورده و در کتاب خود "داؤد خان ـ در چنگال ک.ج.ب." منعکس ساخته است. او می 

هار( تحت نظارت قرار داده شد. برادرانش چنه )کارته عبدالملک در وهلۀ اول در منزلش واقع در شیرشاه می»نویسد: 
ارندوی فاریاب، مشهور به عبدهللا ترافیک با متهمین دیگر څو عبدهللا قوماندان  "سپین غر"عبدالرحمن رئیس شرکت 
 «قبالً محبوس گردیده بودند.

 
تای عبدالملک و خلیل به سه روز قبل از عید، در سرویس ساعت هشت اخبار مهم، خبر کود»او عالوه میکند که: 

کمک یک کشور بیگانه از رادیو پخش گردید. عبدهللا ملکیار والی هرات بعوض ملک خان به حیث وزیر مالیه و 
جنرال عبدالغفار بعوض خلیل مقرر گردیدند. اسم کودتا در کشور ما یک کلمۀ تازه بود و توطئه با مهارت خاصی 
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ردند. در کوچه و بازار این شایعه و آوازه پخش گردید که گویا همسایۀ شمالی ـ ترتیب گردیده بود. مردم آنرا باور میک
روسیه  در خنثی سازی کودتا به حکومت افغانستان کمک کرده است. از ان پس پادشاه در مسجد جامع عیدگاه نماز 

 «نخواند، بلکه نمازهای عید را همواره در مسجد ارگ اداء میکرد.
 

ته بعد، ملک خان در تاریکی شب و تحت تدابیر شدید امنیتی توسط میرعبدالعزیز والی دو هف»هارون می نگارد: 
]طویکه قباًل تذکر رفت، داکترحقشناس، جنرال محمد رسول خان )رسول جان( رئیس ضبط احواالت وقت را مؤظف اینکار میداند که کابل 

به بهانۀ مالقات با داؤد خان، بگونۀ از منزل  اقعیت دانست[به ارتباط وظیفه و نیز اعتماد میتوان ادعای حقشناس را قرین به و
بیرون کشیده شد که قرآن مجید را سخت برسینۀ خود گرفته بود. وی در منزل سردار احمد شاه خان وزیر اسبق 
دربار که در نزدیکی صدارت واقع بود و از قبل به همین منظور در نظر گرفته شده بود، محبوس گردانیده شد. درین 
ساختمان یک اطاق و پسخانه عقبی آن برای وزیر اختصاص یافت. از آنجائیکه ظفر ]مهدی[ هنوز نوجوان بود، دور 
از سائر محبوسین در یک اطاق مجزا قرار داده شده بود. اسم و جرم محبوسین برکسی آشکار نبود. پهره داران 

از آنان عالوه بر پهره داران عادی، مامورین  مؤظف صرفاً از روی شماره اطاق آنان را می شناختند. برای هریک
خاص امنیتی نیز مؤظف شده بودند. پهره داران حق نداشتند با محبوسین صحبت کنند. تحقیقات بشدت و بیرحمی با 
لت و کوب جریان داشت. در ارتباط با آنان، بعضی از اعضای خانواده های شان نیز تحت نظارت قرار داشتند. 

بط گردید. شرکت سین غر که رئیس آن عبدالرحمن برادر ملک خان بود، منحل گردانیده شد و دارائی بعضی ها ض
سرمایه اش ضبط شد. فرزندان خانواده عبدالرحیمزی از مکاتب اخراج گردیدند. ازطرف رژیم در عقب منزل 

ساعت از  24وی را  چهار( منزلی به کرایه گرفته شد تا اعضای خانواده هعبدالملک واقع در شیرشاه مینه )کارت

نزدیک تحت مراقبت داشته باشند. فشار و مخالفت حکومت به منزل وی نیز سرایت کرد. تالش صورت میگرفت که 
وزیر را وادار سازند همسر شغنانی اش را طالق دهد. این زن را محمد خان مستوفی بدخشان در زمان وزارت ملک 

دختر نامبرده و باوصف آنکه جوان بود، به رضایت خودش تا آخر  خان برایش خواستگاری کرده بود. وزیر نپذیرفت.
 «در همان منزل باقی ماند.

 
که ازین افراد، صرفاً عبدالملک تحت شکنجه قرار نگرفت، » هارون از قول شخصی با نام مخفف "عین" می نویسد: 

ته بود، تا آخر عمر بیاد داشت. غذا و اما فحش و دشنامی را که در جریان تحقیق سیدعبدهللا خان وزیر داخله به او گف
لباس اش مناسب بود. اکثراً لباس دوخته شده از تکۀ شری به تن  میداشت. ریش گذاشته و دستاری سفید می بست و 

پارۀ آنرا حفظ کرده بود. حوصله اش کافی بود. شکایت  18ـ  17وقتش را به تالوت کالم هللا شریف میگذرانید. 

با هر مامور مؤظف صحبت کند. مصروف نوشتن یادداشتها می بود. به صحتمندی اش توجه نمیکرد. حاضر نمیشد 
[ می پرداخت. اعصابش آرام بود و قد  رسایش را تا آخر ادمان آزادجمناستک ]به داشت. نماز را سروقت ادا میکرد. 

میرسید و بروی دیواری از حفظ کرد. در دورۀ اخیر سلطنت دیموکراسی، نوشته هایش در جریده "افغان ملت" بچاپ 
 «محبس برای خود تقویمی ترسیم کرده بود که آنرا مورد استفاده قرار میداد. روزها، ماهها و سالها را بیاد داشت.

 
عبدالملک خود را دوست وفادار داؤد خان میخواند. از وی بدگوئی نمیکرد. رقابتهای داخلی را »هارون  می افزاید: 

خواند. در اواخر دورۀ حبس گاهگاهی گمان میبرد که مسافرتش به امریکا عامل تخریب وی عامل زندانی شدن خود می
گردیده باشد. می گفت که وقتی که جهت جلب کمک برای اجرای یک طرح انکشافی دولت به امریکا سفر کرد، 

ی که اقامت داشت، استقبال گرمی از وی بعمل آمده و با بعضی از رهبران دولتی نیز مالقات کرد. می گفت در قصر
از لحاظ زینت و زیبائی آنقدر شیک نبود. اما امریکائیان مهمانان خاص و مهم را در آنجا اقامت میدادند. معتقد بود که 

ممکن است گزارش جریان این مسافرت با تعبیری منفی به کابل داده شده باشد. ضمناً به ک. ج. ب. در رابطه با یک  
رد. از نتایج مسافرتش راضی بود. دولت امریکا کمکهای زیادی به او وعده کرد. وقتی از ارتباط دور، نیز اشاره میک

 «سفر به امریکا عودت کرد، باالفاصله تحت تعقیب و مراقبت شدید قرار داده شد.
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در پایان دوره اول حاکمیت داؤد یعنی در عصر دیموکراسی سلطنتی خواستار »هارون می نگارد که عبدالملک خان: 
رای عدالت گردید. تقاضای کرد در ستره محکمه، محاکمه شود. کسی به خواسته اش توجهی نکرد. در دورۀ ده اج

سالۀ دیموکراسی بازهم در حبس نگه داشته شد. ولسی جرگه نیز به موضوع توجهی نکرد. داؤد در دورۀ دوم 
را بیگناه میخواند. لذا به اصطالح "توبه حاکمیتش نیز وی را رها نکرد. عبدالملک تا اواخر اتهام را رد کرده خود 

نامه" را امضا نکرد. از نظر وی نوشتن توبه نامه خود سند ارتکاب جرم بشمار میرفت. تحقیقات وقت زیادی را 
دربر گرفت. ولی سند و مدرکی بدست نیامد. پس از استعفی داؤد، سائرمتهمین این فقره آزاد شدند، اما وزیر 

جدید محبس بریکوت ]مشهور به زندان "دهمزنگ"[ منتقل گردید. مقداری تسهیالت در  عبدالملک به بخش قلعۀ
اختیارش قرار داده شد و از آزادی نسبی برخوردار گردید. به اشارۀ پادشاه به منظور تسکین آالم و جبران مصائب 

رقه هشت اردو[ به حیث رئیس وارده، بعضی از افراد این فقره دوباره به کار گمارده شدند. خلیل ]قوماندان اسبق ف
مرستون و تورن عبدالرحیم چینزائی مدیر قبلی قلم مخصوص وزارت مالیه که ملک خان ویرا با خود از اردو آورده 

ی حقوق ځبود، بحیث رئیس کارخانۀ جنگلک مقرر شد. برای مهدی ظفر فرصت تحصیل فراهم گردید. از پوهن
قرر گردید. وی در دورۀ کمونیستان به شهادت رسید. عبدهللا )عبدهللا پوهنتون کابل فارغ شد و در ستره محکمه م

ترافیک( در دوران ریاست جمهوری داؤد به حیث رئیس تفتیش در وزارت مالیه مقرر گردید. اطاق کارش را مزین 
از حبس  به تصاویر داؤد گردانیده در وفاداری نسبت به او افراط میکرد. عوض علی کالهدوز و حاجی عادل شاه نیز

رها گردیدند که اخیر الذکر توانست سرمایۀ مصادرۀ گردیدۀ خود را دوباره بدست آورد. اما عبد الملک حتی در دورۀ 

سال  23کمونیستان نیز محبوس باقی ماند. کارمل در هنگام عفو عمومی نیز ارادۀ رهائی ویرا نداشت. تا اینکه پس از 

بشر یعنی عفو بین المللی از بند  رها گردید. عبدالملک تا زمان مرگ  حبس دراثر مداخلۀ سازمانهای جهانی حقوق
نیز درد وطن را با خود همراه داشت. وی دست به تالشهای زد که هدف از آن نجات وطن از چنگال متجاوزین روس 

 «بود.
 

مت نیفتاد و درین توطئۀ طرح شده توسط ک. ج. ب. هیچگونه سند دال براثبات جرم بدست حکو»هارون می نویسد:
علی الرغم ِاعمال مهارت ]تالش[ زیاد، نقاط ضعف زیادی در آن وجود داشت. به نقش صاحب منصبان پایان رتبه با 

سرطان و هفتم ثور نشان دادند  26سائر صاحب منصبان هیچ گونه اشاره ای صورت نگرفته بود. درحالیکه کودتای 

ای نقش زیادی در آنها بودند، زیرا در راس قطعات قرار داشتند. که خورد ضابطان یا صاحب منصبان پایان رتبه دار
توطئۀ روسی موفق شد. داؤد همکار خوبی را ازدست داد. مصاب به بی اعتمادی شد و مصروف خود گردید. از 
جانب امریکائیان تشویش داشت. درحالیکه در آنزمان اکثر کودتا ها دارای تمایالت چپی بوده و مورد حمایت روسها 
قرار داشتند، مثالً در مصر، عراق، سوریه و یمن. کسی که دراین توطئه نقش مستقیم داشت و اولین گزارش را  داد، 
بعداً از اردو طرد گردیده و در محبس بریکوت ]دهمزنگ[ دیده می شد. محبوسین جرم ویرا سیاسی یعنی جاسوسی 

 ( 258تا  256، صفحه  13)مأخذ شماره « میخواندند.

 
ان سالیان دراز در زندان بسر برد، اما گاهی که به او اجازۀ خروج داده میشد، وی امتناع ورزیده تقاضا ملک خ»

( بعمل آمد. رژیم 1978) 1357ثور  7داشت تا جرمش معلوم و دلیل زندانی شدنش واضح گردد. باالخره کودتای 

ب خوشنودی دوستان و عالقمندان او کمونیستی روی کار شد و موصوف از حبس خارج گردید.رهائی ملک خان موج
گردید. برای دیدن او پیهم نزدش میرفتند. دستگاه حاکمه رفت و شد مردم را در منزلش تحمل نتوانسته مجدداً او را 
محبوس نمودند، اما پس از مدتی او را تحت بعضی شرایط و قیود رها کردند. متأسفانه چندی بعد مریض گردیده در 

اکبر خان بستری شد. عارضه او درد مزمن از ناحیۀ گرده بود که در دوران زندان دهمزنگ او شفاخانه وزیر محمد 
را رنج میداد، و در اینوقت عارضۀ مذکور کسب وخامت کرده بود که به اثر آن وفات یافت و این سخن نیز گفته شد 

 (231ـ صفحه  13أخذ شماره که داکترهای کمونیست امپول مهلکی به او تزریق نمودند . ]الغیب عندهللا[ )م
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انسان از نقایص خالی نیست وهر شخص نکات ضعیفی هم دارد که ملک خان »هارون در پایان این بحث می افزاید: 
نیز از آن مبرأ نبود، اما شک نیست که آن جنرال ماجراجو، یک شخص دیندار، نماز خوان، پاک نفس و خدمتگار 

 ]آمین[« سیسۀ که گفته شد در حق او صدق نمیکند. روانش شاد.صادق وطن خود بود که تهمت توطئه و د
 

 خالصه و نتیجه:
این »در کتاب های قدیم دری سالها قبل معمول بود که در پایان هرحکایت عبرت انگیز این عبارت را می نوشتند: 

نتیجۀ  آنرا می گذاریم به ، اکنون به همین شیوه حکایتی را که دراین مبحث خواندیم، «حکایت بما تعلیم میدهد که..
برداشتها و قضاوت هر خواننده، ولی مسلم است که با مرور دقیق آن اقالً به این نتیجه خواهیم رسید که انگیزه ها و 
دالئل مختلف اعم از داخلی و خارجی  و همچنان خصوصیات شخصی و خانوادگی عبدالملک خان عبدالرحیمزی 

در برکناری و زندانی شدنش نقش داشته اند. این نکته نیز واضح میگردد که داؤد وزیر مالیه مستقیم و یا غیرمستقم 
خان تا حد توان در طول سالها از ملک خان در مقابل مخالفانش دفاع کرده و حتی موقعیکه بین محمد عارف خان 

داؤد خان از ملک وزیر دفاع و ملک خان وزیر مالیه یعنی دو دوست و همکار نزدیکش اختالف نظر پیدا شد، محمد 
خان حمایت کرد و استعفی عارف خان را قبول نمود. ولی سرانجام فشار ها چه از طریق تفتین و توطئه و چه استوار 
بر بعضی حقایق، داؤد خان را در موقفی قرار داد که مجبور شد ملک خان را از مقام براندازد و سپس زندانی کند. 

که نقش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و اطرافیان شان درآوردن فشار بر داؤد شاید کمتر کسی تاحال فکر کرده باشد 
خان اثر جدی داشته است  تا ملک خان را به نحوی از اریکۀ قدرت پائین کند و گوشه نشین سازد تا دیگر کسی به 

  سراغش نرود.
رقابت ها بین امریکا و  واضح است که سفر امریکا و پذیرائی شاندار او از طرف مقامات امریکائی ازیک طرف و

شوروی و دلسردی داؤد خان از امریکا  ازطرف دیگر و بهره برداری شوروی از این وضع، در پهلوی عوامل و 
دالئل دیگر در عزل و بعداً حبس ملک خان تأثیر بارز داشت و به تبر همه مخالفان ملک خان دسته داد تا شاه نیز 

گردد و موجودیت همچو شخص را برای آینده نظام مایۀ نگرانی جدی بداند و باوجود حمایت های اولی، بر او مظنون 
با بهانه ای ناشی از همین خطر یعنی کودتا بر داؤد خان فشار بیاورد تا او را عزل کند. کسانیکه حاال این مسائل را 

باید این نکته را از دریچۀ ارزش ها و معیار های امروزی می بینند و ا ز"حقوق بشر" و غیره صحبت میکنند، 

این معیار ها حتی در کشور های غربی و متمدن آن عصر چندان رعایت  1950درنظر داشته باشند که در سالهای 

نمیگردید، چه رسد به کشورهای دیگر و خاصتاً افغانستان. بار ها به این موضوع تأکید صورت گرفته که محقق 
بررسی مسائل بپردازد که نخست خودش را در اوضاع و احوال آن قضایای تاریخی وقتی میتواند با قضاوت سالم به 

دوره یا عصری قرار دهد و رویداد ها را که به وقوع پیوسته اند، با شرایط عینی و ذهنی حاکم در آنجا و در آنوقت 
را در  در نظر گیرد. نمیتوان یک میوۀ شرین را از آغاز فصل بهار توقع داشت، زیرا گرمای تابستان است که میوه

 درخت شرین می سازد. 
 )پایان مقاله(
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