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  !پژوھشگرمحترم نصیر مھرین 
    

ق ناگفتھ ای تاریخ کشور ما ، جستجوگران و محققین یقین دارم کھ مساعی بی شائبۀ شما بخاطردریافت حقای
برای من ھم " کودتا ھای نام نھاد " نوشتھ ای شما پیرامون. فرھیختھ ای داخلی و خارجی را کمک فراوان مینماید

انگیزۀ شد ، تا آنچھ را کھ در رابطھ بھ اتھام کودتا از جانب خانوادۀ حکمران علیھ مرحوم عبدالملک عبدالرحیم 
 ، خدمت شما تقدیم  میدانم) 1957درسال (  شماری ازاراکین بلند پایھ ای وزارت مالیھ و سایرشخصیت ھا زی و
  . بدارم 

از پدر من " کودتای نام نھاد"  در قسمت ششم نوشتھ ای شما با تذکرنام ھای از محبوس شده گان بھ ارتباط آن   
لذا بجا .  اما اسمای جمع آوری شده تا ھنوز مکمل نیست.یاد شده است ) میرعزیزاهللا سادات رئیس محاسبات( ھم 

 متکی برمعلومات وبرداشت  میدانم تا با تصحیح و تکمیل فھرست زندانیان و آسیب دیده گان این اتھام ، ھمچنان
. ھای ارائھ شدۀ پدرم و ھمکاران نزدیک اوازین ماجرا ، گامی در جھت شناخت ھدف و انگیزۀ این اتھام بردارم 

ھمین معروضھ مرقوم است کھ خوانندۀ محترم میتواند بھ آن مراجعھ ) ]I[(ح و تزئید این فھرست درپاورقیتصحی
اوال برخورد سلطنت بمقابل : دو دیدگاه ارائھ بدارم برای توضیح بھتر موضوع الزم میدانم تا قضیھ را از . نماید

چرا سلطنت با مطرح ساختن اتھام کودتا ، دست بھ سرکوب مردمانی زد کھ ھیچگاه " ثانیا. چگونھ بود  پدرم 
  . خطری از آنھا متصور نبود 

ر گرفت ؟ میرعزیزاهللا سادات رئیس محاسبات کی بود و چرا او ھم مورد غضب خانوادۀ حکمران قرا: الف 
                                                                                 

او بعد از طی رتب . پدرم در آوان شباب ، درسال اخیر سلطنت شاه امان اهللا در وزارت مالیھ شروع بکار نمود
 1949محمود خان در سال اداری و خدمات صادقانھ در مرکز و والیات کشور ، دردورۀ صدارت سردارشاه 

ریاست محاسبات در . یعنی چھار سال قبل از صدارت سردار محمد داؤد خان ، بحیث رئیس محاسبات مقررشد 
آنوقت ، مقام رھبری تمام شعبات حسابی دولت بوده و درواقعیت ریاست عمومی حسابداری افغانستان محسوب 

اری این ریاست ، اصالحات چشمگیری را در سیستم بھ ھمین جھت پدرم توانست کھ در زمان عھده د. میشد
در " سیستم محاسبھ ای مضاعف" مبتنی براصول پیشرفتھ ای حسابداری ،  چنانچھ. حسابداری دولت وارد نماید

کھ در آن آوان بودجھ عادی و انکشافی دولت محدود بود وبا آن بودجھ ای دست : پدرم میگفت . کشور رایج شد
کار اعمار جامعھ آنقدر بطی پیش میرفت کھ نمی توان " بناء. ھ در مسیربھبود، استقامت بیآبدداشتھ نمیشد کھ جامع
بطور مثال بیش ازچند کیلومتر سرک اسفلت شده ، آنھم در اطراف ارگ شاھی وجود . آنرا بھ حساب آورد

و بھ چشمھ کمک ھای خارجی ناچیز . نداشت و شمارپروژۀ ھای انکشافی در کشورمحدود و انگشت شماربود
در جریان پیش برد وظیفھ ام ، متوجھ شدم کھ عواید بابت تورید و فروش . ھای داخلی عواید ھم توجھ نمی شد 

نفت و شکربخاطر تقاضای عامھ ِای مردم ، پردرآمد بوده ولی دولت نمی تواند ازین مدرک استفادۀ مطلوب 
عبدالمجید خان زابلی و چند نفر از شرکای وی زیرا این عرصھ درزیرچتروزارت اقتصاد و در اختیار . نماید



موصوف قبال بخاطرروابط تنگاتنگ اش با سردار محمد ھاشم خان ، امتیازتآسیس اولین بانک و . قرارداشت
زابلی قبل از برگشت اش . انحصار بسا اقالم تجارتی را پس ازتصاحب مقام صدارت ازجانب اوبدست آورده بود 

اقامت داشت وبا سردارھاشم خان کھ تا قبل از دورۀ اغتشاش سفیرافغانستان در ماسکو بھ افغانستان ، در ماسکو 
زابلی نھ تنھا حق انحصاراقالم تجاری و سایر امتیازات را برای بانک .بود ، شناسایی و ھمکاری نزدیک داشت

 سالھای ملی ومؤسسات وابستھ بھ آنرا بوجود آورد ، بلکھ با حفظ موقعیت اش درمؤسسات خصوصی ، طی
  .  مقام وزارت اقتصاد راھم در دست داشت 1946-1950

مقام . زابلی ھیچگاه نمی گذاشت تا نمایندۀ دولت ، جزئیات بیالنس ساالنھ ای بانک ملی را بررسی نماید    
زیرا شماری ازمتعلقین دربارکھ اسھام بانک رابطور تحفھ . سلطنت ھم این شیوۀ کار اورا حوصلھ میکرد 

  . رده بودند ،از وی حمایت مینمودند دریافت ک
در آنوقت ریاست ھای بودجھ و ( پدرم میگفت کھ بخاطرارتقای سطح عواید و تأمین مصارف بودجوی دولت 

پیشنھاد حق انحصاردولت را ). خزاین در سطح مدیریت ھای عمومی ، جزء از تشکیل ریاست محاسبات بودند
او بمن گفت کھ پیشنھاد .  کھ در آنوقت وزیر مالیھ بود ارائھ داشتم  مرحوم نوروز خان برتورید نفت و شکر، بھ

پرسیدم چطور؟ گفت من نباید طرف . شما درست است ولی موضوع خیلی حساس بوده و باید بخاطر آن کار کرد 
واقع شوم ولی زمینھ ای آنرا مساعد میسازم تا در حضور داشت من با شخص شاه این مطلب را در میان بگذاری 

  .  پس ازچندین مالقات کاری با ظاھرشاه ، دریافتم کھ اوھم بخاطر تحقق این امر بھ کمک ضرورت دارد .
، شخص با اوتوریتھ وبا   دریکی ازمالقات ھا بھ شاه پیشنھاد کردم تا در رأس کمسیون بررسی این قضیھ    

شاه پس از اندکی تفکرتصمیم . رددتا این معضلھ میان وزارتھای مالیھ و اقتصاد حل گ. صالحیتی را بگمارند
او ھم . گرفت کھ این مسئولیت را بھ سردارداؤد خان کھ در آنوقت روابط او با زابلی صمیمانھ نبود ، واگذارشود 

واگذاری کامل این " با سینھ ای فراخ ریاست این کمسیون را بھ عھده گرفتھ و در اولین جلسھ ، پیشنھاد مبنی بر
  . ، مورد تائید قرارگرفت" ت بھ دولتعرصھ ای پردرآمد تجار

  . این فیصلھ ، بصورت طبعی مخالفت زابلی و گروپ اورا با شخص من و وزارت مالیھ بوجود آورد     
درارتباط ھمین .  باالثر مساعی پدرم وھمکارانش درسطح عواید دولت یک رشد قابل مالحظھ بمیان آمد  

 قانون مالیات بر عایدات 1951در امورمالی ، در سال :" نگارد افزایش، مرحوم میرغالم محمد غبار چنین می
   ]II[".افغانی بلند رفت)پنجصدوچھل ملیون( ملیون افغانی بھ مبلغ) 340(وضع گردید و بودجھ دولت از

    

    
    
. ، عبدالملک خان ھم در رأس وزارت مالیھ قرار گرفت ) 1953(پس ازتقررسردارداؤد خان در مقام صدارت 

لذا ازدیاد چشمھ ھای عایداتی دولت بیش تر از . لکت داشتاو احساس و عالقھ ای فراوان بھ تحول و پیشرفت مم



بھ ھمین منوال مسئلھ تطبیق کنترول و رھبری دولت بر عرصھ . پیش در دستورکار وزارت مالیھ قرارگرفت 
مخصوصا کھ عبدالملک خان عالوه بر وزارت مالیھ در رأس . ھای مختلف اقتصاد ھنوز ھم کسپ اھمیت یافت 

درین وقت وظایف و مسئولیت ھای پدرم نیزبیشتر شد و عالوه بروظبفھ اش . قرر یافتوزارت اقتصاد ھم ت
  . منحیث رئیس محاسبات ، بحیث رئیس تھیھ ای عمومی ورئیس ھیات نظاردافغانستان بانک ھم مقرر شد

 نداشتھ و در آنوقت ھنوز وزارت پالن وجود.  با ابتکار عبدالملک خان اولین پالن پنجسالھ ای دولت ترتیب شد  
ھنوزبخشی ازاین کوشش ھا در . ازجانب ریاست محاسبات تنظیم و رھبری میشد " بخش تمویل پالن مستقیما

عمل پیاده شده بود کھ حلقات مختلف و مخالف در دولت ، کنارھم آمده وضربھ ای شان رابر روند تحوالت براه 
  . افتاده وارد کردند

ھمکاران اورا از رادیو کابل در شب عید قربان شنید و متعاقب آن، پدر من خبر برطرفی عبدالملک خان و    
فردای آنروز پدرم . فرمان برطرفی وی ھم بوسیلھ دو صاحبمنصب محافظ مقام سلطنت بھ خانھ ای ما آورده شد

ولی متوجھ شد کھ .  رفت تا از نزدیک با ملک خان صحبت کند 4بخاطرکسپ آگاھی و معلومات بیشربھ کارتھ 
 سرک کھ ھمیشھ ازمردم و وسایل نقلیھ مزدحم می بود ، امروزکسی رفت و آمد نداشتھ و منزل او بوسیلھ در آن

دوستان و ھمکاران او ھم ، ھمھ .  ھرنوع آگاھی بھ منزل برگشت لذا بدون. افراد امنیتی محاصره شده است 
کاردان و شناختھ شدۀ دولت بھ منزل ما میآمدند و روی قضیھ برکناری و گرفتاری آن ھمھ اشخاص  روزه 

  . ولی ھیچکس دلیلی اصلی را نمی یافت. صحبت میکردند 
 ماھھا گذشت و باالخره روزی پدرم جھت شرکت در مراسم فاتحھ ای یکی از دوستان بھ مسجد شاه دوشمشیره   

درم شد کھ ، ھنگام برگشت ازآنجا موتر حامل سردارداؤد خان عبور کرده و او متوجھ پ" تصادفا. رفتھ بود
فردای آن روز بختیارگل خان سرمامور پولیس کابل بھ منزل ما آمده و از . ھنوزھم آزادانھ گشت و گذار دارد

لذا با آمادگی ھای . پدرم فکرکرد کھ اورا بھ زندان میبرند . پدرم خواست کھ با او یکجا نزد مقامات باال برود 
  . الزم از فامیل خدا حافظی کرده و با او رفت

پس از تعارف مختصر، موصوف .  بختیارگل پدرم را بھ اطاق کار میرعبدالعزیرخان والی کابل رھنمایی کرد  
، استحضاریھ خودرا » امریھ«ورقی ازقبل آماده شده را در برابر پدرم گذاشت و از او خواست تا در پایان این 

ل داشتھ و ازین پس حق ندارید کھ از منزل بر رفتار و حرکات خود کنترو:" در امریھ آمده بود کھ . تحریردارد
  . پدرم بھ منزل برگشت و ھمھ خوشحال شدند کھ بھ زندان برده نشده بود". تان خارج شوید

ھمھ روزه ازاوایل صبح تا شامھا در مقابل منزل ما یک و یا دونفرمربوط بھ ریاست "  سالھا گذشت و تقریبا  
 بھ خانھ ای ما در کتابچھ ھای مخصوصی کھ با خود داشتند ، درج ضبط احواالت نشستھ وتمام آمدورفت ھا را

تا آنکھ سردارداؤد خان از کرسی صدارت کنار . شش سال گذشت و حال بھ ھمین منوال ادامھ داشت . میکردند
حکومت جدید نرمش ھای معینی از خود . رفت و حکومت دورۀ انتقال بھ ریاست دکتوریوسف خان روی کار آمد

درین وقت پدرم نزد . و بھ گونھ ای تمثیل روش جدید حکومت ، شماری از زندانیان آزاد شدندنشان داد 
میرعبدالعزیزخان کھ تا ھنورھم والی کابل بود مراجعھ کرده و خواست تا بخاطرادای فریضھ حج برایش 

بعد کارھا براه دوروز . موصوف تا فردا مھلت خواست وگفت کھ شمارا در جریان میگذارم . پاسپورت داده شود
. پس از سفر حج ، پدرم نزد دکتور یوسف خان بھ منزل او رفتھ بود . افتاد و پدرم اجازۀ مسافرت را دریافت کرد

وقتی کھ شما درخواست مسافرت کرده بودید ، محمد رسول خان رئیس ضیط : مرحوم یوسف خان بھ پدرم گفت 
ورد مسافرت میرعزیزاهللا خان چھ است ؟ من گفتم مانعی احواالت نزدم آمده و ھدایت خواست کھ نظر شما در م

  ... اما سردارصاحب امر کرده بود: او گفت . وجود ندارد
 مطابق فرمان مقامات عالیھ  1957آن مامورینی وزارت مالیھ کھ در سال :  چندی بعد مجلس وزرا فیصلھ کرد   

درتحریراین .  و پول تقاعد شان بھ آنھا داده شودای دولت برطرف شده اند ، ازھمان وقت متقاعد شناختھ میشوند
فیصلھ شماری از معاندین و حاسدین منجملھ سید قاسم رشتیا کھ در آنوقت وزیر مالیھ و منشی مجلس وزراء بود 

 بعد ، تذکر نھ علت برطرفی آنوقت و نھ علت تقاعد قبل از وقت آنھا ، آنھم ھفت سال درین فیصلھ . ، نقش داشتند
  . رفتھ بود 

اویک اعتراضیھ قانونی ترتیب داده و بھ قدیرخان .  پدرم درمشوره با سایر مغضوبین ،این فیصلھ را قبول نکرد  
باید اذعان داشت کھ قدیر خان ترکی شخص . ترکی کھ در دورۀ انتقال رئیس قوۀ قضائیھ مقرر شده بود ، سپرد 

ازھمین جھت سالھای زیادی از دولت . توانست با معاملھ کاران سازش کندآزاد اندیش و وطندوستی بود و نمی 
پس از مدتی اورگان عالی قضاء فیصلھ کرد کھ برطرفی این اشخاص نھ با قوانین نافذ . کنارزده شده بود 

 امروز لذا امتیازات ماموریت آنھا از روز برطرفی الی. نافذۀ دولت مطابقت دارد " ھمآنوقت و نھ با قانون جدیدا
  . اعاده گردد

دوباره شامل خدمت دولت شد ودر کمسیون اصالحات اداری دولت کھ بھ ریاست   پس ازین فیصلھ ، پدرم   
روزی . مرحوم نوراحمد خان اعتمادی تأسیس شده بود ، عھده دارریاست کمیتھ ای مالی و اقتصادی گردید 

ھرچھ کھ : رم چیزی بگوید ، خودش چنین شروع کرد ظاھرشاه پدرم را بھ دفترکارش پذیرفت و قبل از آنکھ پد
پدرم گفت کھ ازین اظھارات معنی دار کھ . بود ؟ و ھرچھ کھ شد ؟ اینکھ پایان کار خوب است ، مھم میباشد

زیرا خود وی نیز . موقف بگیرند" بی معنی معلوم میشود ، دریافتم کھ جناب شان نمی خواھند صراحتا" ظاھرا



علت سرکوبی آن ھمھ " جناح مربوط بھ پادشاه تلویحا. اتھام دروغین دست داشتھ است درمطرح ساختن ھمان 
اشخاص را بھ سردار داؤد خان و برادرش سردارنعیم خان راجع میساختند ، اما واقعیت اینست کھ تصمیم زندانی 

تحت ساختن و سرکوب آن ھمھ شخصیت ھای وطندوست ، در شورای سلطنت وبھ اشتراک ھمھ ای شان در 
پس از برگشت سردارداؤد خان بھ قدرت و ساقط شدن آزادی ھای نسبی ،         .نظر خود شاه اتخاذ شده بود

پدرم گوشھ ای عزلت گزید وعلی الرغم تمام دشواری ھا درخانھ و شھر خود زندگی میکرد تا اینکھ بخاطر 
درروزھای کھ کابل زیبا در آتش .  بھ دھلی جدید و سپس بھ شھر بن مسافر شد1991مداوای صحت اش در سال 
. ، رنج اوھم فزونی یافت و با یأس فراوان جھان فانی را وداع گفت) 1994جنوری (جنگھای تنظیمی میسوخت

مرحوم محمد صدیق حیاء در مراسم تدفین او، طی مرثیھ ای مفصلی ازخدماتش یاد آورشد کھ تنھا یک بیت آن 
  : درینجا تذکر میآبد 

   ازو رونق گرفت کار حسابات     ملکت را نظم بخشید حساب م        
پدرم درآخرین روزھای حیاتش، نیایش منظومی بخاطرکابل آغشتھ بھ خون سروده است کھ آخرین بیت آن این  

  : است 
  الھی لطف کن ، برحال زار ناتوان شھر     

     کربال نادیده پندارم  کھ کابل غرقھ در خون ،                                             
    
    

چرا سلطنت ، با اتھام یک کودتای نام نھاد علیھ عبدالملک عبدالرحیم زی وشماری از شخصیت ھا متوسل : ب 
  شد ؟ 

    
 وزیر مالیھ بود ، بلکھ پس از مدتی کفالت  1957 -1953طوریکھ گفتھ شد ،عبدالملک خان نھ تنھا طی سالھای 

اصالحات کھ در ھردو وزارت یکی پی دیگر بھ راه می افتید ، برموقعیت او . پرده شدوزارت اقتصاد ھم بھ او س
بھ ھر اندازه کھ اصالحات جلو میرفت . درجامعھ ودولت تأثیر داشتھ و عکس العمل ھا علیھ اورا بر می انگیخت

  . بھ ھمان اندازه حاسدان و معاندان ھم بخاطربرانداختن او دست بھ کار میشدند
ل دقیق بودجھ مصارفاتی وزارتخانھ ھا ، صالحیت ھای وزراء را محدود ساختھ و آنھا مجبور بودند تا  کنترو  

 و درخواست  ھمچنان طرح و تطبیق مالیات مترقی. رھنمود ھای داده شدۀ وزارت مالیھ را تعقیب نمایند
خت مالیات سر باز زده دوامداربخاطربررسی امور بانک ملی ، موجب مخالفت کسانی میشد کھ سالھا از پردا

  . بودند
این حالت بصورت .  ھمینطور در میان اعضای کابینھ ، عبدالملک خان فعال ترین و با ابتکار ترین ھمھ بود  

در حالیکھ برطبق موازین موروثی سلطنتی ، مقام دومی بھ . طبعی اورا در مقام بعد ازصدراعظم قرار میداد
دارنعیم خان قبل از اینکھ بھ سن بیست سالگی برسد در رأس سفارت ھا سر.سردارنعیم خان اختصاص یافتھ بود

او حاضر نبود کھ انتقادی را بپذیرد و . خوکرده بود" خصوصیت آمرانھ"و وزارت ھا قرار گرفتھ و بھ یک نوع 
 با استفاده ازین خصلت او ، مخالفین اصالحات اداری ،. یا در حضورمجلس وزراء بھ اشتباه خود معترف شود

اطالعات خصمانھ علیھ عبدالملک خان را بھ او میرساندند تا عبدالملک خان را بھ کمک او سرکوب 
درین استقامت بازمانده ھای گروپ زابلی و آن جناح محافظھ کار . افتاده جلوگیری نمایند  وازاصالحات براه 

  . بودند، مخفیانھ فعال بودندسلطنت کھ مخالف تقررو قوت یابی افراد غیرخانوادۀ شان در چنان سطوح بلند 
 سردار نعیم خان ھم گماشتھ ھای خودرا درقرب و نزدیک عبدالملک خان توظیف کرده بود تا با آماده ساختن   

یکی ازین چھره ھا عبدالکریم حکیمی . اطالعات دروغین ، قناعت شورای سلطنت را علیھ او فراھم سازد 
خیر وزیر مالیھ جھت شرکت در جلسات ساالنھ ای بانک جھانی معاون ریاست محاسبات بود کھ در مسافرت ا

عضو دیگر ھیأت ، مرحوم میرعلی اصغر شعاع بود کھ در زندان بھ . اورا بھ ایاالت متحدۀ امریکا ھمراھی کرد
والی ھرات ، وزیر (اما حکیمی پس از گرفتاری عبدالملک خان بھ رتب عالی دولتی . حیات او خاتمھ دادند 

او شناخت خیلی نزدیک با سردار نعیم خان داشتھ و سالھا قبل بھ سردارنعیم . منسوب شد)  وزیرمالیھمخابرات و
  . خان معرفی شده بود

درین .  موضوع دریافت کمک اقتصادی از ایاالت متحدۀ امریکا ھمیش برای دولت افغانستان یک معضلھ بود   
ھمینطور .  بھ آنکشورمسافرت کرده بود1951 و1947راستا قبال سردار شاه محمود خان دوبار طی سالھای 

درآنوقت ایاالت متحدۀ امریکا از زاویھ ای جنگ سرد . مساعی سردار نعیم خان ، نتایج دلچسپی در قبال نداشت 
اما . شرایطی کھ واشنگتن پیش میکشید ، مورد قبول افغانھا واقع شده نمی توانست. بھ افغانستان مینگریست

  . کشور بیطرف خودرا مستحق دریافت کمک جھانی میدانستافغانستان منحیث 
 چون قبال پاکستان از جانب انگلیسھا ایجاد شده و منحیث عھده دار تأمین منافع غرب علیھ شوروی سابق در   

. منطقھ محسوب میشد ، لذا کمک بھ ھر کشوری کھ در اختالف با پاکستان قرارداشت ، مورد قبول واشنگتن نبود
  . افغانستان بھ کمک عاجل درعرصھ ھای نظامی و اقتصادی نیازمند بودولی دولت 

 بھ ایاالت متحدۀ امریکا ، نتیجھ مطلوب بھ دست 1954بعد از آنکھ ازسفر رسمی سردار نعیم خان در اکتوبر     



 1955بالنتیجھ در دسامبر .  مذاکراتش را با شورویھا آغاز کرد1955نیآمد ، سردارداؤد خان در شروع سال 
   ]III[.خروشچف و بولگانین بکابل آمدند و قرارداد ھای مھم عقد گردید

ات گسترش یافتھ بر تمام والی"  گرچھ قدرت مرکزی حکومت در دورۀ ھفده سالھ ای سردارھاشم خان ، ظاھرا 
 – 1944بود ، اما امکانات ضعیف دولت در فرونشاندن شورشھای قبایل جدران ، منگل و درۀ صافی در سالھای 

در جنگ صافی سردارداؤد خان قوماندۀ نیرو .  محدودیت مانورنظامی و امنیتی دولت را روشن میساخت1947
ھردوی آنھا از . بدالملک خان محول شده بود ھای دولتی را در دست داشت وامورتدارکات لوژیستیکی بھ ع

ناتوانی نظامی دولت آگاھی داشتند و میدانستند کھ بدون بدست آوردن کمک خارجی ، معضلھ حل شده نمی تواند 
دریافت وسایل و تجھیزات نظامی ازاتحاد شوروی بود ، درست نمی  دلیل آنکھ عبدالملک خان مخالف " بناء. 

  . باشد 
چنانچھ . لک خان میکوشید تا کمک کشورھای دیگرمنجملھ امریکا را ھم برای افغانستان بدست آورد اما عبدالم  

طی سفر خود بھ خاطرشرکت در جلسات ساالنھ ای بانک جھانی بھ واشنگتن، موضوع دریافت کمک از ایاالت 
طرح ساخت کھ بازھم م" و رئیس جمھورآیزنھاور مجددا) دالس( متحدۀ امریکا را بھ وزیر خارجھ ای آنکشور 

تعھد کمک ھای ناچیز ودر محدودۀ چند ملیون دالر ، دال بر تغیر تمایل امریکا . نتایج چشمگیر در قبال نداشت 
بخاطر پرده " شایعھ پراگنی در مورد مذاکرات عبدالملک خان در واشنگتن ، صرفا. در برابرافغانستان نبود

 شخصیت ھای سرکوب شده بود و ھیچگونھ ثبوت و دلیلی مبنی بر پوشی رفتار ظالمانھ ای رژیم علیھ او و سایر
  . تمایل عبدالملک خان بھ ایاالت متحدۀ امریکا در دست نیست 

اگرچھ این .  بخاطر چیدن توطئھ علیھ عبدالملک خان ، جناحھای مختلف در درون سلطنت شرکت داشتند  
. م منفعت خودرا در سرکوب شدن موصوف میدیدند جناحھا با ھمدیگر شان در باطن مخالف بودند ، ولی ھرکدا

ھمینطور افراد فرصت طلب در دستگاه دولت ، میکوشیدند تا با شاخ و پنجھ دادن بھ قضیھ ، خودرا در نزد 
  . سرداران محبوب بسازند

ولی .  درین جای شک نیست کھ افغانستان در ھمان وقت ھم در معرض رقابت ھای شرق و غرب قرارداشت  
زبرا ھردو جانب نقاط . ن کردن اوضاع داخلی افغانستان را در آن مقطع زمانی بھ نفع خود نمی دیدنددگرگو

بھ این نتیجھ میرسیم کھ در گرفتاری و بھ زندان انداختن عبدالملک " بناء. اتکاء شان را در خود رژیم میدیدند
توطئھ ای داخلی ھا نقش عمده و اساسی خان و سایر شخصیت ھا ، حتی آنھایی کھ ھیچ معرفتی با او نداشتند ، 

  . داشت 
     

 
    

 
 
 
 : تصح فھرست ارائھ شده در بخش ششم - 
 میر عزیزاهللا سادات رئیس محاسبات بھ زندان برده نشده ، بلکھ الی ختم صدارت محمد داؤد خان رسما بھ – 1

 جدا  است ضبط احواالتخانھ ای وی ھمھ روزه از جانب مؤظفین ری.حالت اسارت در منزل بسر می برد
  . مراقبت میشد

اما از کار برطرف شد و سالھای زیادی محکوم بھ . عبدالغفور اعظمی مستوفی والیت کندھار زندانی نشد – 2
  . بیکاری بود

محمد حسین غمین معاون ریاست انحصارات دولتی ، از کار برطرف و منحیث صاحبمنصب ریاست قوای – 3
  . کار مؤظف شد

    
    

  : ل فھرست زندانیان تکمی
    
 حاجی عادل شاه ، قبل از تشکیل شرکت ھوائی آریانا ، موصوف با اجاره گرفتن طیارات خارجی مسافرت – 1

  . حجاج را بھ جده تنظیم مینمود 
 حاجی عبدالخالق خان ، معاون شاروالی کابل کھ قبال ھم بھ جرم مشروطھ خواھی سالھای زیادی را در – 2

  . ه بود زندان سپری کرد
   خواجھ عبدالقیم خان ، رئیس گمرک کندھار – 3
   جگرن خواجھ عبدالستار خان ، پسر خواجھ عبدالقیم خان  – 4
 جگرن عبداالحمد رفیق و ھمکار خواجھ عبدالستار خان ، زندانی نشد اما از قوای مسلح منفک شده و بیکار – 5

 . بود 



  
    

  : فھرست برکنارشده گان از وظایف شان 
    
  ) تصدیھا( غالم محمد خان بابری رئیس اقتصادی – 1
 میرعبدالوھاب خان سابق رئیس تھیھ دوباره بھ قوای مسلح معرفی شده و درریاست قوای کار شامل خدمت – 2

  . شد 
   دگروال عبدالغفور خان – 3
   
 –ایالت ویرجینیا  ، 1999جلد دوم ، تاریخ طبع "افغانستان در مسیر تاریخ )" 1973( میرغالم محمد غبار-
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