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 28/05/2017          داؤد ملکیار

 ،کاظممحترم عبدهللا اخیر نوشتۀ تبصرۀ مختصر بر 

 به ارتباط رویداد های هفت ثور

ا بمنتشرۀ سایت محترم افغان جرمن آنالین، ، نوشتۀ آقای کاظم "ثور "رویداد های چهارم الی هشتم در قسمت هفتم

در همان ساعات اول  اگر حکومت داؤد خان»می خوانیم که: آقای کاظم را  تئوریاین تعجب 

رف از یک ط، جساد آنان را به نمایش می گذاشتو ا برد را از بین میرهبران خلق و پرچم کودتا، 

ت تقویکرد و از طرف دیگر موجب  ضربۀ محکمی بر گسترش فعالیت های نظامی کودتاچیان وارد می

   .«قوای مدافع جمهوری میگردید

اگر این پیشنهاد در آن حاالت آقای کاظم با خود فکر کردم که  یتئوربا خواندن این 

بحرانی و سراسیمگی از طرف قدیر نورستانی مطرح شده است قابل درک است، و یا 

گر ، ولی ااگر توسط دوست حزبی قدیر نورستانی )آقای کاظم( در آن روز بحرانی مطرح می شد، نیز قابل درک بود

تعجب آور است،  کند واقعا   هل سال بعد، در حال سالمت و عافیت در امریکا مطرح میرا چ این پیشنهاد بی باکانه

 زیرا:

نام محکمۀ ه دوره بودند، کدام فقرۀ ب در قانون اساسی دوران جمهوریت داؤد خان که خود آقای کاظم از فعالین آن اول:

 صحرایی وجود نداشت. 

تحت کدام  جنگ و محاربه، در هنگام محکمۀ صحرایی که  بودتثبیت شده می باید ساسنامه های نظامی در ا :دوم

 بوده می تواند. ءشرایط قابل اجرا

البته با معیار  ،در آن محکمۀ صحرایی فرضی نیز ضرورت به شواهد و اثبات جرم در نظر گرفته می شود :سوم

می مختصر و عاجل داده  دفاعو به او حق  پائین تر از شرایط نورمال، و جرم به متهم ابالغ می گردد بسیار های

 شود.

ه کنند، چگون : در شرایطی که کودتا به شدت جریان دارد و افراد پولیس و اردو برای نجات جان شان تالش میچهارم

برای ابالغ جرم و رهبران خلق و پرچم  لڅارنوامحکمۀ صحرایی دایر شود و در آن  که توانند آقای کاظم تصور می

 باشند؟   هوقت داشتدر ساعات اول کودتا و قاضی برای صدور حکم، ولو فوری و عاجل، دفاع مختصر  برای
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 2از 2

 و ، اشخاص ملکیکدام شواهد و به چه دلیلبه آقای کاظم : در حالیکه کودتا توسط نظامیان در جریان است، آیا پنجم

آنان در امور نظامی ارتباط مستقیم ممکن است یکی یا دو نفر ؟ چون توانند ی را تیرباران می، آنهم زندانغیر نظامی

 داشته بوده باشد و بقیه از کودتا اطالعی نداشته بوده باشند.

صورت نباید نام محکمه را بر آن  ال و جواب باشد، در آنؤر آقای کاظم اعدام فوری و بدون ساگر منظوششم: 

قای نمایند که انسان در همچو حاالت برای ب یبگذارند، بلکه مانند تصمیم قدیر نورستانی، آنرا ناشی از بی چارگی تلق

حیات خود به هر وسیلۀ ممکن متوصل می شود. اینکه آقای کاظم چنین پیشنهاد دور از تدبیر و انصاف را در حالت 

، به نظرم واقعا  عجیب است و از یک محقق دمثل امریکا مطرح نمای یکم، آنهم در یک کشور عافیت، در قرن بیست و

 .برده نمی شودچنین انتظار 

همه میدانیم که نفرت و انزجار مردم در مقابل خلقی ها و پرچمی ها، بعد از هفت ثور، یعنی در دورۀ اقتدار آنها و 

ذشته بروند و حکم به ند با ذهنیت امروزی به گتوان میآقای کاظم وجود آمد، پس چگونه ه پس از مظالم و کشتار ها ب

 نمندی؟ مدعی قانوتوسط یک دولت مستقر و ، آنهم رم و جنایت آنان تثبیت نشده بودکه هنوز ج بدهند ه ایقتل فوری عد

ساد، اجآیا این فتوای آقای کاظم برای قتل رهبران خلقی و پرچمی، چه فرقی با سر بریدن ها و به نمایش گذاشتن 

برای جلوگیری از کودتای  آیا آقای کاظم این طرح شان را  ؟می توانست داشته باشدهای طالبی و داعشی توسط گروه 

سرطان محمد داوود خان و محمد نعیم خان به امر  26سرطان هم قابل توجیه می دانند که در ساعات اول شب 

   سردار عبدالولی تیرباران می شدند؟؟

فت قابل یاد آوری میدانم که مخال اکتر نوین، نقل قول از آقای د با توجه بهدرین جا برای مقایسۀ بین قضاوت اشخاص، 

تر  عامالنه ، ده ها مرتبه عاقالنه تر و بحرانی حتی در آن شرایط دشوار و داؤد خان با اعدام رهبران خلق و پرچم،

آقای کاظم بوده است، که داؤد خان با عصبانیت آنرا "عجوالنه و غیر فتوای فعلی از تصمیم قدیر نورستانی و 

  ."النه خوانده استومسؤ

در صورت اعدام رهبران خلق و   دانم که: و گمان را قابل یاد آوری میحدس در اخیر این تبصرۀ مختصر، این 

پرچم و ناکامی کودتای هفت ثور، افغانستان دیگر روی آرامش را نمی دید و آب خوش از گلوی حکومت داؤد خان 

ه کمک ب و بقیه هزاران عضو آن احزاب، گشت  یل میگان به "قهرمانان ملی" تبدمام کشته شدپائین نمی رفت، زیرا ت

 لم می، قد عاز پشتیبانی ملی برخوردار نبودنداشت و  یمحبوبیترژیمی که چندان گروه های مخالف، در مقابل دیگر 

 در نتیجه، عواقب بدی را برای کشور ما در پی میداشت.  کردند، و

النه"،  وقتی به فکر افسوس ها و کاشکی ها وهای "غیر مسؤبهتر آنست که عوض فتوا به فکر قاصر اینجانب، لذا 

دانیم و ب بدبختی و مصائبهمه نقطۀ آغاز این  ،می افتیم، یک قدم به عقب برویم و اشتباه اساسی یعنی کودتای اول را

 نمیت و تجربه ئنفوذ نمی کردند، جربگوئیم که اگر کمونیست ها با اشتراک در کودتای اول، در دولت و اردو 

    داؤد ملکیار با عرض حرمت.  به ثمر برسانند. کودتای ثور را  اندوختند، یقینا  نمی توانستند

 

 

 

 


