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 05/11/2016                      بهاؤل ملک 

 

 شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی 

 در آثار نویسندگان

 بخش اول

 
 

 منازعۀ تاریخی آسیای میانه افغانستان سرزمینی در

 نویسنده : ماکس کلیم بورگ
 

 باشد. یکی از کهن سال ترین افغانستان شناسان اروپایی می "Max Klimburgماکس کلیم بورگ" نویسندۀ این کتاب پروفیسور

کشور، آثار ارزشمند علمی  تحقیقات در بارۀ این نماید و با مطالعات و می سو به افغانستان سفر بدین م1956موصوف از سال 

خش ب تحقیقات ساحوی در ایل دهۀ هفتاد میالدی به گوشه های مختلف نورستان رفته واو را به رشتۀ تحریر درآورده است. در

 فرهنگ منطقه انجام داده است.  ثقافت و

د مور جمله دانشمندانی هستند که آثار معیاری علمی را در ماکس کلیمبورگ اتریشی از " امریکایی وDavid Katz" دیوید کتز

اسی ، اثر علمی آمر بخش مردم شن«ادیان مردم هندوکش»کتاب  سلسلۀ تحقیقات ماکس کلیم بورگ در نتائجنورستان نوشته اند. 

 به نشر رسیده است. "Karl Jettmar" استاد بزرگوارم پروفیسور کارل یتمار انستیتوت جنوب آسیای پوهنتون هیدلبرگ و
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آمر شعبۀ کابل انستیتوت جنوب آسیا بود،  "Peter Snoy" پیتر سنوی داکترماکس کلیم بورگ ضمن تحقیقات علمی، بعد از  

علوم بشری، در  ادبیات و میت علمی انستیتوت جنوب آسیای پوهنتون هیدلبرگ با پوهنځیأوچوکات ت در دهۀ هفتاد میالدی در

 پوهنتون کابل تدریس می نمود.

موزیم  ۀتا آثار تخریب شد توظیف گردید،طرف سازمان یونسکو  فیسور ماکس کلیمبورگ ازبعد، پرو میالدی به 2004از سال 

عالقۀ فراوان این دوستدار افغانستان را که عمرش کم و بیش هشتاد و پنج سال  کابل را شناسایی و صنف بندی نماید. عشق و

 .بار به سوی این دیار می کشاند است، بار

 .کتر دندان افغان ببرمااو را نزد یک دخواهش کرد که،  از درد دندان شکایت نموده و کابل برایم زنگ زد و روزی در

 ؟ ها برویمبرایش گفتم: آیا بهتر نیست به کلینیک اروپایی 

ر کتاد ر افغان دندانم را معاینه نماید. ویرا در بازار میرویس میدان )کوتۀ سنگی( به معاینه خانۀکتاخواهم یک د گفت: نه، می

 . بردمبل سید همایون نواسۀ میر عبدالعزیز خان والی اسبق کا

چه کاره است؟  من پرسید که، او ، ازمتعجب شده بود معاینه خانه اش یک مریض خارجی درراجعۀ همایون که از م داکتر

صنف بندی آثار تخریب شدۀ موزیم به  اضافه نمودم که جهت شناسایی و ماکس کلیم بورگ را برایش مختصر معرفی نمودم و

کلیم بورگ را کشید. اما از اخذ حق الزحمه اباء ورزید. با  داکترهارت تمام دندان پوسیدۀ م حاذق، با داکترکابل آمده است. این 

پول طلب  است،بوده خدمت وطنم  ها در که سال دیه حق الزحمه گفت: من هیچگاه نمی توانم از کسیأاصرار ما در مورد ت

 .نمایم

 اما اصل سخن:

م نوشته که، 1966سال  را در« ریخی آسیای میانهأت ۀسرزمینی در منازعافغانستان »یسور ماکس کلیم بورگ اثر خویش پروف

 اتریش به چاپ رسیده است. شهر ویانا کشور توسط سازمان یونسکو در

 کلتور دور زمامداری سردار ، ناشر جریدۀ ترجمان و وزیر اطالعات وکتر عبدالرحیم نوینابخش کتاب مذکور توسط د این

 ه است.خان ترجمه گردید داؤدمحمد 
 

Afghanistan Das Land im historischen Spannungsfeld Mittelasiens 
Max Klimburg 
Orient-Okzident-Reihe der Österreichischen UNESCO-Kommission 
Band  4  Austria Edition, Wien 1966 

 

 سرزمینی در منازعۀ تاریخی آسیای میانه افغانستان نام کتاب:

 بورگمؤلف: ماکس کلیم 

 1966جلد چهارم مطبعه استریا، وین  - ناشر: سلسلۀ نشریات شرق و غرب، کمیسیون اتریش یونسکو
 

 (81الی  78)صفحۀ   
 

 حیات اجتماعی مسابقه وی تحت قیادت محمد داؤد

 ا  بدو امریکا،یک حالت بحرانی و مضیقۀ اقتصادی مواجه گردید. زیرا معاونت های اضالع متحدۀ ه ب 1953افغانستان در سال 

ان خشاه محمود  به مأیوسی های تلخ مواجه شد. پس مشاورین خاندانی تصمیم گرفتند تا عنان خط مشی خود را تغییر بدهند. 

 جایش محمد داؤد زمام حکومت را بدست گرفت. ه گزیر استعفاء نمود و بنا

 خود را به یک سیاست متزلزل ابه بود که،جدید پسر عم و عالوتا  شوهر همشیره شاه، یک شخصیت قوی و معتنصدراعظم 

اخت. ساله مصروف سآزادیخواهی پشتونستان و یک سیستم )شکل( اقتصادی اداره شونده ذریعۀ دولت تحت پالن پنج اجتماعی،

توکرات بود بطور ممتنع )منفی( داؤد که شخص اودر قبال محمد خان ی مشابه به زمان قیادت شاه محمود ستشکل یک دموکرا

 قیام نمود یعنی مخالف نظریۀ وی بود. 
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خیلی ها قبل از نامزد شدن محمد داؤد به صدارت، وی یک اقدام خیلی مهمی جهت عملی ساختن سیاست خارجی آیندۀ خود 

سهم گرفت و در ظرف  "نستالی"ژوزف رسمی افغانستان در مراسم تدفین  نمایندۀ به حیثوی  1953نموده بود. در ماه مارچ 

 با سران دولت شوروی قایم نمود.  قیمت داریمدت اقامت خود در مسکو تماس های شخصی نهایت 

 یکاییانمراهای متعاقب آن نفوذ و تأثیرات کشور شوروی در افغانستان آنچنان بطور ناگهان و صاعقه نما بلند رفت که  در سال

مؤثر ثابت شد چه  داؤدنبۀ محمد ارا اتخاذ نمودند. سیاست میالن دو جبا شوروی  از خواب غفلت بیدار شدند و وضعیت مقابله

 طور یک مکتب نمونه جهت تشبثات مستقیم هر دو دولت مقتدر واقع گردید. ه افغانستان ب

 ویقینا  این پیشرفت که در عصر محمد داؤد به کمک و معاونت های خارجی صورت گرفت قابل مالحظه است. اما  یترقیات

از تشنجات با کشور پاکستان و در عین حال از بین رفتن وزیر مالیه یعنی عبدالملک  ترقیات مؤثر تر و بهتر می شد، اگر

 شد.  عبدالرحیم زی از قوم غلجایی جلوگیری می

بنا  محمد داؤد با عبدالملک که از یک دودمان مشخص و معروف درۀ لوگر واقع در جنوب کابل، دوستی و رفاقت پارینه را

 کرده و در مسایل سیاسی و اقتصادی اتفاق نظر حاصل نموده بودند. 

جنرال انسپکتر در وزارت دفاع ملی  1946ل شد. وی در سال ئمقامات و رتبه های عالی ناه به کمک محمد داؤد، عبدالملک ب

 رئیس لوازم اردو شد.  1950مقرر گردیده و در سال 

مقابل ارتشاء، خیانت و تقلب و سایر بی نظمی ها مقام و منزلت محترمی کمایی نمود  هعبدالملک ذریعۀ ترتیبات جدی خویش ب

 اما، در عین حال دشمنان زیادی هم.

را حاصل نمود. صدراعظم دست راست و در ابتدا یک دست خیلی قوی  به حیثعبدالملک در کابینۀ جدید مقام و مرکزیت را 

اقتصاد، از عملی ساختن مفکوره و خواهشات بزرگ خود مبنی بر اینکه امور اقتصادی در رأس دو وزارتخانه مهم یعنی مالیه و 

 دولت در آورد تعلل نکرد و در قبال اداره و منظور کپیتالیستی اقتصادی بانک ملی، جدا  قیام نمود.  ۀت ادارکشور را تح

محبوس  1957ا بلند برد، دفعتا  در آغاز سال سطح اقتصاد ر پالن پنج سالۀ افغانستان را آغاز و 1956بعد از آنکه در سال 

 گردید که هنوز هم در همان جا می باشد. محاکمۀ علنی کرده نشد و حقیقت علل سیاسی آن معلوم نیست.

وی،  ۀطرز اداره جدید و اندکی بیباکان امکان دارد که عبدالملک قربانی دسیسه بین دول )شرق و غرب( گردیده باشد و هم شاید 

مورین متخلف، سبب سقوطش را فراهم نموده باشد. حتی این امر هم نا ممکن نیست که شاه نسبت احراز أمقابله شدیدش در قبال م

( خائف گردیده و ازین لحاظ مهمترین و قوی ترین معاونین وی را بر طرف داؤدسلطه و قوۀ فوق العاده پسر عم خود )محمد 

 نموده باشد. 

 مدد کدام قوای خارجی تعمیل کودتائی را در نظر داشته است. ه العات( رسمی حاکی است که عبدالملک ببعضی افواهات )اط

چنین سرعت کسب شهرت نموده بود. محمد داؤد نه تنها یک دوست ه بهر حال با بر طرف شدن این چنین یک وزیر مالیه که، ب

یالت متجدد سبقت جسته و محرک اقتصادیات را از دست و رفیق همفکر و خیلی فعال خود را بلکه، روح و رأس عامل تشک

 داد. 

وزارت تجارت تعدیل گردید( یعنی ه هر دو وزیران خلف عبدالملک در وزارت خانه های مالیه و اقتصاد )وزارت اخیرالذکر ب

داؤد( برخوردار  )محمد اقارب و خویشاوندان دودمان سلطنت، که از اعتماد تام وی به حیثعبدهللا ملکیار و غالم محمد شیرزاد 

صاد لهذا در ساحۀ اقتبودند. قوۀ محرکه سلف خود را بکلی گم کرده و بدون پروگرام اساسی و یا کدام سرمشق عملی کار نمودند. 

الی  1961و اخیرا  بحران و تشنجات بزرگ با کشور پاکستان در سال  زودی بعضا  حالت انجماد و بی نظمی ها رو نما شده ب

 اندازۀ غیر قابل تحمل شدید تر ساخت. ه ت را بوضعی 1963

صورت مفصل با تفرعات آن تعریف گردد اما نا گزیر به ه جای آن نیست که در اینجا فعالیت های تعدیل تشکیالت عبدالملک ب

 شود. اشاره داده باید بعضی نقاط آن 

یک کلمۀ شاخص و حالجی شده را دارد اما در  اظهارات مکرر عبدالملک مبنی بر بلند بردن سویۀ حیاتی عمومی گرچه حیثیت
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 اینجا بدان معنی فهمیده و تلقی شده نمی تواند. 

یه گذاری شود و حلقه های جهت عملی ساختن این چنین اهداف بایستی یک حجم خیلی بزرگ وسیلۀ مالی در اقتصادیات سرما

 یگرد طرف زصد همکاری بدست آمده بتوانند و امقه بکن عریض و بزرگ ملت در زمینه تنویر و تربیه شود، تا آنها محتی الم

 امکانات سوء استفاده های بزرگ از صالحیت ادارات و اشخاص تحت کنترول گرفته شود. 

در حالیکه ملت کنترول را بدست گرفته نتواند باید این امر وظیفه و تکلیف دولت باشد اما در اینجا ذاتا  آن چنان یک حکومتی 

 مالیه وزیربی نظمی و طرز العمل های منافی آغشته بود و الزم بود که خود حکومت کنترول کرده می شد. موجود بود که در 

ر سال د عهدۀ حکومت می باشد.ه روحیات جامعه تقرب جسته تائید نمود که مکلفیت کنترول به طبق ایجاب این نصب العین ها ب

ام توضیح نمود. الی این زمان معامالت بودجه وی سری صورت محضر عه برای اولین بار پیشنهادات بودجه وی را ب 1954

های جدید دولتی را تأسیس کرد تا سر چشمه های عواید دولت را تعدیل  می گیرد. چندین پروژه انکشافی را مطرح نمود. بانک

ع را که بانک ملی و تجدید نماید. و جهت دریافت قرضه های دول خارجه تثبیت نمود و در عین حال شعبات و ساحه های وسی

 حایز آن بود نیز حمایه نمود و آنرا مستند ساخت. 

پیشبینی و قبال  آمادگی  1949 – 1952مقابلۀ جدی بر علیه بانک ملی، ذریعۀ تنقیدات شدید در ظرف دوره دیموکراتیک از 

و تخلف در پرداخت مالیات بر گرفته شده بود. اما خود حکومت اکنون در زمینه دخالت نمود. بانک ملی را بابت فرو گذاشت 

این امر متهم ساخت که، مفاد ه  عایدات مقصر ساخته و سیاست کریدت بانک مذکور را مورد تنقید قرار داد و بانک ملی را ب

 عامه را قربان مفکوره های اضافه ستانی خود نموده است. 

مقرر گردید. از بعضی شرکت ها صالحیت سهم  باالی بانک ملی و یک تعداد شرکت های مربوطه اش هیئتی کنترول )تفتیش(

حکومت واگذار شود . در حکومت ه حذف شد. بانک ملی وادار کرده شد که مقام و حیثیت انحصاری خود را بطور قعطی ب

 م )سرمایه داری( جوان افغانی سلب گردید. زپیتالیست اقتصادی را تأسیس نمود. قوۀ کافغانستان مرکز سیا

. اما باید متذکر شد کمایی شخصی عبدالملک مشاهده گردد به حیثمیتواند  1961الی  1956برای سنوات از پالن پنجساله اول 

که اساس آنرا محمد داؤد بذریعه سیاست خارجی خود و آن معاونت ها و کمک ها را که برای کشور نهایت ضروری بود، تهیه 

 نمود. 

 

 (87صفحه )

فی محمد داؤد، یک سال کامل بین هر دو طرف عموزاده مجادله برسر اقتدار و قدرت اکثر افواهات از آنست که، قبل از برطر

ی یعنصدراعظم جریان داشته است. لذا احتمال این امکانات هم موجود است که از بین رفتن وزیر مالیه و نزدیکترین همکار 

 جهت برطرفی رقابت داخلی اعضای دودمان سلطنت بوده است. ه اولین اقدام پادشاه ب 1957عبدالملک عبدالرحیم زی در سال 

 

 (90صفحه )

از حضور شاه، فرمان رهائی تمامی محبوسین سیاسی  10/1/ 1964در زمان بکار انداختن و انفاذ قانون اساسی کشور، بتاریخ 

 تا جائیکه از طرف کدام محکمه محکوم به حبس نشده باشند، صادر گردید. 

یگانه محبوس بخشیده شده( از خارج شدن  به حیثبخشیده شد. معذالک وزیر مالیه اسبق و رفیق محمد داؤد )عبدالرحیم زی هم 

ه ب نظر از محبس تا زمانیکه اعادۀ حیثیت و آبرویش بطور علنی اعالن و نشر نشود و عدم جرمش نشر نگردد، امتناع ورزید.

و بالخاصه حلقه های منورین خیلی بلند برده و به اعلی اوج احترام  این طرز العمل وی قدر و منزلتش را در حلقه های جوانان

 رسانید. 

 

 (177صفحه )

 هها، رتبه و مقام بلند ترین را نزد حکومت حاصل کردند و آنهم بعد از آنکه در اردو ب در گذشته قریب تنها دو نفر از پشتون
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 مقامات مناسب و عالی نائل گردیده و هم یک دورۀ تحصیالت عالی مخصوصه عسکری را در ترکیه طی نمودند. 

عبدالملک از قوم  1953محمد گل خان مهمند از قوم مهمند برای چند سال وزیر داخله شده و در سال  1929در اخیر سال 

ن مفکوره های عالی آنها اشخاص نهایت با شرف و صاحبا یر دوهغلجایی، برای چهار سال وزیر مالیه و وزیر اقتصاد گردید. 

 تعدیل تشکیالت و هم خیلی کاردان ثابت گردیده بودند.  ،ریفورم )تجدد(

 

 (182صفحه )

توسط  وزیر مالیه اسبق یعنی عبدالملک عبدالرحیم زی، یک شخص صاحب رسوخ از مذهب شیعه و رهنمای آن  قوم یعنی 

محبوس گردید و بزودی در  1957لعاده حمایه و معاونت حاصل نمود. وی با عبدالملک در سال علی اصغر شعاع،  فوق ا

 محبس بدرود حیات گفت.

 

 (258صفحه )

محمد داؤد و وزیر مالیه اش عبدالرحیم زی، اعتالی اقتصادی بانک ملی را تجدید نموده، یک بانک  1954/ 1955در سال  

 تشکیل و با قوۀ تام برای تاسیس بانک های جدید و شرکت های نو با سهم حکومت کوشیدند.تجارتی )پشتنی تجارتی بانک( را 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور جلو، پروفیس عبدالرحیم زی، دوكتور سنوی، در ،بورك راست،  پروفیسور ماكس كلیمه از چپ ب ،م1978بعد رهایی از زندان 

 امریكایی و خواجه سلطان محمد صدیقیدیبورا، افغانستان شناسان اتریشي، آلمانی و 

 

 یار زنده، صحبت باقی...

 کتاب: سرگذشت یک ملت مظلوم در مسیر سدۀ بیستم  در قسمت بعدی، اقتباس از

 

 

 

 

 


