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زمری کاسی

محمد داوودخان و محمد نعیم خان
یا

سردار محمد داوود و سردار محمد نعیم
در مضامین مختلف متوجه ګردیده ام که بعضی ها اسمای این دو برادر شهید را با کلمۀ سردار مینویسند و بعضی
ها بدون کلمۀ سردار.
برای اینکه موضوع به همه روشن ګردد میخواهم باالی این لقب سردار در مورد این دو شخصیت روشنی اندازم.
البته حاکی ازچشم دید خودم می باشد:
« چند روز قبل به خاطر یاد و بود روز شهادت این خانوادۀ ملی و شریف افغانستان ښاغلی محترم محمد نادر نعیم
در کابل در ګفتار و امتنان از دولت افغانستان در هیچ جا کلمۀ سردار را یاد نکرد ».
در سال  ۰۶۲۲غالم حیدر خان عدالت (که مناسبت قومی با من داشتند)به من خبر دادند که ساعت هشت و نیم صبح
(که روزش به یادم نیست) ،نزدش بروم تا برای دیدن و مذاکره با « سردار صاحب محمد داوود خان » خواهیم رفت.
وی ایشان را تا روز مرګش به لقب سردار یاد میکردند ،با آنکه از یک طرف نواسه های کاکا یعنی نواسه های دو
برادر سردار یحیی خان و سردار عبدهللا خان و از طرف دیګر همکار ،مثل دو برادر  ،دو رفیق و با عین ایدالوژی
و تفکر بودند ،با آنهم به پاس احترام کلمه سردار را از دهن نه انداختند.
ما هردو نزد محمد داوود خان رفته و با ایشان دیدن دونیم ساعته داشتیم .در اخیر محمد نعیم خان هم از تعمیر پهلو
آمدند و در زمان خدا حافظی هردو با ما بر اصول رسم تا دهن دروازه بیرون شدند .شام همین روز مامایم ( عدالت
)به خانۀ ما آمدند و ګفتند که فردا ساعت نه بجهء صبح نزد سردار صاحب نعیم خان با موترت برو که میخواهد
موترت را بخرد .موترم لند روور جدید بود که صبغت هللا مجددی با آنکه آنرا برای سفارت عربستان سعودی با پول
زیاد میخواست خریداری نماید مگر محمد نعیم خان ساعت نه انتظارم بودند و در سالون خانه ای ایشان نشسته با هم
چای صرف نمودیم و در اخیر چک پول موتر را امضا نموده و به دستم دادند و از من خواهش نمودند که با باز
محمد خان « مرحوم پدر محترم قاسم خان باز » به وزارت مالیه رفته و اسناد موتر را از ملکیت تان خارج نموده و
به ملکیت وی یعنی محمد نعیم خان درآورده و به ګمرک کابل معرفی ګردد تا ایشان محصول کمرکات دولتی را
پرداخت نمایند ،چون موتر جدید بود و هنوز محصول ګمرکی را نپرداخته بودم.
در شعبه ای مربوطه ای وزارت مالیه اسناد را از من تسلیم ګردیدند و مکتوبی مستقیما به شعبهء ترافیک کابل نوشتند:
سردار محمد نعیم خان که مربوط خانوادهء شاهی هستند ،نظر به فرمان نمبر  ، .........از پرداخت مالیات معاف
میباشند ،جواز سیر و نمبر پلیت به موتر ایشان داده شود.
به مرحوم باز محمد خان یاد آور شدم که محمد نعیم خان تاکیدا ګفتند که به ریاست ګمرک کابل معرفی ګردد و نه به
ترافیک  ،من از اصل مساله خبر بودم که در ذیل تشریح میګردد ،باز محمد خان مرحوم ګفتند که لطفا یک جاه نزد
سردار صاحب برویم .چون نزد محمد نعیم خان برګشتیم ،پرسیدند که کار خاتمه یافت؟ باز محمد خان مکتوب را به
محمد نعیم خان پیش نمودند  .متوجه بودم که رنګ و چهرهء محمد نعیم خان در جریان خواندن مکتوب تغییر نموده
عصبانی ګردیدند ،بر چوکی نشستند و قلم را برداشته و نوشتند« :
خانواده های محمد داوود و محمد نعیم مربوط خاندان سلطنتی نیستند و ذریعه ای مکتوب جداګانه در سال  ۰۱۰۱به
ستره محکمه نوشته شده است که ما را مانند هر فرد دیګر افغان تبعه ای افغانستان دانسته و نه از مربوطین خاندان
شاهی و سلطنتی و از هیچ جهت نباید از امتیازات خاندان شاهی به ما عنایت ګردد بلکه تعامالت در مقابل ما مانند
هر فرد افغان دیګر صورت ګیرد ،لذا این مکتوب را حفظ و مکتوب دیګری به صورت فوری به ګمرکات داده تا
مالیات و محصول موتر پرداخته شود.
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راستی برای م تعجب آور بود که چنین نوشتند و از حدود باالتر از دوصد هزار افغانی در آنزمان را به مفاد خویش
قبول نکردند و به دولت پرداختند.
« احتماال که محترم قاسم خان باز » این داستان را از زبان پدر مرحوم شان شنیده باشند.
مکتوب را به محترم باز محمد خان دادند ،از من معذرت خواستند که به تکلیف شده باشم ،به باز محمد خان ګفتند که
« آقای زمری » را خانه برسانید و بعد کار را انجام دهید .ولی من به خواهش خود دوباره به وزارت مالیه و نزد
مدیر مسولش رفتیم .به من و باز محمد خان چای تعارف نمودند و نفر مؤظف را خواسته امر داد که فورا کار را
انجام دهد ،بعد از ګرفتن مکتوب به ګمرکات من با آقای باز محمد خان خدا حافظی کرده توسط تکسی به خانه برګشتم.
قبال در مورد ،غالم حیدر خان عدالت به من یاد آور شده بودند که سردار صاحب محمد داوود خان بعد از استعفای
شان مکتوبی در مورد به ستره محکمه نوشته اند .من از ایشان پرسیدم که در جریان مالقات شان ،ایشان را صدر
اعظم صاحب یا سردار صاحب داوود خان و یا طور دیګری مخاطب قرار بدهم؟ ګفتند که کلمۀ سردار صاحب
کفایت میکند.
بر اساس شواهد کلمۀ سردار ،ساخته شدۀ انګلیس هاست که در هندوستان و از آنجا به افغانستان آمده و بر مردم
تحمیل ګردید .این لقب مترادف با القابی است که در انګلستان ازقرن ها به این طرف رایج بوده و اصال از آنجا نشأت
مینماید .نا ګفته نماند که در اقوام و کلتور های مختلف جهان از قدیم االیام ،لقب دادن ها رواج داشته است ،مثال خان،
شیخ ،صاحب و غیره .از محترمین جامعه شناسان خواهشمندم اګر بتوانند در موضوع القاب روشنی کامل اندازند
ممنون میشوم.
ولی ګذشته از این موضوع ،میخواهم یاد آور ګردم که محمد داوود خان و محمد نعیم خان شخصیت های برازنده ای
بودند که در تاریخ افغانستان مانند اعلیحضرت امان هللا خان و دیګر قهرمانان نظیر ندارند و این مانند تمام جوامع
جهانی ،یعن ی هر جامعه برای خویش وقتا فوقتا قهرمان ها و اشخاص ناب در خود پرورده است که نزد من یک
معجزه یا فنومین است.
اګر بی جا خواهشم تلقی نګردد ،میخواهم پیشنهاد نمایم که همه محترمین و نویسندګان اسمای این دو شخصیت را یک
سان بنویسند یا همه با کلمه سردار و یا کامال بدون کلمه ای سردار.
ولی می ارزد که خود افغانها لقب افغانی مروج و عالی « واال شان » را به عوض سردار به این دو برادر شهید و
اعضای خانوادهء ایشان عنایت فرمایند ،البته به شرط موافقهء خود
بازمانګان خانواده های شان.
القاب این بزرگان شهید اگرهمیشه یک سان باشند و قبل از اسمای
شان نوشته و یاد آوری گردد احترام بزرگی ایشان اداء خواهد شد.
بقول معروف جوامع وقتی زنده و برازنده میمانند که در آنجا مردمش
باالی ارزش های جامعه ای خویش افتخار نمایند و تاریخ افتخارات
و اسمای قهرمان ها و اشخاص با ارزش خویش را زنده نګه دارند.
حاجت به مثال دادن نام های جوامع دیګر نیست.
اګر چنین نباشد ،نسل های آینده چیزی نمیداشته باشند که باالی آن
افتخار نمایند ،ما افغانها آیندګان خویش را نباید بدون افتخارات
بګذاریم.
دسیسه ګران و توطیه ګران جهان شدیدا در صدد آن اند که ارزش
های مالی جوامع کوچک را بدزدند و افراد با ارزش را بکشند و بد
نام کنند و آیندګان چنین جوامع را به ګدایی روبرو سازند .در تاریخ
جهان مثال ها وجود دارد.
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