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 22/11/2112          د ملکیارؤدا
 

 بر مطلب " گوشه ای از تأریخ" مکثی 
 در پورتال وزین افغان جرمن آنالین 2112جنوری  11منتشرۀ 

 نشمند جناب داکتر سید عبدهللا کاظمۀ دانوشتۀ نویسند
 

ند خاطره را و چ تبصرهخواهم چند  ریخ "  میأاز تای  داکتر صاحب عبدهللا کاظم " گوشه داشت هایبه ارتباط یاد
 شریک سازم. پورتال عینی، با خوانندگان محترم ایناز زبان شاهدان 

 در لندن، جناب « بابای ملت»اه محمد ظاهر شنعیم خان با اعلیحضرت محمد در مورد مالقات سردار  :اول
نعیم خان محمد سردار »دیگر اقارب چنین حکایت کردند:   ضورمجید سراج در حابراهیم داکتر صاحب 

  اعلیحضرت را نمود.حضور  باریابی بهواهش خ تلیفونیبدون اطالع قبلی اعلیحضرت به لندن رسیده و 
ید و از طرف اعلیحضرت با گرمی استقبال شد. همه در نعیم خان رسمحمد بعد از انتظار کوتاه سردار 

ه ، یک ساعت دیگر بو بعد از پرسان وضع صحی اعلیحضرتاعلیحضرت نشسته  صالون پایانی اقامتگاه  
 احوال پرسی ها و صحبت های دوستانه گذشت تا اینکه وقت صرف غذا رسید. 

)سردار  و نان وزیر صاحب خارجهنان من » ند:دفرموبه طرف شخص موظف نموده را  اعلیحضرت رویش
 عبدالولی ، سردار ه مجرد شنیدن این هدایت اعلیحضرت.  ب«را در اطاق من در باال بیاورید نعیم خان(محمد 
اعلیحضرت  ۀر. بعد از یک مکث کوتاه، در حالی که در چه«نان مرا نیز باال بیاورید» :صدا زد که  جان

، همه اینجا با هم در پایین نان می نیست ضرورت به رفتن باال»  فرمودند: ،شد می مشاهده نارضایتی
فرصت کدام صحبت خصوصی میسر نعیم خان هیچ سردار محمد و به این ترتیب تا وقت رفتن  .«خوریم
 .نشد

 

 عبدالولی جان به سردار بعد از چند روز »: صحبت گفتند ۀمجید سراج در ادامابراهیم : داکتر صاحب  دوم
رفتن به کابل را  ۀاجازاز حضور اعلیحضرت سراج( مجید طرف کابل حرکت کرد و روزی که من )داکتر 

بل ، قولی جان دارم که وقتی کابل رسیدیو عاجل به عبدال یک مکتوب مهم  فرمودند: رتض، اعلیحخواستم
ان مید، به مجرد رسین به را به او برسانی، و من هم مطابق هدایت اعلیحضرت به خانه خود باید آنرفتن  از

نسوی نوشته شده بود بالفاصله رساندم و عبدالولی جان آن نامه را که به فرابه ایشان نامه را  ،کابلهوائی 
 و خارج شدم. زد از من تشکر کرده  و در حالیکه با نا آرامی در اطاق قدم می باز کرده و به دقت خواند

 

 : نعیم خان در صبح فردای محمد مجید سراج در مورد دیدار شان با سردار ابراهیم داکتر صاحب   سوم
و در  خان دوستی و تماس نزدیک داشتم نعیم محمد با سردار »سرطان چنین حکایت کردند:  22تای ودک

و بعداً خبر شدم که در ساعات حضور من در منزل  شب در منزل او بودم  11شب کودتا هم تا حدود ساعت 
، اما وقتی از ا ببیند، داود خان دو بار تا پشت در ورودی منزل آمده تا برادرش رنعیم خانمحمد سردار 

ه و ب گشته است،منزل خود  به، پیاده د خانؤداسردار محمد ، گفته اندسراج( به او مجید )داکتر  حضور من
قریب الوقوع را به  ۀد خان حادثؤداسردار محمد ، سراج(مجید گمان اغلب بعد از خارج شدن من )داکتر 

 اطالع برادر خود رسانده است. 
، هر دو دستش دن منـتم، به مجرد دیـنعیم خان رفسردار محمد دن ـردا صبح ، دو باره به دیـچون وقتی ف

 : گفتتکرار کرده کرده دو بار  بلندبه هوا تعجب و اعتراض  تعالم    را به
  کودتا چرا ؟ کودتا چرا ؟ 
   اند خؤدامحمد سردار ر جمهوریت ـدر سال های آخنقل کردند که م ـباز هسراج ابراهیم مجید داکتر صاحب، 

 تشویش تان را به نعیم خان را که از خرابی اوضاع و عواقب آن تشویش داشت گفتم که چرامحمد  سردار
 ؟ نمی گوییدصاحب دولت  یسئر
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 می با این اظهارات «.اللیم خراب شده و فایده ندارده غا ۀمتأسفانه ماشین خانه کل»: نعیم خان با ناراحتی گفتسردار 
د خان ؤدابرادرش سردار محمد نعیم خان از فعالیت های جذب و جلب نظامیان توسط سردار محمد توان گمان کرد که 

 درک کرده و می را اتعواقب اینگونه اقدام ،ن شخص مدبر و با تجربه بودداشته است ولی چون نعیم خاناطالع 
نفی کرده و سبب شده که  و در نتیجه آنراگردد  منجر به سهیم شدن دست های مرموز در قدرت میدانست که کودتا 

 پالن قرار ندهد.  پیشرفت  د خان او را دیگر در جریانؤداسردار محمد 
د ؤدا و قطع ارتباط عمر ان داود خمحمد سردار نعیم خان با محمد به ارتباط اختالف نظر سردار  د ملکیار(ؤمن )دا
 دؤداسردار محمد ، عروس دؤبا محترمه گاللی ملکیار دا ی، صحبت هاید خان با پدرش برای چند سالؤدامحمد  پسر 

    داؤد ملکیار  .با عرض حرمت  خدمت دوستان تقدیم خواهد شد.  داشت بعدیم که در یادخان داشته ا
 

 پایان
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