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           ۱۰/۲۰۱۵/ ۱۶                                                                                    زی عبدالرحیم ملک بهاول

 

 زندان ارمغان   حاشیۀ در

 
شاد روان عبدالملک عبدالرحیم زی دریاد داشت های آخر خویش )ارمغان زندان( سعی ورزیده، تا در              

بپردازد و از ارائه جــزیات خود داری نموده است. چون بیش از نیم قرن ازین جــریانات مطلب  وقایع به ُکنهبیان 
میگذرد و بیشتر  مسایل برای خواننده گان محترم در پردًه ابهام باقی مانده است. میخواهم  دانسته های خویش را 

 در مورد بخشی ازین وقایع، خدمت تان تقدیم نمایم .
 
 حکایت اول      

القات عبدالملک عبدالرحیم زی به  سمت وزیر مالیه و اقتصاد با پادشاه محمد ظاهرشاه و محتوی صحبت اولین م
ایشان، نقش بارز و سرنوشت سازی را برای وی، در مناسبات اش با شاه و صدراعظم )سردار محمد داوود 

 خان( داشت.
مود، که باردیگر آنرا از زبان عبدالستار مرحوم محمد رحیم خان پنجشیری یاور شاه این حکایت را برایم بیان ن

 خان پنجشیری) ضابط امر عبدالرحیم زی که فعآل در قید حیات است و در کابل زنده گی می نماید( شنیدم :

  
اعلیحضرت به ساعت نه بجه صبح برای عبدالرحیم زی وقت مالقات را تعیین نموده بود. معموالٌ وزرأ »    

ه شاه، دو ساعت قبل از حضوریابی به اطاق انتظار حاضر میشدند. عبدالرحیم برای اظهار خلوص نیت خویش ب
زی ده دقیقه قبل از ساعت نه وارد دفتر شد.  بعد مصافحه برایم گفت : محمد رحیم خان، اعلیحضرت بنده را 

ارند ، لطفاً ساعت نه جهت حضور یابی خواسته اند. من برایش گفتم : فعالً اعلیحضرت با سفیر انگلستان مالقات د
چند لحظه منتظر باشید. وی بطرف دو وزیر دیگر که مصروف صرف ناشتا بودند، رفت. بعد مصافحه با ایشان، 
در گوشه  خلوت  اطاق  انتظار نشست . زنجیر بکس دستی خویش را باز نمود و دوسیه های کاری را از آن بیرون 

 یک وزیر برای من جالب و کامالً چیزی نو بود. کشیده، به مطالعه و بررسی آنها مشغول گردید. اینکار

   
مذاکرات اعلیحضرت با سفیر انگلستان به طوالت کشید. ساعت نه و پانزده دقیقه عبدالرحیم زی به ساعت          

دستی خویش نظر انداخت. بعداً دوسیه های کاری را بسته و داخل بکس دستی خویش نمود و از جا برخاست و 
گفت : محمد رحیم خان، حضور اعلیحضرت فعالً مصروف هستند. هروقتیکه فرصت  یافتند، جانب من آمد و 

با دو وزیر دیگر    لطفاً برایم اطالع بدهید. من حاال میروم، چون کار های وزارت معطل می ماند. بعد از آن 
 خداحافظی نموده و از دفتر بیرون گردید.

را برایشان بیان نمودم. اعلیحضرت برایم گفت : فوراً دنبالش من به دفتر اعلیحضرت داخل گردیدم و جریان 
 بـرو! 

به سفیر انگلستان فرمودند، که مذاکرات خویش را در فرصت دیگر ادامه میدهیم و ویـرا مرحض نمودند. من با  
حضرت عجله از دفتر بیرون شدم . عبدالرحیم زی به پایین پله ها رسیده بود. دنبالش صدا کردم که حضور اعلی

 میخواهند شما را ببینند. 
معموالً اعلیحضرت حین حضوریابی وزرا، از عقب میزکاری خویش در حالت نشسته  با آنها مصافحه می 
نمودند. من اولین بار اعلیحضرت را دیدم که تا دم دروازه دفتر خویش آمد و از یک وزیر پذیرایی نموده و برایم 

احب مالیه تا ناوقت های شب مصروف کارهای وزارت است. هر وقتیکه گوشزد نمودند:  من میدانم که وزیر ص
 آرزوی حضوریابی را داشته باشند، مالقات های دیگر را لغو کن و ایشان را منتظر نمان. 
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اعلیحضرت به عبدالرحیم زی گفت: هر وقت چیز مهم و یا کدام رازی را بعد از مالقات، هنگام خداحافظی ،
 .به محمد رحیم خان بگو ، احوالت برایم میرسدمیخواستی برایم بگویی 

 
ت  آینده او با شاه و سردارمحمد داود خان نقش مهم داشت. چون جمله اخیر شاه به عبدالرحیم زی در مناسبا

عبدالرحیم زی منحیث یک مسلمان راسخ و عسکر افغان، دست به قرآن پاک و شمشیر گذاشته، سوگند وفا داری 
وطن را خورده بود. تمجید و تشویق شاه از کار نامه هایش ویـرا متیقن بـرین ساخته بود  به شاه و سربازی برای

که، هیچگاه و هیچکس را مجال خیانت به شاه و نظام ندهد. اما جریانات ووقایع ما بعد که در آینده خدمت تان 
 ارائه خواهد شد، شگفتی های دیگری را با خود داشت.  
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