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 ۲۴/۰۱/۲۰۱۶                            زی عبدالرحیم ملک بهاؤل
 

 زندان ارمغان   حاشیۀ در

 سوم حکایت  
 

 شاه به نامه آخرین
 مجازات عفو نه عدالت
مالیه سمت   به زی عبدالرحیم مالقات   نخستین  قول نقل    پنجشیری خان   رحیم محمد مرحوم زبان   از اول حکایت   در شاه، با وزیر 
" پدراَت ازینکه قبل: »... گفت چنین اینجانب به شاه با زی عبدالرحیم مالقات   آخرین مورد   در خان رحیم محمد. گردید

 و بودند آمده اینجا خان نعیم سردار با خان داؤد سردار دیروز که، گفتم برایش شود، داخل اعلیحضرت دفتر   به" زی عبدالرحیم
 .«. بگوید برایش دارید، که گفتنی نتوانید،هرچه دیده را اعلیحضرت دیگر شاید. کردند صحبت اعلیحضرت با شما درمورد  

خویش صحبت   محتوی زی عبدالرحیم     خدمت   زندان ارمغان   هفتم بخش   در که نموده بیان هایش یادداشت در شاه، با را آخر 
 . گردید ارائه تان
 عهده به افغانستان آزاد   ژورنالیستان   ریاست   سمت   آنوقت در که را مبارز عبدالحمید   جناب   میالدی 2009 سال تابستان   در  

"   اَت پدر برکناری اعالن   استماع   بعد: » ...نمود بیان برایم را ذیل حکایت   موصوف. نمودم مالقات کابل در داشت،
 ازینکه بعد. آمدیم چار کارته به تان منزل در وی مالقات   به پنجشیری، هللا امان با" مبارز"من رادیو، طریق از" زی عبدالرحیم

 را او و بنویسد شاه به نامه یک باید که، دادیم مشوره برایش نمودیم، بود،مطالعه شاه امضای بدون   که را اش برطرفی فرمان  
 امان. نوشت شاه به  نمودیم،  ترتیب هم با که نویس   پیش روی از را نامه" زی عبدالرحیم" پدراَت. گرداند واقف موضوع از
 زی عبدالرحیم مالیه وزیر به شاه نخستین مالقات در.«. رسانید پنجشیری خان   رحیم محمد به و گرفته خود با را نامه آن هللا

 !«.     میرسد برایم بگو،احوالت خان رحیم محمد به بگویی، برایم میخواستی که را رازی کدام ویا مهم هرچیز:»بود نموده تأکید
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 شاه به زی عبدالرحیم نامۀ آخرین نویس پیش
 دارد ادامه...                                                                                                      
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