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  ٢٠١۶ اپريل ١٠
  
  

  در دوران جمھوريت شھيد سردار محمد داوودخان
 .گرديد قوانين دولتی باالی ھمگان يکسان تطبيق می

 

 ء کتابی را برايم اھدا،يکی از نويسندگان مبارز و صريح نويس کشور)  قاسم باز( ک مالقات دوستانه محترم در ي

 کشور جناب محترم ۀ شناخته شدۀاين کتاب که به قلم نويسنددسترگو ليدلی ، يادشتونه ،، ,, فرمودند که عنوان دارد 

 به باز محمد خان منگل ،،,, مرحوم خان صاحب از  است که ئی نوشته شده ياداشت ھا"شھسوار سنگروال نيازی"

سيس أ دوسال قبل از ت١٣۵٠خاطری ارزش دارد که بنده ، دوبار بار اول در سال ه ميراث مانده است ، برای بنده ب

با   سر گروپ خود که بعد ھا وزير فوايد عامه شد ايشان را مالقات مختصر نموده وهجمھوريت در کشور به ھمرا

که سربازان پھره دار فارم ھده که بنده در آن زمان قوماندان  ز بنده استقبال فرموده بودند وبار دوم در حالیبزرگواری ا

 اسبق و برادر رئيس دولت شده بودند و ۀيونت اول کانال ننگرھار بودم مانع ورود سردار محمد نعيم خان وزير خارج

که نام شان را پرسيده بودند و آن  رادر رئيس دولت ھستند وقتیآن ھا ندانسته بودند که ايشان سردار محمد نعيم خان ب

د نی ؟ و سردار ئيمرحوم فرموده بودند که مرا نمی گذاريد که در فارم بروم سرباز ھا گفته بودند تا نام تان را نگو

د عامه از پل سف در آن روز وزير فوايأ با ت.شھر جالل آباد شده بودنده صاحب خفه شده و دوباره عازم منزل خود ب

که دوباره رسيدم سربازان موتر  کامه و سنگر سرای ديدن داشتند و بنده را با خود بعد صرف غذا در منزلم بردند وقتی

ارش کردند که يک نفر می خواست به فارم ز توقف و موضوع را گ،وزير صاحب را که بنده دريوری آن را می نمودم

که پرسيديم  مورين برای موصوف سالمی می گرفتند وقتیأان به فارم شديم و مبرود نام خود را نگفت ما ، مانع رفتن ش

که اين شخص کی بود گفتند سردار محمد نعيم خان ، از عساکر پرسيده برای شان گفتم خود را معرفی نفرموده بودند ؟ 

خانه رفته و چای ه دادم تا ببرای سربازان گفتم خوب کرديد اين امر قانون است ، و موتر را حرکت . سربازان گفتند نی 

م وزير وقت فوايد عامه عصبی شده و حرف ھای نا پسند به بنده گفتند وگفت بچه محمد سعيد از دست تو برباد ئينوش نما

می شوم ؟ گفتم چرا برباد شوی؟ امر را بنده به عساکر خود داده ام که از قانون پيروی نموده باالی ھمه تطبيق نمايند ، 

عرض رسانيدم ه فارم نداده اند ؟ به  ورود بۀه ھستی که وزير صاحب خارجه را افراد تحت اداره ات اجازگفت تو چکار

يم که بنده نگفته ام ، کار اين شخص است ، با ئندان سربازان خود ، گفت بيا که برويم و به سردار صاحب بگوکه قوم
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  کالن داشته وۀ سرادر نعيم خان که يک قلعه بود و دروازۀپيشانی ترشی که حرف زدن را با بنده قطع کرد عازم خان

 ۀ درايور که نورمحمد نام داشت و مسکون.نزديک باغ کوکب موقعيت داشت رفته و موتر را بنده دريوری می نمودم

  ما بودئی کوماندو و رفيق کودتاۀ سربازان قطعۀسيد خيل و يکی از دوستان فاميلی وزير صاحب در عين زمان از جمل

به بنده ووزير عين احترام را داشت ، ھم اکنون الحمدهللا زنده است عمر شان دراز باد ، ما موتر را در چند قدمی پيش 

روی دروازه توقف داده درايور در پيش موتر خود ايستاده شده بنده و وزير صاحب نزديک دروازه رفته و دقلباب 

طرف ما آمد با وزير صاحب نوک ه شوکت عالی و آھسته آھسته بنموديم که در حدود سی دقيقه بعد خان صاحب با يک 

دست خود را داد و وزير صاحب خود را خم نمود ايشان با متانت از وزير صاحب پرسيد سنگه راغلی ؟ وزير صاحب 

واليت ننگرھار آمده بودم دانستم که وزير صاحب خارجه تشريف دارند خواستم ھدايت شان را ه جوابش گفت که به ب

گفته و رفتند باز ھم در حدود سی . شنوم که کدام امر برايم نباشد ؟ و خان صاحب فرمودند خه ده زه به ورته ووايم ب

دقيقه ديگر منتظر مانديم تا خان صاحب تشريف آوردند و الی آمدن خان صاحب وزير صاحب کلمات رکيک به بنده می 

صاحب عجله کرد که ھدايت را ه خان صاحب رسيد و وزير گفتند و بنده ھم زبان بازی به اندازه خود می کردم ک

سردار صاحب وويل تشکر ،، و اضافه فرمودند خدای ته مو ,,  که داشت گفتند ی، خان صاحب با ھمان متانتبشنود

شدت قھر وزير صاحب افزوده شده می رفت و سفر خود را به جالل آباد پايان بخشيده ه بعد آن ساعت ب. سپارم، و رفتند

طرف کابل حرکت نمودند ، چند روز بعد ه که موترم در منزلم بود در پيشروی مخابرات رھا و خود ب ده را در حالیبن

 شان بود به بنده تيلفونی وھدايت فرمودند که ھمين حاال ۀغالم جيالنی باختری که وزير زراعت بود و کانال تحت ادار

فارم ه از بنده پرسيدند که چرا سردار نعيم خان را نگذاشته ايد بحضور شان رسيدم ه  فردای آن روز ب.دئيکابل بياه ب

فارم ه پرسيده و نام خود را نگفته بودند آن ھا نگذاشته که برا برود ؟ برايش عرض نمودم وزير صاحب عساکر نام شان 

د که جيالنی ھدايت ئيباختری برايم گفت که عساکر خوب کرده اند از شما ھم تشکر اگر کسی از شما پرسيد بگو. بروند 

  داده است ؟ 

 ياد داشت ۀمالحظه و مطالع. عرض رسانيدم وزير صاحب بچشم مگر اين امر قانون است بنده کدام ھراس ندارم ه ب

 دارد از ياد داشت ی را که بنده ديده بودم برايم خيلی دلچست بوده و بدانم که چه فرموده بودند ؟ جایھای چنان شخصيت

 که ھمچو ياد داشت ھای م را براز دارم  کتاب با ارزش محترم سنگر وال نيازی سپاسۀاز و از نويسندکننده جناب قاسم ب

 باعرض ادب. ضروری تاريخ را بر گزيده اند 

 

 

 
 


