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 12/01/2017          بهاؤل ملک
 

 شرح حال عبدالملک عبدالرحیم زی
 

 در آثار نویسند گان

 بخش ششم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رویداد های نیمۀ اخیر سده بیست در افغانستان
 

 راجس   نذیرمحمد نویسنده: جنرال 

 ب. ب. 46صفحه: 

 

به  1956پالن پنج سالۀ اول اقتصادی که توسط عبدالملک خان عبدالرحیم زی و همکارانش طرح ریزی شده بود، در سال 

رسائی هائی در اعداد و ارقام پالن دیده شد که حکومت مجبور شد تا در متن گذارده شد. در اثنای تطبیق آن نامعرض تطبیق 

 پالن غور دوباره نماید.

مشاجرۀ لفظی بین محمد نعیم خان معاون دوم صدارت و عبدالملک خان وزیر  ءرۀ پالن در مجلس وزرادر اثنای غور دوبا 

 مالیه در گرفت که منتج بر طرفی و حبس اخیر الذکر شد. 

دن عبدالملک خان و برادرانش، عدۀ دیگری از جوانان همکار او نیز روانه زندان شدند و سال ها در قید باقی ابا به زندان افت

 ماندند. 

داود خان در بارۀ قصور عبدالملک خان که تا آنروز از نزدیک ترین و معتمد ترین همکار در نزد او بود، در روز یکشنبه باز 

 اشت:هم باالی میز طعام وزارت دفاع بیان د

ز خوشبختانه ارا در کشور برپا سازد که جلو آن گرفته شد.  ه ایی یک مملکت اجنبی می خواست هنگامعبدالملک با همکار» 
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 2از 2

منصبان و افراد اردو کسی با او همنوا نشده بود. شما بزودی نتیجۀ تحقیقات این خیانت را نظر به اسنادی که در دست صاحب

 «شرف تکوین بود تا مملکت را در غرقاب تباهی سرنگون سازد.  است خواهید شنید که، چه توطئۀ در

سال به زندان باقی ماند. نه تحقیقاتی صورت گرفت، نه محکمۀ دائر گردید و نه اسنادی به  21سال ها گذشت و عبدالملک خان 

 فراموشیه شدند و ب یه امکارانش معصومانه قربانی یک دسیسمیدان کشیده شد که خیانت عبدالملک را ثابت سازد. او و ه

 رفتند.

 در این روز بعد از ختم بیانات داود خان، جنرال دیگری صدا بلند کرده و چنین ُدر افشانی کرد:

واال حضرت! شما در این نافرمانی عبدالملک از رویۀ خداوندی الهام گرفته و حرکت کرده اید. خداوند نیز شیطان را که یکی » 

ی اطاعتی کرد رانده دربار خود نموده و به لعنت ابدی گرفتارش ساخت. عبدالملک هم جزای از مالئک مقرب بود، وقتیکه ب

 «.بی اطاعتی اش را خواهد دید  خودخواهی و

با زندانی شدن عبدالملک خان، دو برادرش نیز با او زندانی شدند و پسرانش از مکاتب اخراج و از ادامۀ تحصیل محروم ساخته 

 شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخص آخری ؟ 5 عبدالرحیم زی 4 نمایندۀ شرکت جاپانی 3جنرال نذیر سراج  2حسین خان غمین مسکینیار  1: از طرف راست

 

 نویسنده : کرتذ

م لواز رئیسبه سمت  تصویر فوق در دفتر جنرال نذیر خان سراج عکسبرداری شده است. در آنزمان جنرال نذیر خان سراج

 جنرال عبدالملک عبدالرحیم زی منحیث معاون ایشان ایفای وظیفه مینمودند. ستیک( وزارت حربیه ویلوژ)

 یار زنده صحبت باقی...

 پایان بخش ششم

 ادامه دارد

 

 در بخش هفتم،

 و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست محمد تا ببرک  ئسدسا

 نویسنده: دکتر ش. ن. حق شناس


