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باری جمال

خاطره ای از اولین سفر
اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان
به کشور پاکستان
بنا بر دعوت رسمی دولت پاکستان ،پادشاه افغانستان برای یک سفر پنج روزه ،در ماه فبروری سال  1۹۵۸میالدی
عازم آن کشور گردید.
اعلیحضرت با چند نفر از ذوات معیتی شان ذریعۀ طیارۀ عسکری به ساعت دو بعد از ظهر جانب قندهار پرواز
نموده و بعد از یک و نیم ساعت پرواز به قندهار مواصلت نمودند .اعلیحضرت با ذوات معیتی شان به تعمیر باستانی
ارگ قندهار اقامت گزیدند .صبح روز بعد اعلیحضرت از منزل باغ و بند ارغنداب دیدن نمودند و فردای آن روز
ذریعۀ طیاره دی سی  ۴آریانا افغان هوایی شرکت از قندهار به صوب کراچی پرواز نمودند.
زمانی که طیارۀ حامل اعلیحضرت داخل خاک پاکستان شد ،هفت
طیارۀ جیت های نظامی پاکستان که یکی در پیش رو و سه تا به
جناح راست و سه تا به جناح چپ طیاره اعلیحضرت ،بعد از ادای
احترام ،طیاره را تا میدان هوائی کراچی مشایعت نمودند.
در میدان هوائی کراچی ده هزار طلبۀ معارف از دختر و پسر به
صف های منظم ایستاده بودند و قطعۀ گارد جمهوری پاکستان
برای ادای احترام آماده بود.
اعلیحضرت ملبس با لباس عسکری از طیاره پائین شدند و در پلۀ
آخر زینه اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان ،با اعضای معیتی
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وی به حضور شاه رسیده و تشریف آوری اعلیحضرت شان را خیر مقدم گفتند و بیست یک فیر توپ به قسم
احترام شلیک شد.
سرود ملی افغانستان و پاکستان نواخته شد .بعدا ً خطابۀ خیرمقدم از طرف سکندر میرزا به حضور اعلیحضرت ادا و
جوابیۀ وی از جانب اعلیحضرت داده شد .بعد از معاینۀ گارد جمهوری و معرفی اعضای کابینۀ پاکستان و سفرای
دول متحابه درپاکستان ،اعلیضرت به همراهی رئیس جمهور پاکستان به سواری موتر ها جانب قصر ریاست جمهوری
حرکت فرمودند و در عرض راه که در هر صد متر ،طاق های ظفر تشریفاتی با شکوه نصب شده بودند و بر روی
آنها با السنۀ پشتو ،دری ،اردو ،و انگلیسی خوش آمدید نوشته بودند ،به نظر می خورد و روز تشریف آوری
اعلیحضرت در سراسر پاکستان رخصتی عمومی اعالن گردیده بود.
در داخل محوطۀ قصر ریاست جمهوری پاکستان ،گارد تشریفاتی که ملبس با البسۀ زمان مغل بودند ،رسم تعظیم و
ادای احترام اجراء شد و در مدخل قصر ،بیگم سکندر میرزا که اصالً ایرانی االصل بوده و رؤسای دفتر جمهوری،
از اعلیحضرت استقبال نمودند.
اعلیحضرت طعام ظهر را طور خصوصی با رئیس جمهور پاکستان و خانم شان صرف نمودند.
همان شب از طرف رئیس جمهور دعوت مجلل در باغ قصر ترتیب یافته بود که اعضای معیتی سفر اعلیحضرت
همه با لباس فراک و نشان ،اشتراک نمودند .ساعت هشت شام گارد تشریفات با نواختن شیپور تشریف آوری
اعلیحضرت و رئیس جمهور پاکستان را اعالن کرد و اعلیحضرت پادشاه افغانستان همراه با رئیس جمهور تشریف
آورده و روی تراس مجللی قرار گرفتند و سرود ملی افغانستان و پاکستان نواخته شد .بعداً مهمانان به حضور
اعلیحضرت پادشاه افغانستان معرفی گردیدند و مارشال ایوب خان ،رئیس ارکان حرب اردوی پاکستان نیز به حضور
اعلیحضرت معرفی و شرفیاب گردید.
میز خاص اعیحضرت با بیرق های افغانستان در وسط برای  2۴نفر آماده شده بود و متباقی میزها برای  3۶نفر در
اطراف میز شاهی ترتیب گردیده بودند که دعوت شب نشینی در فضای صمیمت و دوستی به پایان رسید.
فردای آن شب ،به باغی ،از طرف ښاروال کراچی دعوت با شکوهی ترتیب یافته بود که در این مهمانی و دعوت
عالوه بر مامورین ارشد ملکی و عسکری پاکستان ،تعدادی از تجار بزرگ و شخصیت های متنفذ و سرشناس کراچی
نیز حضور داشتند .موکب شاهانه و رئیس جمهور پاکستان در گادی های (فتن) ،با سقف باز که توسط شش اسپ
کشیده می شد و  2۶سپاهی سوار در پیشرو و  2۶سپاهی سوار در عقب موکب شاهانه ،با طنطنه و دبدبۀ خاص در
وقت معینه به باغ تشریف آوردند .در مسیر موکب به دو طرف جاده مردم ایستاده و از پادشاه افغانستان با کف زدن
ها استقبال می نمودند که واقعا ً از اعلیحضرت پادشاه افغانستان درین سفر به صورت بی نظیری استقبال گردید و
قدردانی حکومت و مردم پاکستان به حضور شاه افغان در کشور شان محسوس بود.
در مدخل باغ ،اعلیحضرت پادشاه افغانستان و جاللتمآب رئیس جمهور پاکستان از طرف ښاروال کراچی و مامورین
عالی رتبه ښاروالی استقبال گردید ،بعد از معرفی مدعوین مجلس به حضور شاهانه ،مهمانان در جاهای معینه قرار
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گرفتند ،و از طرف ښاروال کراچی بیانیۀ خیر مقدم ایراد و از طرف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان
جواب داده شد ،متن هر دو بیانه ،به دری ،انگلیسی ،و اردو ترجمه می گردید.
فردا روز سوم بعد از مجلس اعالمیۀ مشترک ،رسما ً نشر شد ،در ساعات بعد از ظهر از یک عملیات قوای هوای
دیدن به عمل آمد.
شب از طرف اعلیحضرت شاه افغانستان به افتخار رئیس جمهور پاکستان و خانم محترمۀ شان دعوت با شکوهی
داده شد.
رئیس جمهور پاکستان در جمع اعضای معیتی پادشاه در حین گرفتن عکس یاد گاری رو به طرف اعضای هیأت
نموده اظهار داشت " :برادران محترم! ما با هم برادریم ،شما جوانان فکر نکنید که پاکستان دشمن شما است .به خدا
سوگند می خورم که آرزو دارم که اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نه تنها پادشاه افغانستان ،بلکه پادشاه پاکستان هم باشند
و افتخار خواهم داشت که زیر اثر ایشان و تحت رهبری این شخص بزرگ منش کار کنم".
وقتی این بیان رئیس جمهور پاکستان به سمع اعلیحضرت رسید ایشان مختصراً اظهار داشتند" :رئیس جمهور پاکستان
شخص نیکی هستند" و بیشتر از این چیزی اضافه نفرمودند.
فردا ظهر از طرف ادمیرال قوای بحری پاکستان در یکی از کشتی های جنگی دعوتی ترتیب شده بود که عالوه بر
همرکابان اعلیحضرت ،رئیس جمهور پاکستان و عدۀ محدودی از شخصیت های سرشناس پاکستان نیز دعوت شده
بودند .هنگام تشریف آوری اعلیحضرت به بندر معینه از طرف قطعۀ سربازان بحری رسم احترام به عمل آمد .نان
ظهر با کیفیت عالی در داخل کشتی تهیه دیده شده بود ،اعلیحضرت از هر حصه کشتی دیدن به عمل آوردند .عصر
به معیت رئیس جمهور و یک عدۀ محدود اشخاص ،به شکارگاه تشریف بردند و شکار (مرغابی) خوبی کردند.
صبح ساعت هشت و نیم که روز آخر سفر ایشان بود ،اعلیحضرت توسط طیاره آریانا به معیت رئیس جمهور ،جانب
راولپندی پرواز نمودند و قبل از ظهر به راولپندی
مواصلت و از طرف گورنر پنجاب ،مارشال ایوب خان
و عده ای از مامورین عالی رتبۀ ملکی و نظامی در میدان
هوائی استقبال گردیدند .سپس ذریعه موترها به میدانی که
رسم گذشت صورت می گرفت حرکت کردند و بعد از
ختم نمایش رسم گذشت عسکری به کلوپ عسکری برای
صرف نان چاشت تشریف بردند و حدود ساعت دو
نیم طیارۀ شان جانب قندهار پرواز نمود.

اعلیحضرت و همراهان شان بین عصر و شام به قندهار رسیدند ،و فردای آن تشریف فرمای کابل
شدند.
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