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 16/12/2019          محمد داؤد مومند

 

 نگاهی به شخصیت 

 مرحوم غالم محمد فرهاد
 

 

استاد مین،  در ردیف پوهاند فضل ربی پژواک، نیز شهرت داشت« پاپا غالم»  به نامکه  مرحوم غالم محمد فرهاد

یکی از با تقوی ترین و پاک نفس  غیره وطنداران نیک سیرت، و  سردار محمد داؤد خان ،استاد محمد نعیم عزیز

 به حساب میرود. رین و وطن دوست ترین شخصیت های تأریخ معاصر افغانستانت

 .مرحومی مانند استاد مین بیشتر یک شخصیت اخالقی بود تا یک شخصیت سیاسی

از اخذ سند عد اعزام گردید که بجرمنی منظور تعلیمات عالی به حکومت طالیی غازی امان هللا به  مرحومی در دورۀ

اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، به حیث  پادشاه دادگستر کشور یعنی وی در دورۀ دپلوم انجنیری به وطن باز گشت. 

فرهاد کوهکن مشهور ساخت  ی، مرحوم فرهاد را به اندازۀاروالښریاست  گردید و همین دورۀمنصوب اروال کابل ښ

 . او دادو حیثیت یک شخصیت افسانوی را به 

. موصوف دوش بدوش کارگرانی که در سرک دو طرفه جاده میوند، از شاهکار های دوره شاروالی اوستاحداث 

 که این روش احداث سرک مصروف کار بودند، کار میکرد، هنگام چاشت خوراک او نان خشک و گندنه یا گندنا بود،

 داشت.در افغانستان سابقه ن نیز بود که در عین حال یک کارگر واقعی به حیث یک شاروال و فقیر مشربی اوفقیرانه 

گردید به هم  به نام جمال مینه مسماشاروالی خود یکی از بهترین مناطق شهر کابل را که  مرحوم فرهاد در دورۀ

وطنان قوم هزاره تخصیص نمود که میله نورزی و مسابقه های کاغذ پرانی برای هفته ها در دامنه کوه سخی برپا 

 نمودم. هم سن و سال خود درین میله ها اشتراک می د و رفقایا برادر خوب میگردید که من شخصا  

ه ب و در آن دوره نیز ء وظیفه نمودایفاکابل یس شرکت برق مرحوم فرهاد بعد از دورۀ درخشان شاروالی، به حیث رئ

انجام داد که به محبوبیت و وجاهت او در قلوب هم شهریان شهر  یپرور کار های حیث یک انسان خیر خواه و غریب

 کابل افزود.
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 به لحاظ آسمان» کسانی که توان پرداخت پول برق و یا آب نل را نداشتند، در زیر عریضه شان مینوشت که مثال  

 «بخشیده شود

حیث محبوب ترین حمد فرهاد را به ریخ کشور سابقه داشت غالم می که نه قبل و نه بعد از او در تأهمچو کارنامه های

شخصیت، در قلوب هم شهریان شهر کابل ارتقا داد. مرحوم فرهاد در همین دوره به تقاعد سوق داده شد و به عوض 

 .یس شرکت برق منصوب ساختندبه حیث رئ خوبی نداشت، که سابقه اخالقی حمیدهللا به ناماو شخصی را 

ا رکه من چوکی  ریاست شاروالی از اینکه، ود ناراضی نیستم ولی متأسفم مرحوم فرهاد میگفت: که من از تقاعد خ

 شخص ملوثی را به آن چوکی نشاندند.یک با پاک دامنی نگه داشتم ولی به عوض من 

 حیات از نظر روشنفکری، طالیی ترین دورۀحکومت غازی امان هللا  ، که بعد از دورۀکراسیودیم با طلوع دورۀ دهۀ

به حکم وجدان، شرافتمندانه در  استاد سیستانیشاغلی چنانکه دوست معنوی سابقه ام  مردم کشور به حساب میرود

در عهد  1964بار دوم با انفاذ قانون اساسی » نویسد: در زمینه می «پنجاه مقاله سیستانی»کتاب خود تحت عنوان 

 لوع کرد.کراسی دوباره طوسلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، دیم

یی ااز طریق مظاهرات و راه پیم سخن رانی های آتشین بر ضد دولت، رونق نشرات، آزادی مخالف و موافق دولت،

ها و لیسه های مرکز و والیات کشور در بیشتر اوقات درسی، مضمون اصلی این دهه  نمحصالن و شاگردان پوهنتو

 کراسی بود.ودیم

وغیره  و... ودست آوردن آثار مترقی چون کارل مارکس، انگلز، ماه برای بشوق و ذوق جوانان به مطالعه و تالش 

و نویسندگان اسالمی چون سید قطب، حسن البنا، مودودی و غیره به حدی رواج پیدا کرد که در هیچ وقت و زمان 

 توان گفت که: می دیگری در افغانستان تا آن حد رونق نیافته بود و

کراسی است( که با ودیم ، محصول همان دوره دهۀراخی دان افغانستان در سه دهۀو دولت مر)تمام سیاست مداران 

 «کراسی افول نمود.ودیم ستاره دهۀکودتای سردار محمد داؤو خان 

س تأسی البته به تشویق یک عده ارادتمندان به یی حیات ما،نیز با استفاده از ان دوره طال مرحوم غالم محمد فرهاد 

فغان ا به نام ،ارگان نشراتی آن یعنی جریده افغان ملت به نامکرات پرداخت که وجمعیت یا گوند افغان سوسیال دیم

 اشتهار یافت. ملت 

ن را به آاز منطقه شهر کهنه کابل که ناحیه و حوزه خود را برای وکالت ولسی جرگه در همین دوره بود که فرهاد 

د یبچه احمد شاه گادیوان خود را کاند به نامر برابر شاغلی فرهاد شخص بسیار متمولی ، دکاندید نمودخاطر ندارم 

ن زمان آدر حدود شانزده لک افغانی که در نمود و قرار مسموع رقیب شاغلی فرهاد یعنی بچه احمد شاه گادیوان 

ری وزیر اکبر خان مینه خریدا پولی بسیار هنگفتی بود و میتوان با همچو پول، در آن زمان منزل بسیار لوکسی را در

این وضع موجبات تشویش هم شهریان شریف کابل را که گرویده شخصیت  در جریان انتخابات مصرف نمود، نمود، 

و اخالق عالی، شاغلی فرهاد بودند فراهم ساخت، چنانکه یکی از حامیان شاغلی فرهاد در یک جمعیت بزرگ هم 

گردد ما هفتاد هزار نفر را در برابر  احمد شاه گادیوان برنده انتخابات اعالمشهریان کابل بانگ برآورد که اگر بچه 

 ارگ استاد خواهیم نمود.

 م گردید.ولی در نتیجه انتخابات مرحوم فرهاد برنده انتخابات اعال
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گ با سیاست ها و نیرن از یکطرف یک شخصیت بزرگ اخالقی بود نه سیاسی و که شاغلی فرهادباید اذعان نمود که 

از پول بیت المال معاش  که اجازه نمیداد اش به او و از جانبی هم وجدان پاک و ملیمانی آشنایی نداشت لهای پار

نانکه چ یفه وکالت در ولسی جرگه مستعفی گردید.ظاز و ،نآاز  یا بیشبعد از یک مدت یکسال  بأغال مفت بگیرد،

 ظاهرأ بی عالقگی» نویسد: در زمینه می« قانون اساسی دهۀ» خود تحت عنوانشاغلی صباح الدین کشکی در کتاب 

هبر غالم محمد فرهاد ر کند. یک عضو آن از عضویت مجلس استعفی 1970وکالی ولسی جرگه سبب شد تا در سال 

 قول او ولسی جرگه در کار خود بطی بود.ه کرد که ب حزب افغان ملت از سببی استعفی

خواست از حاضر شدن در ولسی جرگه خود داری کند اعضای ولسی جرگه را  حکومت می هرگاه ،بعضی اوقات

 کرد تا به جلسات عمومی آن حاضر نشوند. تشویق می

 «رسید. مشاهده میه این طرزالعمل مخصوصأ در هنگام حکومات اعتمادی و داکتر عبدالظاهر بسیار ب

آنهم به تشویق یک عده ارادتمندان  مقام ریاست ولسی جرگه بودیکی از اشتباهات دیگر مرحوم فرهاد کاندیدای او به 

 بی خبر از سیاست.

اروان نامه نگار ک یس ولسی جرگه شوم قیمت نان را پنجاه فیصد تخفیف خواهم داد،باری موصوف گفت که اگر من رئ

یده نشد که ادعای شما کار شاروالی است نه ریاست شوری، لذا فهم ،قیمت نان و اجناسکنترول ال کرد که از او سؤ

 روی کدام منطق استوار است؟

 برادر ما یک گپ زدیم حاال تو چرا پشت ما را گرفتی؟  :مرحوم فرهاد در جواب گفت

  :ذیل کاندید بود ذواتمقام ریاست ولسی جرگه  احراز برایباید خاطر نشان نمود که 

  وکالت از منطقه وردک در اخذ محمد عمر خان وردک که از چوکی وزارت داخله مستعفی گردیده و بعد از

 ولسی جرگه، کاندیدای ریاست شوری بود، 

 ر غالم فاروق خان عثمان، سشاغلی اسحاق عثمان پ 

  فرهاد و شاغلی عزیزهللا واصفی.غالم محمد شاغلی 

ت که یک شخصی به نفع غالم محمد خان فرهاد گفت: که من لسی جرگهوریاست  شاغلی واصفی در جریان انتخابات

 .شد یمستعف از کاندیدای خود میدهم و ملی است استعفی

ولسی جرگه انتخاب گردید، شخص دومی که بیشترین به مقام ریاست شد محمد عمر خان وردک  طوریکه پیشبینی می

ی را بدست أر 37سوم همانا شاغلی فرهاد بود که در حدود ورد شاغلی اسحاق عثمان بود و شخص آدست ه را ب ءآرا

 اورد.

خود را به ریاست یکی از کمیته ها نیز کاندید نمود ولی  ،یک کمیته نظر به پیشنهاد یک عده اعضایشاغلی فرهاد 

 ابالغ شکست خورد. در مقابل موالنا

حکومت گردیده بود، روزی در منزل احمد اعتمادی از طرف شاه مؤظف تشکیل  شاغلی سردار نورکه  فرصتیدر 

شاغلی فرهاد نشسته بودیم که استاد برشنا و یک شخص دیگر چند دقیقه به زبان المانی با مرحوم فرهاد صحبت 

 ی ندهد.أادی رمحکومت اعت تا به ه بود،به فرهاد سفارش نمودکه شاغلی استاد برشنا یدیم دحضر گرتمس نمودند و بعدا  

ا بود، م یانجنیر غالم صفدر خان اعتمادی که در لیسه حبیبیه استاد مضمون فزیک یا ریاض هم زمان مطلع شدیم که

و قرار مسموع نور احمد اعتمادی شاغلی  ،شاغلی فرهاد را با خود به قرغه به خانه سردار نور احمد اعتمادی برده
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حزبی را که از طرف ای اد نوشته ی اعتماد، شاغلی فرهو همان بود که در جریان رأ فرهاد را تخویف نموده بود، 

که به سویه یک متعلم صنف ششم تهیه شده بود قرأت نمود ای فدا محمد فدایی تهیه شده بود قرأت ننموده و یک نوشته 

 .تلقی گردیدارتجاعی  ن دوره یک نوشته کامال  آکه مطابق به روحیه مترقی 

ولسی جرگه بود از شاغلی فرهاد بدست آورده و آن را  کرات درواین نوشته را استاد بینوا که عضو حزب مترقی دیم

در جریده وزین مساوات بدست نشر سپرد که این جانب تا امروز دلیل نشر نوشته مذکور را در جریده وزین و عالی 

 ندانستم.  مرتبت و بی رقیب مساوات،

جناح چپ افغان ملت  ه نامب ،، جناح منشعبانشعاب در حزب افغان ملت گردیدهمین نوشته موجب  ،به هر صورت

به سویه که ن فدا محمد فدایی، یکی از همکاران مرحوم فرهاد در ریاست شرکت برق آکه در رأس  یافتاشتهار 

 قرار داشت. ،نمود وظیفه می ایفای مدیریت عمومی

 مضامین فدا محمد فدایی در مسایل اقتصادی، بطور مسلسل در جریده افغان ملت نشر میشد.

در فن مناظره و خطابه بسیار  بود، ولی موصوفو سلیس فدایی نویسنده بسیار خوب و دارای سبک بسیار روان 

خطابه موصوف تخصیص  افغان ملت که تنها به منظور مجلس اعضای، باری در یک شمرده میشدضعیف و ناتوان 

 .و خطابه خود دوام بدهد صحبتبه نتوانست بیش از دو دقیقه  داده شده بود،

این  بودم،« قاسم واهب» به نامهم چنان من شاهد یک مناظره شاغلی فدایی با یک هم وطن چنداولی شعله جاویدی 

تشش در محیط استشمام ولی دود شعله های آ در فرصتی بود که جریده شعله جاوید به نشرات خود آغاز نکرده بود،

صورت  به هر شعله را با خود به ارمغان آورده بود،که نوید آمدن  کسانی بود، گردید و قاسم واهب از زمرۀ می

، ولی قاسم واهب آن را در زمره مرتد ترین احزاب نمود مان دفاع میلکرات آوشاغلی فدایی از حزب سوسیال دیم

   کرد و سر انجام شاغلی فدایی مغلوب و ال جواب ماند. در جهان حساب می

را از منطقه چهاردهی به ولسی جرگه کاندید نمود ولی شکست خود  انتخابات ولسی جرگه شاغلی فدایی در دورۀ

 خورد.

پادشاه افغانستان استعمال نمود که سناتور استاد خادم در همان مجلس او را مورد  دررا باری وی الفاظ نامناسبی 

 خطاب کرد. «خر»

ی سردار صاحب داؤد خان، طوریکه خودش بمن گفت آرزومند چوکی وزارت پالن بود، در دورۀ کودتافدایی 

که البته این حرف  خواسته شود،دی از فدایی مشورت ادر مسایل اقتصتا موصوف ادامه داد که سردار هدایت داده 

 بیشتر از الف چیزی دیگری نبود. ،او

به ارتباط السنه وطنی از پرنسیپ اکثریت و اقلیت تذکر  مرحوم غالم محمد خان فرهاد در لویه جرگه قانون اساسی

 هم وطن هزاره در گفتار نا هنجار خود گفت: نه یک وکیل هم وطن هزاره مواجه گردید،اکه با برخورد بی ادب ،داد

ن و از رفت هیددآزرده گر وکیل مذکور،مرحوم فرهاد از این برخورد گستاخانه « مزخرفاته اقلیت و اکثریت چیه؟ »

مجالس لویه جرگه اشتراک  در لویه جرگه مجددا   ید تا اینکه به وساطت یک عده اعضایورز در مجالس لویه جرگه ابا

 ورزید.

در مورد پرنسیپ اکثریت و  او برادر ها شما چرا از گفتار من» :ابر وکالی هزاره چنین گفترمرحوم فرهاد در ب

 ؟اقلیت بر آشفته شدید
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ه دآفری رتعداد پشتون تباران کشور را بیشت ،کنید که چرا ذات شان ربار پروردگار عالمدبروید و شکایت خود را به 

 «و ایشان را از نظر نفوس در مقام اکثریت قرار داده اند؟

 حاضرین به خنده افتادند و وکیل هزاره از شاغلی فرهاد معذرت خواست. ،فرهاد صحبت شاغلیاز این 

ملت از دسپلین حزبی کامأل بی بهره بود، اخبار افغان ملت نیز بعضأ مطالبی  گوند افغانباید خاطر نشان ساخت که 

مان هللا ایک صاحب منصب پلیس به نام فوتو و سوانح  نشر سپرد که نباید نشر میشد از جمله دست نشر میه را ب

ان هللا خان حیدری ترافیکی با پسر بسیار جوان و نامرادش رحلت نمود، مرحوم ام بود، که در یک حادثه خان حیدری

 روشندل وردک، عبدالعلی وردک، تاج محمد وردک، عبدهللا خان وردک، منجمله مانند بسا هم وطنان منطقه وردک،

داکتر عبدلقیوم وردک وزیر معارف  .مقام ارجمندی نزد سردار صاحب داؤد خان داشتداکتر عبدلقیوم وردک و غیره 

د باش کورد از اگر عارض» :یکی از هم وطنان وردکی نوشته بود کهدوره کودتایی سردار صاحب در زیر عریضه 

 «مقرر شود.

 تبصره ها و پروپاگند های زیادی مواجه گشت.  که این امر او در محیط با انعکاسات،

ذوات  دو شاغلی داکتر عبدلقیوم وردک مانند غالم صدیق محبی در رشته های ساینسی خود استاد الیقی بود، ولی هر

 ر مسایل اداری و وزارت کامأل بیسواد بودند. مذکور د

ولی موصوف هیچگونه روابط و عالیق حزبی  ری است که مرحوم امان هللا خان حیدری انسان شریفی بودوقابل یاد آ 

 با گوند افغان ملت نداشت.

حادثه  فامیل مرحومی نظر به دلیل قرابت موصوف نزد سردار صاحب داؤد خان، اعضایشایع است که یک عده، 

را امان ، زین دخیل میدانندآنپنداشته و دست یک سردار دیگر را در الذکر را عاری از شایبه سیاسی  ترافیکی فوق

 .الغیب و عندهللا بود. نموده کاندید وکالت در ولسی جرگه خود را ،وردکخویش یعنی از منطقه آبایی  یهللا خان حیدر

دیت حزب افغان ملت وامین میر غضب مجبور ساختند که از موج یظ هللاحف م غالم محمد خان فرهاد را در دورۀمرحو

در جهاد و یا  ،به اصطالح جهادی ای حزب افغان ملت در دورۀولی حقیقت این است که یک عده اعض انکار کند،

 .یا .اس .یآ ،غیره به اشاره شان مانند داکتر لودین و یک عدۀ و مبارزه میهنی علیه تهاجم شوروی اشتراک داشتند 

 پاکستان غالبأ از طرف حزب گلب الدین ترور شدند.

حسن که مجری اصلی آن بی خدایان کرملنی که در نتیجه کودتای سرطانی  ورۀمرحوم غالم محمد خان فرهاد در د

 مدتی به زندان نیز رفت.  ، رشد یافتند،بود چپ معروف به شرق

دولت اضالع متحده و انتصاب ببرک ثانی یعنی  ،و در رأسقوای ناتو  حزب افغان ملت بعد از اشغال کشور توسط

پاکستان بود به مقام ریاست دولت افغانستان، به حیث یک حزب مسامحه  .آی .اس .حامد کرزی که معاش خور آی

ب این حزو منافق ورده ساختن مطامع استعماری قرار گرفت و همان عناصر انقالبی بی پرنسیپ آکار در خدمت بر 

 به حیث گفتند داده مرتجع می فرهاد را به دلیل دادن رأی اعتماد به حکومت اعتمادی مورد سرزنش قرارکه شاغلی 

 گرفتند و و مقام و موقف ، مانند موریانه جایمزدوران اجنبی در حلقه حکومت فاسد ببرک ثانی یعنی حامد کرزی

 سیم اندوختند. زر و

در  گفتند و و و تلویزیون، اشغال اضالع متحده را خوش آمدید میبه سویه رادیو منافق این انقالبی های موش صفت 

 حمایت اشغال قرار داشتند. 
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هارت ، با میس حزب افغان ملت در دوره ریاست بانک ملیپیر گیالنی یعنی انورالحق احدی رئیگانه خدمتی که داماد 

 بود. خمس االسدی احمد شاه مسعود ، یعنیگیری از نشر فوتو های روباه پنجشیرخاص انجام داد جلو

یس این حزب بود در انتخابات گذشته در نتیجه امین واکمن که یک دوره رئ به نامحزب  یکی از لیدران بی مسلک این

 کابل رفته و با خفت تمام به نفع دبله اضالع متحده ب رقابت و حسادت با داماد پیر گیالنی یعنی انورالحق احدی از

 میکرد.عبدهللا کامپین 

 فرماید: در ذهنم تداعی کرد که میداکتر اقبال به این ارتباط بیتی از عالمه و مفکر بزرگ 

 کندای بـسا آدم کـه ابـلـیـسی 

 ای بسا شیطان که ادریسی کند

ط محتمل امالیی و انشایی و نارسایی نوشته خود را در همین جا خاتمه بخشیده از اغال ،از ترس طوالت مزید کالم

 نمایم. معنوی طلب آمرزش می مادی وهای 

 .مال بد به ریش خاوند

  با عرض حرمت

 

 ******** **** 
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