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 شخص با اعتبار دیبه چشمد ایافسانه ها باور کرد  به
 مجروح نیشمس الد دیمرحوم س خاطرات

 ششم قسمت

 :میقسمت پنجم خواند ریاخ در

پرداخت و ما  یمردم م دیواد دیگلخانه به د نیهاشم خان در ا محمد

و چون سابقه  معرفت موجود بود  میدیدر آنجا به مالقات او رس

او  زیاز ما کرد. بر سر م یمقدم پر حرارت ریلطف کرد و خ اریبس

اخبار افغانستان که در الهور از  گرید  دیها و جرا هیعالوه بر دوس

شد هم گذاشته شده بود.  یطبع م یسدوزئ اناحمد خ یطرف مرتض

 تیسابقه و حما میرژ از تیافغانستان به حما انقالبدر  دهیجر نیا

 از 

 م 1984پشاور   -ا. مایار -س. ش.  مجروح 

افغانستان را با آب و  یداخل ینگاشت و احوال مقاومت ها یم ینیسپه ساالر محمد نادر خان مضام یها تیفعال

اخبار مخالف تظاهر کرد واز نظام  ثیافغانستان بح یکرد. اما بعد از انتخاب محمد نادر به پادشاه یتاب نشر م

  به 

وزارت خارجه افغانستان اخبار مذکور  کیپلوماتید یشروع نمود تا باآلخره به اثر کوشش ها یو بدگوئانتقاد 

 .منع گشت و ادارهء آن بسته شد

  :به ادامهء گذشته نکیا

هم و با او  حضرتیو او گفت به حضور اعل میاز مالقات مختصر ما از محمد هاشم خان اجازه رفتن خواست بعد

 هیمن در آن ناح یبود و باش طوالن م،یدار ی)ننگرهار( عالقهء قلب یو بعد گفت: ما با مردم مشرق دیمالقات کن

در  کهیشده است. کسان تیمن به آن وال یو دل بستگ یمل عاطفاز انقالب و چه هنگام انقالب عا شیچه پ

 ریآنها ز یشود و قدر دان یاند خدمت آنها فراموش نم دهیانقالب با من کمک کرده و در راه نجات مملکت کوش

و با آنها  رندیگ یبر ضد من و حرکت نجات قد افراشته بودند مورد عفو و اغماض قرار م کهینظر است و کسان

انتقام جوئی نداریم. اگر حاال هم در راه تعمیر مجدد مملکت بکوشند حکومت ارگ روان بودیم و  و نهیسر ک

پیاده راه می رفتیم که گادی سیاه چهار عراده ای بزرگ که آن فرود آمد و با ما مصافحه و احوال پرسی کرد و 

هستیم تا موضوع مالقات خودرا با  فتیم روندهء وزارت دربارکنیم و کجا می رویم؟ ما به او گ پرسید چی می
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اعلیحضرت با آنها ابالغ کنیم تا برای ما وقت مالقات تعیین کنند. وی گفت ضرورت به این تشریفات نیست من 

االن به حضور او می روم  بفرمائید با من بیآئید تا شما را به مالقات با او کمک کنم. در گادی سوار شدیم و به 

 جا در قصر گلخانه بحضور نادرشاه رسیدیم.داخل ارگ رفتیم و در آن

در گلخانه منقل بزرگ آتش در هر گوشه گذاشته شده و بخاری دیواری با آتش روشن بود، مردم زیادی در آنجا 

دیده می شدند که رفت و آمد می کنند و اکثراً هم مسلح بودند. وضع به حالت عادی و معمول دربار ها شباهت 

تحریر بزرگی قرار داشت. ما معرفی شدیم و طرف توجه و احوال پرسی قرار  نداشت. نادرشاه پشت میز

گرفتیم. او پرسید صدراعظم را دیده اید یا نی؟ گفتیم االن از خدمت به حضور شما می آئیم. گفت کوشش در 

. استقرار و اعمار مجدد مملکت وظیفهء همه ما و شماست. با حکومت خود دراین راه معاونت و همکاری کنید

مملکت بسیار آسیب دیده و ضرر کشیده است و مردم بسیار نا ارام و مضطزب هستند و باید بزودی این 

 خسارات را تالفی کنیم و صلح و سلم را در وطن قایم کنیم. ما وعدهء همکاری داده رخصت گرفتیم.

 تز شش و یا هفت ساعنادر شاه بنظر ضعیف و علیل می آمد و خستگی از وجنات او پیدا بود. قرار معلوم بج

استراحت شبانه دیگر تمام وقت مشغول کار و مالقات با مردم بود و به امر و نهی در امور مربوط با تمام 

حوصله و بردباری می پرداخت. نادر شاه آرام و متین صحبت می کرد، کالم او سخنان آدم مشفق و با تربیتی 

ای سفید که چوکات سفید نقره ئی داشت مستقیم به مخاطب بود که شنونده را متأثر می ساخت. از پشت عینک ه

خود می نگریست و نگاه متنفذ خودرا به طرف او می دوخت. ما از او مرخص شدیم و بعد از گذشتاندن دو سه 

که در جالل اباد گذاشته بودیم سوار شده کنر شب و دیدن بعضی دوستان رهسپار جالل آباد شدیم. اسپان خودرا 

 رفتیم. 

حاکم کالن به چغه سرای که بعد ها به نام مولد )سید جمال الدین افغانی( اسعد آباد نامیده می شد، رسیده بود. 

 غالم خان طوریکه پیشبینی می کردیم، اسمار را ترک کرده و فرار بر قرار ترجیح داده بود.

بود. مکتب ها سر از نو در سال های اول توجه حکومت به ترمیم سرک ها و آبادی عمارات دولت منعطف 

دایر می شد و برای اخذ عسکر و ترتیب مجدد اردو اقدامات به عمل می آمد. برای جمع آوری سالح دولت که 

 می گرفت. ء مامول خلع سالح مردم هم انجام تارج شده و به دست مردم بود، کوشش می شد که به این وسیله

وبی بود. مردم زیادی از عوام و خواص مملکت با او دورهء کوتاه سلطنت نادرشاه روی همرفته دورهء خ

دلبستگی داشتند و اورا مورد احترام می شناختند و این محبوبیت خودرا پیش از دورهء سلطنت خود به دست 

 آورده بودند.

در این دوره بود که والیت کنر با کابل توسط جادهء موتر رو اتصال یافت و اولین موتریکه به این والیت آمد 

 وتر انجنیر آلمانی سرک ساز بود که باعث تحیر وتعجب اطفال و زنان روستائی کنر شد.م

نادر شاه در ادارهء امانی به ادارهء امور ننگرهار و قطغن وبدخشان پرداخته بود و با مردم پکتیا در جنگ 

ناخت و این تجارب استقالل و بعد از آن تماس نزدیک داشت. اکثر بزرگان و سرکردگان اقوام وقبایل را می ش

و آشنائی های او و احاطهء نظر او در سیاست بین المللی و امور اداری سبب شد افغانستان راه سالم پیشرفت و 

 او به زودی از بین رفت و در سال چهارم سلطنت خود به قتل رسید.  اترقی و تحول را در پیش گیرد ام

 )خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود(.
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 اه دورهء ظاهر ش

ظاهر شاه که بعد از فوت پدر به سلطنت رسیده بود پادشاه برای نام بود. قدرت دولت به دست عم او محمد 

هنین سردار محمد هاشم آوری بوجود آمد که اداره و پنجهء هاشم خان قرار گرفت. بعد از فوت پدر او فضا ط

در مقابل جوانان و آزدیخواهان خشونت خان را به میان آورد. هنگامهء حبس و زجر، کشتن و بستن گرم شد. 

با خان داد بر فکر و روح مردم مستولی شد. محمد هاشم ببیشتری صورت می گرفت و باز کابوس اختناق و است

این همه سختگیری ها و قساوت اداره چی بسا ماهری بود، مملکت در ساحهء اقتصاد و اداره پیش می رفت و 

می شد. تجارت رونق خوبی  یهنعتی تهصدوات جنگی و ماشین آالت آالت و اضروریات مملکت چه ازقبیل 

گرفت و با تأسیس بانک ها و شرکت ها با شیوه های نو کسب منفعت مردم آشنائی پیدا کردند. دراین راه 

دی صدراعظم بود هم بسیار زیاد است که در موقع آن به ذکر ابلی که رئیس بانک و مشاور اقتصاعبدالمجید ز

 رداخت. در ساحهء معارف و کلتور هم توجه مناسب به عمل آمد.آن خواهم پ

انکشاف کرد. شفاخانه  والیات شمال هندوکش دراین دوره توسط جاده  موتر رو به کابل اتصال یافت و منابع آن

 ها و مکاتب عالی در هر گوشه و کنار مملکت کشوده شد.

 وعهء اضداد بشمار می رفت.سردار محمد هاشم خان آدم بسیار عجیبی بود که گویا مجم

های خودرا مرتب می گذارد و به تالوت قران مجید می پرداخت. اما  زاو آدم متدین و خوش عقیده بود که نما

دیدن  وقتی از نماز صبح و تالوت قرآن شریف فارغ می شد به حبس و زجر بی گناهان می پرداخت و از

تند مزاج بود و زود بر افروخته می شد و های هوئی محابس و سرکشی به آن حظ می برد. او مرد عصبی و 

 را به راه می انداخت.

را کمتر دخیل می داد. می گویند  اما در طرز اداره خود بسیار متین و سنجیده پیش می رفت و احساسات خود

اثر  او در جوانی با یک عشق ناکام مواجه شده بود که آن ناکامی عالوه بر تأثیراتیکه بر عاطفهء عشقی او

کرده و عقده گرفته بود که به صورت انزجار و تهیج اعصاب بروز می  بود آنرا یک اهانت بر خود تلقی هافگند

  کرد و تا آخر عمر ازدواج نکرد.

زمان برای پذیرفتن مظاهر مدنیت غرب  ناو در اعتقاد به مزارات و مجاذیب اعتقاد خرافی داشت اما درعی

 عامالنه می کوشید.  هیچ تعصب نداشت و به شروع آن در مملکت بصورت

ً از استقرار رژیم نادرشاهی راضی نبودم و در قطار آنانیکه چشم به راه آمان هللا خان بودند  من چون شخصا

یشتر به مخالفت تمایل پیدا کردم و قرار داشتم بعد از مرگ نادرشاه با ترتیب ادارهء محمد هاشم خان ب

روشنفکران و کسانیکه در این راه پیش آهنگان بودند با آنها تماس می گرفتم. این تماس ها اکثراً دوستانه و 

شخصی بود و ماهیت فعالیت حزبی نداشت، با سید غالم حیدر پادشاه دوستی و همفکری صمیمانه داشتیم. او 

دیکال با جرأتی بود حکومت ل زراعت دورهء امانی بود. مرد تجدد پسند رامخالف جدی رژیم بود. مدیر مستق

وشید اورا ترضیه کند سازگاری نکرد تا باآلخره در قضیهء غالم نبی خان چرخی و اتهام بهمدستی با کهر چه 

دوستان دیگر ما نیز در دورهء ظاهر شاه از جملهء عناصر  محبس فوت کرد. همچنان او محبوس شد و در

 اض حکومت بشمار می آمدند.نار

با این شیوهء که داشتم در پیش حکومت آدم نا مطلوب بحساب می رفتم. بعد از فوت نادرشاه در نخستین انتخاب 

دورهء شورای ملی خودرا کاندید ساختم اما حکومت با سوابقی که داشتم مرا در شوری مناسب نمی دید و 
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شکارا تائید کرد و حاکم کالن بصورت دوستانه به من تفهیم کرد که کاندید دیگری را که در مقابل استاده بود آ

 از وکالت منصرف شوم ور نه عواقب آن برای من ناگوار خواهد بود. 

حاکم کالن مرا نزد سردر داود که آمر ملکی ونظامی ننگرهار بود به جالل آباد فرستاد و گفت او شمارا 

سید عبدالرزاق )شال پادشاه( رفتم. من برای نخستین  دبزرگ خو خواسته است. به جالل آباد به همراهی برادر

دیک اورا دیدم. وقتی به سردار داود معرفی شدم به زبار سردار محمد دود را در جالل آباد مالقات کردم و از ن

 را می شنیدم که پادشاه صاحب چنین کرد و یا چنان می کند، تصور می کردم این پادشاه خنده گفت من نام شما

ریش بزرگی خواهد بود و اینک می بینم  ودر بر خواهد داشت و صاحب عمامه  صاحب عبا و قبای تصوف را

 که شما آنطور نیستید. 

 بجوابش گفتم سردار صاحب چنانکه می بینید که هستم.

او در آنوقت جوان خوش گل و تنومند بود که کمتر حرف می زد و استعداد آمیزش و اختالط را با هر کس 

و عصبانی مزاج بود و زود بر آشفته می شد و چین بر جبین  مثل عم خود محمد هاشم خان تند خواشت. او ند

می افگند. من بعد ها که زیاد تر با او محشور شدم و همکار گشتم به خواص و سجایای او پی بردم چنین 

تمام آن مظاهر خشونت و  فهمیدم که این عدم آمیزش او ناشی از غرور نی بلکه از محجوبیت اوست. او با

اندک رنجی خود با تمام جاه طلبی و قدرت پسندی خود به صطالح آدم پس رفته و محجوبی بود که در انظار 

تحصیل در دورهء امانی  مغرور جلوه می کرد. معلومات علمی وادبی او بسیار محدود بود. او در جوانی برای

عماری )آرشیتک( و نقشه برداری تحصیل کرده بود. بعد از به فرانسه فرستاده شده بود و در آنجا در فن م

استقرار رژیم نادرشاه تحصیالت خودرا تمام نا کرده به کابل آمد و او با چند تن دیگر از جوانان خانوادهء 

سلطنتی و غیره در یک کورس نظامی زیر تربیه گرفته شدند که آنرا در مدت دو سه سال انجام دادند. بعد از 

رس مذکور او به رتبهء جنرالی نایل شده بود و به حیث حاکم اعلی و قوماندان عسکری ننگرهار مقرر اتمام کو

شده بود. او با برادر بزرگ من آشنا شده بود و تماس های مکرری بین آنها صورت گرفته بود و با او عالقه 

 مندی و التفات نظر خاصی داشت.

وکالت مرا در میان آورد و گفت صدراعظم صاحب می خواهد سردار داود اورا مخاطب قرار داده و موضوع 

برای برادر شما کار دیگری بدهد و اورا به کابل خواسته است بهتر است ازاین کار وکالت منصرف شود و 

کابل برود و صدراعظم را مالقات کند. او بر سبیل شکایت گفت: کاکای من حرف سخن چینان را زود باور 

دم که سوء تفاهم بین شما و او واقع نشود اما از برادر شما راضی نیست کوشش کنید به میکند، من بسیار کوشی

او اطمینان و قناعت بدهید. من گفتم که من به ماموریت های دیگر دولتی میل ندارم و حاضر نیستم شغل 

 مالزمت در دولت را اختیار کنم بهتر است به کار و بار شخصی خود مشغول باشم.

را  حیه خاطر جمع باشید او شما را به ماموریتی می گمارد که مالزمت حکومت نیست. اورا شماگفت ازاین نا

 به عضویت اعیان )سنا( در نظر گرفته است و آن محل جزء دوم شوری و پارلمان محسوب می شود.

و زیر نظر  مجلس اعیان در آنوقت جائی بود که وزراء و سیاسیون سابقه را در آنجا از راه انتصاب گرد آورده

 گرفته بودند، این مجلس عمالً کار و صالحیتی نداشت.

من به عضویت این مجلس داخل شدم و در اولین مالقاتی که بعد از تقرر با صدارعظم رخ داد او از موضوع 

و رفتار من شکایت گونه یاد آوری کرده گفت: اطالعت را پیهم می گرفتم اما به احترم پدر شما مزاحم خودت 
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من به پدر شما اعتقاد راسخ داشتم حتی خانوادهء ما و مادر ما هم به پدر شما و مرحوم مال نجم الدین هده  نشدم،

اعتقاد داشتند. من گفتم اطالعات سخن چینان اکثراً به افواه اتکاء دارد و یا جعل و افتراء است. او گفت بهتر 

ا و شما بوجود نیارد. او گفت خوش می شوم گاه گاه است به کابل باشید تا سعایت و افتراء ها سوء تفاهم بین م

 نزد من بیآئید و تشکر کرده مرخص شدم.

من در این مدتی که در کابل بودم به مطالعهء علوم اجتماعی مشغول شدم و در فرا گرفتن زبان انگلیسی و 

انقالب سقوی خورده تکمیل زبان عربی خود اقدام کردم. چون ذوق شعری داشتم و این قریحه با تکانی که از 

فتن شعر و طبع و نشر بعضی از آن در سکونت در کابل به گبودم انکشاف بیشتری کرده بود. در این هنگام 

جراید می پرداختم و فعالیت های سیاسی هم با احتیاط و سنجیدگی دوام داشت. با دوستانیکه از وضع حکومت 

می گرفت اما در این تماس ها کدام طرح و نقشه راضی نبودند و انتقاد می کردند، صحبت و تماس صورت 

عملی موجود نبود و شکل صحبت و تفاهم بین دوستان را داشت. در این مجالس مباحثات علمی و ادبی صورت 

 می گرفت و زیاده تر شکل اجتماعات ادبی و ثقافتی داشت.

ی دیگر حکومت هم روزی مرا صدر اعظم به حضور خود خواست و گفت در بانک ملی و بعضی شرکت ها

رک دولتی بوجود تسرمایه گذاری کرده و در آن شریک است و هم می خواهم در آینده نیز اینگونه تأسیسات مش

آورده شود. من میخواهم شما به حیث معتمد دولت در ادارهء تفتیش بانکملی اجرای وظیفه کنید. من موافقه 

 در مورد کار خود ترتیب بگیرید.  کردم  و وی گفت : نزد عبدالمجید خان زابلی بروید و

تبهء نخست اورا از نزدیک میدیدم. وی از موضوع تقرر رآقای زابلی را در بانکملی مالقات کردم و برای م

 من اطالع داشت و راجع به محل اداره و همکاران اداری من و پروگرام کار را بمن معلومات داد. ... 

پول می پرداخت و هم بانک کریدیت بحساب می رفت. در شرکت  بانک ملی یگانه بانکی بود که هم به نشر

های بزرگ مثل نساجی و شرکت پخته و امثال آن سرمایه گذاری کرده و حتی موجد ومؤسس آنها شناخته می 

 شد.

ست داشت. آدم فعال و به اصطالح دینامیکی بود. مملکت سر د آقای زابلی پروگرام وسیعی و بزرگ انکشاف

دورهء ماموریت خود به حیث رئیس بانک که بعد ها وزیر تجارت و وزیر اقتصاد هم بود در  وی در چند سال

 انکشاف اقتصاد مملکت نقش مهمی داشت.

  ادامه دارد

 

 

 

 

 
 

 


