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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  
  
  

 ۲۱/۰۷/۲۰۱۶         حسان هللا آرین زیا  
 

 سابق ادشاهب حضرتیاعل باره در اى قصه
 

 پوهنیار مسعود مرحوم قول از
 

در  غالب را غریق رحمت بگرداند كه به گمانافغان  دار سابقه نامور و خداوند مسعود پوهنیار اهل لغمان، دیپلومات 
 .به رحمت حق پیوسته است اوایل حکومت آقای کرزی

 
هـ.ش در پشاور مهاجر بودم، قصه اى از وى در باره یك نوع  1380 – 1371من در روزگاریكه بین سال هاى 

گرى شنیده بودم كه در همان وقت در روزنامه وزین )سهار( یمریضى اعلحضرت محمد ظاهر شاه، از زبان كس د
 .ورد عالقه خوانندگان واقع شده بودكه به مدیریت مسوولى ښاغلى محمد ذبیر شفیقى به نشر میرسید، چاپ شده و م

گفته بود كه در اوایل ریاست جمهورى محمد داوود خان، هیچ  ه بود،كرد قصه مرحوم مسعود پوهنیار به كسیكه به ما
م رییس ادشاه اسبق كه پسر عبه ایتالیا برود. زیرا محمد ظاهر كسى حاضر نمیشد تا به عنوان سفیر كبیر افغانستان ب

نمى دانستند كه روابط خانوادگى  وود خان بود، در شهر روم به سر میبرد و سفراى احتمالى بخوبىجمهور محمد دا
 د؟ند و چه نكننادشاه سابق و رییس جمهور فعلى چگونه است و چه باید بكنب

 
باالخره قرعه فال به نام مسعود پوهنیار زده مى شود و رییس جمهورى به او هدایت میدهد تا بعنوان سفیر به ایتالیا 
برود! چون بسیارى از مقامات دولتى در آن وقت در مقابل هدایت داوود خان )نه( گفته نمى توانستند، مسعود پوهنیار 

یس جمهورى پرسیده بود كه با بادشاه سابق چه كند؟ رابطه داشته باشد یا نیز این وظیفه را پذیرفته، اما دل نادل از ری
 ؟شود خیر؟ و اگر پیامى به شما یا سایر اعضاى خانواده میفرستد، با آن چگونه برخورد

 
راوى از قول مسعود پوهنیار میگفت كه رییس جمهور به او گفته بوده كه مشكل آنها خانوادگى است و ممكن است 

 !د و به آقاى پوهنیار گفته بود كه بعضى اوقات حتى به دیدن پادشاه نیز رفته میتواندبزودى حل شو
مسعود پوهنیار به راوى گفته بود كه باالخره وى به ایتالیا رفت، كارش را بحیث سفیر كبیر افغانستان آغاز كرد و 

ادشاه بد، متوجه یكنوع افسردگى در روان گاهى با پادشاه نیز میدیده. مرحوم پوهنیار گفته بود كه بعد از دو سه بازدی
ادشاه میگفته كه سال سختى را پشت سر گذاشته و با انواع و اقسام مشكالت مادى و معنوى دست و پنجه نرم بمیشود. 

ادشاه گفته بود كه بى خوابى، بى اشتهایى، دردهاى عصبى و ناراحتى هاى بدنى داشته و روزها و شب ها به. دنمو
ادشاه افغانستان بود، چپ و راست امر میكرد، نان در آشپز خانه تیار میشد و اسپ بمى كشیده كه  حسرت ایامى را

 !در كمند ایستاده بود
 

ادشاه زیر بار بى خوابى ها، بى اشتهایى ها، افسردگى ها، دلواپسى بر به راوى گفته بود كه وقتى كمر مسعود پوهنیا
 .خود میخواهد تا او را نزد یك طبیب حاذق ببرد ها و خفقان خم مى شود، از یك دوست ایتالوى

در ان وقت  داكتر وی میبرد. این ادشاه را نزدبگرفته و در وقت معیین  از یک داکتر معروف نوبت مرد ایتالوى
 .و كسى در كمتر از دو سه ماه او را دیده نمى تواند بوده آفاق شهره

 
انتظار  اقات تا از اتاق انتظار به اتاق معاینه برسد. در الزم داشتوقت  یك ساعت هنوز ادشاه به پوهنیار گفته بود كهب

 .كه براى مصروفیت مراجعین گذاشته شده بود ورق میزده اخبار و مجالتى را
 
یا سه مریض آخری در اتاق انتظار تنها میمانن، کوشش می کنند که خود را با یکدیګر  ادشاه گفته بوده كه وقتى دوب

 مصروف ساخته و معرفتی حاصل نمایند
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. 
در جریان گفتگو مریض ایتالوى از محمد ظاهر شاه میپرسد كه نام اش چه است و چه مصروفیت دارد؟ بادشاه 

 !مقبالً پادشاه افغانستان بود م ونام دار محمد ظاهر من كه دادم جواب  ګفته که من اسبق
 

ادشاه بۀ آقاى مسعود پوهنیار گفته بود كه ابرو هاى مریض ایتالوى بآ سخنان من كشیده شد و خود را باعلحضرت 
 آنطرفتر كشاند و باز پرسید كه پدرت چكاره بوده؟ یكم
 
 !ادشاه افغانستان بودهاعلحضرت محمد نادر نیز قبالً پ مكه پدر دادم جواب ګفته که من باز هم ادشاهب

پادشاه به آقاى پوهنیار گفته بود كه مریض ایتالوى با شنیدن این سخنان از جاى خود برخواست، اشیاى تزئینى و 
سنگى روى میز را آنطرف گذاشت، كمى دور تر نشست و گفت كه تو واقعاً مریض هستى. بسیارى از كسانیكه به 

ك وقتى پادشاه بوده و بعد میگوید كه این طبیب الیق بسیارى از مریضان روانى اینجا مراجعه مى كنند فكر میكنند كه ی
را كه فكر مى كنند خود و پدر و پدركالن شان پادشاه بوده اند و یك وقتى حكمروایى میكرده اند، بخوبى معالجه كرده 

 !و آن ها را به حالت عادى بر میگردانند
ادشاه بعد از گزارش این جریان، آهى عمیق كشیده و گفته بود كه به راوى از قول مرحوم مسعود پوهنیار میگفت ك

که متاسفانه تا حال که ازین جریان حدود چهل سال می  مهاجرت، بیوطنى و آوارگى این مشكالت را میداشته باشد
 ګذرد، ادامه دارد و هنوز هیچ چراغ امیدی نیز به نظر نمیرسد!

ک به سری ایام مهاجرت نزد داکتر روانی مراجعه می کند، واه به حال ادشاه وقت از دست دربدری و خابوقتیکه 
 مردم غریب و بیچاره و بی واسطه و بی وسیله!!

 پایان
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