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نقلی دیگر از آشنائی ظاهر شاه و خاطره نویسی و 

 داکتر عبدالظاهر خان صدراعظم

با احترام به شخصیت مسلمان افغان، استاد ادبیات و مطبوعاتی ارزنده محترم داکتر صاحب هاشمیان و تمام دانشمندان 
دکان سماوارچی تذکر داکتر صاحب هاشمیان در ختم مقاله "رفتن اعلیحضرت ظاهرشاه به   و با درنظر داشت، افغان 

 تداعی یک خاطره"
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ساختن رفتن ظاهرشاه به سماوارچی و شخصیت ظاهرشاه توضیح کرده اند،و از  «مستند» ان راکه خاطره های ش

آنجائی که مقاله ای شان افسانه تاریخی نیست، و این که قسمتی از روایت استاد هاشمیان از زبان مرحوم داکتر ظاهر 
، تصادفاً یک روایت دیگری از آشنائی توضیح شده استبا ظاهرشاه  مرحوم داکتر ظاهرخان نقل قول آشنائی 

به من معلوم است و میخواهم این روایت را در امتداد با ظاهرشاه صدراعظم صاحب مرحوم داکتر صاحب ظاهر خان 
نظریات خوب وبد در مورد اشخاص و  بحث خاطره نویسی و مستند سازی و استفاده از خاطره ها برای ثبوت

 ن آنالین تقدیم میدارم.خدمت خوانندگان افغان جرم حوادث
در همین ارتباط به موضوع خاطرات، محترمه نصیبه حیدر اکرمی مصاحبه محترم حسن شرق با محترم راستا را که 

 : در تلویزیون صورت گرفته است حرف به حرف در مقاله زیر به نشر سپرده اند
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صحبت ما نیست و موضوعات مطرح شده در آن این صرف نظر از مصاحبه و موضوعات مطرح شده که مرتبط با 

، اما موضوع مرتبط در این است که در شروع این مصاحبه محترم حسن شرق از مصاحبه بحث های دیگری میخواهد
سالگی خود یاد میکند و میگوید که شاید همه چیز را به درستی به یاد ندارند، که با در نظرداشت واقعیت  93سن 

 .علمی ثابت شده تذکری معقول است
به صورت سلسله وار یک کتاب ناول   رسیده است، همچنان در همان نشریه که مقاله داکتر صاحب هاشمیان به نشر

افسانه تاریخی و خیالی دلچسپ هم نشر میگردد بنام "شهزاده افغان و دوست امریکائی اش" که داکتر صاحب موفق 
طب محترم بشیر احمد زکریا این افسانه ای تاریخی را نوشته اند که صاف و پاک روشن شده است که یک داستان 

 .وقایع واقعی استتخیلی بر اساس 
ظاهره جان ظاهر  با احترام به روایت داکتر صاحب هاشمیان روایتی که شخص داکتر ظاهر خان مرحوم به دختر خود

تشریح کرده بودند و ظاهره جان که با من به ارتباط خانمم خویشاوندی نزدیک دارند این نقل را برای من کرده اند. 
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شریف و زحمتکش افغان سال ها است که در نیویارک وواشنگتن ظاهره جان ظاهر منحیث یک زن صادق و 
 وویرجینیا امریکا حظور داشته اند و فعالً در والیت فلوریدای امریکا زندگی میکنند.

یک روز در نیویارک که داکتر ظاهر خان یک مدتی را برای دیدن وی و شوهرش   ظاهره جان اظهار میدارند که
و دیدن فرزندانشان در نیویارک مهمان آن ها بود که به افغانستان دار وزارت خارجه  زلمی عزیز مامور محترم سابقه

 بود و ایشان در ایام تقاعدی بسر میبردند. داکتر صاحب ظاهر خان گفته ای ظاهره جان سال ها بعد از صدر اعظمی 
تا دیداری کنند از نام داکتر ظاهر  یک روز به حساب چکر به شفاخانه کلمبیا رفته بودند  ظاهره جان اظهار میدارند که

تا هنوز حک شده است که دوره تمرین یا ستاژ داکتری خود را در آنجا گذشتانده   خان که در شفاخانه کلمبیای نیویارک
یک دوای انتی بیوتیک مشهور   بوده است. داکتر ظاهر خان قصه کرده است که در آن روز های ستاژ وی در امریکا

 بهترین شهرت را در جامعه ای طبابت داشت:CIBAZOL بنام سیبازول

 
عصری ترین و موثرترین دوای وقت این که داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که با در نظرداشت 

با استفاده از پول ناچیزی که جمع آوری کرده  ایشان  ،سیبازول بوده است برای تداوی عفونت از اثر میکروب ها
بعدذ از ختم دوره و  اری کرده در امریکا  تا توان داشته از این دوای انتی بیوتیک با خود خرید دوران تحصیل وی

به هندوستان و بعدا با خود این قوطی های دوای سیبازول را با خود توسط کشتی ستاژ و برگشتن برای خدمت به وطن 
 به خانه توسط گادی به خانه آورده بود. رسیدن  به افغانستان برده است. به گفته ای وی چند بکس بزرگ که روز

داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که بعد از رسیدن به کابل به کمک عبدالعزیز خان ) پدر زلمی جان 
ُخسر ظاهره جان( که دوست شخصی داکتر ظاهر خان بود و در آن وقت در کابل  –عزیزمامور وزارت خارجه 

دالعزیز خان مذکور معین وزارت مالیه شد، داکتر ظاهر خان منحیث داکتر کلینیک صحی رئیس بلدیه بود و بعداً عب
 بلدیه کابل مقرر گردید.

ایشان از پدر خود داکتر ظاهر خان پرسیدند که چگونه داکتر ظاهر خان با پادشاه آشنا   ظاهره جان اظهار میدارند که
ر همان ایامی که تازه منحیث یک داکتر تازه کار کلینیک شد. داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که د

صحی بلدیه کار میکرد، و به تداوی مامورین بلدیه و دیگر مراجعین مشغول بود، عبدالعزیز خان یک روز به دیدن 
سردار هاشم خان صدر اعظم رفته بود، و سردار هاشم خان مریض بود و تب دوامدار داشت و از داکتر تُرکی خود 

ت داشت که هیچ چاره کرده نمیتواند. عبدالعزیز خان به هاشم خان گفته بود که یک داکتر جوان که تازه از شکای
امریکا آمده بسیار الیق است و اگر اجازه باشد برای تداوی صدر اعظم صاحب او را بیاورد. هاشم خان اجازه داد و 

 شم خان برد.عبدالعزیز خان دوست خود داکتر ظاهر خان را برای معاینه ها
معاینه سردار هاشم خان و مالحظه تب و احترام و داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که بعد از سالم و 

دیگر آثار مریضی به وی معلوم گردید که صدر اعظم کدام نوع عفونت یا انفیکشن دارد و دوای انتی بیوتیک سیبازول 
ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که یکی از خصوصیات انتی اد کرد. داکتر هرا برای صد ر اعظم پیشن

احیای صحت صدر اعظم هاشم خان تاثیر مثبت   بیوتیک سیبازول سرعت نتیجه است و نه تنها این که سیبازول در
 کرد بلکه تاثیر سریع داشت.

اه نیز مریض شده بود و تب داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که بعد از آن یک دو هفته بعد ظاهرش
داشت و داکتر تُرکی از تداوی عاجل بازمانده بود. داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که صدراعظم 
سردار هاشم خان به ظاهر شاه گفته است که یک داکتر الیق تازه برگشته از امریکا را میشناسد که چندی پیش وی را 
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ه بود که این داکتر برای تداوی ظاهر شاه احظار شود. که سردار هاشم خان با تداوی کرده بود و پیشنهاد کرد
 عبدالعزیز خان تماس میگیرد و داکتر ظاهر خان به ارگ احظار میشود.

داکتر ظاهر خان به ظاهره جان قصه کرده است که بعد از معاینه ظاهرشاه و شنیدن آثار مریضی و دیگر مشاهدات 
ری رسید که تصادفاً ظاهرشاه نیز مثل کاکایش صدر اعظم هاشم خان کدام نوع عفونت یا طبی وی به این نتیجه گی

انفیکشن دارد و دوای انتی بیوتیک سیبازول برای وی پیشنهاد میکند و ظاهرشاه نیز با این انتی بیوتیک به سرعت 
اه میشود و در بسیار موارد صحت مییابد. و از آن به بعد مرحوم داکتر ظاهر خان داکتر مخصوص و اعتباری ظاهرش

   ظاهر شاه میشود.و داکتر با ظاهر شاه هم صحبت و همراه گردیده و شخص معتمد 
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