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 ۲۰۱۷/۰۶/۰۲                                                                            عبدالجلیل جمیلی

 

 و دوستانه ! یتذکر لزوم  کی
 

ً  رهمنائی جناب ارسال   خاطرات مرحوم مغفور  جناب  جزنیل  یار محمد خان   -با لطف  دوستان  و مخصوصا
وزیری  را مرور  نمودم  که  البته و می  باید  چنین  آثار  مستندی  بنیاد  تاریخ  نویسی  نوین  افغانستان  ما را 

با توجه  بماهیت  همچو سند  معتبر از یکطرف و لی از جانبی از قلم ماندن  و ارتباط  ندادن  ان    تشکیل  بدهد  ولی
به  همه  شخصیتهای  ذی دخل  قابل ذکری  درین  مسالهٔ  بزرگ ملی  که  در تمام  دَور این  مبازات  از آغاز تا 

زوماً  مرا  برآن  داشت  که  مراتب  ذیل را به  همسنگر جناب چرنیل صاحب مغفور بوذه اند  ل -انجام و بعدها هم 
ما برسانم   آن هم قبل از نشر و استفاده  عمومی همچو اثر تاریخ  ساز -توجه  تاریخ  نویسان  با دانش و ارجمند ما 

برسد    که  این  نوشتهٔ  مدلل  اینجانب  و البته  اسناد دیگری که از طرف  ذوات  با معلومات  همه جانبه  برای  شان
و همه را  در مجموع  مد نظر داشته  و در نتیجه سند  مکمل  و  معتبری را  ارائه  فرمایند  که  از مباحثات  و کنُد  

اثر مرحوم  عبدالصمد غوث  در مورد سفر رسمی    سقوط  افغانستانمانند و کاوش های  بعدی  و عواقب  خالهای / 
بدُور باشد  زیرا همه  شاهد و ناظر بوده ایم  که  بر ینیاد آن  تبصرهٔ معوج  / شهید محمد داود خان  بمسکو ۱۹۷۷سال 

 آغای غوث؛  تا  ثریا  دیوار کج ماند!!.
در قدم  اول  توقع  برادرانه ام از  شما این است  که لطفاً متن  نوشته ام را صبغهٔ  قومی و سمتی  و امثال آن ندهند  

تربیوی و حیاتم  این است که  فقط  یک افغان  مسلمان بوده  و در سرد و گرم  وطن و حتی زیرا افتخار تمام دَور  
معرفت مطلقاً دوستانه مردمی!  –ِلتعارفُو زیاد  جهان بینی ام  روابط و ضوابط مردمی ام تابع حکم  قرآن مبارک به 

   بوده است.
انتباه خودم  این  است  -ن آزردگی  آنرا درک  نمایند دوستانه عرض کنم  و امید وارم که جناب نومیر صاحب هم  بدو

شمسی به   ۱۳۰۸البته  در ساله ای  بعد  از  –که چون جناب  جرنیل  صاحب  در سالهای  آرامش  و  اقامت  بیصدا 
تی را پس با اصطالح  //  حاضر  را لقمه  و غایب  را  تکبیر !//  گفته  ذوا–نوشتن خاطرات  شان  اقدام  کرده  اند 

تذکر داده و قصه  را مختصر ساخته  بر  –که  در ایام خاطرات نویسی  از نزدیک  میشناختند  یا به حافظه داشتند 
دیگر هم  سنگران جبهات  داغ  خود  حتی  آنانی که  مانند بدبختی های امروز وطن خانه  بدوش  شده  خانه  و مال  

در سر زمین  آتش  گرفته   -گردیز  تا  کابل  –بوری  جنگ  و کار زاربنا  بر سیر خط  ع –و دار و نه دار خود را 
و حتی  ذواتی را که  تا دوام عمر! ارکان    و سوختهٔ  لوگر  درین  راه  از دست  داده  بودند؛ خط  بطالن کشیده

 د نادیده گرفته اند!معتبر و فعال  دَور حیات و سلطنت  اعلیحضرتین  نادر شاه  و ظاهر شاه  بازوی  دولت  بوده ان
پس  بر بنیاد  شناخت  کافیی  همین  ذوات  ذیدخل  درین  معرکهٔ  ملی؛ و آثار کافی غنی  و اسناد و فرامین و کتاب 

همه    با  زندان  رفتنم  در دَور قساوت  نوکران  روسخانهٔ در خور توصیف پدر مرحومم  را که  نزدم  داشتم  و  
وابق  پدر  مرحومم  برید  جنرال عبدالجمیل  خان  لوگری  و چند  پسر کاکای  شان /  اش  چور کردند! باز هم  س

مرحو م   -مرحوم  دگروال  عبدالرحیم خان   -مرحوم  سناتور جانگل خان مرحوم  تورن  جنرال  محمد هاشم خان 
مرحوم  یار محمد خان    کرنیل  محمد عظیم  خان  و هم  ذوات جوان   تری   که  حتی  در حافظه  جرنیل  صاحب

نمانده  بودند  هیچ  تذکری  نداده  اند. و اما  با دیدن  حضوری  سالهای  بعد !  مرحوم حاجی  صاحب  نواب  خان  
را که / تا  اخیر عمر مصاحب حضور بودند ( و ایشان هم  پسر کاکای  پدر مرحومم  بودند  و نیز  فقط  یک  پسر  

ان  را  که / در اخیر حیات  برتبهٔ  دگر جنرالی  رئیس تنظیمیهٔ ملکی و نظامی  والیت شان  مرحوم  فیض  محمد  خ
پکتیا بودند  به یاد داشته اند وبس و در جائي هم از مرحوم تورن جنرال عبدالغنی خان  سرخ آبی / پدر کالن  جناب  

 دکتور اشرف غنی  رئیس جمهور فعلی افغانستان / یاد کرده اند و بس !!   
مگر بدون  تذکر نام  مرحوم محمد نوروز خان  لوگری  رئیس امور دفتر داری شخص  سپه ساالر محمد نادر خان  
در پکتیا  که  سپس  در دَور شاهی  سرمنشی  حضور هر دو شاه  و  وزیر داخله  و بعداً سفیر کبیر  در تهران  و هم  

 د ر سالیان  صدارت  مرحوم شاه محمود خان غازی ! - مسکو  و در اخیر هم دو دَور رئیس شورای ملی انتخابی 
صفحه ای  اصلی  تاریخی  چاپ    ۲۸۸از جانبی  بروی  تصادف  دوست   محترمی  درین  ایام  یک   کتاب  قطور 

بحران و نجات  / مزین با فوتو ها و هم نقشه   –کابل  مرحوم  برهان الدین خان کشککی را  / تحت عنوان   ۱۳۰۸
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یر  حرکات نظامی از  گردیز  تا کابل است  /   بغرض  مطالعه  بمن  سپرده اند  که  در بسیار  نقاط  و خط الس
ً  بعد از مواصلت سپه  ساالر محمد  نادر خان  به  پکتیا و آغاز سوقیات  ضد  قوای  امیر حبیب هللا   مخصوصا

تا  رسیدن  به شهر کابل و از بین بردن  تسلط   –از طریق لوگر  –از شهر گردیز از  مرکز والیت پکتیار  –کلکانی
سقاویها   مطالب زیاد قابل تذکری دارد که بر  نکات تاریک  اثر قلمی جنرال  صاحب  وزیری  روشنی  می اندازد  

 (   /  مینوسیند:  لوگردر باالی  صفحه  عنوان )    / ۱۱۸چنانچه  در  سطور اخیر  صفحهٔ 
درا حزب امان هللا  خان دانسته  و هیچ  اقدامی  را مناسب  نمیدانستند  یا طرفداری اما یکعدٔه  دیگر تنها خو

نمیکردند تا زمانیکه امان هللا خان  از قندهار حرکت نکند که  حزبیکه  طرفدار سلطنت صحیح بودند  ذوات این است 
: 

ضور  بودند  و آقای  عبدالجمیل محمد  نوروز  خان  که  در  دور امانیه  رئیس  و در عصر نادری  سر منشی  ح
/ که  البته  در صفحات  مختلفٔه  کتاب   -خان که قومانذان  کوتوالی  شدند و آقای فیض محمد خان  پسر نواب خان 
 ج ج /  –با تکرارهمین ا سما  ذواتی  را که  از ایشان نام برده ام   درج کرده  است. 

ً و تا حد شناخت دقیق  خودم  اکنون برای  تکمیل  زحمات  قلمی  جناب مرح وم  جرنیل  صاحب  وزیری ) قسما
شخصیت های  هم مانند خود شانرا که  در  روز بد وطن  با هم همسنگر بوده اند ( ذیالً معرفی مینمایم. مگر باز هم 

 به  مفهوم اینکه :
 شاید که پلنگی خفته باشد       -در  بیشه گمان مبر که خالیست     

تان  وطن شمول است  و بایست  بهر چهار جهت نظر اندازی شود  و کاریست که مورخین ما و با چون این داس
مراجعه بمردم / مانند راهی که  جناب  دوکتور سید عبدهللا کاظم  در نوشته اخیر شان  تحت عنوان   در پیش  گرفته 

بدون خال  بحد اعظمی  مفید  سازند و هستند  اند/ میتوانند اثر جناب جرنیل صاحب  را  کامالً  غنی  مکمل  ساخته  و
ذوات محترمی  که  در  راه اکمال و غنای  افغانستان شمول  این اثر  با ایشان همکاری کنند  و خودم  تا همین 

 حدودیکه  معلومات داشته ام   بدون  ضیع وقت آنرا بشما عرضه داشتم  تا وجیبهٔ  مردمی ام را بجا کرده باشم . 
 ذوات مرحوم محترمی: این هم  

 مرحوم حاجی نواب خان  همیشه  و مادام العمر  مشاور و مصاحب حضور بودند.
 مرحوم محمد  نوروز خان  رئیس دفتر  و بعد ها  سر منسی شاهان بودند با تفصیل مختصری در باال.

/  سکر تر خاص شخص مرحوم  نصرهللا خان  /  با دانش و مفسر قرأن کریم / پسر بزرگ حاجی صاحب نواب خان 
/ که تا  بنام اصالحاولین مدیر و ناشر  اولین نشریهٔ رسمی  دولتی  آنوقت  در پکتیا /  –سپه ساالر محمد نادر خان 

 امروز وجود دارد و درهر سالگرد آن  عکس اولین ناشرش / مرحوم نصرهللا خان  / را دیده میتوانید.
حاکم اعالی غزنی    -احواالت / قبل  از محمد  شاه خان  معروف!/  رئیس ضبط  –موصوف  در کابل عضو دفتر شاه 

که ایشان  زندانی  دَور حفیظ هللا  امین  –مگر قویاً قابل  تذکر است ودر اخیر هم معین اول وزارت فواید عامه بودند 
چرخی زنده  بر ولی در اخیر  از زندان پل نفری  کشته ها  بر دیوار وزارت داخله    ۱۲۰۰۰۰مندرج  لیست  –

و بازهم  سال قبل  درین سر زمین بخاک سپرده شدند   ۱۵سپس  نزد اهل و بیت خود  به امریکا  آمدند  یقریباً  آمدند!
 نا گفته نماند که خان ضیا خان  معروف مفقواالثر شده  پسر شان بود!

دَور سلطنت  مرحوم غازی امان هللا خان  و پدر مرحومم عبدالجمیل خان  با ختم  تحصیل  دورهٔ مکمل مکتب حکام  
ً به والیت  پکتیکا نام   اوالً در نورستان و سپس  به  پکتیا   تبدیل  شده  و ولسوال  کتوازی  بودند که امروز جمعا

/  که  متأ سفانه  شغال های  روس مشرب  با  -گذاری  شده است . خوش  نویس  با مطالعه  و کتابخانهٔ  هم  داشتند 
سر پرستی اهل و و بیت و اطفالم را به  اقاربم  –ن خودم بزندان و چور  کردن همه  اسناد و مدارک  و عکس ها برد

 سپردند . 
در دور ولسوالی کتواز با مرحوم  جرنیل  شاه محمود خان غازی / رئیس تنظیمیهء ملکی و نظامی  والیت جنوبی  

ج اعلیحضرت غازی مان هللا خان از افغانستان  و ورود سپه  همکار نزدیک  بودند  که  با طغیان  سقاوی و خرو
ساالر محمد  نادر خان به پکتیا  و سپس  و با  طرد تدریجی سقاویها / گرچه  محترم جرنیل صاحب  وزیری  داستان 

ل را را  برنگ  خود نوشتند ولی پدر  مرحومم در رآس  ملیشه های  لوگری و البته  با وزیری ها  خاصتاً شهر کاب
اشغال  و به  قوماندان عمومی خود که  جناب  شاه ولی خان مقیم  چهلستون  بود  خبر  دادند  که  از همانجا  امر 
تقرر پدر مرحوم  را به حیث  قوماندان کوتوال  فرستاده  و بفردای آن  از جناب  شاه ولی  خان  بصورت  دسته 

ین امنیت عاجل  شهری و جلوگیری از چور و چپاول هم شهریان  کابل  جمعی در کابل  استقبال  کردند  که  بنا بر  تأم
بسال  دوم  استقرار سلطنت  محمد نادر شاه با  ترفیع برتبهٔ  برید جنرالی  والی  کابل  شدند   و با   -و تأمین   آرامش 
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لحکومهٔ  مزار شریف  که پدر مرجومم را  بحیث  نائب ا –عروج  غایله  ابراهیم  بیگ  در شمال  حسب  صواب  دید 
 مشمول همه صفحات شمال بود / بجز قطغن  و بدخشلن /مقرر کردند.

 ۱۳۱۴ایشان در  آغاز سال  –اما با  شهادت  نادر شاه و خود ارادیتهای  فوق التصور محمد هاشم  خان  صدراعظم 
ا  دولت  و امور رسمی  قطع عالقه  رسما  از هم کاری با حکومت  استعفا کرده و مستقیماً بمنزل خود  برگشته  و ب

سال  برای  یک مرتبه هم  بطرف صدارت  و ارگ نرفتند  ولو که  وقتاً  ۲۶که وفات شدند  در  ۱۳۴۰کرده  و تا 
 فوقتاً  کارته های دعوتی رسمی  و دولتی برای شان میرسید .

تقدیم  نمودم  امید وارم  که  در راه  هرچه  این  بود مراتبی  که  لزوماً  بشما  دانشمندان  متجسس  و جناب  نومیر 
مکمل بودن  اثر جناب مر حوم جرنیل  وزیری همچو  مدارک  واقعی  تاریخ  ساز را هم  در جملهٔ  همه مدارک  و 

 جیبتاً  مورد توجه قرار دهند و  صحتمند  و موفق باشید .  ختم
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