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 1۱/۵۰/۸۵1۲           عزیزالله کهگدای
 

 به سلسلۀ معرفی شخصیت ها
 

 محمد نوروز
خانوادۀ خدا جوو بافضیلت مرحوم محمد عباس خان باشندۀ سرشناس کلنگار لوگر،  ش ، در1۸٢١بروز اول حمل 

سالگی  ٢گذاشتند. در« محمد نوروز»عرصۀ وجود گذاشت که به احترام روز اول سال شمسی اسمش را  طفلی پا به
 رد ادب پرورش یافته و محیط آنروزعلم و در ماند. او تربیت یگانه فرزند ، بدوش مادر سایۀ پدر از سرش رفت و

ذاتی ، لیاقت وپشت کارش ، درعصر امانی، به استعداد  شامل وظیفه شد. بعد از مدتی نظر یتوال ادارات آن یکی از
 ، همانجا داخل وطیفۀ رسمی شد .ش1۸٢٢وبسال  گردید از مقربان دربار و منشی دارالتحریر

 

                                         
 محمد نوروزخان                      خان محمد نوروز                      هیرمالیمحمد نوروزخان وز                 نوروزخان سرمنشی محمد

 یمل یشورا سیرئ                درتهران رافغانستانیسف                                                                        یانجمن ادب سیحضورورئ
 

 ش سرپرستی و مدیریت منطقۀ13۵3وی را یک شخص فعال و با استعداد یافت و در امان الله یحضرت غازیلاع
باشکوه و تاریخی  ش، ریاست اعمار قصر13۵١در  جشن را بوی تفویض نمود ، دیری نگذشت ، شاه امان الله

حوضۀ چهاردهی  در جنوب غرب کابل در کیلومتر ۲داراالمان و شهر جدید را به وی سپرد ) قصرداراالمان بفاصلۀ 
با یک « والترهارتن »نظر مهندس آلمانی  قصرتحت ش آبادانی13۵١یاد میشد در « افشارتپه » کابل که قبالً به 

بزرگ اعمارگردید که تقریباً تمام دوایر حکومتی  اتاقهای خورد و 1١۵ش با 13۵١و در تعداد مهندسان جرمنی آغاز
در جنگ  دید وسابق صدمه  کودتای ناکام شهنوازتنی وزیردفاع ش در13١۲می کردند. باالخره در آن کار امانی در

نظیم تامورساختمانی قصر، ترتیب و  خان در های گلبدین حکمتیارو مال ربانی به ویرانه تبدیل گشت ( ، نوروز
یحضرت امان الله ، نشان خدمت را لازحضور اع کابل نیزسهم فعال گرفت که مورد توجه شاه واقع شد و یمموز

 . دریافت کرد
 
 از وصول استقالل ، درسیمای افغانستان،چهره های ادب وهنر ظهورکرد وهمزمان بایک عده ازنویسندگان و بعد

عبدالرؤف، برهان الدین کشککی ،خوگیانی ، حبیبی، سلجوقی ، محی الدین دانشمندان آنزمان مانند مرحومان: مولوی 
« نوروز» روزۀ1١انیس وغیره که هریک صاحب امتیاز جریده یا مجله یی بودند ، محمد نوروزخان نیز امتیازجریدۀ 

نوروز،  ما گرم دورۀ سوم امانی به مدیریت محمد گر ش در13۵٢آورد که نخستین شمارۀ آن بروزاول اسد رابدست
گذرسردارجان خان درمطبعۀ رفیق ، به نشر رسید که بامقاالت سیاسی،دینی،  نگارندگی میرزا میرغالم از ادارۀ آن در

 .علمی، اجتماعی واخبار داخلی وخارجی نشر ودست بدست میگشت
فیض  ، زلمی خان ،نادرخان به معیت محمد ش ، بمقصد نجات کشور 13۵۲خان درموقع شورش سقوی محمد نوروز

ش 13۵۲ اسد 1١جنوبی ، شامل خدمت گردید و درآنجا به روز بزرگان درسمت محمد خان با پدرش نواب خان وغیره
خان لوگری به نشر رسانید  نظرمحمد نوروزخان بنگارندگی نصرالله را تحت« اصالح » نخستین شمارۀ اخبار 

و محمد نوروزخان « سابق والی کابل » وب خان مضامین محمد یعق )اولین شمارۀ آن درجاجی نشرشد که با مقاالت و
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 انتشار می یافت گرچه سرلوحۀ آن بنام نصرالله بود ولی این اسم مستعار ازکلمات معروف نصرمن الله و فتح قریب
که مملکت خیلی به خدمات و مساعی  درآن موقع انتخاب شده بود ( . در زمان جلوس اعلیحضرت محمد نادرشاه

ش بمقام سرمنشی حضور مقررگردید وبه 13۵۲محمد نوروزخان به پاس خدماتش در بود محتاجصادق خود  اوالد
آن موقع حساس باعزم واراده ،  در مجهودات زیادی بکار برد و تنظیم وتشکیالت دارالتحریر شاهی مساعی و

ران رشاهی یکی ازهمکامحمد کهگدای مدیرشعبۀ اول دارالتحری فعالیتهای خسته ناپذیراجرای وظیفه نمود و حافظ نور
صادق و فعال شان بود . این پست تا عصر محمد ظاهرشاه دوام کرد، درعین زمان ریاست افتخاری انجمن ادبی 

 . سال نگهداشت٢کابل را برای 
ش ، راستی ،عدالت پسندی و پشتکار او را بمقام وزیرعدلیه رسانید.بعد بحیث سفیرکبیرافغانستان درتهران 131١در

 بازگشت به مقام وزارت داخله رسید که تهداب ازطرف شاه ایران برایش نشان خدمت اعطاء گردید . در تعیین شد و
 ش برای یکدوره بحیث وزیرمختار و نمایندۀ13۸٢ گذاری مسلخ کابل ازفعالیت های او بشمارمیرود. موصوف در

به حیث وزیرمالیه بود منجمله  ش13۸۲افغانستان درماسکو وسویدن نیز اجرای وطیفه نموده است . هنگامیکه در
در سفر  نشان سردار اعلی موفق شد ، موصوف بهبودی روزافزونی در امور بودجوی مملکت وارد نمود و به اخذ

ش محمد نوروزخان 13۸٢اروپا وشرق میانه ، همیشه همرکاب شاه بود . در  یحضرت محمد ظاهرشاه بهلهای اع
 طوحس حیث وزیرمالیه مقررشد که جمع آوری مالیه ازسیستم مالی درتمام وظیفه و صداقت باز به بازهم نظر به حسن

ش 13١3ش تهداب گزاری سیلوی مرکزی نیزحساب میشود .133۸دیگر فعالیت ها در  نظارت می کرد . کذا منجملۀ
  .ش نمایندۀ اهالی لوگر درشورای ملی گردید133١چندی بحیث سفیر در جده اجرای وظیفه نمود.بعداً در

 

  

 

منزل شان در ده افغانان کابل معروف به  منزل آبایی شان در کلنگار لوگر
 خوض مرغابی ها

خان سفیرکبیرافغانستان در  نوروز
 اتحادشوروی

 

ش بحیث رئیس شورای ملی 133١زمان صدارت محمد داؤد در  در نوروزخان سفیرکبیرافغانستان در اتحادشوروی
 ن زمان ریاستتعیین گردید وسنگ تهداب عمارت جدید شورای ملی افغانستان را درسرک داراالمان گذاشت و درعی

درآنجا به  صدراعظم هند به آنکشور سفرنمود و بود ، بنابر دعوت نهرو نیز عهده دار انجمن دوستی افغان وهند را
، نظربه دعوت را عهده دار بود وقتیکه ریاست دورۀ دهم شورای ملی اخذ نشان دوستی افغان وهند مؤفق گردید. در

سال خدمت درپست های حساس ومهم دولتی ١۲شد. باالخره بعد از  فدرال عازم آن کشور ملی آلمان رئیس شورای
و فعلیت های که محمد نوروزخان در دورۀ  ش نظربه عاللت مزاج از وظیفه کناره گرفت . اصالحات13١١در

ماموریتهای طویل المدت خود درادارات کشور انجام داد ، بعداً سرمشق خوبی برای دیگران شد ، مرحومی یک 
سالگی ٢۸ش درسن 13١٢حمل13فق ومبتکربود. این مرد محجوب و متواضع و وظیفه شناِس پاکنفس دراداره چی مو

چشم ازجهان پوشیده وبرحمت حق پیوست ، روحش شاد و روانش پاک باد .مرحوم شایق جمال مرثیۀ ذیل را سرود 
 و در روزنامۀ انیس نشرگردید :

 

 اوصاف نزد پیر و جوانود صاحب ــکه ب هزارحیف که رفت ازنظر نکو مردی
 دانـاوجـار و ب-ـشع انتـو دی پرست نـوط «محمد نوروز » شریفش  امـوده نـست

 مانـو ای پاکی هـلند و بـب ایـه رتبهــم هــب  دمتـود خـخ اکـخ هـمود بـتمام عمر ن
 النـرد و کـبه قلب خ   بتـحـگرفته جاه ز م نـوط هـب او کسی القـنکر اخـنبود م

 روان ذرد از نظر چو آبـر می گـمـه عـک یاد بنام نکو شود همه جاوش آنگه ـخ
 زمان و نــیــزم  القـعی از خــارج دایــن شنید چوسال عمربه هفتادو دو رسید،
 ورـزرگ در کشــد ضایعۀ بس بـرسی

 رانـبـه اش جانـد زمـوانتـا نال هه سک
 

معروف « غابی هاحوض مر»داشت که باالی  کابل موقیعتمنزل مرحوم نوروز خان درگذرتاریخی ده افغانان 
، از درمسال هندوها درنخاس جوی معروفی که از دریای کابل جدا شده بعد ازعبور« جوی شیر»اعمار شده بود.
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، در ده افغانان تشکیل حوض را میداد ، شازده عبدالعزیز ونائب ساالر محمدغوث خان و شمال گذراندرابی منازل
مردم گرد ونواحی ، مسافرین شمالی و دست فروشان توت و میوه های فصلی بوده وازآب پاک وصاف  جمعکه محل ت

 بزرگ آن استفاده میکردند و در ماه مبارک رمضان جوش وخروش مردم زیاد می بود .الزم بیادآوریست که محلۀ
 شده است ، دراین گذر قدیمی ساختهش 13١١ آن درسال بعد ازتخریب که اکنون جادۀ محمد جان خان ده افغانان کابل

شد ، هم چنین  خان نیز در ده غوچک ده افغانان بود که بعداً به خسر شان محمود طرزی داده امان الله منزل
وقت ، مامورین  از وزراء قبل از پادشاهی در بازگشت ازهند درهمین گذر زندگی میکرد . یک تعداد محمدنادرشاه

داشتند . بابردرکتاب  حاذق وغیره اشخاص سرشناس نیزدرهمین گذر سکونت دکتورانشعراء ،  نویسندگان ، ،
 نموده است که ثمرۀ مرحوم محمد نوروزخان دوبار ازدواج   بابرنامۀ خود در بارۀ این گذرتاریخی ذکر کرده است .

جنرال محمد یحی  و صاحبان مشاغل خوب وآبرومند بودند منجمله ، دختر اند ، همه تحصیل کرده ١پسر و13شان 
، پوهنزی حربی و تحصیالت عالی را درانگلستان و  نوروز پسرارشد شان تحصیالت خود را درلیسۀ عالی استقالل

 ثورمحبوس زندان٢امریکا بدرجۀ عالی بپایان رساند. او خدمات بزرگی را دراردوی وطن کرده است . و درکودتای 
هجرت نموده وسپس به امریکا مقیم گردید. محمد  و به پاکستان جهادی رها تنظیم های پلچرخی گردید و درحکومت

. ستا رحیم نوروز پیلوت ورزیدۀ دآریانا افغان هوایی شرکت که تحصیالت خود را در انگلستان بدرجۀ عالی رسانیده
  . امریکا خریداری شده بود موفقانه به افغانستان رسانید ش طیارۀ بوینگ بزرگ آریانا را که از133١او در

 

  
From right to left – Mohammad Rahim, 
Amena, Yahiya, Mohammad Nowrouz, 

Mohammad Hussain, Mohammad 
Omar (Mr. Nowrouz’s nephew) in 

Geneva 

تهران  در به سفارت سفر خان قبل از حوم نوروزمر    
های خود با اوالد  

 

 «پایان » 
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