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 محمد کهگدای یادداشتهای حافظ نور
 (۲۹قسمت )

 

: تاجی که ازیک دربیانیۀ چنین فرمودند ش درپغمان به وکالی افغانستان  ۱۳۰۳اعلیحضرت امان هللا خان در
مروز پادشاه های افغانستان به خوشۀ گندم برسر پادشاه افغانستان اعلیحضرت احمدشاه بابا گذاشته شده است و تا ا

به اطراف نشان رسمی افغانستان ،گرفته شده است و دریک نشریۀ  وفخر می کنند. این خوشۀ گندمآن احترام 
. وقتیکه اعلیحضرت اندتصریح این مطلب صورت گرفته و وکالی ملت آن را نیز تصویب کرده  دولترسمی 

نیز از آن پیروی نموده به اطراف نشان دولت افغانستان خوشۀ  ش۱۳۰۸محمد نادرشاه به پادشاهی رسید، درعقرب 
 کندم را قبول فرمودند .

ن مجلس درآ درهمان سال که من سرکاتب دفتر اعلیحضرت امان هللا خان بودم وسه سال از مقرری من میگذشت،
 .همرای اعلیحضرت حاضر بودم

 : ش١٣٠٧تنخواه سالیانۀ دائرۀ تحریرات مجلس وزراء عهد امانی 
 

 روپیه ۱۸۰۰ وزارت امنیه تنخواه ساالنه میرزا عبدالقادرخان ،کاتب حرب، خارجه ومعارف ،از -１
 روپیه ۱۸۰۰  تنخواه ساالنه عدلیه ومالیه، کاتب خصوصی حضور میرزا محمد ایوب ،داخله، - ۲
 پیهرو ۱۸۰۰ سید محمد فاروق ،زراعت،تجارت،امنیه ،شورای دولت، ازوزارت معارف تنخواه ساالنه -۳

 روپیه ۲٥۰۰    تنخواه ساالنه نورمحمد ، منشی تنظیمه از وزارت تنظیمه -٤
 روپیه ۱۸۰۰  تنخواه ساالنه میرزا سید عباس کاتب قطغن وبدخشان ، از وزارت تنظیمه -٥
 روپیه ۱۸۰۰   تنخواه ساالنه  میرزا محمد قاسم ،کاتب ترکستان ، از وزارت امنیه -٦
 روپیه ۱۸۰۰   تنخواه ساالنه میرزا عبدالوهاب ، کاتب هرات ، از وزارت امنیه -٧
 روپیه ۱۸۰۰  نهتنخواه ساال میرزا غالم نقشبند خان ، کاتب قندهار، از وزارت خارجه -۸
 هیروپ ۱۸۰۰    تنخواه ساالنه میرحسام الدین ، کاتب اوراق وتحویلدار -۹

 یهروپ ٦٦۰     تنخواه ساالنه میرزا .....، محررکاتب اوراق -۱۰
 روپیه۲٥۰۰     تنخواه ساالنه منشی از شعبۀ واردات مرکز -۱۱

 

، محمد هاشم خان محمد عثمان خان ، ،، محمد سلیمان خانطرزی ، محمود: سید محمود سامیامضاء هیئت  وزراء
، محمد یعقوب خان ، عبدالرحمن خان ، حیات هللا خان و محمد خان ان ، میر زمان الدین ، میرزاعظیم هللا خ

 اینجانب سر کاتب مجلس عالی وزراء . 
 

که  طالب عازم اروپا جهت  ش۱۳۰۰ میزان۱۰ازی امان هللا خان درنطق غ: نطق اعلیحضرت امان هللا خان
داشتند که تحصیالت جوانان  گرچه اول امیرشیرعلی خان مرحوم خیال: اصیالت عالی می شدند چنین فرمودندتح

برای ترقی افغانستان ضروریست و این اراده را کرده بودند وثانی جّد مرحومم نیز این خیال را داشتند وباز  بخارج
ق این را نوشته بودند وحال نزد وزیرصاحب معارف که درجملۀ اورا درعصر قبلۀ امجدم که به دست خط خود

 از خارج معلم خواسته نشود افغانستان ترقی نخواهد کرد . شان است چنین نوشته بودند: تا بچه ها به خارج نروند و
اعیحضرت امان هللا خان بتاریخ مذکور یکعده جوانان مکتب فنون حربیۀ کابل را جهت : شمسی١٢٩٨ماه حمل 

ب معروف حربی فرانسه می باشد به آنصوب فرانسه که یکی از مکات «سنسیر»تحصیل حرب به مکتب عالی 
شمسی ضمن مسافرت  ۱۳۰٧دلو ۱۱اعلی حضرت پادشاه افغانستان درسفراروپایی خود به روز  اعزام نمود و

 رسمی خود درفرانسه از مکتب مذکور دیدن نمود .
ون اساسی افغانستان ، اولین قان ٤۸ی را به اساس مادۀ ئاعلیحضرت امان هللا خان تحصیل ابتدا: دکتور والتر ایوان 
سیس مکاتب عالی نمود.جرمنی از این پیشنهاد أ برای انکشاف وترقی معارف افغانستان اقدام به ت اجباری ساخت . و

 ونظر شاه می خواست درکابل مکتبی به کمک  دولت خود مطابق پالن معارف افغانستان تآسیس کند، از
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را درس  برلین آنها افغانی را بسیار دوست داشته و درتبعۀ جرمنی که محصلین « داکتر والترایوان»اینرو
. او الی اعمار مکتب ، به مطالعات ش بکابل آمد۱۳۰۲جرمنی در یداد ، حاضرشد که بحیث معلم زبانخصوسی م

 داکتری است که سفربه هندوکش نمود ئ. او اولین اروپاداخل مملکت پرداخت افغانستان ، سپورت ومسافرتها در
و زبانهای انگلیسی وفرانسوی را خوب  جرمنی پروفیسور طب بود(Rostock)فنون شهر روستاک دارال ایوان در

 تهران سپری کرده بود. خود را در سال عمر٦میدانست و ازطرفی مدت 
 مسمی کرد . امانیپادشاه افغانستان بنام مکتب  ش عمارت مکتب به اکمال رسید وبه قدردانی از۱۳۰۳در

اغتشاش سقوی مکتب را که جرمن ها بامصرف هنگفت آباد کرده بود طویلۀ مکتب رونق گرفته بود که تازه 
.داکتر ایوان درکابل ماند وهمه مشکالت راقبول کرد تا  فنا رفت حیوانات بار ساختند ، کتب ولوازم مکتب به باد

ش ۱۳۱۱. داکترایوان درغتشاش خاتمه یافت، بقدرت رسید واوتعلیم یافته بود مرد جهان دیده آنکه محمد نادرشاه که
شود آنرا به مکتب  مکتب امانی را دوباره فعال ساخت ودولت وقت نخواست که دوباره اسم امان هللا خان یاد

تبدیل کرد.طلبه های که کامیاب وموفقانه بوطن برگشته بودند به حیث معلمین زبان جرمنی درمکتب « نجات»
تخصص عبدالنبی قاسانی خواهرزدادۀ من یکی ازآن تحصیل یافتگان جرمنی ازجملۀ نجات قبول شدند ، منجمله م

معلمین بود وهر روز مکتب حاالت ارتقایی خود را می پیمود و مردم کابل آلمان ها را جرمن میگفتند ونسبت به 
ترک افغانستان انگلیس ها خوش بین بودند. بادرگرفتن جنگ جهانی دوم داکتر ایوان با سائرخارجیان مجبور به 

  شدند .
ً بسیارکار ملت خود برده بار بود مردم و پادشاه فعال ، باهوش و که امان هللا خان  را بسیار دوست داشت ودایما

. آنجا راحت وگردش به پغمان تشریف میبردم فراغت جهت استهنگا . اکثراً دری برساندئمیکرد تا مردم خود را بجا
بعضی اوقات مرا باخود برده تا نظریات  های آبادانی آنجا وارسی میکرد و کار همیشه از دوست داشت و را بسیار

 ومشاهدات شانرا یادداشت و در مجلس وزراء که من سرکاتب آن بودم ، قرائت گردد.
از راه قرغه عازم پغمان بودیم درنیمۀ راه دختر  های گرم تابستان بسواری موتر یکی از روز پادشاه در با

نزدیکی دخترک موتر  . اعلیحضرت متوجه شده دردستان کوچک خود، سرگین جمع میکردخوردسال در سرک با 
ازجیب خود یک شاهی طال بوی  آغوش گرفته رویش را بوسید و رک را درین شد دختئپا راتوقف داده از موتر

ی بلند کرده ازتۀ دل دعای خیر وبرکت ئداده وگفت حاال به خانه برو. خودشان دست ها به سوی حضرت کبریا
 «.خواهم که ملت من زر جمع کنند از خداوند روزی را می»نموده گفت :

مقابله ، امان هللا خان برای ق۱۳٤٧: بروز شنبه دوم ذی القعده اعلیحضرت امان هللا با پردل سپهساالر سقو
قلعۀ  یک قلعه که مشهور به ، وشاه را درسپهساالر سقو، به مقابله برآمده . پردلباسقویان وارد غزنی گردید

 نمود. چهارشب پردل گرداگرد قلعه افتاده بود وفیرهای توپ شان در است ، همرای معتبرین او محصور« میری»
که کوه آن سرکوب غزنی است «  روضه» ذی القعده قندهاریان درقریۀ  ۸بروج قلعه رخنه کرده نمیتوانست  بروز

لکریم تحصیلدار، برای معاونت سقویان آمده بودند ، باالشدند. پردل بانفری خود وسلیمان خیلها که به معیت عبدا
توپ شش پن ویک توپ ۲متوجه پردل شده وکوه را ازقندهاریان تصرف کردند وقندهاریان پس گشتند ،

 ماشینداربدست سقویان افتاد.
ار می آمدند، بدون خبر درحّد قلعۀ که قنده که از دیگر خان والی کابل با شش نفر درهمن روز موتر پسرعلی احمد

 رمذکو پسرعلی احمد خان والی کابل و پنج نفرسواری موتر ،طرف افراد پردل از پادشاه قلعه بند بود رسید و
 .بود دستگیرشد که آنهم شاگرد دریورباقیمانده  توسط پردل مقتول و یک نفر

 
 پایان
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