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 1۳/۰۴/2۰21            کهگدای عزیزهللا
 

 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۵ قسمت

 

 آقای نوراحمد خان اعتمادی : کابینۀ صدراعظم
، ذات شاهانه آقای اعتمادی ال که درشورا مجبور به استعفا شدبعد ازاستعفای صدراعظم آقای محمد هاشم خان میوند و

ش هیئت کابینۀ آقای نوراحمد اعتمادی جهته مطالبۀ رای 1۳٤٦عقرب  21بروز  ،ساخت مؤظف را به تشکیل کابینه 
ل شش ونیم عصر لیبیانیه های وکال به ساعت  بحث ها و د ازسه روز مکملعب نداعتماد به ولسی جرگه تشریف برد

، گویا ازساعت راممتنع مظفرانه رای اعتماد گرفت  ٦رامنفی و ٧رأی مثبت بمقابل 1۳٧عقرب به تعداد  2٤پنجشنبه 
 1٤عقرب مطابق 2٤شش ونیم شب مذکور اعتباراً واعتماداً آقای اعتمادی صدراعظم افغانستان شناخته میشوند. ) 

 م ( 1٩٦٧نوامبر  1٦ق مطابق به 1۳٧٨شعبان 
 

 :هیئت کابینه این ها بودند 
 .نوراحمد اعتمادی صدراعظم و وزیرخارجه

 معاون اول صدراعظم و وزیرمعارف .، علی احمد پوپل تحصیل یافتۀ جرمنی 
 معاون دوم صدراعظم. ، عبدهللا یفتلی تحصیل یافتۀ شوروی و جرمنی

 وزیردفاع ملی .، خان محمد خان تحصیل یافتۀ ترکیه 
 وزیرداخله .، حمد عمروردک دکتورم

 وزیرمالیه .، محمد انور ضیایی 
 .، وزیر عدلیهمحمد اصغر خان تحصیل یافتۀ امریکا 

 صمد حامد تحصیل یافتۀ سویس ، وزیر پالن .دکتور
 میرمحمد اکبر رضا انجینر، وزیر زراعت .

 .، وزیرتجارتدکتور نورعلی تحصیل یافتۀ فرانسه 
 دکتور محمد انس ، تحصیل یافتۀ ترکیه، وزیر اطالعات وکلتور.

 امریکا ، وزیرمعادن وصنایع . صمد سلیم تحصسیل یافتۀ
 تگان امریکا ، وزیر فواید عامه .محمد حسین مسا ازتحصیل یاف

 انجینر محمد عظیم گران ازتحصیل یافتگان انگلستان ، وزیرمخابرات .
 کبرا نورزایی تحصیل یافتۀ فرانسه ، وزیرصحیه .
 سید مسعود لیسانسۀ پوهنتون کابل ، رئیس قبائل .

 فرانسه ، وزیر مشاور. عبدالواحد سرابی از تحصیل یافتگان
 

مامورین خود بامحمد نعیم خان درزمرۀ ماموین افغانستان مرد دانا وسیاست مدار خوب بود وواالحضرت سردار 
را که آنوقت ها  ند ، یکروز آقای عبدالرحمن پژواکپیش آمد نیک داشت ، دروقتیکه معاون اول صدارت عظمی بود

اضربودند به واالحضرت احمد خان اعتمادی که ح مدیرعمومی سیاسی وزارت خارجه بودند بازخواست داشت . نور
: آقای پژواک صاحب ، برای ادای نماز ظهر رفته است . همینکه آقای ردار محمد نعیم خان عرض کرده گفتس

 فته بودید ؟ پژواک چنینپژواک دوباره به سرکار آمد ، واالحضرت ازوی پرسید: آقای پژواک براستی نمازخواندن ر
 دربارۀ من نشنوید .: صاحب ! لطفاً سخن دشمنان را جواب داد

 
 یحضرت امان هللا خان ازافغانستان :لتشکیل سلطنت والی علی احمد خان درقندهار، بعد از رفتن اع

 .پادشاه ، علی احمد خان - 
 رئیس الوزا ، عبدالعزیز خان که بعد ازسه ساعت فرارنمود. - 
 نائب الحکومۀ هرات ، برادرعبدالکریم خان . - 
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 بار .اعظم جان ، وزیردر - 
 میرزا عبدالوهاب خان ، وزیرمالیه . - 
 عبدالکریم خان قندهاری ، والی قندهار . - 
 غالم محمد خان پسر پادشاه مذکور ، معین السلطنه . - 
 عبدالرسول خان ماما ، سفیر فوق العاده به ایران و روسیه . - 
 اسلحه .شیر خان خروتی ، سفیرفوق العاده به دهلی . برای مذاکرۀ گرفتن  - 
 پرمحمد خان ، فرقه مشر . - 
 سراج الدین خان ، منشی . - 

 د .اعدام گردی،هنوز به قدرت نرسیده بود ، توسط افراد حبیب هللا بچۀ سقو گرفتار و بسته به کابل آورده شده 
 

مهندس  «ملر»ش توسط مستر 12٩۰برج ساعت ارگ ، این برج درسمت قصر دلکشا ساخته شده است که ساعت آن 
نصب ساعت مذکور در دورۀ حکومت امیرحبیب  اعمار برج و لندن خریداری شده است . کار ی مقیم کابل ازدسکاتلن

از زیباترین برج ها بشمارمی  بنام برج ساعت قصر دلکشا مسماء گردید که و ش آغاز شده است12٩1هللا خان در
 : رود

 .فت میرسد1۰۰پوشش آن  تا حد بلندی برج ساعت ازسطح زمین
 فت . 12در 12عرض درون برج 

 
 لندن می باشد .« جویس»ساعت مذکور ساخت کمپنی  انگلیسی 

 خروار حساب شده است . 2کلدار تمام شده است . و وزن زنگ ساعت  ٩٥۰۰قیمت خریردای ساعت برج 
 

 :ماخذ
 «صفحۀ اول و دوم  11سراج االخبار ، سال اول نمبر» 
 

 پایان
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