
1

تصویر حدود ھفتاد سال پیش افغانستان و شھر کابل
قسمت ھفتم و اخیر

تھیھ و ترتیب: خلیل

. بھ گفتھء جناب فرھاد دریا: یاد او غایت ھا بخیر؟!تصویری از حدود دو صد سال پیش کابل قدیم

تا تغییر نامش  بھ دارالفنون کھ ، یاری نھال ھایش گرفتھب از عدم حفظ و مراقبت و آصدمات زیادی دید:»امان«یدک کشیدن پسوند بھ جرماین قصر
ھمین قصر بودند، بخاطر نغلو، کھ دفاتر وزارت مربوطھ درساختمان بندخورشیدی بھ خاطراختالس درکار40. باز در دھھء با موفقیت قرین نبود

سالھای موجودیت ا حریق کردند. بعد از بازسازی درآن ر،قصرخود آن اسناد ونابودی اسناد بند نغلو و یا یک تیر و دوفاختھ برای از بین بردن
با وجود دیدن یگان بودند. اما این قصر با شکوهمستقرھای شوروی در ھمین قصرفرماندھی نیرووروی، وزارت دفاع افغانستان و سرقوای ش

ش چنین وضعیتی داشت.  1370صدمھ در کودتای تنی، تا 

:)4443ع، شماره مسلسل(1946جون 5ھـ.ش.، 1325-) جوزا15شنبھ()، چھار248، شماره(17سال
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ازطرف کمیتھء کفالتی نیابت السلطنھ بغداد و جاللتمآب مارشال چیانک کائی شیک رئیس جمھور چین بحضور ذات شاھانھ 
نسبت بھ جشن استقالل افغانستان تلگرامات تبریکیھ مخابره شده است.

جوزا را بھ عنوان روز استقالل افغانستان تجلیل میکرد. در 6طنت ظاھر شاه روز نوت:حکومت افغانستان در طول سل
حالیکھ گفتھ می شد این روز مصادف بھ خروج شاه امان هللا از کشور بوده است.

خیلی زیاد بھ قدرت اقتصادی دوم تا بھ پیروزی انقالب ھنوز سھ سال دیگر فاصلھ بود. امروز چین با وجود داشتن نفوس 
ا مبدل شده است. فاعتبرو یا اولی االبصار. دنی

توجھ کنید بھ این خبر:

الطاف  و مراحم  ذات شاھانھ  در بارهء مردم  ھزاره جات،  شرفیابی  بزرگان ھزاره 

بحضوراعلیحضرت معظم ھمایونی و معرفی دو نفرمجرمین و استدعای مجازات ایشان

عفو و گذشت ملوکانھ نسبت بھ مجرمین موصوف-

جھالت، خودرا از ستان ھزاره  جات بواسطھء نادانی و ا اھالی شھردارند کھ سھ ماه قبل دو سھ نفر رقارئین محترم خبر
حکومت کناره کرده و با یک جمعیت بنای شرارت را داشتند. وقتی کھ این اطالع بھ مرکز رسید، حضور اعلیحضرت 

بھ و.ج. محمد اسمعیل خان والی کابل امر نمودند تا این مسئلھ را ھمایونی نظر بھ عواطفیکھ بھ ملت شاھانھ خویش دارند،
چنانچھ والی کابل با جمعی اقوام ھزاره جات  بھ بفھم قومی ھزاره جات گذاشتھ از نقطھء نظر قومی حل و فصل نمایند. 

آنھا را حاضر و بدامان عفو دایزنگی رفتھ و متفقآ از این اقدام از این اقدام جاھالنھ آنھا متاثر و وعدهء قطعی دادند کھ
حکومت متبوعھء خویش می سپارند و از طرف دیگر بھ رھنمائی ع، ص عبد هللا خان رئیس تفتیش وزارت داخلھء اھالی 
جاغوری کھ احساسات نیک بحکومت متبوعھء خود دارند و حکومت اعلیحضرت آن ھا رااز جملھء رعایای صادق خود 

النھای خودرا در بین جمعیت موصوف فرستاده و بھ آنھا نصایح الزمھ نمودند و کالنھای میدانند، مطابق نظریھء حکومت، ک
ھزاره جان آن جاھالن را بھ اتفاق والی والیت بمرکز حاضر نمودند. 

جوزا معاریف ھزاره جات برھنمائی و معرفی واالحضرت سپھ ساالر 14از قراری کھ نمایندهء باختر معلوم نموده دیروز 
اعظم در قصر دلکشا بحضور ذات ملوکانھ پاد شاه محبوب و مھربان ما مشرف شده، و در میان این جمعیت دو غازی صدر

نفر اسلم و ابراھیم را کھ در حقیقت بانی شرارات بودند، نیز حاضر کرده بودند. 

در این موقع واالحضرت سپھ ساالر غازی صدر اعظم بحضور ذات شاھانھ بعرض رسانیدند: 

اعلیحضرتا!

اینک وکال و میران( شاید مشران) قوم ھزاره دو نفر جاھالن خود را کھ بانی فساد و بدبختی گردیده بودند، بدست خود آورده 
و بحضور ذات شاھانھ می سپارند، و حاضرند کھ ذات شاھانھ در بارهء شان بھ سخت ترین سزا و عقوبت امر دھند تا خود 

ی مجرمین خود اجرا نمایند. اقوام در ھمین محضر عام باال

ذات شاھانھ در جواب فرمودند:

در اول امر ھم کھ راپور این قضیھ بحضورم رسید، نخواستم کھ با اقدامات عسکری تآسی جستھ شود. زیرا، ھزاره یکی از 
تقدیر و تمجید اقوام بزرگ و از خدمتگاران صمیمی این آب و خاک بوده و در تاریخ دور و نزدیک افغانستان خدمت شایان

نموده اند، و اکنون ھم  کھ وکالی این قوم دو نفر بد بخت گمراه را بحضورم آورده و طالب سخت ترین مجازات می شوند، 
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من باز خدمت این قوم را مد نظر گرفتھ و بھ پس ھمان خدمات و صمیمیتی کھ این قوم بوطن عزیز خود دارند، ایشان را 
آل می گذرم. عفو فرموده و از تقصیرات کام

واالحضرت صدر اعظم مجددآ عرض کردند:

امتنان نموده و بھ تائید ارشادات ھمایونی نھ تشکر ومن با شمول طوایف ھزاره از الطاف کریمانھء و رحم و شفقت ذات شاھا
ان بذمھء سال کھ وزارت حربیھء افغانست16عرض میدارم کھ واقعآ اقوام ھزاره بھ ھرشعبھء خدمت کرده اند و در عرصھء 

حصھء زیاد عساکر شاھانھ را اقوام ھزاره تشکیل میدادند و در قضایائی کھ درین طول مدت پیش می آمد ایشان بھ من بود، 
کمال دلیری و صداقت بھ اوامر حکومت متبوعھء خود جان فشانی می نمودند. اکنون کھ حضور ھمایونی از خدمات ایشان 

ند، گویا مجددآ یک احسان بزرگ باالی این قوم گذاشتند. بعد یکی از حاضرین بھ یاد و از مجرمین شان جان بخشی فرمود
ما قوم از حضور ذات شاھانھ تمنا می کنیم کھ این دو نفر بد بخت شقی را بھ سخت ترین وکالت دیگران عرض نمود کھ: 

صادق لکھ بد نامی را وارد عقوبت مجازات فرمایند. زیرا، باعث خجالت ما قوم ھمین ھا شده و بدامان چنین یک قوم
ساختند. 

ذات ھمایونیبا کمال الطاف فرمودند: دامان قوم ھزاره را کسی لکھ دارساختھ نمی تواند، و دو نفر و صد ھا مثل آن بھ مقابل 
جاھالنھ کھ تصادفآ بوقوع آمد آنھم در اثر کدام غلط فھمی شده جان فشانی ھای ھزاره جات اھمیت ندارد، و این یک حرکت

خواھد بود. ورنھ من اطمینان دارم کھ انشا هللا صدراعظم افغانستان بعداز این ابدآ بمن نخواھد گفت کھ قوم ھزاره کدام شکوه 
ن خانھ نشستھ ام برای آن است کھ و شکایتی دارد. زیرا، مقام سلطنت مثل خانھء تمام اقوام افغانستان است، و من کھ در ای

ھرکس نزد من آمده شکوه ھا و درد دل خودرا برایم صاف بگوید تا در رفع ان کوشیده شود. اگر کسی بھ نزد من عرض 
خود را نرساند، و بھ وسواس خاطر و اندیشھ نا روا بیفتذ، البتھ خود مقصر خواھد بود....

1946اگست 5ھـ.ق.، 1365رمضان 17.ش.، مطابق ھـ1325اسد 23)، پنجشنبھ 7، شماره(18سال
):4498ع، شماره مسلسل(

یاد داشت:

بدرخواست افغانستان راجع بھ دخول در یونو ھیچ مخالفتی بھ عمل نیامد. البتھ از تفصیل صرف نظر شد. 

):4499، شماره مسلسل( ھـ.ش.1325-اسد25)، شنبھ 8،شماره(18سال 

ن معین السلطنھء سابق.وفات سردار عنایت هللا خا

):4503ھـ.ش.، شماره مسلسل(1325- اسد29)، چھار شنبھ 12، شماره(18سال

آغاز قیر ریزی جاده ھای کابل

کابل: قبآل از منظوری پالن پنجسالھء ریاست بلدیھء کابل برای قیر ریزی جاده ھای شھر خبر داده بودیم. طوریکھ تازه 
مت امسال از جادهء شاھی و اندرابی شروع گردیده است. اطالع گرفتھ ایم، کار قیر ریزی قس

): 4504ھـ.ش. شماره مسلسل(1325-اسد30)، پنجشنبھ 13، شماره(18سال

رئیس جدید شورای ملی 
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کابل: از قراریکھ خبر رسیده است، ع. ج. سلطان احمد خان وزیر صحیھ برای اینکھ خودرا کاندید وکالت شورای ملی 
هء وزارت خود استعفا و استعفای شان از حضور مبارک شاھانھ منظور شده بود.قرار دھند، از عھد

طرف اھالی کابل بحیث وکیل شورای ملی انتخاب و سپس از طرف معلوم شده است کھ شاغلی موصوف ازاکنون 
نمایندگان شورا بحیث رئیس ھم انتخاب شده اند.

نوت: این شاید ھمان انتخابات و سر آغاز پروسھ ای باشد کھ بانی آن واالحضرت غازی شمرده می شدند، و در تاریخ 
حکومت از آن صرف نظر کرد. 1329افغانستان بھ نام دموکراسی اول ثبت شده است. و عاقبت در اثر حوادث اول حمل 

برآمده ازقانون اساسی نیز چنین انتصاب » دموکراتیک«ح آن کھ بجای خودش، حتی ھمین اکنون نیزدرحکومت بھ اصطال
تا مدت مدیدی جناب حضرت صاحب بھ صفت رئیس از ایجاد شورای ملی،شده است. مشت نمونھء خروار: بعددیده ھائی 

سری ھم بھ مجلس مشرانو جرگھ » استخاره فارغ می بودند«مشرانو جرگھ ایفای وظیف میکردند و دراوقاتی کھ ازامور
». اب در دل ماھی حرکت نمیکرد« زدند. تا زمانیکھ جناب شان در این سمت قرار داشتند، عدالت بکلی تآمین بوده و می

آیا جناب جضرت صاحب از سناتوری و پست ریاست استعفا کردند و یا چطور؟ اما م کھ تاما من دقیقآ تعقیب کرده نھ توانس
بھ صفت ای مسلمیار را باال کشیده و بعد از انتصاب بھ مشرانو جرگھ جناب جاللتماب کرزی یکی و یک بار آقھرچھ بود، 

و یا من ملتفت نھ شدم.. ولی جناب حضرت صاحب نھ مخالفتی کردند و نھ استخاره ای؟!رئیس آن نیز نصب کردند

توجھ آن بود، بعد کھ موضوع انتخابات بی بدیل یک سالھ پیش آمد، در ھمین گیر و دار ھا ی انتخاباتی کھ ھمھ اذھان م
را فرمان تمدید سناتوری جناب شانناگھان با وجودی کھ دورهء سناتوری جناب مسلمیار ختم نھ شده بود، آقای کرزی 

صادر و موصوف را بار دیگر در مشرانو جرگھ ابقا کردند. در این زمینھ سواالت زیادی موجود است:

اقای مسلمیار دارای درجھ تحصیلی بکدام سویھ اند؟
پیش از انتصاب بھ صفت سناتور چھ وظایفی داشتند؟
 چرا جناب مستطاب حضرت صاحب ھیچ اصراری بر دوام کاری خویش نکردند، و گوئی مانند آخرین روز ھای

آقای کرزی بھ خالصگر محتاج بودند؟
:ھمھ آنھا بھ یک طرف

لی شھر جالل آباد علیھ رئیس حدود سھ صد نفر اھا1393میزان 26قرار گزارش رسانھ ھا، روز شنبھ مورخ 
ننگرھار) واقع درلھء کابل/تمچاز(غیرمھاجرین آن والیت بخاطر توزیع غیر عادالنھء زمین ھای دشت چمتلھ

با ھمین عنوان رئیس مھاجرین دشت چمتلھ( کسی کھ خودش را بھ صدای امریکابرای مھاجرین مظاھر کردند. 
720حدود وندان (اوخی) آقای مسلمیار است،خویشامھاجرین کھ ازمعرفی کرد) بھ صدای امریکا گفت کھ رئیس 

تذکره ھا و اسناد جعلی ثبت و بھ اشخااص فروختھ است. آنھا چوک پشتونستان جالل استفاده از نمره زمین را با 
هللا یعلم بالحقایق االمور.وآباد را برای یک ساعت بروی عراده جات مسدود کرده بودند.

من ھمین قدر بود. با تشکر » اصالح« داشتھ ھای کلکسیون روزنامھ
----- ختم----- 
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دو منظره از دور نمای قصر داراالمان 

در اثر جنگ ھای کابل اگر قصر چھل ستون از تھداب تخریب شد، قصر دارالمان بھ این روز بد دچار شد. چند نمودی از خرابھ ھای قصر را 
ارزو مندم طرح نو اندیش صاحب در مورد ترمیم این قصر تاریخی بھ ثمر نشیند.ضمیمھ کردم . 


