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به نام خدا

 به جای مقدمه

: اشاره 
مودت و دوستی که میان افغانستان و مصر به تاریخ  دهم  ءمعاهده

م   در قاهره  7182ماه می  03با  هجری خورشیدی برابر 7031جوزای 

میان  سردار علی احمد خان والی کابل و  واصف بطرس غالی باشا وزیر  

:  در مادهء دوم آن معاهده  آمده است  ،هامورخارجهء مصر  به امضا رسید

مبادی قانون بین المللی در تأسیس عالقات بر طبق فین هر یک از طر»

سیاسی دو حکومت موافقت نموده، چنین اتفاق کردند که نمایندگان و 

مستخدمین سیاسی هریک از طرفین در مملکت دیگری مطابق مقررات 

«. عمومی و اصول قانونی بین المللی بر اساس تبادل و توافق عمل نمایند

رئیس و  امضا، علی احمد خان والی کابل بعد ازو در همین روز 

با در نظرداشت اهمیت مادهء دوم  این معاهده که زمینه را  هیأت افغانی

ساخت  و عزم  برای گشایش نمایندگی سیاسی در هر دو کشور مساعد می

جزم حکومت  شاه امان اهلل خان را مبنی بر اعزام سفیر به قاهره نشان 
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به وزیر خارجهء مصر،  داد ، نامه ای عنوانی  واصف بطرس غالی باشا  می

:  شتدا شرح زیر  تسلیم 

 ! زیر امور خارجهعالیجناب  و» 

مصر که از جانب  دوستی میان افغانستان و معاهدهءبا نظرداشت 

من به امضا رسید، افتخار دارم که توجه شما را به اصل دوم  جناب شما و

 .نمایم ولذمب معاهده آن 

مبادی قانون بر طبق هر یک از طرفین  دوم آمده است که، مادهءدر 

بین المللی در تأسیس عالقات سیاسی دو حکومت موافقت نموده، چنین 

اتفاق کردند که نمایندگان و مستخدمین سیاسی هریک از طرفین در 

مملکت دیگری مطابق مقررات عمومی و اصول قانونی بین المللی بر 

 . ل و توافق عمل نماینداساس تباد

با وجود وضاحت  اصول و مبانی مندرج در معاهده، حکومت 

ح نماید که در صورت ایجاد نمایندگی سیاسی یخواهد توض افغانستان، می

 :پلومات های یاد شده، قرار ذیل باشدیمتقابل، امتیازات نمایندگان و د

کشور در مقر نمایندگی و در محل اقامت وزیر  بیرقن فراشتار ب  - أ

 .نمایندگی وازهء ورودی دولت بر  در نشانمختار و  نصب آرم یا 

حق آزادی های شخصی به کارکنان نمایندگی و خانواده های   -ب

. که در ذیل یاد می شوند شان

 .وزیر مختار -

. گیدمستشار نماین -
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 . اتشه نظامی -

 . سکرتر اول -

 .شه تجارتیات -

 . سکرتر دوم -

. سکرتر سوم یا مسئول آرشیف -

 .ترجمان -

از خاک کشور  یپنداشتن مقر نمایندگی به عنوان بخش -ج

گاه هیا متبوع،  طوری که هرگز نباید مقر نمایندگی به عنوان پنا فرستنده

 .کنند   را پایمال میمیزبان کسانی قرار گیرد که قانون داخلی کشور 

تماس با کشور متبوعش، با ردن کحق نمایندگی در برقرار  -د

لفون، برابر است که از حروف معمولی  یست، بیسیم یا تاستفاده از پُ

های  تماسبودن حرم و مهای شفری  شود یا از عالمت استفاده می

 .کیدپلومات

موریت أها هنگام ادای م پلوماتیهای رسمی د محمولهاحترام به  -ـه

 .شان

 .دارد   را  تقدیم می یشفایقه خو اتاحترام ،از فرصت غتنامبا ا

 (میالدی7182می  03)   قـ ه7031ذی الحجة سال  73قاهره 

 «تاج افغان -حمد والی والیت کابل اعلی        

مصر و مقامات  این کشور قرار  ءیید وزیر خارجهأاین نامه مورد ت 

ی شدن همچو یبایست   برای اجرا گیرد و طوری که معمول است می

 تبادله گردد، از همینمیان دو طرف ، آن نیز   ء، اسناد مصدقه معاهدات
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هجری خورشیدی  برابر  8031قوس  81طی پروتوکولی  به تاریخ    ،رو

م  در حالی که میرزا محمد خان یفتلی  معین  8291دسمبر   88با 

ضرت شاه امان اهلل و  آقای افغانستان  از طرف اعلیح ءوزارت امورخارجه

حسن نشأت پاشا  نمایندهء فوق العاده و وزیر مختار  مصر در آلمان 

از طرف شاه فؤاد پادشاه مصر، صالحیت داده شدند تا  به ( جرمنی)

تبادلهء اسناد مصدقهء معاهدهء یادشده  بپردازند  که چنین شد و به تاریخ 

ر کابل در مقر وزارت این اسناد د ،خورشیدی هجری 8031قوس  81

 .افغانستان تبادله گردید ءامورخارجه

از آنجا نیز بر  ،امضای این معاهدهانعقاد و عجله و عالقمندی  در 

م به مصر سفر  8291آید که شاه امان اهلل خان در  آخرین هفته سال  می

کمتر از پنج ماه  از آن سپری شدن رسمی داشت  و این معاهده  بعد از 

که هنوز امان اهلل خان از سفر  شش ماهه اروپایی سفر مهم و تاریخی 

خویش به کشور بر نگشته است 
 
هیأتی  و مهم یک تن از  اعضای  رسمی ، 

که شاه امان اهلل خان را همراهی کرده بود ، به قاهره اعزام گردید  تا آن 

ینه برای گشایش نمایندگی معاهدهء دوستی و موّدت  را  امضا و زم

  ،روز 88سیاسی  میسر گردد و  به همین خاطر  بعد از شش ماه و  

گردد ، اما   فراهم می« مودت»معاهدهء زمینهء تبادلهء اسناد مصدقهء 

که  نمایندگی های سیاسی افغانستان و  شود های بعدی باعث می رویداد

 
 .از  طریق اسالم قلعه به کشور عودت کرد 7182جون  1شاه امان  اهلل خان در ( 
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چند روز بعد   نگردد؛ زیرا یک ماه  وتاح تمصر در زمان شاه امان اهلل خان  اف

 8031جدی  92این معاهدهء مهم  به تاریخ   ءاز تبادلهء اسناد مصدقه

حکومت شاه امان اهلل خان (   م8292جنوری  82) هجری خورشیدی 

یا حکومت نه ماههء امیر حبیب  کند  و در رویدادهای بعدی،  سقوط می

 .اموش می شودمفاد این معاهده ، فرکلکانی ، خان اهلل 

 :گشایش سفارت در قاهره 

به خاطر  معرفی نظام جدید در زمان  سلطنت محمد نادرشاه ، 

خاندان  رایبنمایندگی سیاسی در مصر  گشایش اهمیت  ، افغانستان

ها  رشاه که مدتدنامحمد شخص خبیری چون  از  دید   ه ویژه بو حاکم 

، پوشیده است وظیفه نموده،ایفای سفیر افغانستان در فرانسه به حیث 

در کشورهای افغانستان او اهمیت گشایش  نمایندگی های سیاسی . نبود 

محمد صادق حضرت  رو  از همین  .دانست خارجی و تاثیرگذار  را می

 ءقهطریاده نشین المجددی  شخصیت مشهور روحانی و بزرگ و سجّ

به حیث  وزیر مختار افغانستان به  قاهره اعزام را نقشبندیهء افغانستان  

 .کرد

شادروان  محمد هاشم المجددی  پسر  حضرت  محمد صادق 

پدر بزرگوارش   «خاطرات  سیاسی»بر  که المجددی  در مقدمه ای 

حضرت محمد »  : تصریح  می دارد که  ،نگاشتهمحمد صادق المجددی 

دو ماه بعد از  ،ثناء معصوم جانبرادر زادهء خود  صادق مجددی با  فامیل و

«.حکومت نادر خان، از راه هند  برتانوی به طرف مصر حرکت کردند
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م  8292اکتوبر  81سپهساالر محمد نادر خان،  در از آن جایی که 

به سلطنت رسیده است ، بناء ( هجری خورشیدی 8031میزان  90) 

بایست نمایندگی سیاسی  ،نوشتهء محمد هاشم المجددی بر راتواس

سیس شده أم  در قاهره ت 8203افغانستان در ماه های نخست سال 

 .باشد

حضرت  ،محمد هاشم المجددیمرحوم استاد باز هم به گفتهء  

 ری کرده وپماه رمضان  را در سرهند  سمحمد صادق  المجددی، صاحب 

مصر بئی و از آنجا توسط کشتی رهسپار مبعد از عید رمضان رهسپار ب

 .ش در پورت سعید لنگر انداختملاحد و کشتی یگرد

هجری قمری  8021سال المبارک رمضان یست یادآور شوم که با 

 9و   عید رمضان هم  روز یکشنبه   م  8203فبروری  با    بودمصادف 

 .هجری خورشیدی 8031حوت  88م برابر با  8203مارچ 

های  صدور پاسپورت ، وارده و صادره و دفترچه شفر  کتاب های 

دهد  خورشیدی را نشان می هجری 8032همه تاریخ  ،ارسالی سفارت

رسمی فعالیت های نمایندگی سیاسی ز اآغاین اسناد، وجود  که

ز سال اآغ وم    8203سال  نخست  یماه هادر  افغانستان  در قاهره  را 

 .کند تقویت میهجری خورشیدی،  8032

مصر به افغانستان در رت مختاری اوز شفری که ازنامهء نخستین 

 82 ، روز پنجشنبه شده است  ارسالبه کابل ، افغانستان ء وزارت خارجه
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 8022محرم الحرام  1با  برابر ) یهجری خورشید 8032جوزای 

 : در آن چنین آمده است  که  ،است ( م8203جون  1هجری قمری و

دردپای گرفتار و با وفدی که از لندن آمده، مالقات شاه مصر به » 

«.تقدیم نشد( واسطه)نکرده، اعتماد نامه به همین وجه 

به وزارت خارجه به   8032جوزای  08در شفر دومی که  به تاریخ 

مصطفی نحاس  رئیس الوزراء » : در آن آمده است  ،کابل ارسال شده 

«.استعفا و اسماعیل  صدقی ، عوضش مقررشد
 

: زندگینامهء مختصر
نوهء غالم  ،صادق المجددی  پسر غالم قیوم مجددی حضرت محمد

سال  ةروز دوشنبه   دهم  جمادی الثانی، «آغای گل» مشهور به صدیق 

 82هجری خورشیدی برابر با  8911عقرب  92)هجری قمری  8082

در شور بازار کابل تولد شده  و علوم دینی و کتاب  های ( م8122نوامبر  

ادبی را نزد  بزرگان خانواده به خصوص برادران  ارشدش  شمس المشایخ  

شیر ) و  نور المشایخ فضل عمر مجددی ( شاه آقا) فضل محمد مجددی

 .و قاضی عبد الرحمن پغمانی  و موالنا عبد القادر   کسب کرده است  (آغا

نهء ییابیم که کاب  در می ،نخست وزیران مصر و شرح حال  با مراجعه به تاریخچه (   

اسماعیل صدقی  ،یافته و در همان روزتغییر  جون  71نحاس پاشا  روز پنجشنبه  

بناء طبیعی است که با  .شده است  ء جدید کابینه لمور تشکیأمبه امر ملک فؤاد ، پاشا 

دی  به ؛  حضرت صاحب محمد صادق المجدنوز جمعه و شررخصتی  در نظرداشت 

 .دهل اطالع دبع را به کاوموضاین جوزا ،  07یکشنه   روز
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هجری قمری با  آمنه  8092یعنی در  ؛در همان سال وفات پدر 

 .بنت قاضی سعد الدین بارکزایی  ازدواج کرده است

او در نبرد استقالل همراه با غازیان دیگر  در حالی که جوان بیست و  

و بعدها در سقوط شاه امان  اهلل خان  نیز  پنج ساله بود ،  سهم گرفته  

 .نقش ایفا کرده است

در دوران سلطنت   امیر حبیب اهلل کلکانی  ،  از خانواده های  محمد  

و سران  محمد زایی ها حمایت کرده و خانقاه او  و برادرانش نادر خان  

 . امنی  برای همچو اشخاص  پنداشته  می شده است یپناهگاه  و جا

در حالی   صادق  المجددی  بعد از پیروزی  محمد  نادر خان ،محمد 

وزیر مختار  شاه به حیث ر، از طرف محمد نادکه سی و چند سال عمر دارد

 .گردد افغانستان در قاهره توظیف می

 :نقش او در معرفی افغانستان به جهان عرب 
برای معرفی افغانستان  بعد  محمد صادق المجددی  در آن دوران ، 

کشور  ءمؤثرترین شخصیت در مصر  به مثابه ،از سید جمال الدین  افغانی

 .رود  تاثیر گذار  در جهان اسالم و افریقا و جهان عرب به شمار می

 ،اوراقی که در آرشیف سفارت افغانستان در قاهره ، وجود دارد

جهان را با  رهبران  گستردگی  فعالیت های سیاسی و ارتباطات  موصوف 

او نه تنها  در مصر به حیث نمایندهء افغانستان .  گذارد عرب به نمایش می

 شد ، بلکه با ملک عبد العزیز  مؤسس عربستان سعودی  نوین، شناخته می

فرزندان ملک عبد العزیز به ویژه با ملک فیصل که در آن دوران وزیر 
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ار نزدیک داشت و  نامه یبسدی  بود ، روابط وعربستان سع  ءامورخارجه

 .میان ایشان  حکایت داردویژه ، از صممیت  او  عنوانی   لفیصشاه های 

همه  زعمای  محمدصادق المجددی افزون با خاندان آل سعود با  

شیخ نشین های  کشور های خلیج ، روابط نزدیک و صمیمی ایجاد نموده 

 .دایمی داشت بود، به دیدن ایشان می رفت  و با ایشان  مکاتبه 

 :المجددی و فلسطین 

محمد صادق المجددی از داعیه داران  راستین برای احقاق حقوق 

 شود و روابط نزدیک و صمیمی با سید محمد ها  شناخته میفلسطینی

موصوف ای که ها نامه   الحسینی مفتی بزرگ فلسطین داشت که ده امین 

فعال در دسترس قرار عنوانی  محمد صادق  المجددی فرستاده است،  

دارد و حتی  باری زمینهء سفر مفتی بزرگ فلسطین را به افغانستان نیز 

هر ماه  مبارک رمضان   ،مساعد ساخته بود  و جناب  مجددی هم اکثر

 .را در مسجد اقصی به اعتکاف می نشستسال 

مجددی  به قضیهء فلسطین  مثال های در مورد توجه محمد صادق  

م  که  8221و دقیقتر در ماه می   باری  ،از جملهو   زیادی وجود دارد

در جهان اسالام به شمار   ایافلسطین از جمله  حادترین قض ء قضیه

وجه تخصیص  بزرگداشت از  سالگرد استرداد استقالل ،  فتر می

افغانستان را به کمیتهء فلسطین  در قاهره می پردازد  تا در راه مبارزهء 

 92رسمی به تاریخ  ءع را طی نامهوو موض برسد ملت فلسطین  به مصرف 

لقب   م به  ملک عبد اهلل پادشاه اردن که در آن  دوران دارای 8221می 
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بود ، «  د العام للجیوش االعربیةئالقا) می ارتش های عربی وفرمانده عم

 .دهد  اطالع می

 :عرفات یاسر المجددی  و 

و غیر  پراکندهءرویداد جالبی که اینجانب حین مطالعهء اوراق  

برای نسل آرشیف  سفارت افغانستان در قاهره آن را کشف کردم، منظم 

حینی  که جناب حضرت :  ، به این شرح است و دقت   قابل توجهما ، 

اطالع حاصل  ، محمد صادق المجددی  وزیر مختار افغانستان  در مصر

 مهاجر ءم به مثابه 8221عبد الرءوف عرفات  حسینی در کند آقای  می

فلسطینی  در وزارت داخله  مصر  تحت   بازداشت قرار  گرفته است ،  با 

رسمی به  ءشناختی که از موصوف  دارد،  وزیر مختار افغانستان ، نامه

وزارت داخله مصر نگاشته  از حسن  سلوک عبد الرءوف الحسینی تصدیق 

سال به این  91از  عبد الرءوف عرفات  افزاید که  مه اش میکند و در نا می

در مصر تولد شده اند و همه کند و  فرزندان او  طرف  در قاهره زندگی می

کند تا  خوانند  و در حقیقت به گونه ای از او ضمانت می در اینجا درس می

از  ، مومی إلیه ها و کمک به یک خانوادهء فلسطینیبه خاطر فلسطینی

م از سفارت  8221دسمبر  81این نامه که در . اخراج نگردد مصر

صادر گردیده، در آن عنوانی وزارت داخلهء مصر در قاهره افغانستان 

  :چنین آمده است 

فقد حجز السید عبد الرءوف عرفات الحسینی بالقسم لعدم حیازته » 

سنة  85موافقة من الداخلیة باالقامة فی مصر مع العلم  انه یقیم بها منذ 
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وهو معروف لدی . تقریبا وأنجاله مولودون بمصر ویدرسون فی مدارسها

فأرجو أن تتکرموا . الهیئة العربیة العلیا لفلسطین ولدی حکومة فلسطین

مر علی الغاء حجزه بالقسم تحت الضمان الی أن تبتوا فی أمر باأل

 .سنة تقریبا 85المستندات التی تثبت إقامته بمصر منذ 

هو فی  أنه رجل طیب الخوف منه وأن إبعاده عن أسرته ووأنا  أعلم 

هذا السن من العمر یلحق بهم جمیعا أضرارا کبیرة فی الوقت الذی تبذل 

«.فیها  الدول العربیة کل الجهد إلنقاذ فلسطین من األضرار

این شخص یعنی عبدالرءوف  عرفات که بناء جالب است بدانیم 

، رهبر  مبارز و ( م8333 -7181)  حسینی پدر  ابو عمار یاسر عرفات

فلسطین است که حین نگارش نامهء رسمی  سفارت معروف مجاهد 

سال عمر داشت و مشغول تحصیل در  71یاسر عرفات افغانستان ، 

اگر پا در میانی  حضرت محمد صادق یقینا پوهنتون قاهره بود و 

گردید،  میبود ، حتما   عبدالرءوف حسینی  از مصر اخراج   المجددی نمی

د  و جوانی  به ش الجرم  در مبارزهء آیندهء  فلسطینی ها خللی ایجاد می و

د و حتما عرفات گردی سرنوشت میبی «یاسرعرفات عمار ابو»نام 

اخراج شده  از مصر و آواره ، آن عرفاتی نبود که  در پوهنتون قاهره 

 ،با ایشان ،آزادتحصیالت خود را به پایان رساند و با پیروزی قیام  افسران 

سازمان  "ابو جهاد"و  "ابو ایاد"روابط ایجاد کرد و بعدها  با همفکرانش 

 .آزادی بخش فلسطین را بنیاد نهاد



 از قاهره به كابل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 06

محمد صادق المجددی به باور من ، نقش حضرت به این ترتیب   

و زعامت یاسر عرفات  ن یطسغیر مستقیمی در تداوم قیام ملت مبارز فل

 .دارد 

 :دعوتگران برخی المجددی از دیدگاه 
مستشار  ابو مصطفی عبد اهلل العقیل یک تن از مبارزان و -7

پنجاه میالدی  از کویت جهت  تحصیل  ءدانشمندان کویتی   که در دهه

به قاهره آمده، در قاهره با شادروان هارون مجددی پسر ارشد محمد 

 :می نگارددر خاطراتش او   .صادق المجددی آشنا شده است 

کانت دار السفیر المجددي والد األخ هارون ملتقی العلماء والقادة »

ورجال الفکر وزعماء حرکات التحریر للبالد اإلسالمیة أمثال األمیر 

عبدالکریم الخطابي من المغرب، وإدریس السنوسي من لیبیا، والفضیل 

ي صدیقاً الورتالني من الجزائر، کما کان شیخ األزهر محمد مصطفی المراغ

حمیماً لوالده، وکانت هیئة کبار العلماء في ذلک الوقت هي التي تنتخب 

«نه حاکم مصر،عیّشیخ األزهر وال یُ

اقامتگاه  سفیر  افغانستان  محمد صادق مجددی  پدر هارون 

مجددی ،  محل تجمع دانشمندان و رهبران و  اندیشمندان  و رهبران 

نهضت های آزادی بخش سرزمین های اسالمی بود، مثل امیر عبد  الکریم 

. خطابی از مراکش ، شاه ادریس سنوسی از لیبیا، فضیل ورتالنی از الجزایر

د مصطفی مراغی  شیخ ازهر دوست صممیمی  محمد همچنان محم
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شیخ ازهر را  ، در آن دوران  هیأت علمای بزرگ.  صادق مجددی بود

 . ازهر نقشی نداشت نمودند  و زمامدار مصر در تعیین شیخ  ب میاانتخ

علی الحسنیو الحسن هند موالنا اب ءدانشمند بزرگوار شبه قاره -8

« مذکرات سائح في الشرق العربي»در کتاب ارزشمندش الندوي 

راجع به  محمد صادق (  اشت های گردشگری از خاور عربیدیاد)

 :نویسد  المجددی  می

م خرجنا لزیارة سعادة  19 /1/7 هـ  731 /6/  وفي یوم »

الشیخ محمد صادق المجددي سفیر أفغانستان بمصر وجلسنا معه مجلساً 

نجلیه هارون وأخیه وسررنا بهذه  طویالً، وصلینا خلفه المغرب وتعرفنا إلی

الزیارة، فسعادته ال یمثل الحکومة األفغانیة فحسب، بل یمثل ذلک البیت 

العظیم الذي له منة علی کل مسلم في الهند، وتربطنا به روابط دینیة 

وقد شرَّّفنا فیما بعد بزیارته لنا في محلنا المتواضع  .وصالت روحیة قدیمة

ف مرة أخری، فأکبرنا منه هذا التواضع وجلس معنا ووعدنا بالتشری

 .واإلکرام، وال غرو فإنه سلیل مجدِّّدنا العظیم الشیخ أحمد الفاروقي

هـ وصلینا العشاء 731 رمضان سنة  66وحین زرنا القدس یوم 

والتراویح في المسجد األقصی سمعنا بأن الشیخ المجددي معتکف في 

 -ل عام في القدسفقد کان من عادته ذلک ک -بعض حجرات المسجد 

رمضان دعانا سعادته  63فدخلنا علیه وسلمنا ورجعنا إلی محلنا، وفي یوم 

  إلی العشاء وطلب منا اإلقامة معه، فاعتبرنا هذا من تیسیر اهلل سبحانه

 .وتعالی، وأقمنا معه في راحة وسعة
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رمضان رأینا الهالل وتعشینا مع السید المجددي، وجاء  71وفي یوم 

وجهاء المدینة وکبار الموظفین یسلمون علیه ویهنئونه،  کثیرون من

« وانتهزت الفرصة فألقیت کلمة بمناسبة العید

 1 هجری قمری برابر با  731 جمادی الثانیة سال    به تاریخ » 

جهت دیدار جناب شیخ {هـ ش 7081حوت  82} م  19 مارچ 

با او محمد صادق مجددی سفیر افغانستان  در مصر بیرون شدیم و 

نشست  طوالنی داشتیم و نماز  شام را نیز به امامت او ادا کردیم و با دو 

پسرش هارون و برادرش  آشنایی حاصل شد و از این دیدار نهایت خرسند 

کند ، زیرا جناب مجددی  نه تنها از افغانستان نمایندگی  می ؛گردیدیم

ما را با ایشان بلکه این خانوادهء بزرگ بر هر مسلمان هندی حق دارد  و 

موصوف به محل . دهد رابطه  های دینی و روابط روحی کهن، پیوند می

فقیرانهء ما نیز تشریف آورد و با ایشان  نشستی داشتیم  و وعده سپرد تا 

ما این تواضع و اکرام او را به چشم بزرگی  .بار دیگر  نیز به دیدن ما بیاید

زیرا او از نسل  ؛گفتی ندارد دیدیم و همچو  روشی از جناب ایشان  جای ش

 .است{ سرهندی }مجدد بزرگ ما شیخ احمد فاروقی

هجری قمری ، مسجد اقصی   را  731 رمضان  66وقتی به تاریخ 

ت کردیم و نماز خفتن آنجا رسیدیم و نماز تراویح را  در مسجد اقصی ارزی

گزاردیم ، شنیدیم که شیخ مجددی  در یکی از حجره های مسجد اقصی  

او عادت داشت  هر سال در مسجد اقصی در ماه  -.تکاف نشسته است اع
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، به زیارتش رفتیم  و عرض ادب -نشست مبارک رمضان اعتکاف می

 .نمودیم و سپس به محل اقامت خویش برگشتیم 

رمضان جناب مجددی  ما را به نان شب دعوت کرد و از  63به تاریخ  

ی از یما این دعوت را آسان .ها را با وی سپری کنیم ما خواست تا شب

با آرامش و فراخدستی با وی به سر { وبقیهء ایام را} جانب خدا دانسته 

 .بردیم

رمضان،  هالل شوال ، دیده شد  و ما با آقای مجددی نان  71در روز  

موران أشب را صرف کردیم و بسا از  بزرگان شهر بیت المقدس و م

کردند و حلول  عرض ادب و احترام میعالیرتبهء آن دیار به دیدن او آمده،  

من هم فرصت را غنیمت شمرده، در  و گفتند عید را برایش تبریک می

«.مورد عید سخنرانی کردم

در باال یادآور شدیم که  محمدصادق المجددی  با خانوادهء آل -0

سعود  نیز آشنایی ژرف و با ملک عبد العزیز و فرزندانش  روابط دوستانه 

ثیر گذار  أایشان نیز او را به حیث مبارز و دانشمند و شخصیت ت وداشت 

عالم  ءرابطه"وقتی که   ،رو ازهمین. شناختند  در جهان اسالم ، می

م  167  دردر  دوران پادشاهی ملک سعود پسر ملک عبد العزیز   "اسالمی

تن از مؤسسان آن ، محمد   6در جملهء  ،مکرمه تاسیس گردید ءدر مکه

مجددی نیز با وجودی که وظیفهء رسمی نداشت و شاید هم  به صادق ال

بود و حد اقل مورد مورد خشم  "نهی از منکر"خاطر صراحت لهجه  و 

پسند مقامات تصمیم گیرندهء افغانستان آن وقت قرار نداشت، با وجود 

. آن  به حیث عضو مؤسس آن نهاد مهم جهان اسالم تعیین گردید
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می  یا مجلس مؤسسان از ذوات آتی تشکیل شده اعضای رابطهء عالم اسال

 :بود

ستان عرببزرگ  مفتي  محمد بن إبراهیم آل الشیخشیخ  - 

 شیخ -7 شمالي ییجیریااننخست وزیر أحمد بن بللو  الحاج   -6سعودي

 مودودي األعلی  وأبموالنا  -4،الگسنکشور إبراهیم إیناس شیخ اإلسالم 

علی الحسن  وأب سیدموالنا  -9، ( سس جماعت اسالمیؤم) از پاکستان 

 أمین الحسیني الحاج سید -6هند  یندوة العلما رئیس  الندويالحسنی 

، مفتي سابق مصر، حسین محمد مخلوف شیخ -3،  فلسطینمفتی بزرگ 

شیخ -1،  شرعي یمنقضای  قاضي عبد الرحمن اإلریاني نائب رئیس  -8

شیخ محمد بشیر  -1 شام ، یعلما هءرئیس رابط  محمد مکي الکتاني

 شیخ -  ،الجزائری  رئیس جمعیة العلماشخصیت مبارز و  ابراهیمي 

در مصر  و عربستان أفغانستان سابق محمد صادق المجددي سفیر 

. المغربکشور  وزیر شؤون اسالمي  فاسي عالل د تاسا   -6  سعودی،

جید و مشهور  یعلماء از جمله حمد فال بن البنانيم دستاا -7 

 سالمي قدسدبیر کل  کنفرانس اسعید رمضان  دکتور-4 ،موریتانیا

شیخ  -6  .ورپاگرئیس مجلس اسالمي سن إبراهیم سقاف -9  شریف،

أحمد  الحاج  -3  یعراقدانشمند و مبارز مشهور  محمد محمود الصواف

 همحمد حنیف الحاج السید  -8 ،ینپفل اسالمي تالونتو رئیس جمعی

سریالنکای ) سیالن یولومبواز شخصیت های متنفذ در ک محمد 

دن راشاهی کشور مشهور بد اهلل القلقیلي مفتي د  عاستا -1 ( امروزی



 20  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از قاهره به كابل

در جمهوری فدرالی  کامل الشریف سفیر اردن د ستاا -61، هاشمي

 . سودان یعلما ازأحمد البشیر الطیب  شیخ - 6و  نیجیریا

و  انو مبارز جهان اسالم  مان  عالِّشخصیت های یاد شده ، بزرگمرد

بودن شیخ محمد صادق  رفتند و دوران خویش به شمار میدعوتگران 

تن ،  اهمیت موصوف را در میان علمای بزرگ   6المجددی در میان آن 

 .آفتابی می کند  ،اسالمجهان 

: وداع با سفارت 
با  تعیین شدن  عبد الهادی داوی به حیث سفیر  افغانستان در مصر   

محمد صادق المجددی اورد ، یقبل از اینکه موصوف  به قاهره تشریف ب و

دهد که قصد دارد  مصر اطالع می ءم  به وزارت خارجه 196 اپریل  64در 

مجددی   نورفته و در عوض محمد هاانستان کنار رغسفارت اف ءاز  وظیفه

ستی می کند  تا سفیر رسرپسفارت امور به حیث شارژدافیر موقت از  

 .اش را تقدیم نماید ادنامهمجدید اعت

در نامه (  م116  -818 ) ه خالق حسونلمصر عبد ا ءوزیر خارجه

یادآور شده ،  به خاطر نقش مثبتی که  ی و پرنشاط و فعال ءاز گذشته ای 

است ،  مصر و افغانستان  ایفا کرده روابط میان شدر  گستروی  

 .کند  می  گزاری سپاس

ی در مدت ،ن یافتن وظیفه اشامحمد صادق المجددی بعد از پای

ر خسال آ 66مصر اقامت می کند  و سپس  رهسپار مدینهء منوره شده و 

سلم وه ی علآن دیار مبارک در جوار آرامگاه  پیامبر اکرم صلی اهلل عمر را در
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حضرت صاحب » از همین رو،  برخی مریدانش او را  کند  سپری می

رمضان  8رو ز یکشنبه  سرانجام  ولقب داده بودند « حرمین شریفین

هجری خورشیدی  799 سنبلهء    )هجری قمری 7011المبارک 

در همان جا به  ویافت در مدینهء منوره وفات  (  م136 سپتمبر  6برابر با 

 .إنا هلل وإنا إلیه راجعون. سپرده شد کخا

 : آثار
یادگارهای مهم  حضرت محمد صادق باقیات صالحات و از 

ت که  جلد سالمجددی  برای نسل های بعدی ، تدوین خاطرات سیاسی او

از مقدمه ای که   .صفحه در امریکا به چاپ رسیده است  16 اول آن  در 

 آید که  آن می رب ،نوشته شندرکالپی مجددی  بر کتاب  نقای فضل غآ

مید است  به ا ده وومنین دوصفحه ت 411 را در  مرحوم خاطرات خویش

 . به چاپ برسدنیز های  بعدی آن  زودی   بخش

 معلومات ،ی را  که من مطالعه کردمسسیا تاین خاطرا لبخش او

خصوص در مورد جهاد استقالل و  محاذهای جهاد  به یدمندومفید و س

ایخ و شس الممش  ءنقش دعوتگرانه بهآن  انگریزی دارد   و درستعمار ابا 

 .رفته است نور المشایخ نیز  اشارت

سی  محمد صادق المجددی  از آمدن پیر شامی یا ادر خاطرات سی

 :است  تذکر رفتهنقیب صاحب  به افغانستان چنین 

از اوالدهای حضرت  شیخ عبد القادر {  نقیب صاحب}این جناب »  

خانگی  ءو عمری است که  بنا بر مجادله باشد قدس سره می الجیالنی
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در شان یکی سید عبد السالم و دیگری سید ابراهیم از ااوشان  و دو بر

به افغانستان  بغداد به هندوستان مسافرت کرده و سید حسن صاحب

مقدم اوشان را  ،خان شهید اعلیحضرت امیر حبیب اهلل. هجرت نمودند

تبریک گفته و برای مصارف شان از طرف حکومت معاش معین کرده و 

خواهش خود شان در نزدیک شهر جالل آباد برای شان اراضی  قرار

تین مباغ های پر میوه بخشیده و برای رهایش شان یک قلعهء  مزروعه و

شیخ طریقهء   وجناب شان به حیث  پیر صاحب . البناء عمارت نمودند

پیدا کرده و به تعلیم طریقهء قادریه  دریه  به اسم نقیب صاحب  شهرتقا

.مشغول شدند
 
نسبت به حضرت شیخ  ،افغان ها یک اخالص فوق العاده 

از آن سبب  اهالی جالل آباد  به . عبد القادر جیالنی قدس سره دارند

. حضور نقیب صاحب ارادت و یک عده از اوشان تعلیم طریقه را نمودند 

قرار عادت وطن اصلی خود   ،نقیب صاحب در بغداد تربیت شده اند چون

تراشیدند و هم  برای  ادای صلوات خمسه به  ریش مبارک خود را می

جالل آباد و مشایخ آن  این اوضاع شان را  علمای. شدند مسجد حاضر نمی

یدهای جاهل رعالوتا بعضی از م. نمودند  وال پسند نکرده و شروع  انتقاد را

                                                           
در جمله  «  شرح حال سید حسن قادری» شرح حال نقیب صاحب تحت عنوان (   

اثر عالمه «سراج التواریخ» در کتاب  قمری  هجری 7083ول های ماه ربیع األدرویدا

سراج : شود به برای شرح بیشتر مراجعه . ه استدنیز درج گردی فیض محمد کاتب 

هجری  7088-7071وقایع سال های   ، بخش دوم  -رم االتواریخ ، جلد چه

 831-831صفحات { قمری}
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شایخ  مو  ءند که برای علمادمصدر  بعضی حرکات ناشایسته گردی شان

نقیب صاحب در  اسباب اعتراض بیشتر به دست  آمده و گذاره شباروزی 

لذا به حضور امیر حبیب اهلل خان . د یجالل آباد متعسر  ومتعذر گرد

شایخ آنجا شکایت نوشته و هم این فقره را تحریر مشهید از دست علماء و 

هند فرار کرده و در  و  من به طور یک مهاجر از مملکت عراق"  :کردند 

مملکت اسالمیه افغانستان اختیار هجرت را نموده ام ، زیرا می شنیدم 

افغان ها  نسبت به حضرت شیخ عبد القادر الجیالنی قدس سره اخالص 

اینک . مملکت افغانیه به راحت خواهد بود در دارند و البته اوقات عمر من

نمایند اگر حکومت از این ها   و مشایخ اعتراضات زیادی  بر من  میعلما 

 ."کنم تاجازه بدهد که من به هندوستان مراجع ،جلوگیری نمی کند

ثر ؤف زیاد موشکابت نامهء نقیب صاحب بر اعلیحضرت موص نای

ردید  و نخواستند یک نفر از گافتاد  و شهامت افغانیت اوشان را محرک 

نستان هجرت کرده اند، مجبور ااالعظم  که به افغخاندان حضرت غوث 

ه حکومت انگریز بواضحتر  ؛شوند افغانستان را ترک کرده و به هندوستان

لهذا برای جناب فضیلت مآب  عالم ربانی حضرت موالنا . پناه ببرند

میزان التحقیقات الشرعیة که  سمت  ءعبدالرزاق آخند رئیس  محکمه

اعتبار  زیادی را  م در سمت مشرقی رسوخ ورا داشتند و ه ءریاست علما

ی آن سمت معرفت تامه داشتند، به حضور ادارا بودند و با مشایخ و علم

: فرمودند ،نقیب صاحب را برای شان داده ءخود طلب  کرده و شکایت نامه

نام  مملکت افغانستان به و نمی خواهم  یک نفر شخصی که  به من من"
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خواهم   شود به حکومت کفار پناه ببرد و نمیمجبور  ؛لتجا نمودها ،اسالم

ممکن . علماء و مشایخ افغانستان  به تعصب و حسد و بغض مشهور گردند 

است  که اهالی هندوستان بگویند یکی از اوالدهای حضرت غوث االعظم  

به مملکت اسالمیه    ،که نسب شان به   حضرات اهل بیت منتهی  می شود

اوشان کینه و  علمای افغانستان  با پناه گزین گردید ؛ ولی مشایخ  و

حسد ورزیدند که نقیب صاحب مجبور گردید از مملکت  عداوت و

ی سمت امی باید شما برای علم. اسالمیه  به حکومت انگریز  هجر ت کند

نقیب صاحب   دانتقا که ابتدا  زبان  خود را از اعتراض و شرقی بنویسیدم

سبب اعتراض  علماء را که  ،ساکت نمایند و هم اگر  برای تان معلوم باشد

نقیب صاحب  نوشته اند برای خود معلوم نموده و به حضور من اطالع 

 ."بدهید

علیه که از کیفیت پوره  حاجی عبد الرزاق رحمة اهلل ناحضرت موال

واسطه بر  ما به دو عل: " ردند کهکواقف بودند ، به حضوراعلیحضرت عرض 

 .کنند  و می نقیب صاحب اعتراض کرده

 . در مسجد برای ادای صلوات خمسه نعدم حضور شا - 

 .تراشیدن ریش که  خالف سنت است -6

 "این چه عیب دارد؟:" اعلیحضرت در مسأله  تراشیدن ریش گفتند

 :که  حضرت حاجی صاحب عرض کردند

قابلیت ارشاد و مداومت این عمل فسق است و شخص فاسق " 

 ."راهنمایی را ندارد
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ش خود را  یر ، و اعلیحضرت که خودشان هم ریش بلند نداشتند

 :کردند ، فرمودند نزدیک تراشیدن کوتاه می

پس من هم  ،کنم من هم ریش خود را نزدیک تراشیدن قطع می"  

 !"فاسق هستم؟

وقت خیلی به حیرت  حضرت حاجی صاحب می فرمودند که در این

ست ، از ادب احضرت فاسق یم اعلیب بدهم؟ اگر بگوارفتم که چه جو وفر

شما فسق نیست که   یو اگر بگویم  تراشیدن ریش برا! ملوک دور است

مل کرده أقدری ت. شوم آنفة الذکر خود میء نیهاخالف مذهب و مخالف بی

 :اظهار کردم

بعضی از اعمال غیر مرضیه نسبت به مرتکب خود حیثیت دیگر را " 

کنند که دعوای  خود را  کوتاه می گردد، اعلیحضرت  اگر ریش ارا مید

حب با آنکه ریش انمایند ، ولی سید حسن ص والیت و مشیخت را نمی

شوند، مدعی والیت و مشیخت  تراشند و به جماعت  حاضر نمی می

ن، یهمین که مرید. نمایند هستند و برای مردم عوام تعلیم طریقه می

که این عمل  مباح و  مایندن تراشیده  ببینند، اعتقاد میشیخ خود را ریش 

از ترک سنت و ارتکاب منهی عنه  ،و پیروی  شیخ را کرده جایز است

پیر صاحب که خود را . خود می افزایند و جواز را فهمیده در گناه اباحت

گویند، باید برای اتباع خود در  االعظم می خلیفه و جانشین حضرت غوث

 .لف آنخاقتدی باشند نه در ماطاعت  سنت، م

 :فرمودند  ،ثیر کردهأمن برامیر صاحب شهید ت این بیانیهء
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ینده ریش آ نویسم، خوب است من برای  سید حسن صاحب می" 

ی علماء بنویسید که از اجماعت حاضر شوند وشما بر خود را نتراشد و به

 ".اعتراض و انتقاد ، امتناع ورزند

ریش خود را  ،امر امیر صاحب شهیدبعد  حضرت پیر صاحب حسب 

. نوشتهء حاجی صاحب از اعتراض دست برداشتند شتند و علما قراراگذ

ست، ولی ادای اصاحب ریش سفید بلندی  ،حال پیر صاحب موصوف

 نماز را قطعا ترک کرده نمایند، بلکه بق به جماعت نمیاصلوات را مثل س

که  پیر صاحب نماز  تواند ن شان شهادت داده نمییاند و کسی از مرید

شهرت دارند  در حین حرب  " نقیب صاحب"این شیخ  که به . خوانند  می

استقالل  به قدر یک ساعت وقت خود را برای خدمت اسالم صرف نکردند 

را که میدان  آباد د ، بلکه جاللنشتای جهاد نبرداو هیچ  یک قدمی  بر

به کابل تشریف آوردند؛ ولی در انقالب اخیر   ،شتنداحرب بود گذ

ضد افغانستان  بر ،خان شد ستان که  منجر به سقوط  امان اهللنافغا

ی انگریزها بود ها آباد  میدان طیاره باغ شان  در جالل. ها کشیدند زحمت

آنها حینی که  سردار محمد هاشم خان . و خانقاه مکمن جواسیس

به مقابل قوای سقویه بذل مجاهدت " کجه"درقریه ( صدراعظم حالیه)

بردند، جناب  نمودند و قریب محل پیر صاحب اوقات خود را به سر می می

نفرمودند و تفصیل این  هء تشجیع هم  معاونتملکپیر صاحب به یک 

«...آید احوال در بیان انقالب می
 
   

                                                           
 787-772خاطرات سیاسی حضرت محمد صادق المجددی صفحات (   
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الطود » حضرت محمد صادق المجددی  کتاب یکی از آثار دیگر  

مناقب الشیخ فضل محمد  المجددی الشامخ فی
 
الملقب بشمس  

برادر بزرگ خویش را با  ءاست که در آن زندگینامه«  المشایخ قدس سره

آید که  حضرت محمد  ن بر میآ ءاز خالل مطالعه و شته است اتفصیل نگ

منوره  تدوین کرده  ءصادق المجددی این کتاب را در اواخر عمر  در مدینه

هجر ی قمری و  خاتمهء  711 ربیع االول  64در کتابش   ءمقدمه .است

منوره پایان یافته  ءنهیهجری قمری در مد  71 دة عآن در نهم ذوالق

   .صفحه به چاپ رسیده است 718این کتاب  در .  است

اش سناء  در تدوین کتاب برای ثبت برخی خاطرات از برادر زاده 

از مریدان شمس المشایخ به نام  مالعبد الغنی   معصوم مجددی  و یکتن

یا خلیفه عبد الغنی نیز استمداد جسته و چندین نامهء اخیر الذکر را  در 

مال های توب کمیکی از طوری که با مراجعه به .  کتابش  درج کرده است 

 : عبد الغنی می نگارد

را مهمان کرده   ها یک شخص  حضرت مرشدی بیک شبی از ش»  

 هشخص  مذکور و خانه اش ب مانده است، اما واقعه ون ادیخ به ین تارکه ای

بعد ..... یادم مانده، وقت سلطنت  امیر شهید  حبیب اهلل خان مرحوم بود

                                                           
هجری  611 مکرم  سال الشوال  66فضل محمد مجددی در شمس المشایخ (   

 746 ذوالقعدهء  7 تولد و در  ( هـ ش  76 لهء بسن 9 / 886 سپتمبر  6) قمری  

 .وفات یافته است (  هـ ش 714 جوزای  9 / م  169 جون  9) هجری قمری 
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دند که از خانه اریکین را بیار و مومرشد  برایم امر ن از نماز خفتن  حضرت

 .ستیممهمان هه بگو که بیاید ک( نور المشایخ حضرت) برای شیر آغا 

علیهما و  مرشدی شمس المشایخ  و نور المشایخ رحمة اهلل حضرت  

اش را دق الباب  این ناچیز سه نفر به خانهء آن شخص رفتیم، خانه

نموده گفت همین   تممنونی اظهار  خوشی و فورا برامد و بسیار ،نمودیم

خانه داخل  ه  خانهء من به قدوم شما مشرف شود، چون بهکآرزو داشتم 

خانه  فت من وگ ساعت  می هر. یم  فرش و ظرف بسیار غریبانه داشتدش

اما شما کرم فرمودید و خانه ام  به  ،شتهارا ند آوری شما لیاقت تشریف ما

 .دیدانیدرساختید و مرا سرفراز گ قدوم  خودها روشن 

شت بدون  دیگر تکلف آورد و جنابان بسیار ویک غوری برنج با گ 

 ءبرای صاحب خانه دعا ،نوش جان کرده تمامخوش نمود و به لذت 

خانه  بف  خانهءخود روان شدند و صاحرو رخصت شدند و به ط {ند}کرد

 .ردندکرا وداع 

که " چوب پوش"ه یعنی چچون به لب خندق رسیدند و قریب کو

برای نور  ،هدقریب مسجد شریف واقع است ، جناب مرشدی توقف نمو

 یخ فرمودند که  شیرآقا؟ االمش

؟ دچه می فرمایی. گفتند  بلی( ر المشایخ قدس سرهنوت حضر) 

ز ما و شما نه حضرت افرمودند که خاتمهء حضرات ما و شما هستیم بعد 

« .خواهد ماند و نه حضرتی، آنها کالم مبارک شان را تصدیق نمودند
 
 

                                                           
 038 -037الطود الشامخ، صفحات (   
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شمس المشایخ تحت   ءن این گفتهیمحمد صادق المجددی  در پای

 :شته استاچنین نگ "توضیح"عنوان 

ن کلمات این است که بعد فوت یا مراد حضرت شمس المشایخ با» 

 قدس سره، نه شیخ کاملی به دست خفوت حضرت نور المشایو اوشان 

های حضرت  از جمله پیشگویی واین قول. مرشد مکمل آید و نه می

همچنانکه  گفته بودند بعد وفات این  ایخ است  قدس سره وشالم شمس

ه  و شیخی و مرشدی به دل  و مرشد مکمل مفقود گردیشیخ کام ،نفر دو

لق گرفت، بلکه به احتیاجات دنیویه مربوط عسجاده میراث ت

«.( إنا هلل وإنا إلیه راجعون. فالحول والقوة إال باهلل).گردید
 
 

 ،ری عشروان طبع ، به شمس المشایخ   ءفزون بر زندگینامها ،مؤلف

کرده است  و ارت شنیز ا او در جهاد استقالل  دالوری های  کرامات و

 .رده است وای اور ا نیز آه دهوی از سریاه هنمون

 مسده شده توسط شویکی از غزل های سر  ،به عنوان نمونه 

 :کنم اده خوانندگان عزیز  اینجا درج میفرا جهت است المشایخ

 مدخوار گردینزلف بتی خو ءاسیر طره

 مدشوخ ستم کردار گردی ءشکار غمزه

 ون جانمچالن گشت انازک خی ءقتیل عشوه

 مدبیزار گردی زهستی همچو بسمل آن زمان

                                                           
 038الطود الشامخ، ص (   
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 ری را جزتغافل نیست کرداریپچو چوگان 

 مدغم بیمار گردی به خود چون مار پیچیدم ز

 بنای نو نهادم بهر عشقش در حریم دل

 مدچو من معمار گردی ،دمرم آبادی بنا کغ

 و مهجور ای  عزیزانم مروحین  مز وصلش این چن

 مدز دست جور چرخ  پیر کجرفتار گردی

 راز عشق پنهان کن  ،گفت طفل اشک مرا می

 مدمستحق دار گردی ،که من افشاء چو کردم 

 خال عبیر آمیز را خوردم ءفریب دانه

 مدکه صید حلقهء زلف  بتی عیار گردی

 نگاهی برد ایمانم زنگاری  سرو قدی ک

 مدنوشیدم و سرشار گردیز عشقش جرعه 

 افعایی رزلفین سیاهش ما ، مو نخطش چو

 مدگشتم من فدای مار گردی خراب مو

 م چو گل رویش گلی در هیچ  بستانیدندی

 مدبهر گلزار گردی ،هر چند چون  بلبل اگر

 شد واصلنای خواب در منزل پچو دانستم که 

.مدبدیع از خواب غفلت آن زمان بیدار گردی
 
 

                                                           
 817-813الطود الشامخ صفحات (   
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حضرت  رو پروفیسودر امریکا به چاپ رسیده « الطود الشامخ» کتاب 

  .شته است انگ ، صبغت اهلل المجددی بر آن مقدمه

 :یک صفحهء فراموش شده  در تاریخ سفارت

یک صفحهء مهم در تاریخ روابط مصر و بایست از در اینجا  

 افغانستان که  با سپری شدن  تقریبا هشتاد سال از آن  رویداد به

مسألهء انتقال نمایندگی  یادآوری کرد و آن  فراموشی سپرده شده است ،

 . است" حجاز"به سرزمین " مصر"سیاسی افغانستان از  

سیس نمایندگی سیاسی اش در قاهره ،  در سال أافغانستان با ت

م ، توقع داشت تا مصر به مثابهءکشور مهم، نمایندگی سیاسی  8203

اما با گذشت تقریبا پنج سال ، مصر به همچو  اش را در کابل افتتاح کند؛

اگرچه رجل مشهور و سیاسی مصر  عبدالرحمن . اقدامی  دست نیازید

و سفیر مصر در عراق به حیث سفیر  غیر مقیم  ( م8212-8120)عزام 

در کابل تعیین شده بود،  اما افغانستان  پادشاه مصرنمایندهء فوق العادهء 

یک عکس  ءبناء به مثابه .قیم به کابل بگماردتوقع داشت  تا مصر  سفیر م

افغانستان وزارت خارجهء میان مصر و افغانستان ،  بالمثل العمل در روابط 

 8082تصمیم گرفت تا حضرت محمد صادق المجددی  را  در آغاز سال 

در ضمن از  هجر ی خورشیدی به حیث وزیر مختار به  حجاز اعزام دارد  و

 .ر مصر نیز سرپرستی کندنمایندگی افغانستان  د

در نامه هایی که از طرف  محمد ظاهرشاه عنوانی محمد  ،رو از همین

در برخی وزیر   ،ورزید صادق  المجددی ، در آن سال ها مواصلت می
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مختار  افغانی  در حجاز و در برخی وزیر مختار افغانی در  مصر و حجار 

 .تذکر ر فته است

هجری  8012الحرام  محرم 1تاریخ نامه ا ی که ملک عبد العزیز به 

به  محمد ظاهر (  م8201اپریل  2/ هـ ش  8082حمل  82) قمری 

 اظهار ،از گشایش وزارت مختاری افغانستان در  حجاز ،شاه فرستاده است

  ءنماینده ءخرسندی نموده و تعیین محمد صادق  المجددی را به مثابه

 .دهد نان میئاعتمادنامهء موصوف اطماز دریافت   ستاید  و نستان میغااف

بناء محمد صادق المجددی گرچه خانواده اش به خصوص پسرانش 

در آن  مصر   ؛ امّاگذارد  تحصیل شان  در قاهر ه می ءرا  به خاطر ادامه

نمایندگی سیاسی افغانستان در حجاز   ءبه حیث زیر مجموعهدوران، 

 .شد شمرده می

هجری شمسی   8080سنبلهء    83در نامهء شفری که به تاریخ 

از طرف وزارت خارجهء  عنوانی محمد صادق المجددی نگارش یافته ،

به جواب  وزیر »:به موصوف چنین دستور داده شده است افغانستان 

امورخارجهء مصر بگویید که ما نمایندگی وزیر مختار طهران شما را به 

زیر مختار حجاز ما را کنیم؛ مگر شما هم نمایندگی و دربار کابل قبول می

ریم که در مصر یک اما هم این قدر پول ند. در دربار مصر قبول بفرمایید

 «. وزارتمختاری مستقل داشته باشیم

  ههجری خورشیدی ب 8080دلو  9در شفر دیگری  که به تاریخ 

 :قاهره رسیده است  ، چنین هدایت می دهد
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اعتبار نامه   ،برویدشما به حجاز . راف  رمز هشت شماگدر جواب تل» 

شود و هم پول برای شما  توسط قونسگری بمبئی به شما فرستاده می

 «.خارجه کابل. ارسال می شود

هجری خورشیدی ادامه می یابد و سر  8081این وضع تا  آخر سال 

هجری خورشیدی  محمد صادق المجددی دوباره به  8082از آغاز سال 

 .را در دست  می گیرد حیث وزیر مختار در قاهره زمام امور 

 :اما این رساله و داستان آن 
صالح محمد و مرحوم پسر  با مبارز دانشمند  فضل غنی مجددی  

 غیابی  سال هاست که آشنایینوهء  حضرت محمد  صادق المجددی 

دارم، او از جملهء مبارزان پیشگام نهضت اسالمی افغانستان و دانش 

حدود چهار دهه قبل  ماستری  آموختهء پوهنتون قاهره  است که در

از آن  پوهنتون مشهور به دست آورده است  « تاریخ»خویش را  در رشتهء 

خاطرات ظفر » و من حینی که تقریبا هژده سال قبل  به ترجمهء کتاب 

یکی از  ،از زبان اردو  به زبان فارسی ، در دهلی آغاز کردم«  یبکآحسن 

وافر بردم  کتاب  ءاز آن بهرهکتاب های مهمی که در نگارش پینوشت ها 

اثر ایشان «   161 -1 1 افغانستان در عهد اعلیحضرت امان اهلل خان »

وقتی که به قاهره آمدم ، این ارتباطات  وتبادل نامه  میان ما الحمد .  بود

ایشان را به مدیریت « فقه اسالمی»هلل ادامه دارد و ماهوار نشریهء وزین 

 .میدار دریافت می
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به فکر نگاشتن رسالهء کوچک و مصور در مورد روابط  در قاهره

محمد تاریخی  افغانستان و مصر افتادم که به چند قطعه فوتوی  جناب 

ضرورت نخستین نمایندهء سیاسی افغاسنتان در مصر ،  ،مجددی صادق 

دکتور "مایی ایشان  و همکاری برادر ارجمند نبه اثر ره ؛شدید پیدا کردم 

موفق به دریافت چند قطعه   "پسر محمد هاشم المجددی عاصم مجددی

فوتوی مهم و تاریخی ایشان شدم  و همچنان  استاد فضل غنی مجددی 

 "محمد صادق المجددی خاطرات سیاسی"یک سال قبل  دو کتاب مهم 

و اهتمام  را که با مقدمهء عالمانهء ایشان و به اثر توجه « الطود الشامخ»و  

  ،عیم مجددی به زیور چاپ آراسته گردیده استهموطن عزیز محمد ن

در بسا موارد برای من دو کتاب، مطالعه بار بار آن  که برایم  فرستاد،  

 .رهکشا بوده است

من در مالقات هایم با مقامات مصری حینی که  از جایگاه مصر در  

ستان  حرف می زنم، به بزرگانی مثل حضرت صاحب محمد صادق نافغا

الهادی  داوی ، استاد صالح الدین سلجوقی ،  سید قاسم  مجددی ،  عبد

شفیق، سید شمس الدین مجروح  و سایر  سفیرانی  رشتیا؛  محمد موسی

از  ،شخصیت های مهم افغانستان  در قاهره ءکنم که به مثابه اشارت می

نشرات   ءخواستم در سلسله ،رو از همین. افغانستان نمایندگی کردند

، آثار سفیران پیشین افغانستان را  جهت معرفی بخش فرهنگی سفارت 

کار  را از معرفی سفیر دایمی افغانستان  در . مجدد شان  به چاپ برسانم 

مصر و جهان اسالم و شرق یعنی  سید جمال الدین افغانی آغاز کردم ، 

چندین  عنوان کتاب در مورد آن مبارز  بزرگ شرق به نشر رساندم ؛  در 
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نیز شش عنوان  ( سومین سفیر افغانستان در قاهره)  یمورد عالمه سلجوق

سپردم و ترجمهء پشتوی افغانستان در قرن نزده  چاپکتاب به 

اثر مرحوم سید قاسم رشتیا (  ړۍ کېیافغانستان په نولسمې پ)

را نیز تجدید چاپ کردم ، اما در مورد ( چهارمین سفیر  در این دیار)

نخستین سفیر و نمایندهء مجددی  محمد صادق الحضرت صاحب 

تا اینکه به فکرم خطور  ، ر اندر بودمبا تحیّسیاسی  افغانستان در مصر، 

کرد  نمایشنامه ای را  که موصوف  بیش از هشتاد سال
 
و در قبل  نوشته   

شان  به چاپ رسیده  « خاطرات سیاسی» بخش اول کتاب صفحات پایانی 

سیاسی  ءتین  سفیر  ونمایندهنایی با نخسشتوان آن را جهت آ است ، می

 .چاپ کرد ده  تجدیران در قاهتسنافغا

در  شاید بتوانراء حضرت محمد صادق المجددی این نبشته ! آری

.  قرار دادها در تاریخ ادبیات افغانستان  نخستین  نمایشنامه ردیف 

لی حضرت صاحب که از یک طرف، ذوق ادبی و تخیّ ء یادشده نمایشنامه

                                                           
با مطالعهء این نمایشنامه و از روی قراینی من به این باورم که این  نبشته  در سال (    

چشم تو غازی را »» مثل قرینهء .  استهجری خورشیدی نوشته شده   7031

که اشارت به نادرشاه است  و یا اینکه  جشن استقالل بدون احتفال گذشت و .  «قربان

سفارت رسما افتتاح نشده  ند و اینکه تا کنوجشن نجات وطن به غیر احتفال می گذر

ادق المجددی این نبشته در  صید که حضرت صاحب محمد آ است ، از این قراین بر می

هجری خورشیدی به رشتهء تحریر  7031د به قاهره یا وورنخستین همان سال 

   .استکشیده 
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آن از طرف دیگر  مشکالت اجراآت اداری افغانستان  ،را نشان می دهد 

کند و حتی از نگاه روانشناسی ، شخصیت های آن  را  نیز برمال میزمان 

د که چقدر خود را نمای میو بررسی  دوران   افغانستان را نیز تحلیل 

. دانستند و از آنان در بیم  و هراس بودند وابسته به زمامداران وقت  می

تی این نمایشنامه، برخی اصطالحات فراموش شدهء  یک قرن قبل را  ح

 .در اذهان زنده می سازد

این آرزوی خویش را با برادر بزرگوار جناب فضل غنی مجددی  نیز  

خواهم آثار سفیران سابق افغانستان  در  در میان گذاشتم و گفتم  می

تبصره استاد فضل غنی مجددی این بود که  . تجدید چاپ کنمقاهره را 

جناب حضرت صاحب  مقام باالتر از سفیر را دارند و من هم تصدیق 

و  ، مبارز و مجاهد آگاه کنم که او  روحانی برجسته ، رهبر مردمی می

اده نشین  یک طریقهء بزرگ تصوفی در افغانستان بود و  سفارت هم سجّ

نبود؛ بلکه وسیله ای برای خدمتگزاری بیشتر به  برای موصوف  مقصود

 اندیشه های  وارسته اش که بالریب  او  در این راه، گام های بلند و مردم و

هایش به  سودمندی برداشته و ایجاد روابط با جهان عرب ، نخستین هسته

 .ه استوسیله او گذاشته  شد

ه عنوان  اینک  این نمایشنامه ای که جناب محمد صادق المجددی ب

نمایندهء سیاسی و وزیر مختار افغانستان  درمورد نامه ارسالی اش  به 

فیض محمد خان زکریا وزیر خارجهء افغانستان در هفت پرده نگاشته  و 
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از قاهره به »ن عنوان آومن برای  خوانده است ، « مجلس»هر پرده را یک 

به خوانندگان ارجمند تقدیم می گردد م ، انتخاب کرد را « کابل
 
 . 

محمد خان  زکریا  پنجمین وزیر  دار فیضرمخاطب این نامه هم س

هجری خورشیدی در عهد  8031خارجهء افغانستان است که  در سال 

یک دهه   دو در حدو ه است شد اریده ممحمد نادر شاه به این سمت گ

مهم  انجام وظیفه  هجری خورشیدی ،  در این پست 8081یعنی تا سال 

 .ه استدرک 

تان  قابل یادآوری سنارخارجه افغوبرای معرفی بیشتر این وزیر ام

گل محمد  خان  و از اوالدهء سردار  پسر سردار ف ومی داند که موص

و از فارغ   شده در کابل تولد م  8129در سال است  که  زکریا خان

 . التحصیالن لیسه حبیبیه  است

خان ، فیض محمد  بعد از استقالل و اعالن پادشاهی  شاه امان اهلل 

تی که شاه محمد ولی خان دروازی أخان زکریا در  عهد امانی  در  هی

و امریکا داشت ،  او را  همراهی  جهت  معرفی افغانستان به  روسیه، اروپا

به حیث هجری خورشیدی  8031 – 8032همچنان  از سال . می کرد 

 . ه استه کردیفمعارف ایفای وطوزیر 

                                                           
محمد  بخش اول کتاب خاطرات سیاسی   711-711این نمایشنامه در صفحات (   

 .صادق المجددی ، به چاپ رسیده است



 39  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از قاهره به كابل

  
م  به 8201تا  8292محمد هاشم خان  از سال سردار در صدرات 

، یعنی چهار سال  ده است وحیث وزیر امورخارجه ایفای وظیفه نم

 .سلطنت محمد نادرشاه و شش سال اوایل سلطنت محمد ظاهر شاه

در م  8221تا  8201از سال فیض محمد خان  به حیث سفیر   

م  سفیر افغانستان در  8223 – 8211و  از انقره نیز خدمت کرده است  

 و دوران بازنشستگی ،ایف رسمی ظوانجام او بعد از . عربستان سعودی بود

دیار به  م در آن 8212در سال  یکا شد وررهسپار امم 8222در سال 

 . مت حق پیوستحر

در  فیض محمدخان زکریااستاد خلیل اهلل خلیلی راجع به 

 :  خاطراتش چنین اشارت دارد

یکی از دوستان بسیار عزیز ما که به دور او همه جمع بودیم، سردار » 

فیض محمد خان زکریا بود؛ آن وقت وزیر خارجه بود و تقریباً آدم سوم در 

. خط مثل جواهر. این آدم صفات عالی داشت. شد کابل حساب می

از . امیرحبیب اهلل خان بودخودش تعلیمیافتۀ مکتب حبیبیۀ سراجیۀ 

صحبتش و از کلماتش هیچ انسان سیر نمی شد؛ خیرخواه، مؤمن، خوش 

چشمانی چنان مستانه که انسان را از دور جلب . صحبت، خوش سیما

با تمام حشمت و جاه و جاللی که خداوند نصیبش کرده بود، . کرد می

یف می آورد سه چهار هفته بعد یا خودش تشر[ هر. ...]وزیر خارجه بود

 .خلیل جان بیا که برویم: کرد، می گفت به اتاق درویشی من، یا تلفون می
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از سردارهای . آشنایی و محبت داشت ،دوستی ،پدر من با پدرش

هر . ... کابل بود، یعنی از عم زادگان محمد نادرخان حساب می شد

«. ...از شیرین زبان ترین آدمها بود. صحبتش یک جهان داشت

برای  گردآوری را ها   روزساعت ها و که  را  این معلوماتی  آزومندم 

سپری در قاهره، افغانستان سفارت آرشیف  ءدر میان اوراق پراکندهآن 

برای یافته ها ن  آام و  برخی از  دست یافتهآن به و بعد از  مطالعه  مکرد

کنم ؛  تقدیم شما خوانندهء گرامی  میدی بود ، یخودم معلومات تازه و جد

خوانندگان قرار گیرد  و اگر  در مورد ادهء فو استخدا کند  مورد توجه  

سندی به گان عزیر نظری داشته باشند ،  یا دخوانن ،کاستی های آن

رتی  دارد و بر  ااش مصر  و روابط میان افغانستانبه که  دسترسی دارند 

مکاتبه به  بالطف نموه د ، ایزفمی ا های خواننده  در این مورد   آگاهی

 .اپ های بعدی این اثر  مارا یاری رسانندچشر ،  در  بهتر شدن  ان ینشان

 ومن اهلل التوفیق

 فضل الرحمن فاضل

 سفیر افغانستان در قاهره

 (م8162اپریل  88) هجری خورشیدی 6931ثور  8



 نامۀ حضرت محمد صادق المجددی

،افغانستانبرای فیض محمد خان زکریا وزیر خارجه وقت 

 در قالب نمایشنامه





 نامۀ محمد صادق المجددی

عنوانی فیض محمد خان زکریا وزیر خارجه  افغانستان

عالیقدر جاللتمآب آقای فیض محمد خان وزیر امور خارجه 

 !دام مجده

گمان داشتم که از شدت محبت جناب عالی بر من زحمت زیاد 

برسد، ولی نه به این اندازه که به خالب حقارت و ذلت پرتاب شوم، حال 

 !یقینم حاصل شد که محبت اهل دنیا برای فقرای مسکین، سم قاتل است

پیش از آنکه به شما اعتراض کنم بر خود باید نفرین نمایم که چرا 

فقر و قناعت خود را از دست دادم و در ملک بیگانه، به نام وزیر  ءگوشه

از مدت یکماه است که مصارف . تاری به ذلت و خواری گرفتار ساختممخ

همگی به قرض تکمیل شده و هفت  ،خوراکه و پطرول موتر و تکت پوسته

دانم  به نسبت  نمی. رسد  شود  که آن هم به عسرت زیاد بهم می روز می

ه اذیت رسانده بودم که حال مرا به فضیحت چامور حالیه  یاولیا

خود تایب شده، آینده ابداً  ءاعمال ناشایسته ءاز گذشته  .رسانند می

معافم نموده آینده عقب اذیتم . پیرامون آن عادات رذیله نخواهم گشت

مدت سه ماه تقریباً منقضی  شده که ذریعۀ مکتوب و . کوشش نشود

تلگراف همگی کوایف خود را برای تان به طور رسمی نوشته پول خواستم 
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مکتوب خصوصی غیر رسمی نوشه، شما را )......(  خ و عالوه برآن در تاری

متاسفانه هیچ یک تاثیری از فریاد و فغان . به حالت خود ملتفت ساختم

من در قلب شما محسوس نگردید و قلب خودم حکایت ذیل را به گوش 

 : هوشم رسانید

 حکایت به طور نمایش عرفانی

 :مجلس اول

استور منزل دوم ، اتاق در وزارت خارجه به طرف شرقی کوتی 

شود  خصوصی وزیر صاحب به ساعت چهار بعد از ظهر، دروازه اتاق باز می

 !گردد  و مدیر با یک پاکت وارد می

آقا باز مکتوب از کجا رسیده که درین وقت تفریح مرا : وزیر صاحب

 تکلیف دادی؟

یک مکتوب خصوصی از وزیر مختار افغانی مقیم مصر :  مدیر صاحب

یده و چون در سر پاکت لفظ خصوصی نوشته بود، بنا بر عدم تازه رس

 .خواستم به مالحظۀ شما گزارش بدهم ،فرصت

آمدم   ماندید  فردا که می شما هم زور آور هستید می:  وزیر صاحب

خوب است بده در جیب خود گذاشته در . حال فرصت ندارم. آوردید  می

داند  باز آقای  دگر چیزی نیست؟ خدا می. خوانم  عرض راه یا در خانه می
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هنوز هم خیال . محمد صادق جان چه چتیات نوشته کرده خواهد بود

برای او بگو ! نی بابا. ه به مقام حضرتی است و بر من حاکم استکند  ک می

رفت آن وقتی که ما . «آن قدح بشکست و آن ساقی نماند»قدری فکر کن 

چشم تو غازی را ». حال شما محتاج هستید. به شما احتیاج داشتیم

 .هنوز هم حضرت صاحب به خواب خرگوش است. «قربان

خود گذاشته، مدیر صاحب را  وزیر صاحب مکتوب را گرفته به جیب

 :فرمایند   مخاطب فرموده می

 !نصوارت خوب است یا نه؟! او بیادر بیا که نصوار بکشیم

بلی یک بوتل نصوار تازه از پشاور رسیده، خیلی خوب : مدیر صاحب 

اگر پسند شما شود، نصف . مهربانی کرده مالحظه کنید. نصوار است

 .کنیم  می

گرفته بسیار به دقت نصوار را مالحظه  وزیر صاحب قطی نصوار را

 :فرمایند  نموده، می

. شود به دست هم مالیم معلوم می.  رنگش خوب است! مدیر صاحب

 باش ببینم تیز هم هست یا نه؟

 .کشند  این را گفته پای ها را بر یکدیگر گذاشته نصوار می

نیم آن را . ـ په په مدیر صاحب، به راستی نصوارش خو خوب است

 !حال از قطی خود هم قدری در قطی من بینداز ! م بفرستبرای

مدیر صاحب به تعظیم برخاسته نصوار قطی خود را نصف نموده، به 

کند  و وزیر  آواز می« تولۀ انجین»در این ضمن . نشیند  جای خود می

 .صاحب باالپوش خود را گرفته از اتاق می برایند و پرده می افتد
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 :مجلس دوم

آیید ، به  ی مردان از طرف سرک که به طرف مشرق میدر گذر باغ عل

رود  که آخر سرک به  مسجد عیدگاه نارسیده، یک راه به طرف شمال می

مگر  ،و دهن دروازه هیچکس نیست. گردد  دروازۀ وزیر صاحب منتهی می

نیاز احمد جان که منتظر وصول حضرت پدر بزرگوار خود نشسته و چند 

دفعتاً نیاز احمد . بازی طفالنه خود هستندنفر اطفال دیگر هم مشغول 

اونه واهلل آقا جانم : " گوید  جان صدای زنگ گادی را شنیده مضطربانه می

بعد چند دقیقه گادی تانگۀ ! به خدا از صدای زنگ گادی شناختم. آمد

کشد و خیلی مستی هم  وزیر صاحب که یک اسپ کرنگ قشنگ او را می

 :فرمایند  صاحب فرود آمده می رسد  و آقای وزیر کند ، می می

 ـ نیاز جان بچیم چطور استی؟

به خدا از دور زنگ بگی . شما بودم{ معطل}ـ واهلل آقا جان ماطل 

 !شما را شناخته گفتم که آقا جانم آمد

رحمت اهلل هست . امروز بسیار مانده شدیم. ـ بیا بچیم که بریم خانه

 یا نه ؟

که مهمان ها از خانۀ یار جان  کنه  ـ بلی، روی سرای را اوپاشی می

 .آیند  کاکایم می

. خود به روز خود حیران هستیم. ـ مهمان ها هم دیوانه شده اند

کند ، حال بیا غم مهمان ها را  تنخواه ما کفایت نان خشک خود ما را نمی
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آیند  چی کنیم؟ بیا که بریم این دریشی خود را  خوب حال که می. بکش

 .کنیم  ها را میباز سرشتۀ مهمان . بکشم

لی شده به خانۀ سمت یوزیر صاحب با حالت غضب ناک داخل حو

 :دهد  جنوب شرقی در آمده آواز می

ها را از جانم دور کند؟ از صبح تا حال جانم  کسی هست که ا ین بال" 

مردم . توانم  آخر هم یک لقمه نان درست به دست آورده نمی. بر آمد

ر خارجه است و به حضور اعلیضرت کنند  که فیض محمد وزی گمان می

خبر ندارند که یک پیسه در کون جیبش پیدا . بسیار معتبر است

خرج خانه خوب پوره شده بود که روز یک دفعه به خیر . شود نمی

 ".آیند  ها می مهمان

در این حال شخصی آمده دریشی وزیر صاحب را گرفته باالی 

شود  که برای  حمام میگذارد  و وزیر صاحب به چابکی داخل  چوکی می

بعد نیم . صالة عصر وضو بسازند، زیرا وقت تنگ است و شب هم کار دارند

ساعت ، شخص دیگری آمده وزیر صاحب را از ورود مهمان های عزیز خبر 

وزیر صاحب که وظایف مقررۀ شان به تمام نرسیده، پیشانی . دهد  می

ه کیست و چند نفر پرسد  ک می« اُم اُم»خود را ترش نموده، به اشارۀ 

 :گوید  است؟ شخص وارد شده می

ـ از خانه یار جان آقا همگی آمده اند و خانوادۀ سلطان جان هم برای 

 .داالن کالن پُر است. مالقات آن ها آمده اند

وزیر صاحب سر خود را تکان داده وظیفه خود را قطع نموده 

 :فرمایند  می
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وری که همگی خرد و آروسی است یا ختنه س. ـ مردم دیوانه شده

 !کالن آمده اند؟ بیا حال پوره کن

پیسه بده که . ـ حال که آمده اند برای شما چی بگویم؟ شرم است

میوۀ تازه و فالوده و خربوزه برای شان از بازار بخرم که باز در خانۀ خود 

خوانند  که خانۀ وزیر خارجه رفتیم به غیر یک پیاله چای ، حرام  لغاز می

عجب سخت آدم . م خربوزه یا یک دانه انگور خورده باشیماگه یک تلی

 !است

ـ حال اگر کسی دیگر از حال ما و شما خبر نیست، شما خو از خانه 

اگر در صندوقچه پیسه داری، برای شان بخر، ولی اگر . خود خبر دارید

خوب بپال که . بگویی در جیب من چیزی است اونه، تو او اونه جیب هایم

وزارت که خزانه ندارم تا هر روز به وقت دیگر، جیب چیزی هست؟ در 

 .خود را پر روپیه کرده بیایم

رود  و جیب های  شخص وارد شده به طرف باالپوش وزیر صاحب می

کند ، مگر بغیر یک پاکت سر بسته و  وزیر صاحب را به دقت تالشی می

دست  پاکت را به. تواند  چند کاغذ پاره پاره چیزی دیگر موجود کرده نمی

 :گوید  خود گرفته به طرف وزیر صاحب پرتاب کرده می

به غیر همین یک . دیک من نیانزکنه  که  ـ جیبت از دور صدا می

 .پاکت و سه چهار توته کاغذهای چرک، واهلل اگر هیچ چیز یافته باشم

البته کدام پاکت ضروری است که به . ـ بده پاکت را ببینم از کیست

 فته؟ جیب من مانده و یادم ر
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تظر جواب پول نشخص وارد شده پاکت را به وزیر صاحب داده م

ولی وزیر صاحب از بسکه حالت شان به آمدن مهمان ها آشفته  ؛ایستد می

شده، لفظ خصوصی را ضروری خوانده متوحش شده برای آن شخص 

 :فرمایند  می

ـ رحمت اهلل را بگو که از دکان سه روپیه قرض کرده و هرچه 

بان که این ! تو ره به خدا اگه باز مره آزار بدهی. ایت بیاوردگویی  بر می

 !دانم  از کجا آمده که به جیب من یادم رفته کاغذ ضروری نمی

شخص مذکور از دروازه برآمده، رحمت اهلل را خواسته هدایت برایش 

 ..پرده می  افتد. دهد  می

 :مجلس سوم

 

یک  در اطاق خصوصی یک شخص معتبر نشسته سرش برهنه و

یک پاکت به دست دارد که . بوتل نصوار بینی پهلوی خود گذاشته است

کند   و هر قدر سعی می. کند  عنوان و مرسل آن را به دقت مالحظه می

صرف لفظ خصوصی را . تواند  زیرا بد خط است اسم مرسل را خوانده نمی

از کثرت اضطراب ضروری خوانده شروع به افتتاح پاکت مینماید و با خود 

 :گوید  می

داند  این خط خراب از کیست؟ بگذار بعد طعام شب  ـ خدا می

 .خوانم  می

 :فرماید  و باز فکر کرده می
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ـ خوب ضروری، آیا چه مقصد باشد و از کجاست؟ می باید همین 

مبادا کدام احوال مهم باشد و به حضور خدا جل شانه . حاال مطالعه نمایم

 را نکرده ام؟  مسئول شوم که چرا ایفای وظیفۀ خود

قارئین خوب دقت کنند که آقای وزیر صاحب خیلی یک شخص 

وظیفه شناس و زحمتکش هستند و هیچگاه در وظیفۀ خود تکاسل 

همه مکاتیب عادی را به صورت فوری مطالعه و اگر کدام کار . نکرده اند

نمایند ، چه جای آنکه مکتوب  متعلق آن مکتوب باشد، به سرعت اجرا می

وزیر صاحب از حسن اتفاقات اسم مرسل را خوانده .  شدضروری با

تواند زیرا اگر بدانند که از طرف محمد صادق مجددی است، قبل از  نمی

مطالعه، پاکت سربسته را به نهری که در داخل منزل شان جاری است 

اندازد  تا اصل پاکت از راه پشاور و کلکته به بحر محیط رسیده و توسط  می

و ( مدیترانه)به بحر ابیض ( یعنی از طریق کانال سویس) امواج بحر احمر

و از طریق رود نیل در دارالسفارة افغانیه  ! از آنجا به رود نیل واصل گردد

واپس و محفوظاً به دست آقای وزیر مختار صاحب ( قاهره)واقع مصر

برسد، زیرا محل سفارت هم در کنار نیل واقع و آقای وزیر مختار همه 

وصول جواب بوده، از طریق آب، سطح نیل را زیر نظر دقیق روزه منتظر 

 .کنند  گرفته، نظاره می

به هر حال آقای وزیر صاحب پاکت را خیلی به سرعت مفتوح نموده،  

نمایند  و سر مبارک خود را  مکتوب را به دست خود گرفته مطالعه می

 دهند  و هر گاه گاهی  انگشت سبابۀ خود را آهسته آهسته حرکت می
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. شوند  باالی لب های خود گذاشته و به نظر دقیق ملتفت مکتوب می

دانند  که ا ین مکتوب خصوصی از  رسد ، می همین که مکتوب به نصف می

خیلی غضبناک شده . مصر ارسالی محمد صادق المجددی است

 :فرمایند  می

من حیران شدم که از . خوب این مکتوب حضرت است.. ـ خوب

دانم  هذیان گویی  چه حاجت به خواندن؟ می کدام کس خواهد بود؟

 خوب است حال که تقدیری برابر شده، بخوانم چه نوشته؟! کرده باشد

خوانند  که این عبارت در آن  مکتوب را به دست خود گرفته می

 :نوشته شده

 مکتوب

 !عالیقدر جاللت مآب وزیر صاحب

آیا . کنم  امروز در حواس خود سخت هیجان و اضطراب حس می

چرا؟ بلی از سخافت عقل گنج قناعت را به رنج حرص تبدیل نموده از 

مرتبۀ قاصیۀ فقر موروثی خود تنزل نموده، رتبۀ دانیۀ وزیر مختاری را 

به خیال اینکه خدمتی به جامعه و ملت اسالم و وطن عزیرم . قبول کردم

ولی ندانستم که در این خدمت موانع و عوایق بسیار . افغانستان بنمایم

و محبان همگی زیر ( انتقام) ست و رقباء در هر کنج و کنار منتظر اخذ ثأرا

کاسۀ وزارت نیم کاسۀ حقارت را پنهان کرده اند و من بیخبرانه سالک 

اینست که بعد از انقضای هشت ماه، اسرار غامضه بر . طریق مهالک هستم

 خواهد  تا به مکنونات من کشف شد و دانستم که خیلی فکر و تدبر می

باز هم خدا را جل شانه شکر . خاطر سیاسیون حاضره علم حاصل نمود
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گزارم که مرا در عین وزارت از علو مقام فقر و قناعت مطلع گردانید و سرّ 

عزّ من قنع »فرماید  ی صلی اهلل علیه و سلم را که میمّأقول حضرت نبی 

از  از حضرت الهی خواهانم که مرا. را بر من مکشوف ساخت« ذلّ من طمع

 .این مهلکه نجات داده، آینده به حفظ کاملۀ خود محفوظ و مصئونم دارد

بهتر آنست که . سخن به طول انجامید و از مدعای اصلی دور شدم

 :اوقات شما را زیاده از این ضایع نساخته به اصل مدعا بپردازم

آمدم ، بودجۀ شش ماهه را برایم داده وعده فرمودید  از کابل که می

. تلگراف شما برسد هر قدر بودجه بخواهید برایتان می فرستم که همینکه

من هم به امید واری با یکعده از عائله و متعلقین رهسپار محل ماموریت 

گذشت که وزارت جلیله به نسبت من  ولی همه وقت به خاطرم می. شدم

یک فکر مخصوصه یی دارد و همان بود که در این ایام نتایج آن فکریه، 

نویسم ، یک فلس  حاال که این مکتوب را می. ۀ ظهور گذاشتقدم در عرص

به وزارت مختاری موجود نیست و از دو ماه است که مستخدمین و 

معاش خود را نگرفته اند، مگر ع ، ص { مختاری}مامورین وزارت 

زیرا اگر برای شان . مستشار که دو ماه آیندۀ خود را هم تصرف شده اند

نمودند ، چنانچه از جواب و سوال من و او که  شد ، مجادله می داده نمی

حال فکر کنید که به واسطه . شوید  نقل آن لفاً فرستاده شد، حالی می

همانا مثالی . تحقیر یک نفر، چقدر صدمه به شئونات حکومت وارد شده

، نقد «فالنی برای یک اشپش پوستینی را سوختاند»که زبان زد عوام است 

 :از موضوع دور نشوم. باشد  می (سرگشته)حال این مستهام 
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 .ـ جشن استقالل بدون احتفال گذشت7

گذرد  و افتتاح دار السفاره هم  ـ جشن نجات وطن بغیر احتفال می8

به طوری که شایان یک حکومت افغانی باشد نشده، زیرا ضرورت است که 

یک جشن افتتاحیه ترتیب داده شود و وزراء و سفراء خواسته شوند تا عَّلم 

مت افغانیه برای اولین بار در هوای مصر که نقطۀ وصول اروپا و آسیا حکو

 .است در اهتزار آید

ـ با وزیر خارجۀ اینجا مذاکره در امور اتحاد حکومتین افغانیه و 0

مصر جاری نگردیده، زیرا حکومت مصر در اسکندریه هست و رفتن 

 !مغرب گشته ی خواهد  و آن خود عنقا اسکندریه، پول می

زارت مختاری افغانی مقیمۀ مصر به یک حالت خمود و جمود ـ و3

گرفتار است که نمی تواند در سلک همقطاران خود مظاهره نماید و از 

بنا بر این مجبور شده اینک مکتوب آخرین . مواقع ، استفادۀ مفید گردد

خود را به انتها رسانیده پول مصارف نُه ماهۀ آینده را می خواهم که زیاد از 

اقت گرسنگی را ندارم و مستخدمین توانایی افالس را بیش از این این ط

 .ندارند

 !حضرت جاللت مآب

در خاتمه احترامات فائقه خود را تقدیم نموده از این مکتوب  

شکم گرسنه، خود »خواهم ، زیرا مجبور هستم و  جسورانۀ خود معافی می

 .که مثل مشهور است« زند  را به دیدۀ شیر می

 فقط

 صادق المجددیمحمد 
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آقای وزیر صاحب دفعتاً آشفته شده کاغذ را به دور انداخته، 

 :فرمایند  می

اینکه از من ! ـ برای مدیر اوراق گفتم که چتیات نوشته، باور نکرد

ها، رحمت اهلل از دکان  خبر ندارد که امروز برای مهمان. خواهد  پیسه می

کند  که فیض  نمیالبته حضرت دیوانه شده فکر . سه روپیه قرض کرد

محمد به روز خود در مانده، وجه از کجا کند که در مصر برای شما روانه 

مبلغ گزافی را که حکومت بدون استحقاق به نام معاش برایش . کند

خواهد ؟ چشمت را قربان  کند که از من می دهد ، کفایت او را نمی می

ت شیر واری بابا خزانۀ حکومت نزدت موجود اس! همرای ای عقل و تمییز

مکتوب استقراض ! کی دست ترا گرفته که از مصر تا کابل . خرج کن

 !نویسی؟ اسمی فیض محمد عاجز می

گویا عارض را . کنند  به سخنان غضب آمیز جناب وزیر هی شروع می

پرده . فرمایند  در عالم خیال به حضور خود حاضر نموده با او مقابله می

 ...می افتد

 

 

*** 
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 :مجلس چهارم

دروازۀ اطاق وزیر صاحب باز شده، شخصی وارد
 
اطاق گردیده اظهار  

 :نماید  می

دکاندار سه روپیه قرض نداده بود، بلکه یک . ـ رحمت اهلل از بازار آمد

و نیم روپیه داده بود و رحمت اهلل هم یک میوه های خراب گنده آورده که 

شسته، پاک کرده در از ناعالجی خودم نشسته میوه ها را . خورد  خر نمی

 .همگی منتظر هستند که بیایید. بشقاب ها مانده برایشان بردم

ـ خبر نداری که حضرت شوربازار از مصر چه نوشته؟ نمی دانم هوای 

 مصر به مزاج او سازگار نشده یا مرض دیوانگی برایش عارض گردیده؟

. ـ از من قرض خواسته که در مصر بی خرج هستم پول روان کن

ها سه روپیه از دکان قرض  انماره که امروز برای مصارف مهخبر ند

 .خواستم، بدبخت دکاندار یک و نیم روپیه داد

 :شخص تازه وارد متحیر شده می گوید

خواهد ؟ واهلل یک  ـ عجب، از مصر به نام شما کاغذ نوشته قرض می

 .سخن خنده آور است

 !نوشتهببین کاغذی که برای من . ـ بلی هم خیلی مضحک است

معرفی یادآوری  ، اما او را این شخص تازه وارد در چند جای از  حضرت صاحب (   

همسر وزیر امور خارجه فیض محمد او  هد  کویاق کالم فهمیده می شساز . نمی کند 

ول  جیبش را برای پ ای ،ندک خان است که در برون کردن لباس هایش اور ا کمک می

 فاضل. شوید  و  یا میوه  را برای مهمان می کند جستجو می
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حضرت وزیر صاحب چون از آمدن مهمانها خیلی به تشویش بودند، 

فرق نکردند که وزیر مختار مصر بودیجۀ نُه ماهۀ سال جاری وزارت 

مختاری را خواسته یا از خود آقای وزیر صاحب، قرض طلب کرده؟ و چون 

شخص مذکور خواننده و نویسنده است، مکتوب وزیر مختار را گرفته 

اینک، وزیر صاحب که آتش غضب شان چه از . به خواندن شروع می کند

طرف مهمان ها و چه از چیزی که از مکتوب وزیر مختار مصر فهمیده اند، 

هنوز فرو ننشسته و خیلی به حالت جوش و خروش هستند، مکتوب را از 

دست آن شخص گرفته باالی میز کوچک که در زاویۀ خانه نزدیک دروازۀ 

 :فرمایند  ذارند  و میگ حمام نهاده شده می

ـ بیا جان که بریم پیش مهمان ها، باز بعد شام مکتوب آن مجنون را 

 !بخوان

هر دو نفر از اتاق مخصوص بیرون شده  به طرف صالون میوه خوری 

باشند  که آواز زنگ تلیفون به گوش  هنوز چند قدم نرفته می. روند  می

کنند  گمان می. شود  یرسد که از اتاق مخصوص نواخته م وزیر صاحب می

. نوازند  باز کدام احوال ضروری به وزارت رسیده که خالف عادت زنگ می

 :فرمایند  سراسیمه مراجعت نموده گوشک را برداشته می

 ـ کیست؟

 :گوید  تیلفونی وزارت می

 .ـ من تیلفونی وزارت خارجه 

 گویی  تیلفونی؟ ـ چه می
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شما را استفسار نموده  حضور واال حضرت صدر اعظم ذریعۀ تیلفونی

 .اند

 :فرمایند  وزیر صاحب پریشان شده به یک آواز مرعوب می

 ـ نفهمیدی چه امر بود؟

نخیر، استفسار نمودند که وزیر صاحب هست یا نه؟ جواب .. ـ نه 

 .شود  که به محل خود رفته اند گفتم که یک ساعت می

 گفتند ؟ ـ خوب ندانستی چه می

احب ذریعۀ تیلفونی از شما استفسار ـ واال حضرت صدر اعظم ص

ولی . به جواب شان گفتم که همین ساعت به جای خود رفتند. نمودند

صدر اعظم صاحب به آواز غضبناک فرمودند عجب است ده دقیقه نشده 

های گلکاری که  که تولۀ اول انجین صدا کرده، باز وزیر صاحب مثل مزدور

باشند،  به خیر به خانه  میاز سر چوک آورده شده و منتظر وقت حاضری 

تشریف برده اند؟ برای شان ذریعۀ تیلفون از طرف من بگو که اگر بعد از 

خیر . حاضری یک دقیقه به وزارت معطل کنید، آسمان به زمین نمی افتد

 .حال که رفته اند خیر است

رعشه به . این خبر زیادتر حواس وزیر صاحب را درهم و بر هم نمود

. ردید، تیلفون از دست شان افتاد و مبهوت ماندنداندام شان عارض گ

ساعتی نگذشته بود که از سبب آواز دروازه به حالت خود آمده، ملتفت 

 :شدند که همان شخص وارد اطاق شده اظهار نمود
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. ـ مهمان ها همگی معطل هستند و تا حال میوه را دست نکرده اند

یک ساعت به خانه هم  شود  که تمام روز به وزارت کارهای شما تمام نمی

 شوید ؟ کنید  و مشغول تیلفون می ساعت تیری نمی

ـ عجیب زور آور آدم هستی، از دنیا خبر نداری، بشنو تیلفونی وزارت 

 :گوید  چه می

برایش خبر بده که ساعت هشت و نیم بعد شام به قصر صدارت »

 .«. شود آیند  و مجلس وزرا منعقد می حاضر گردد، دیگر وزرا هم می

 .ـ خیر است بگو بشنوم

البته کدام کار . ـ صدر اعظم صاحب از وزارت پرسان مرا کرده بودند

. بدبختی که امروز چند دقیقه پیشتر از وزارت برامدم! فوق العاده بوده

عالوه بر آن . دانم ، باز صدر اعظم صاحب چقدر به غیظ آمده باشند نمی

دانی  که صدر  تو می که همگی حاشیه نشینان شان مخالف من هستند و

مبادا به گوش . اعظم چقدر دماغ باریک دارد و شخص سخن شنو است

اگر چند تا . شان سخننان خراب خراب برسد، غیر حق مرا تحقیر کنند

باز چه . بزند خیر است، خدا نکند که مرا سبکدوش نسازد {دشنام}ودَّ

همگی ها را دیدیم،  خواهد کردیم؟ یکسال به دست بچه سقو چه زحمت

همگی را فروخته رشوت دادیم، خوردیم، حال . مال و هستی ما برباد شد

بلی، . آید ، این هم بسته خواهد شد که یک چهار پیسه تنخواه منصب می

ه برای احوال پرسی بیایند و شما امر کنید لَّحال که مهمان ها همه یک گَّ

 !دنکه میوه برای شان بخر
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گردیده چون مجسمۀ چوبی شخص وارد شده از این احوال پریشان 

پرده . گردد  به جای خود خشک می ایستد و به بحر تفکر غوطه ور می

 ...افتد می

 :مجلس پنجم

در صالون مهمانها سفرۀ کالن دراز سفید فرش شده و در اطراف آن 

خوراکه از قسم انگور و سیب و ناک و خربوزه و شفتالو در بین بشقاب ها 

جسام لطیفه منتظر ورود میزبان خود هستند و مانده و یک عدۀ زیاد از ا

 :گوید  یکی می. در بین خود مذاکره دارند

 .وزیر صاحب چقدر دیر کردند؟ مگس ها همگی میوه ها را خوردند

 :گوید  دیگری می

از . بگذار مگس ها بخورند! ـ خیر است چندان میوه یی هم نیست

را برای خدا آورده، گمان می کنم که رحمت اهلل آنها . خوراک آدم نیست

همانکه . بین همگی گنده و خراب است. را برای دکاندار نداده وجه آن

 !گویند سیب خر خور همین است می

 :گوید  شخص سوم می

رسد،  وزیر  به خیال می. ـ به راستی که این میوه از خوردن نیست

 !آیند  صاحب از خجالت نمی

 :گوید  ساخته میدر این حین شخص چهارمی نیاز جان را مؤظف 
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ما همگی مهمان را تنها مانده . او بچه برو پدر و مادرت را بگو بیایند

طاقت مهمان نداشت، "مثل مشهور است ! به اختالط خود مشغول شدند

 ".خانه به مهمان گذاشت

نیاز احمد جان دویده داخل اطاق مخصوص شده به آواز بلند 

 :گوید می

راه شما نشسته اند و شما قرار ـ آقا جان مهمان ها همگی چشم به 

 !آخر مره روان کردند که شما را ببرم. به اختالط خود گرم آمدید

وزیر صاحب و شخص دیگر که از شنیدن عتاب صدر اعظم در خود 

های عزیز  فرو رفته بودند به این آواز به خود آمده، بنا به پاس خاطر مهمان

دو نفر عقب همدیگر، سرها هر . مجبور شدند که به صالون پذیرایی بیایند

فضل . را فرود انداخته با تمام حیرت و تفکر به طرف صالون روان شدند

خداوند که ردیف وزیر صاحب از عقب ملتفت وزیر صاحب شده دید که 

دامن پیراهن شان از داخل پطلون خارج شده و از عقب بال تشبیه مثل 

ه از عقب سر دست به سرعت دوید! آویخته شده( ماه کنعان)دامن دریدۀ 

خود را به شانۀ وزیر صاحب گذاشته آهسته بنا کرد که چیزی به گوش 

دفعتاً وزیر صاحب خیال کردند که همانا حکم سبکدوشی . شان بگوید

شان از حضور صدر اعظم صاحب رسیده و خواستند دست او را از کتف 

شد و از دهن شان خارج « آه»به آواز بلند یک فریاد . خود محکم بگیرند

 :فرمودند

 !خوب شد که حدس من خطا نرفته بود
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 :شخص دیگر

 !ـ چرا چه خبر است

 :وزیر صاحب

 !بده فرمان را که بخوانم. کنید  شما هر وقت هر چیز را مسخره می

 :شخص دیگر

ـ فرمان چه چیز را ؟ من که از فرمان خبر ندارم، مگر دیوانه شده 

 ای؟

د را به شانۀ من گذاشته ـ پس چرا به چه سبب، مضطربانه دست خو

 خیال سر گوشی را داشتی؟

 :شخص دیگر

دامن شما از طرف پشت سر از پتلون برآمده . ـ خیر چیزی نیست

گفتم آهسته برایت بدانانم که دامن خود را جمع کنید تا مهمان ها ! بود

 !مضحکه ننمایند و من خجالت نکشم

 :وزیر صاحب

بز به غم جان کندن ) من خود به غم خود! ـ سخت زور آدم هستی

واهلل خیال کردم که فرمان موقوفی من رسید و اینک ( قصاب به غم چربو

مهمان ها از خود هستند و هم ! بگذار بریم. دهی  به دست من می

اگر خنده . خیر است! دانند  که فیض محمد یک آدم فیشنی نیس می

 .کردند هم حرفی نیست

 :گوید  ولی آن شخص به سخن خود ادامه داده می
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خوب نیست که به این اوضاع داخل اتاق مهمانی ! ـ وزیر صاحب

 !شویم

 !دانی  ، دامن مرا جمع کن خوب خودت می :وزیر صاحب

آن شخص پیشتر آمده، دامن وزیر صاحب را جمع نموده، به داخل 

پتلون انداخته، دوباره دکمه های پطلون را بسته و هر دو یکجا داخل 

مهمان ها که خیلی انتظار کشیده اند، میزبان   .شوند اطاق پذیرایی می

 :گویند  خود را مخاطب نموده متفق القول می

چه خبر بود که از بین تار و سوزن، شما دو ! ـ ما را از انتظار کشتید

 نفر به اختالط خود گرم آمدید و از ما فراموش کردید؟

 :یک نفر مهمان

داند  که بعد  م، خدا میکرد ـ به راستی اگر نیاز جان را من روان نمی

 خفتن می آمدید یا چه وقت؟

 :گوید  وزیر صاحب قدری به آواز منفعالنه می

از . بیشتر روان شدم که برای پذیرایی شما بیایم. خواهم  ـ عفو می

. اتاق خود هم بیرون شدم، الکن زنگ تیلفون مرا مجبور به مراجعت کرد

ول مذاکره بودم که نیاز واپس شدم، واپس رفته با تیلفونی وزارت مشغ

 .سخن را نا تمام مانده به حضور شما آمدم. جان آمد

 :یکی از مهمان ها

ولی قدری پریشانی از جبین چین خوردۀ شما معلوم . ـ خیر است

 خدا نخواسته باز چه واقعه پیش شده؟. شود  می
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 :وزیر صاحب

اگر چیزی باشد، فردا شما هم . حرفی نیست چیزی. ـ خیر است

 .شوید  می واقف

مهمان ها از این فرمودۀ وزیر صاحب پریشان شده، اصرار در اظهار 

نمایند ، ولی وزیر صاحب کتمان سرّ را ضروری دانسته، لب به  احوال می

 :فرمایند  گشایند  و به جواب مهمان می سخن نمی

امروز قدری زیاد مشغولیت داشتم و خیلی . ـ خیر چیزی نیست

 .شود  ب آثار خستگی به چهرۀ من معلوم میاز آن سب. خسته شده ام

دانند  که خاطر وزیر صاحب به کدام درجه مشوش است  قارئین می

به هر صورت میوه را با . نماید  و قلب شان چقدر حرکات مضطربانه می

دهند ،  مهمان ها به اتمام رسانده و تکلفاً خود را بشاش و شادان نشان می

داد  و مهمان ها دانستند که  را نشان میولی چهرۀ شان عالمات پریشانی 

و از آن سبب گمان کردند که . جناب وزیر صاحب سخت مضطرب هستند

هر کدام در بین خود با . ر خاطر میزبان شدهورود مهمان ها باعث تکدّ

فهمانند که به چابکی از این بیت الحزن  اشارۀ سر و چشم به همدیگر می

. کنند  و مهمان ها، عزم رفتن را می رسد میوه به اتمام می. خارج شوند

 :فرماید  صاحب خانه مهمان ها را خطاب کرده می

چرا برای . ـ به سرعت کجا می روید؟ حال وقت مغرب قریب است

 شوید ؟ تناول غذای شب معطل نمی

 :مهمانها
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خیر، هر کدام که از خانه بر آمده ایم، گفته ایم که محض یک ساعت 

از آن سبب اطفال . آییم ا مالقات کرده، واپس میوزیر صاحب و عایلۀ او ر

رفع درد سر شما را کرده، . باشند خود را نیاوردیم و همگی منتظر می

 {.پرده می افتد}.  شویم مرخص می

 :مجلس ششم

 

در یک اطاق کوچک که یک چراغ الکتریک . ساعت هفت شام است

نفر شخص در دیوار زاویۀ آن باالی یک میز کوچک آویخته شده، یک 

افتاده و دست های ( به پشت)محترم باالی یک بستر معمولی مستلقیاً 

. شود  به خواب رفته اند خود را هم باالی پیشانی خود گذاشته گمان می

ولی نه چنین است، بلکه به گرداب تفکر و در لجۀ گرفتار موج 

هستند که از زیادت فکر سراسر اعضای ( شرمندگی و اضطراب)تشویر

شود  و بعضی اوقات یک یک نفس سرد  خواب برده معلوم می شان مثل

داند  این آواز از تنفس یک شخص خیلی  کشند  که بیننده می طویل می

و اگر شخص داخل اتاق نشود، ممکن . آید  محزون و گرفتار غم و الم بر می

است الی یک هفته به همین حالت، غریق بحر پریشانی باشند، ولی آمدن 

شخص محترم را از گرداب حیرت به ساحل هوشیاری  رحمت اهلل آن

شود  و رحمت اهلل  اطاق خیلی به شدت باز می ءپرتاب نمود، دفعتاً دروازه

با یک مکتوب از صدارت عظمی داخل اتاق گردیده و از آواز دروازه، آن 
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ذات محترم مجبور شدند که فکر خود را جمع نموده، شخص وارد شدگی 

 یرند و عتاب نمایند که چرا مخل اوقات شان شده؟را به زیر نظر دقت بگ

 خیرت است که به این شدت دروازه را بهم زدی؟:  وزیر صاحب 

یک مکتوب از صدارت عظمی . الحمد هلل خیرت است: رحمت اهلل 

 .آوردم که به مالحظۀ شما برسد. رسیده بود

وزیر صاحب، چون به مخیلۀ شان همان احوال تیلفونی متمکن شده 

لرزید، مکتوب را از  به حالت اضطراب زیاد که دست های شان هم می بود،

حد سر پاکت  رحمت اهلل گرفتند و او را امر مراجعت داده با اضطراب بی

و اگر چه در مکتوب این مضمون نوشته شده . نمایند  گشوده، مطالعه می

 :بود که

عالیقدر جاللت مآب وزیر صاحب به تقریب انعقاد فوق العادۀ » 

، الکن وزیر «مجلس وزراء به ساعت هشت و نیم به برج شمالی بیایند

و این ! صاحب چنین فهمیدند که از عهدۀ وزارت مؤقتی بر طرف شده اند

احوال پر مالل حواس جناب شان را به درجۀ مختل ساخت که بیخودانه 

فریاد نمودند و از فریاد شان شخصی که به اطاق دیگر نشسته بود، 

 :به سرعت داخل اتاق مخصوص گردیده استفسار نمودمتوحش شده، 

 شدت از شما ظاهر شد؟ه ب «آخ»ـ چرا خیرت بود که اینطور آواز 

آید  چه جای  پدرم هم به فریاد می. چرا فریاد نکنم:  وزیر صاحب

بعد از این چه . خاک بر سرم باد شد. من؟ ببین فرمان را که چه نوشته

ته شده یی؟ فیض محمد عاجز باید در خواهم کرد؟ ای طالع چقدر بر گش

کنم ، از  همین که قد راست می. هیچ وقت استراحت نداشته باشد
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. منجنیق فلک صد منی بر فرقم می خورد که استخوان هایم آرد آرد شود

نمی دانم به این مردم چی کرده ام که همه وقت در صدد ضرر من منتظر 

و به همگی کار های وزارت  کنم  موقع می باشند؟ از صبح تا شام جان می

خدماتی که در اول دورۀ اعلیحضرت کردم هیچ .  خود رسیدگی می نمایم

کدام مورد توجه و مرحمت اولیای امور نشد، یک دقیقه پیش از وقت مقرر 

در عهد امان اهلل همین . و محکوم به موقوفی شدم ماز وزارت به خانه آمد

در زمان . حق بدنام ساختند طور، هر قدر زحمت کشیدم آخر مرا به غیر

سقو صرف از ترس جان چند دفعه به مالقات شیر جان وزیر دربار رفتم 

گویند  فیض محمد سقوی است  همین بالی جان من شد که هر کدام می

و برای سقو در جشن استقالل درامۀ تیاتر ساخته بود و نطق ها ترتیب 

جان نگاه کردن فرض ! دبابا کمی فکر کنی! کرده می. و . و . داد ه و  می

اگر چنین و چنان نمی کردم حال مرده مرا مثل سردار حیات اهلل . است

خان
 
باز آن وقت کی به داد اطفال خرد سالم . کشیدند از خندق ارگ می 

شدم چه نفع برای مردۀ  رسید ؟ و از اینکه فدایی حکومت موجود می می

 گردید ؟ من و اوالدم عاید می

ن قسم کلمات آن قدر اظهار فرمودند که شخص خالصه اینکه از ای

این حالت . وارد شدگی تحمل نتوانسته، هی شروع کرد به گریان کردن

                                                           
 
سردار حیات اهلل خان عضد الدولة  برادر شاه امان اهلل خا ن که در عهد امیر حبیب (  

  .اهلل کلکانی به اعدام محکوم شد
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رحمت اهلل به سرعت آمده آقای . همگی مستخدمین را محزون نمود

 .سلطان جان را خبر نمود که بیاید

 گویی ؟ بلی چه می:  سلطان جان

باالی برادرت چه حال  از برای خدا یک دفعه بیا که: رحمت اهلل

 است؟

چرا خیرت است؟ من که نماز عصر وزیر صاحب را :  سلطان جان

چه واقع شده که به این اضطراب آواز . هلل خوش بودند الحمد. وداع کردم

 ...پرده می افتد. دهی ؟ اینک آمدم می

جلس هفتم م

بعد سه چهار دقیقه سلطان جان آقا از خانۀ خود که متصل محل 

. شود صاحب است، به سرعت روانه و داخل اتاق وزیر صاحب میوزیر 

بیند که آقای وزیر صاحب سر برهنۀ و گریبان کنده به حالت وحشت  می

باالی بستر نشسته اند و شخص دیگر هم به یک زاویۀ خانه به گریان 

آقای . و یک مکتوب مقابل روی وزیر صاحب افتاده. کردن مشغول است

تواند چیزی  این احوال مدهش و سکته زده، نمی سلطان جان از مالحظۀ

استفسار نماید و آمده پهلوی برادر خود نشسته نظرش به مکتوب 

باید اول . کند  که هرچه است به همین مکتوب است فکر می. افتد می

خواند  مکتوب را گرفته می. مکتوب را مالحظه کند بعد استفسار نماید

باید ساعت هشت و نیم در  ءارزکه وزیر صاحب برای شمولیت مجلس و
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متصال ساعت خود را . و غیر این هیچ حرفی نیست. برج شمالی بروند

کند  که همین  فکر می. بیند که از هشت فقط بیست دقیقه باقی است می

. هرچه شد، شد. قدر وقت است تا وزیر صاحب لباس بپوشند و روانه شوند

ه اینکه، وزیر صاحب از طرف. باید از وزیر صاحب سبب پریشانی بپرسند

شدت حیرت به آمدن سلطان جان آقا و خواندن مکتوب هیچ ملتفت 

و اینست که آقای سلطان جان به آواز بلند از وزیر صاحب . نشده اند

 :پرسند می

 !وزیر صاحب ! وزیر صاحب:  سلطان جان

ترا کی خبر کرد که مزاجت ! برادر! اوه، سلطان جان: وزیر صاحب 

 هم خوب نبود؟

 چرا خیرت است که به این حالت شما را می بینم؟: سلطان جان

امروز چند دقیقه پیشتر ! خیرت کجاست؟ برادر جان: وزیر صاحب 

بعد من واال حضرت صدر اعظم صاحب تیلفون کرده . از وزارت بر آمدم

چون من نبودم دماغ شان سوخته و بی سابقهء جرم و جنایت مرا . بودند

 .فرمان سبکدوشی من را بخوان اینک. سبکدوش نمودند

 :سلطان جان مکتوب را پیشتر مطالعه کرده، متعجبانه می گوید

این مکتوب اطالعیه است که شما را به ساعت هشت و ! وزیر صاحب

در این مکتوب از سبکدوشی شما که . نیم به مجلس وزرا دعوت کرده اند

ت و هم اگر کدام مکتوب دیگری آمده باشد، علیحده هس. چیزی نیست

 شدید، چرا مجلس وزرا شما را می خواستند؟ اگر شما سبکدوش می
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وزیر صاحب دفتعا مثل شخصی که از خواب بیدار شود و یا از مستی 

 :فرمایند  هوشیار گردد، می

 ـ چه نوشته؟

خوانند  و حضرت وزیر  آقای سلطان جان مکتوب را به آواز بلند می

 :فرمایند  میدهند  و دفعتاً  صاحب گوش می

 ترا به خدا همین طور نوشته اند؟! سلطان جان 

بلی ، اینک خود شما بخوانید و هم به سرعت لباس :  سلطان جان

 .تا به وقت موعود برسید. بپوشید که وقت تنگ است

خواند  که واقعاً سخن سلطان جان  وزیر صاحب مکتوب را گرفته می

 :فرمایند  ورد بوسه داده میاز خوشحالی به رخسارۀ برادر خ. صحیح است

. ـ خدا عمرت را دراز کند که تو آمدی و ما را از هالکت نجات دادی

پس تیلفونی وزارت چرا اظهار کرد که صدر . واهلل که امروز کرامت کردی

 اعظم صاحب بر من دماغ سوز شده اند؟

 :فرمایند  و خطاب به سلطان جان می

نی بکنید و من مشغول شما یک استفسار از تیلفو! سلطان جان 

 .پوشیدن لباس می شوم

 :سلطان جان تیلفون را برداشته از وزارت خارجه استفسار می کند

 کیس؟! ـ به وزارت

 :مامور تیلفون

 !ـ من مامور تیلفون وزارت
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عصر از طرف صدارت عظمی چه احوال ! مامور صاحب:  سلطان جان

 رسیده بود؟

وزرا خواسته بودند و  وزیر صاحب را امشب به مجلس:  تیلفونی

به جواب گفتم که بعد حاضری به خانه . ذریعۀ تلیفون استفسار نمودند

از طرف صدارت امر شد که خوب است، بر ایشان احوال بده . تشریف بردند

و من هم کیفیت را به حضور . تا به ساعت هشت و نیم شامل مجلس شوند

و مخابره نکرده بعد آن هیچک احوالی نرسیده . وزیر صاحب عرض کردم

کند  و وزیر  سلطان جان به حضور وزیر صاحب کیفیت را عرض می. ام

خیر، من :  فرمایند  صاحب هم که الحمد هلل خاطر جمع شده اند می

 .پریشان بودم و مثل مکتوب، احوال تیلفونی را هم بر عکس شنیدم

 !چرا پریشان بودید؟ الحمد هلل که خیرت است: سلطان جان

از نادانی و بیعقلی مردم سخت . بلی شکر خیرت است  :وزیر صاحب

نویسد  ببین حضرت شور بازار از مصر برای من می. دماغم آشوب کرده بود

نمی دانم مردم این زمانه مخصوص . که چیزی وجه برایم قرض بفرست

افغانستان و باالخص روحانیون چرا اینقدر کوتاه فکر هستند؟ فکر 

به غیر تنخواه کدام مدخل وجه دارد که به خیر کنند  که وزیر خارجه  نمی

در مصر برای وزیر مختار صاحب قرض بفرستد؟ چند روز که در وقت سقو 

به خانۀ شان پناه برده بودیم، بالی جان ما شد که حال خود را از چنگ 

 !عجب زمانه یی است. شان رها کرده نمی توانیم



 70  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از قاهره به كابل

  
بازار که به کابل  نی اینطور ننوشته باشد؟ حضرت شور:  سلطان جان

چه بالیی شده که در مصر دماغش خراب . بود اینقدر کوتاه فکر نبود

خواهم   آور را بخوانم و اجازت می شده؟ بدهید که این مکتوب خنده

 .جواب آن را بنویسم

. خیلی خوب، مکتوب باالی میز کارم گذاشته شده:  وزیر صاحب

 !بخوان و یک جواب دندان شکن برایش بنویس

کند  که حضرت شور  ان جان آقا مکتوب را گرفته قرائت میسلط

بازار از خود وزیر صاحب چیزی نخواسته، صرف وجه معاش خود را و از 

مستخدمین وزارت را خواسته و نوشته که از موعد بودجه چهار ماه 

گذشته وجه نرسیده و وجه بودجۀ سابقۀ به اتمام رسیده به چابکی بودجۀ 

 . ا بفرستیدنه ماهه سال جاری ر

گوید  وزیر  شود  و با خود می آقای سلطان جان کمی متحیر می

نفر نمایندۀ سیاسی در  یک. مختار که چیزی خراب ننوشته، حق دارد

تواند ؟ حق به طرف  مملکت بیگانه به مفلسی چطور گذاره کرده می

وزیر صاحب چرا امروز احوال را بر عکس می فهمند؟ و در این فکر . اوست

در این حال وزیر صاحب سلطان . دهد  ود را متعجبانه حرکت میسر خ

 :فرمایند  جان را مخاطب قرار داده می

 خواندی مکتوب آن دیوانه را؟ ـ

. بلی خواندم ولی اوشان که از شما قرض نخواسته اند:   سلطان جان

ع کم خرجی خود نوشته و حق دارد که بوجۀ نه ماهه یا وصرف در موض
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بخواهد، زیرا در مملکت بیگانه به مصرف شش ماه  شش ماهۀ خود را

 .توانند  چطور یک سال امور خود را اداره کرده می

 گویی ؟ چطور نوشته؟ چه می:  وزیر صاحب

 .ـ همینکه میگویم همین طور نوشته، اینک بخوانید

خوانند  و به اصل مدعا  وزیر صاحب مکتوب را گرفته به دقت می

 :و می گویند. کنند  میحالی گردیده، قه قه خنده 

حضرت شور بازار . هوش باشم امروز مثلی که بی! ـ واهلل سلطان جان

من باید خود را ! به راستی سلطان جان. چه نوشته و من چه چیز فهمیدم

 فحش بدهم که غیر حق چرا بر شخص غایب عتاب بیجا نمودم؟

واهلل من هم حیران شدم که وزیر مختار از شما چه :  شخص سوم

خواهد ؟ خیلی کوشش کردم که مکتوب او را بخوانم لکن  گفته قرض می

 .کشیدیم اگر نه اینقدر پریشانی نمی. به غم مهمان ها گرفتار شدیم و ماند

واقعا سخت دهشتی گذشت و الزم است یک خیرات : سلطان جان

 .بکنیم که به خیر گذشت

و   کنند در اینجا وزیر صاحب از پوشیدن لباس فراغت حاصل می

کند  بگی آماده  ساعت هم هشت و نیم است که رحمت اهلل آمده عرض می

رحمت اهلل مسرور . شده و می بیند که همگی سر حال و شادان هستند

داند   شود  و سبب پریشانی و فرحت را استفسار نموده بعد از اینکه می می

ل واهلل اگر تا حا. شکر هزار بار شکر:  گوید یک خندۀ بلندی کرده می

 !دانستم  که زنده هستم یا مرده می
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خود بگیر که  این مکتوب وزیر مختار را با! سلطان جان:  وزیر صاحب

حقیقتاً با ما خیلی زحمت . از وزارت یک جواب درست برای شان بنویسم

کشیدند و بلکه باعث زندگانی ما و همگی خاندان ما شدند و هم برای 

شود،  الکن وجه  ه ماهه نمیمعین صاحب از طرف من بگو که بودجۀ ن

بودجۀ چهار ماهۀ وزارت مختاری مصر را به صورت فوری ذریعۀ وکیل 

راستی هم از سبب کمی پول بسیار . التجار افغانی مقیم پشاور بفرستند

روم  فی امان اهلل من می! هوش  کنی که یادت نرود. زحمت کشیده باشند

 .که از وقت مقرر عقب نمانم

خود را ختم نموده، از محل خود بیرون شده سوار وزیر صاحب کالم 

شوند و آقای سلطان جان مکتوب را گرفته  گادی گردیده رهسپار ارگ می

آید  و هر ساعت از اوضاع امروزۀ وزیر صاحب تعجب  به خانۀ خود می

 ..نموده با خود می خندد

*** 





بخش تصاویر و اسناد 
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محمد نادرشاه که در عهد او  نمایندگی سیاسی افغانستان در قاهره 

 (م7103)هجری خورشیدی  7031. تاسیس گردید
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ملک فؤاد اول پادشاه مصر که در عهد او شاه امان اهلل خان به مصر سفر کرد و بعدا 

 .م به امضا رسید7182می  03معاهده دوستی میان افغانستان و مصر در 
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 (شیر آغا)  نور المشایخ فضل عمر المجددی
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تصدی وزارتمختاری   نخست های  ی  در سالدمحمد صادق المجد 

 افغانستان در قاهره 
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محمد صادق المجددی 
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 م قاهره 7153مخمد ظاهر شاه و ملک فاروق 
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 المجددی در مصرمحمد صادق 

 
ملک فیصل در دوران شهزادگی با شماری از  مهمانانش ، محمد صادق المجددی 

 شخص سوم در سمت راست
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 87  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از قاهره به كابل

  

 

 محمد صادق المجددی با ملک سعود بن عبد العزیز
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 شیخ ازهر ، محد ظاهر شاه و محمد صادق المجددی
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 م 7132. ملک فارروق ود ر عقبش دست چپ محمد صادق المجددی  
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