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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )ممقالۀ سُي (

  
  :يادداشت 

فـصلنامۀ )  "١٣٧٧اسد ( آنچه در ذيل از نظر ميگذرد، نوشته ايست که ده سال پيش در شمارۀ پنجم، سال دوم 
در مورد بسا مشروطه خواهان، بسيار قـلم فرسوده اند، اما راجع به مرحوم . چاپ المان نشر گرديده بود" رنگين

غالم محيی الدين آرتی، که همچنان از پيش آهـنگان و فـداکاران اين طريق بود، تاکنون چيزی سزاوار تقديم نگرديده 
نکاتی چند، از نظر خوانندگان گرانقدر پورتال  درين مقاله در بارۀ آن رادمرد. وردهو يا که گرديده  و به چشم بنده نخ

  .گذشتانده ميشود" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  ٢٠٠٨ نومبر ٤                                                     برلين، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی                                                                       

 
  

  جوانمرد لک بخش
  

مردی از طرفـداران بی باک نهضت . ست که در جرگۀ مشروطه خواهان دوم مقام خاصی داشتحديث از مردي
مردی که تا پای جان بر ايدآل خود . روز افغانستان امانی و از پشتيبانان بی پروای مردم دردمند و رنجبر اجتماع آن

  .استوار ماند و عاقـبت اندرين راه سر خود را از دست داد
 محيی الدين آرتی ميرود، فـرزند مرحوم شير محمد آرتی، سوداگر بنام دورۀ امانی، که بخاطر سخن از مرحوم غالم

  .خدماتش مورد تفـقـد خاص شخص اعـليحضرت غازی قـرار داشت
) ١( "ميدين جان آرتی"درين مختصر به شخصيت سياسی و انقالبی محيی الدين آرتی، که در نزد مردم کابل به 

 ، مرحوم مير غالم "جنش مشروطيت"مرحوم پوهاند عـالمه حبيبی در رسالۀ . ياد نميگيرمتماس زداشت ،   شهرت 
افغانستان در پنج " و مرحوم مير محمد صديق فـرهـنگ در "افغانستان در مسير تاريخ"محمد غـبار در هـر دو جلد 

تی را می آورم، که بيانگر درينجا از بعد ديگر شخصيت آن مرحوم نکا. از وی ياد ها کرده اند) ٢ ("قـرن اخير
او با وجودی که در ناز و نعمت و ثروت و ُمکنت سرشار پدری پرورده شده  بود، به . ادی و جوانمردی وی استّجو

و قـلب حساسش برای بيچارگان و درماندگان و رنجبران می تپيد و به مانند ) ٣(مال و منال دنيا  وقعی نمی گزاْرد 
  .نان و مستمندان ميپرداختپدر خود ، به دستگيری مسکي

  .دو حکايت  از اهـل بيت آن مرحوم و نزديکانم شنيده ام که دريغم می آيد ناگفـته بماند
  

  :ــ  قـصۀ اول را از زبان مادرم ــ  خواهـر آن مرحوم ــ  شنيده ام، بدين قـرار 
ر بچه خان ـ همان مجاهـد معروف ـ تعلق اين خانه به مي( جوانمرد در خانۀ آبائی خود در باالقـلعۀ عاشفان و عارفان 

در يک گوشۀ . بود، زندگی ميکرد" باغ قاضی"که مشرف بر ) داشت، که بعدًا از طرف شير آرتی خريداری گرديد 
در بيرون قلعه ميدانی بود . حويلی طويله ای تعبيه کرده بود، که در آن چند گاو شيریِ  شيرآور، نگهداری ميگرديد
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خوبی داشت و مردان گذر در پای بلند ديوار آن خود را در آفـتاب تابناک گرم ) پيتاب ( ان پيتو که  در موسم زمست
بسته ( جوانمرد هم ازين پيتو استفاده کرده و بعضًا گاوان شيری خود را در يک گوشۀ آن می بست . ميکردند
وف کاه خوردن است، پيرمرد روزی که بهترين گاو شيری وی با گوساله اش در کنجی بسته شده و مصر). ميکرد

بينوا و ژوليده پوشی از دم ديوار می گذرد و همين که نظرش به پستان بزرگ گاو می افـتد، با نگاه حسرتبار رو به 
ميدين جان که از باال ناظر صحنه بود، فـورًا پائين آمده پيرمرد را مخاطب قـرار .  طرف آسمان کرده و آهی ميکشد

پيش خود گفـتم که اگه همی گاو از مه « : پيره مرد ميگويد . و رو به آسمان کردنش را ميپرسدداده و دليل آه کشيدن 
« :  جوانمرد ريسمان گاو را باز کرده بدست مرد بينوا ميدهـد و ميگويد ».ميبود، از هـردم شهيدی خالص ميشدم

مل را مزاح ميپندارد، تا ميخواهـد  مردکۀ مسکين که اين ع».بگير بابه جان همی گاو با گوساله اش از شما باشد
بگويد، که چرا باالی من فـقـير درمانده مسخرگی ميکنی، که يکبار سيمای باوقار جوانمرد را که در آن شوخی و 

 يقـين پيره مرد ».بابه جان گاوت را بگير و ببر« : مزاح راه  ندارد، می بيند و خصوصًا که جوانمرد بانگ ميزند 
به برکت جود و . را با گوساله اش بخانۀ خود که در کدام روستای اطراف کابل است ، ميبردحاصل ميشود و گاو 

سال بعد پيرمرد راهی عاشقان و ). ميچرخد( سخای جوانمرد، زندگی آن بينوا دگرگون شده و در مدار رفاه ميگردد
 پيرمرد کاله و ».ی خدا رفـتهآغا به رضا« : برايش ميگويند . عارفان ميشود، تا ادای شکران نعمت و سپاس کند

ميدين جان، آن مرد جواد و . دستار بر زمين ميزند و خاک  به سر خود باد ميکند، اما گريه و زاری سودی ندارد
اعليحضرت غازی امان اهللا خان بود، چند زمان ) ٤" (سربازان"بزرگمرد نهضت خواه که  به اصطالح آن روز از 

مقـبرۀ اين مرد در دامنۀ کوه ) ٥. (مال و گماشتگان نادر شاه به شهادت رسيده بودماه پيش ازين در پشاور، توسط ع
ــ ُمراد و مرشد محمد اکرم خان ، " پير اکرم خان"يا " قـبر صوفی"، پائين تر از "کاريز"خواجه صفا، در باالی 

تا  جر سخاوت پيشۀ دور امانی ــ پسر امير دوست محمد خان ــ قـرار دارد،  که در پايان پای پدر خود شير آرتی ــ تا
  .قاف قـيامت بخواب رفـته

  

 ،هنگام حکايتبا کيفـيت خاصی بر زبان می آورد و آنرا  دوم را از زبان پدر مرحومم بار بار شنيده ام، که قصۀــ  
  :اشک در چشمانش جمع ميگرديد

 ميزند، شور و هـيجان بی سابقه بر در عهد امانی يعنی وقـتی اعـليحضرت امان اهللا خان بر اريکۀ قـدرت تکيه
شاه جوان پالنهای عاجل را جهت تغيير . مملکت مستولی گشته و طليعۀ نهضت و جنبش از در و ديوار هويدا ميگردد

از طرف . شکوه پغمان داير ميگردد لويه جرگۀ با١٩٢٨در همين مسير در سال . بنيادی مملکت روی دست ميگيرد
شهريان کابل دو وکيل  انتخاب گرديده اند؛ غالم محيی الدين آرتی، جوان تندرو و نقاد و مير غالم محمد غـبار، 

ميرسد، سر ستيج خطابه ميرود و ضمن سخنان " ميدين جان"وقـتی که گاه سخن گفـتن به . روشنفکر پرشور ديگری
تا وقـتی که اين وزرای مشهور بالرشوۀ شما  سر ! اعـليحضرتا « : يحضرت  کرده ميگويد پرشور و نافـذ رو به اعـل

گويند وزير شخ بروتی ــ از قـرار معلوم عـبدالعزيز خان ). ( ٦ (»....کار باشند، وضع مملکت بهبود نخواهـد يافـت 
و سپس دستان .)  بروتهايش تکان ميخوردوزير داخله ــ  که در پهلوی امان اهللا خان نشسته بود، از جذبۀ اين سخنان

وی با وجودی که از » ....من ديروز بامهای خانه ام را خود کاهگل کردم « : پر آبلۀ خود را نشان داده ميگويد
در آخر مبلغ دو . متموالن بزرگ آن زمان بود، خوش داشت عـرق جبين بريزد و از کارهای ثقـيل جسمانی نگريزد

دو لک روپيۀ ) ٧ (.نه ميدهـد، تا از آن برای تهيۀ ساز و برگ اردوی افغانستان استفاده گرددلک روپيه به دولت اعا
مرحوم غـبار مختصر . آن زمان که ارزش پول بسيار باال بود، به حساب امروز دکه به صدها مليون افغانی ميزند

از ). ، قم ١٣٥٩چاپ .(  آورده"افغانستان در مسير تاريخ" جلد اول کتاب ناب خود ٨١٣اين قـصه را در صفحۀ 
زبان مرحوم حافـظ  نور محمد کهگدای ــ پسانها سرمنشی حضور ظاهـر شاه ــ نقـل ميکنند، که وقـتی ميدين جان 
بيانيۀ پر حذبه و غّرای خود را ختم کرده و اعانۀ گزافی را تقـديم مينمايد، امان اهللا خان از جای خود برخاسته ، ويرا 

  ».خدا نگهدار تو و آل و عـيالت باد « : کشد و ميگويدسخت در آغـوش مي
اما تقـدير به ميل و دعای کسی تغيير نمی پذيرد .  دعای پادشاه  با درد در حق يک انقالبی جوانمرد هم کم گپ نيست

م ، در دورۀ خلق و پرچ"جمال الدين آرتی"در دورۀ داوود خان و دومی " زمان الدين آرتی"و هـر دو پسرش، اولی 
  .کشته ميشوند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
خويش، طوری که ورد زبان " ستان در مسير تاريخافغان" ــ مرحوم مير غالم محمد غبار نيز در هردو جلد ١

  .مينامد" فقير جان"را " فقير محمد آرتی"و برادرش " ميدين جان"شهريان کابل بود، وی را بار بار 
نادرست ه  را ب "آرتی"  نام خانوادگی "افغانستان در مسير تاريخ "های در بعض چاپ م، که ـبايد تذکر بدهــ ٢
 لط ـ را در بعض جاها غ"آرتی"هم  "رن اخيرقـافغانستان در پنج " و " جنبش مشروطيت"در .  نوشته اند"ارتی"

 "شهر خربوزۀ افغانستان" متأسفانه که در . نوشته بودند "اوتی"شکل ه  که او را حتی ب آورده اند و در جائی ديدم،
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 ، ارزش خود را از دست داده و  حتی در چاپ و نشر آثار عـلمی هم" و دلسوزیغـور و دقـت"مفاهـيمی از قـبيل  
  . خالی کرده است"سطحی نگری و بی پروائی"جای خود را به 

به سکون حرف  ("گزاْرد می "، و " ، اجراء نمودناداء کردن، بجا آوردن، قايل گرديدن" در معناي "گزاردن" ــ ٣
نماز گزاردن، احترام . ""ت اس ماضی استمراریِ  صيغۀ مفرد غائب"ــ چنان که در متن بکار رفته ــ ") راء"

" گزاردن ، سپاس گزاردن، خدمت گزاردن و صفات فاعلی ايشان نمازگزار ، احترام گزار، سپاسگزار ، خدمتگزار
 حدس زده و بنا بر آن "گزاشتن"بعض کسان اين مصدر را به نادرست . مشهور ترين موارد استعمال اين مصدر اند

 مقابل نقطۀ ، در "ترک کردن، در جائی ماندن" در معنای "گذاشتن"ر مصد .گردانش را نيز نادرست می آرند
  .  قرار دارد"گزاردن"مصدر 

 ــ قـسمی که از زبان خانم ميدين جان حکايت ميکنند، در آن آوان خانۀ ايشان محل آمد و شد و تجمع اصالح طلبان ٤
  . ـتند ميگف"سرباز"به گفتۀ وی، اين اشخاص را در آن زمان . و مبارزان بود

نام گرفـته بود، مورد سوء " کوتی پشاور" ــ غالم محيی الدين خان آرتی در پشاور در ويالی خانوادگی خود که ٥
بعد از چندی که وضع صحيش رو به بهبود . قـصد قـرار گرفـته و با جراحات وخيم به شفاخانه انتقال داده ميشود

جسدش مطابق وصيت خود . ده و جان به جان آفـرين تسليم ميکندميرود، در شفاخانه به سوء قـصد ثانی ُمواجه گردي
" قـبر صوفی"آبائی ايشان در دامان کوه شيردروازه ، پائين تر از ) حظيرۀ (او به کابل انتقال داده شده و در هـديرۀ 

 خان و آزاد حلقۀ ترورهای متعددی را که بر جان فـدائيان امان اهللا" ميدين جان آرتی"ترور . بخاک سپرده می شود
عمال نادر شاه اشخاص انقالبی، اصالح طلبان، روشنفکران و مغز های . انديشان، بکار بسته ميشود، تکميل ميکند

  .متفکر آن زمان وطن عـزيز ما را رهـسپار ديار عـدم ميسازند و يا به زندان می اندازند
ی خان چرخی، غالم جيالنی خان چرخی، به روايت ميرمحمد صديق فـرهـنگ،  محمد ولی خان دروازی، غالم نب

محمد مهدی خان چنداولی ــ سرمنشی اعـليحضرت امان اهللا خان ــ  خواجه هـدايت اهللا خان رئيس تنظيميۀ هـزاره 
مير غالم محمد غـبار، محمد ابراهـيم صفا، سرور جويا، . جات، فـقـير محمد خان رئيس جنگالت اعـدام ميگردند

اری، عـبدالغفار خان سرحد دار، رضا خان و عـده ای ديگر تحويل بنديخانه ميشوند و سالهای عـبدالعزيز خان قـنده
،  نشر مؤسسۀ مطبوعاتی " افغانستان در پنج قـرن اخير "٦١٨صفحۀ . ( سال را در زنجير و زوالنه بسر ميبرند

  )صدر ــ قـم : ، چاپ ١٣٧١اسماعـليان، پائيز 
اعـليحضرتا ، مادامی که اين وزرای مشهور « : دين آرتی را اينطور می آورد  ــ مرحوم غـبار سخنان محيی ال٦

  ».بالفـساد شما تا پای محکمه و دار برده نشده اند، هـيچ اصالحاتی در مملکت ممکن نيست
 .         مينويسد"سه لک روپيه" ــ مرحوم غـبار اين رقـم را ٧
  
 

 
 


