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  واقيعت ھا در مورد غازی امان هللا خان
  

شاه امان هللا خان که پس از مرگ پدرش به مسند قدرت نشست، با ديد فراخ و انديشه ترقی 
 ھای وطن پرستانه و برنامه ھای که منافع مردم و مطالبات روشنفکران خواھانه و با اتخاذ سياست

در بين ملت جايگاه فوق العاده بلندی را احراز کرده  خارج و داخل دربار پادشاھی را تضمين می نمود
 اع�م سلطنت بنام خودش، اع�م جھاد با بريتانيا، اع�م الغای کنيزی و برده گی، اع�م الغای .بود

  . با\ بردن معاش مامورين پايين رتبه و بخصوص افراد عسکریبيکاری،

ًواقعا با اين اع�ميه ھا حمايت وسيع ملت را جلب نموده بود که ملت خداپرست و راستگو برای 
شاه  امان هللا  خان لقب  غازی را داده بودند امان هللا خان که در ايام جوانی قدرت را بدست گرفت با 

ًواقعا کرامت انسانی ھمه را يکسان پذيرا و ھمانند .  ھمانند پدر با پسر رفتار ميکردغ�م بچه گان دربار

يک شھروند افغان می دانست، در يک مجلس بسيار ک�ن که در حدود ششصد نفر اھل معارف شرکت 
جھش به سوی کسب علم و دانش حرکت ( داشت در \ب�ی صحبت ھای خود با آواز بلند صدا زد 

ھمان بود که سعی بسيار در . ا کف زدن ھای استادان، دانشمندان و شاگردان استقبال شدب) بسوی تمدن
گسترش دانش، فرھنگ و حمايت از مطبوعات داشت، شخص آزادی خواه، وطن دوست و خدا پرست 
بود، در حصهء ترويج صنعت و تخنيک عصری و با\تر از ھمه تاکيد بر استق�ل طلبی و ضديت با 

  .را برای ملت قھرمان خود تبليغ و نھادينه می ساختبيگانه پرستی 

ملت حق شناس و شاه دوست حمايت از شاه امان هللا خان را وجيبه ملی خود ميدانست، شاه امان 
هللا خان زمانی به قدرت رسيد که ملت بی ھيچ پناھگاھی در سکوت و سياھی سرگردان بود و ملت 

ای شکوھمند مدری بودند که از فقر، ذلت که دست به گريبان قھرمان افغانستان چشم انتظار آوای گام ھ
بودند خ�ص يابند و در راه بدست آوردن استق�ل گام زن تا غازی و ناجی لقبش دھند، آن مرد از 
مردستان افغانستان شاه امان هللا خان بود که با خون جان خود ملت آن شاه جوان بخت را استقبال 

  .کردند

دور فرمان ھای استق�ل طلبانه، فرمان ھای آزادی ھم چو گل ھای بھاری شاه ترقی خواه با ص
بدست ) بريتانيا(به ملت روح تازه بخشيد و مردانه وار حق ملت را از پر قدرت ترين کشور جھانخوار 

  .آورد که نامش تا کنون بحيث شاه ترقی پسند به سر زبانھا است

ام بزرگان، سياست مداران که در زمان امير کار نيک و انسان دوستانهء که از او سر زد تم
حبيب هللا خان، پدرش در زندان بودند آنھا را از زندان رھا و چوکی ھای سفارت، وزارت و رياست را 

 و خود يکی از روشن بين ترين جناح  طبقه ی حاکمه ی آنوقت .برای ھر يک آنھا داد و دلجويی کرد
يجاد می نمود، شاه امان هللا خان غازی ميدانست که درين بود که حکومت را رھبری و وحدت ملی را ا

کشور نميتوان بر سياق و سيستم گذشتگان به ادامه ی حکومت پرداخت توانست با داعيه برحق قيام 
 آن شاه جوان در صف بندی ھای داخل دربار برای خويش .ملت را رھبری کند و استق�ل را کمايی

ھمان بود که از داخل ارگ خاطرش آسوده شد و ميدان رقابت به حمايت ملت را تکيه گاه خود ساخت 
  .شاه جوان بدون رقيب ماند
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ھميشه ت�ش داشت آشنايی با رجال برجسته که انديشهء ترقی خواھانه داشتند برقرار سازند که 
  .درين راه موفق ھم بود

رده اند، خواجه بابو گفته داستان خواجه بابو يکی از ياران امير حبيب هللا کلکانی بود، چنين نقل ک
زمانيکه ما داخل ارگ شديم، بطرف شمال شرق ارگ تاج محمد نام که يکی از حاضر باش ھای شاه 
امان هللا خان بود نشسته گريه ميکرد ، من با\يش صدا کردم که چرا گريه می کنی، به تاج محمد نام که 

  .ر چه حالت قرار دارداز قريهء فاضل بيگ کابل بود، بمن گفت نميدانم بادارم د

خواجه بابو از تاج محمد نام می پرسد که بادار تو کيست؟ در جواب خواجه بابو گفت، غازی 
از اينکه خواجه بابو يک جوانمرد بود جای شک نيست، بسيار مردم ميگويند خواجه بابو ! امان هللا خان

و و عزت نگاھداری کرده بود در تمام اعضای فاميل نادر خان را تا روز شکست کلکانی به بسيار آبر
حصه تاج محمد نام ھم خواجه بابو به تاج محمد ميگويد، شير مادر ح�لت که پاس نمک بادار خود را 
داری، برخيز که شما را تا قريه فاضل بيگ برسانم، خواجه بابو تاج محمد نام حاضر باش شاه امان هللا 

يگويد تاج محمد جان، اگر با ما کار ميکنی فردا در خان را تادم دروازه خانه اش می رساند برايش م
  .ببرم ) کلکانی(ارگ بيا که ترا پيش \\

تاج محمد نام به خواجه با بوميګويد اوبرادرمن اګربه شما کارکنم بادارم خبرشود ازمن سخت 
 بوسد ارزوده می شود من اګرکشته ھم شوم به بادارم وفادارخواھم بود خواجه بابوروی تاج محمد رامی

، ميرود اما وضيعت در داخل ارگ در زمان حكومت شاه امان هللا خان غازي، من يك تاجك ھستم آنچه 
  .كه واقيعت بوده آنرا مينويسم نه تملق و دروغ پراگني

 کرديم غازی امان هللا خان درطول زنده ګی خود يک اشتباه بزرک کرده هتاجايکه من مطالع
نداشت که دست م�ھا ، شيخ ھا ، تعويض نويس  ټګې راياد ) کرزی(ند است که ان اشتباه اينست که مان

را خداوندمتعال يک سان خلق  شاه امان هللا خان ميګفت ھمه انساھا . نمي بوسيد ھای انګيس نما ھا را
وقتيکه تاج کرامت به فرق ھرانسان نھاده جی برتری دارد  )ولقد کرمنا بينی ادم ( کرده فرموده است 

ديګر؟ھمين اشتباه غازی امان هللا خان بود كه حضرات، ميا ھا، شيخ ھاي پول پرست و يک  با\ی
 دست آنھا را بوسيده ... بر ضد شاه ترقي خواه شوريدندوًچوكي طلب كه ذاتا جاسوسان انگليس بودند، 

  .بود

  : )کلکانی( %زم ميدانم يا داورشويم ازحبيب هللا 

 ، پاکدامن ، اما ساده دل وغيرسياسی نه رھبری بود که مردی بود شجاع ) کلکانی( حبيب هللا 
نه درايتی داشت که حکومت کند ويا شخصيت کاذب ميا ھا، شيخ ھا .سرپرستی ميشد که کاری بجا ببرد 

  .و دام م�ھا رابشناسد 

  !خواننده عزيزم 

اند به دست ُدر کشورکه تا کنون روشن بين ترين قشر ھويت اين م� ھای پارينه ھنود را نشناخته 
بوسی شان کمر خم می کنند از مرد ساده دل بی سواد چون حبيب هللا کلکانی چه توقع داری که به گپ 

. مياھا، شيخ ھا و دام م� ھا باور نمی کرد آن از ساده گی کلکانی بود که گپ م�ھا را قبول کرد

خاره کرديم که تو پادشاه می شوی  ما است،واقيعت اينجاست که به حبيب هللا کلکانی گفتند ما خواب ديديم
و امان هللا دھری شده پس کلکانی باور کرد و از خود د\وری نشان داد، در آن زمان کسی نبود که به 
کلکانی ميگفت شما پادشاھی کرده نمی توانيد به حرف اين م� ھای پول پرست باور نکنيد و کشور را 

خاره م�ھای مرتجع و نوکران انگليس کارگر افتاد و به چنگال بيگانه پرستان ندھيد پس بدون شک است
  .کلکانی بر عليه شاه ترقی خواه تحريک کردند
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بايد ياد آور شد که بر ضد حکومت شاه امان هللا خان ھم بلوک شرق بود ھم بلوک غرب ھم 
 اجينت ھای شرق در صدد سرنگونی آن بود ھم اجينت ھای غرب، زمانيکه امان هللا خان به سفر طرف

 در بازگشت بوطن گام ھای .اروپا رفت، مرغوب تمدن غرب شده و بحال کشور خود اشک می ريخت
بلندی برداشت تا کشور را بسوی ترقی و تمدن ببرد در بارهء برنامه ھايش تاريخ نويسان بسيار گفته اند 

  ...اما با اضافه گويی ھا

 را قطع کرد و معاش ماھوار شاه جوان امان هللا خان غازی، معاش ماھانه يک خاندان خاص
مامورين پايين رتبه را با\ برد، اين عمل آن شاه ترقی خواه با اس�م چه تضاد داشت که م� ھای 

  جفا کرده ؟(....) مرتجع بر ضد آن تبليغ کردند كه گويا با خاندان 

مان و زمانيکه اھل ھنود را به جرگه راه داد، به صفت شھروند افغانی اين چه تضاد بين مسل
ُھنود بود که م�ھای مرتجع بر ضد آن تبليغ کردند، چرا که اھل ھنود ماليه می داد، صفايی می داد 

  .محصول می داد تابعيت افغانستان را داشتند بايد به جرگه ھا شامل می بودند

يد اگر باب مکاتب را به روی اناث باز کرد، آيا آموختن علم به زنان گناه کبيره است ؟ بياد بياور
، خانم ابراھيم )ع (که اس�م از زن ھا به چه نام ھای پاک ياد آور شده، از خانم فرعون، خانم موسی

و حتی در زمان خ�فت حضرت ) ع (خليل هللا، زينب و فاطمه خطبه خوانده، از ساره از مادر عيسی
 ارايه کردند و بر عمر يکی از زن ھا شاروال مدينه بود، در آن زمان از قرآن پاک تفسير زن ستيزانه

  .ضد شاه ترقی خواه تبليغ کردند که دھری شده

 اکنون آن م� ھای مرتجع پول پرست و چوکی طلب کجا ھستند که جواب اين ھمه بدبختی ھای

ه مبدل شده است، ب اين سرزمين راد مردان به خاکروساله را بدھند، بعد از کنار رفتن شاه امان هللا 97
 به مانند م�ی ايرانی بود ما بدون شک با تطبيق برنامه ھای دراز مدت شاه امان هللا اگر م�ی افغانی

 و ھمين اکنون ندخان به پيش رفته ترين کشور نايل می شديم ، با تاسف که م�ی ما ب�ی جان ما شد
  .ب�ی جان ملت شده اند

ره چی ھای کاذب که امروز به چشم باز ببينيد که ملت در خون غوطه ور است کجاست آن استخا
 کجاست آن کاسه ليسان دربار که  يکبار با حکومت ؟قير، دربدر و آواره استخاره کنندبحال اين ملت ف

  . مملکت شود–دوسره افھام و تفھيم کند که سياست معقول در پيش گيرند تا اين مملکت 

ت از سفر اروپايی اش بعضی تاريخ نويسان گزافه گويی کرده اند که گويا امان هللا خان در بازگش
ًبه ملت حکم کرده که ک�ه شپو به سر کند، او\ در آن زمان بيست مليون ک�ه در کجا بود که مردم می 
خريد به سر ميکرد و دوم اينکه م�ھا چرا از نزديک با خود شاه در تماس نه شدند که بر ضد آن در 

ليه آن تحريک کردند تا زمينه سقوط دولت ساحه ی ھمچو شينوار، تگاب و کوھدامن رفتند و مردم را ع
  .امانی مساعد شد

سوم، آن استخاره چی ھا که رفتند نزد کلکانی، ما استخاره کرديم تو شاه می شوی پس به 
چھارم، آن استخاره چی ھا امروزی که به . استخاره خود دوام می دادند  که کلکانی ناکام نمی شد

اين ملت گرسنه، فقير، ناتوان و آواره ھم استخاره کنند که کرزی و غنی استخاره کرده اند، بحال 
  .نسوزد

داستان محمد اعظم چای دار شاه امان هللا خان غازی را بشنويد به نقل از محم اکبر کوھستانی که 
ًميگويد، يک روز ساعت تقريبا دو بجه بعد از ظھر بود که ،در دربار شاه امان هللا خان محافظ بود

ًس چای آورد، در نزديکی شاه که رسيد تصادفا پطنوس از دست محمد اعظم رھا محمد اعظم، پطنو

عدد نالبکی شکست، شاه جوان معتمد را  3عدد پياله يک عدد چاينک و  3شد، با اصابت بر زمين 
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خواست ھدايت داد که قيمت ظروف را مبلغ صد روپيه از محمد اعظم بگيرد، روزيکه معاش برايش 
ز ترس که شاه قھر نشود، لت و کوب نشوم، جريمه را قبول کرد، روزيکه معاش ميداد، محمد اعظم ا

پرسونل توزيع می شد، صد روپيه برای محمد اعظم کم دادند، به شاه اط�ع دادند که قيمت ظروف را 
گرفتيم، به کدام حساب اين صد روپيه را تحويل نماييم، شاه جوان از معتمد پرسيد که معاش خودم چه 

رسد، معتمد گفت ھمين اکنون، شاه امان هللا خان غازی گفت معاش مرا بياوريد، محمد اعظم وقت می 
شاه جوان . ًنام را ھم حاضر کنيد، فورا معاش شاه که مبلغ چھار ھزار و دو صد روپيه بود، آوردند

صد معاش خود را گرفت، در پای سند معتمد امضا کرد و بطرف محمد اعظم ديد و گفت، بچيم اين دو 
روپيه از معاش خودم به شما کمک می کنم از ينکه صد روپيه شما را جريمه کرديم، آن مال ملت بود و 
من نمی توانم قيمت اجناس دولتی را به کسی ببخشم اما امروز از معاش خودم به شما صد روپيه اضافه 

  ).اين بود عدالت شاه جوان. (دادم

در آن ساعات حاضر ميبود بدون شک شاه امان هللا اگر م�ھای کينه جو، مفته خواران درباری 
خان را قانع می شد که به اين چای دار ترحم کردن نارواست بايد مجازات  شود که ازين به بعد پيالهء 

  .چای از دستش خطا نخورد خدا را شکر که م� ھا و ميا ھا حاضر نبودند

   داستان رحيم هللا حاضر باش شاه امان هللا خان غازی

بود که رحيم هللا نزد شاه آمد، سر خود را خم کرد به ) بجه 4(روز ساعت رخصتی مامورين يک 
بوسيدن دست  شاه شروع کرد، شاه جوان از رحيم هللا پرسيد، فردا به خير فرانسه می رويد؟ حاضر 

مروز به شب، خانه ميروم به شما تعظيم کردم، شاه امان هللا گفت، از ا! قربان. باش رحيم هللا گفت، نی
بعد اگر ديدم که دست کسی را بوسيديد و يا تعظيم غ�مانه کرديد، جزای سنگين برايت می دھم، حاضر 

ًتصادفا يکی از روز ھا حضرت معصوم مجددی و . باش گفت، قربان شما ديگر اين کار را نمی کنم

 نکرد، در جريان حضرت صادق مجددی به دفتر شاه آمدند، ھمان رحيم هللا حاضر باش تعظيم غ�مانه
ًصحبت ھا، حضرت صادق مجددی به شاه امان هللا خان گفت، و\ حضرتا اين حاضر باش شما بچه ی 
بسيار بی نزاکت است، شاه پرسيد چه بی نزاکتی کرده است، صادق مجددی گفت ما که آمديم ھيچ اعتنا 

 جناب مجددی، اگر کسی دست به ما نکرد، نه دست ما را گرفت نه تعظيم کرد، شاه امان هللا خان گفت
پس من ھم از جمله بی نزاکت ھا استم که  .شما را نبوسد، بی نزاکت است و اگر بوسيد با نزاکت است

دست شما را نگرفتم، مجددی شرمنده شد اين خصلت ھای جوانمردانهء شاه امان هللا خان غازی 
و تاج کرامت بود که بر . خليدخنجری بود بر جگر شيخ ھا، ميا ھا، حضرت ھا و م�ھای مرتجع می

  .يا غير درباری نھاده می شد فرق غ�مان آزاد شده ئ در باری

ل زندان می  يک روز شخص شاه داخ:عدالت شاه امان هللا خان را در زندان صدارت بنگريد 
 را جويا می شود اين شخص با چه جرمی زندانی شده، در بين دوسيه ھا يک نرود دوسيه ھای محبوسي

 که متھم به دزدی بود بدست شاه امان هللا خان افتاد، شاه پرسيد که اين دوسيه را  گل جان وردگبنامنفر 
در ھمين موقع . کدام قاضی بررسی ميکند، گفتند، قاضی فيض محمد خان که از ساکنين لغمان است

 غير از اين کوتوال خود را به شاه امان هللا خان نزديک ميکند و ميگويد، و\ حضرتا، اين گل جان
دوسيه متھم است که با خانم پسر خود زنا کرده، از اينکه پول دار است، دوسيه زنا آن تا اکنون به 
محکمه نه رسيده، شاه جوان سخت متاثر شد و گفت، فردا قاضی فيض محمد را با اين دوسيه نزد من 

  .بياوريد

ه جوان از قاضی پرسيد که فردا قاضی محمد را با دوسيه گل جان وردگی نزد شاه بردند، شا
چقدر وقت شده اين دوسيه حل نگرديده، قاضی فيض محمد گفت، قربان مدت يکنيم سال است که دوسيه 
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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

شاه جوان سوال کرد که ميگويند اين گل جان لعنتی با خانم پسر خود ھم . مورد بحث و تحقيق من است
شاه جوان از قاضی .  زنا کدام دوسيه ندارد، ميگويند اما در رابطه بهنزناء کرده، قاضی گفت، بلی قربا

قاضی \جواب ماند، شاه امر کرد که قاضی را  پرسيد که يکنيم سال تا بحال چرا حکم صادر نکردی؟
در پھلوی گل جان وردگی تا مدت پنج سال حبس نمائيد و دوسيه گل جان وردگی را به قاضی ديگر 

 که قاضی جديد گل جان وردگی را به ھژده سال سپرد که محکوم به مجازات سخت نمايد، ھمان بود
حبس و قاضی فيض محمد را به پنج سال زندانی ساخت، بايد ع�وه نماييم که گل جان وردگی در زمان 
نادرخان از حبس رھا شد و در دوران ظاھر شاه آدم ک�ن شده بود تا اينکه فرزند داغديده اش با ضرب 

  .را کشت)  وردگیگل خان(گلوله تفنگچه پدر کثيف خود 

شاه امان هللا خان غازی، در دوران سلطنت خود شاھکار ھای نيک بجاه مانده، قسميکه در 
سطور قبلی ذکر کرده ام، يگانه اشتباه که شاه جوان داشت، ھمين بود که با شيخ ھای مرتجع، م� ھای 

انه پرست در صدد پول پرست و چوکی طلب سخت در تضاد بود تا اينکه ھمان م� ھای مرتجع، بيگ
  :سرنگونی شاه ترقی خواه شدند، از سلطنت به زير افتاد در آخر تحليل خودم را بخوانيد

بلکه گناه از آن عده مرتجعين (در آن زمان نه گناه کلکانی بود و نه گناه شاه ترقی خواه و غازی، 
  .که معاش امتيازی برای شان نمی رسيد) چوکی طلب، جاسوس، وطن فروش بود

 ون ھم حامد کرزی ھم اشرف غنی برای شورای علماء برای خوانين، برای شورای عالیاکن

  .تا به حيات سياسی لجام گسسته خود ادامه دھند ) معاش(صلح، برای شورای ملی رشوت می دھد 
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