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 داد،نادرشاه ازمردم گرفت!مردم آنچه را شاه امان هللا به 
 

باالخره سواالت شاگردانه باری جهانی وپاسخ های استادانه داکتر سیدعبدهللا کاظم را در بخش 

نظریات پورتال افاغان جرمن آنالین خوندم وبا خودگفتم چی میشوداگرمن هم نظریات وبرداشتهای 

 را ابراز کنم؟ه ه امان هللا با نادرشار بارۀ تفاوت شادا خود ر

که امان هللا خان به افغانستان چه داده بود  نجاستیدر یباالخره سوال اساس»:باری جهانی نوشته میکند

فعال حزب جوانان افغان،  یاز اعضا یکی ثیازآن محرومش ساخت؟ امان هللا خان، بح که نادرشاه

 نییصدراعظم را تع کیاقل خود حد  سلطنت در ظرف ده سال بود،یم یافکار مترق یدارا ستیکه با

. در ظرف ده دیمقام صدارت قدرت مطلقه اورا کنترول نما دیکه شا کردیکرده نتوانست؛ چون فکر م

ادرشاه درظرف چهار است که ن یپارلمان نساخت. کارها کیسال سلطنت خود افغانستان را صاحب 

نسوان  هیو ترب مینمود. تعل یافغانستان را صاحب مقام صدارت و پارلمان انتخاب ؛سال سلطنت خود

برگشت. افغانستان را در ظرف چهار سال صاحب شرکت ها و  یبه حالت عاد یکم یبعد از مدت

مقالۀ ،) جهانی«در ظرف ده سال به وجود اورده نتوانسته بود.  خان سستم بانکي نمود که امان هللا

 افغان جرمن آنالین(  ،نویسندگان آرشیف مقاالت«قضاوتهای ما از حوادث و مسایل تاریخی»

به  مان هللا ه اشاآنچه کاظم میخوانیم وبعد من دربارۀ سیدعبدهللا را اول از زبان داکترجهانی  پاسخ 

 .خواهم کردرا بیان قلم نظرخود وسایر اهل  ازمردم گرفت،ونادرشاه مردم افغانستان داده بود 

 کیپنج دوره  یکه برا ییان و شوراگفت عجب پارلم دیبا»جهانی نوشته میکند:درپاسخ داکترکاظم 

که از قدرت مطلقه در مطلقه شان  ینفر مشخص در راس آن قرار داشت؟ و عجب شاه و صدراعظم

حکومت راند و  دیزیسال مثل  17که در طول  یشد و صدراعظم ینم دهید یو حصر یحد چیه

 میتیطفل  کینظر  که شاه جوان را به یاساس ان بدست محمدنادرشاه گذاشته شد، عجب صدراعظم

محصالن چهار فاکولته )طب، حقوق،  یکه تعداد مجموع هیو ترب میو عجب معارف و تعل دید یم

سال از درس  نیچند یو دختران برا کردیمحصل تجاور نم 600از  1326( در سال نسیو سا اتیادب

عجب انکشاف  محکوم کرد و یچادر ریبه حبس ز گریسال د یمحروم بودند و زنان را تا س میو تعل

خود مبدل ساخت و تا ده سال  یکه صدراعظم صاحب واال حکومت را به تجارتخانه شخص یاقتصاد

 ریداران ز هیعده محدود سرما کیبا اشتراک  یبود و بانک مل یصدارتش کشور فاقد بانک مرکز

دم خدا که هنوز مر شکرو  یجهان یاست آقا اریامر آن واال به تجارت مشغول بودند. سخن بس

صدارت حضرت واال و آن ظلم و ستم او را فراموش نکرده اند. آفتاب را  اهیخاطرات آن دوران س

" یبه گفته شما از "ُحِب عل دیشا د،یرویشما از آن طفره م نکهیبا دو انگشت پنهان کرد. ا توانینم

 (25.04.2022: خیتار  نظریات افغان جرمن آنالین،داکترکاظم،«) .ردیگ شهیر

 

 نداد؟ بمردم چی بود که ن هللاشاه اما

چشم بصیرت انسان را کورمیکند، وانسان  تعصب ایدیولوژیک یا استاد نگارگر بخیر باد که میگفت:

اعتراف دیگران برتری های به نمیتواند کارکردهای خوب دیگران از خود بهتر را ببیند و ایدیوژیک
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گذاشت  "جهانی"د و تخلص خود را روزگاری عضوحزب دموکراتیک خلق بوکه باری جهانی  نماید.

حزب دموکراتیک خلق  روزگاراقتدارتا وانمودکند که اوصاحب جهان بینی مترقی است، اما چون در 

چنان سرخورده وپشیمان گردید که نه تنها دامن حزب را رها کرد، بلکه دامن  نرسید، به جاه ومقامی

ابراز دینوسیله از آن حزب وایدیالوژی اش وبه آنسوی اوقیانوسها پروازنمود تا ب وطن را نیز رها

بگیروببند وبکش انجنیرظریف والی قندهار، از  سخت هرچند که در روزهایباشد. انزجارکرده 

پس از برگشتن مگر وهیچ کاری را بدون تائید جهانی انجام نمیداد، همپالکی های آن والی قهار بود،

از  و ود را در آغوش امپریالیزم خونخوارانداخت،صفحه سیاسی به نفع جناح پرچم،اوپا بفرارنهاد وخ

دشمنان وطن خوشنودی  خت که بخاطررا کورسا چنان چشمان اونمائی بزرگ  خودعقده آن پس 

  د.کنخوار وبیمقدار را درپای بیگانه کشور ومحصل آن استقالل حاضراست گوهر 

وفرهنگ حکومت اشرف در وزارت اطالعات که  روان پریشی زمانی براو غلبه حاصل نمود این

براثر ناتوانی درجلوگیری از تهاجم فرهنگی ایران ورواج حیرت آور زبان واصطالحات ایرانی غنی،

که دربارۀ کارکردهایش در رسانه ها به نشر  وسروصداهاییبجای اصطالحات مروج دری 

جای خیالبافی ب اکنون، دیگری منحرف کرده باشد  جانب را بافغان توجه اهل خبره برای آنکه رسید،

واردکردن اتهامات روی آورده وبا تخریب تاریخ افغانستان ، به زمان قبل از وزارتش های شاعرانه

،چون شاه امان هللا محصل استقالل کشور، بهترین وشایسته ترین رهبران تاریخ سازکشورکودکانه بر

نگ استقالل، دل جبهه چهارم ج رهبر ومیرزمان خان کنری، وداودخان،خدمتگذار بی بدیل کشور

 سازد. انگلیس وپاکستان وسقاویان را خوشنود

افغانستان  ۀاز دست رفت تیثیگرفت وح سیاستقالل افغانستان را ازانگلزعیمی بود که  شاه امان هللا،

 کرد. ستادهینمود وآنرا درصف ملل آزاد جهان ا اءیرا دوباره اح

آغاز کرد ومعاش  یلت را از خانواده سلطنتدرافغانستان بود که عدا یشاه نینخست امان هللا، شاه

بود  یشاه نیامان هللا ، نخست شاهونان راتبه و پخته ازمطبخ ارگ را به آنان منع کرد. ینسب ازاتیوامت

المال قطع نمود وکارکردن را شرط  تیوملکان متنفذ را از ب نیوخوان ونیو روحان رهایپ ازاتیکه امت

 دانست.  ازاتیامت نیگرفتن ا

 نیطلبان و منتقد یاز آزاد یفرد چیزعامتش ، ه ۀبود که در طول دور یمیزع نینخست امان هللا، شاه

 خواهان را نگرفت. یاز آزاد یحکومت را به زندان نسپرد و جان کس

اشراف کابل  خارج  یرا از انحصار خانواده ها لیوتحص میبود که تعل یشاه نینخست امان هللا، شاه

  تمام مردم افغانستان قرارداد. اریر سرتاسرافغانستان علم ومعارف را دراختمکاتب د سیکرد و باتاس

( از یونابرابر رینماد تحق نی)ا یزن را با برداشتن چادر یبود که آزاد یشاه نی،نخست امان هللا شاه

دولت خود به جلو  یاصالح یبر گامها گریگام مهم د کیاعالم نمود و ایخانم خود ملکه ثر یرو

 گذاشت.

 و  دیرا بخش گانیوآموزش را لیدرافغانستان است که به زنان حق تحص یشاه نینخستامان هللا، اهش

 اعالم نمودو گام بزرگ تجدد را  یبا مردان  مساو یزنان را از لحاظ حقوق یقانون اساس نیدر نخست

 بجلوگذاشت.

 یقانون اساس کی بیوتصو نیباردرافغانستان دست به تدو نینخست یبود که برا یکس ،امان هللا شاه

 زد. یوانسان یحقوق یارهایمع نیتر یبا عال

 : اصول برابرى و آزادى شخصى و لغو اسارت و بردگى ، آزادى مطبوعات و یقانون اساس نیدرا
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شغل و پیشه و تدریس و حق ملکیت شخصى و مصئونیت مسکن و منع مصادره دارائى و لغو بیگار 

، 10و  ٩) مواد:  نکات برجسته و اساسى بازتاب یافته بود.و شکنجه و مجازات غیرقانونى و غیره 

22 ،24 ) 

تمام اتباع افغانستان برطبق شریعت و قوانین دولت از » قانون درج شده بودکه:  نیماده شانزدهم ا در

 «حقوق و وجایب مساوى برخوردارند.

 « وف است.در افغانستان اصول اسارت و بردگى بالکل موق» حکم میکرد:  قانون 11ماده 

این قانون در آن بود که در عمل تطبیق میشد و از لوث کذب و ریا وفریبکارى  تیغبار،اهم بقول

تن غالم و کنیز هزاره در شهرکابل از 700قانون،درحدود  نی، ا11مبرا بود. چنانکه بنابر حکم ماده

شد. در  زادیه عمالً آمنازل اربابان خود برآمدند. مراسم مذهبى و تکیه گاه هاى پیروان مذهب امام

مجالس مشوره والیات قندهار و غزنى و جالل آباد و انجمن معارف کابل ، یک یک نفر نمایندگان 

انتخابى هندوهاى افغانستان شامل و در امور اداره سهیم گردیدند و قید رنگ زرد از دستار ومعجر 

)لیسه هاى حبیبه و  امىملکى و نظ هندوها با باقیات پول جزیه مرفوع گردید. و اوالد هندو در مدارس

حربیه ( و افسرى اردو قبول شد و دیگر تبعیض و تفریق از نظر نژاد و زبان و مذهب و قبیله وجود 

نداشت ، معاش مستمرى و نسبى عشیره محمد زائى و خوانین و امتیازات روحانیون لغو گردید و 

 ( 7٩3 خ،صیرتاری.) غبار ، افغانستان درمسملت در حقوق با هم مساوى شد

 دهغبار که خود شاهد عینى ریفورمهاى امانى بود و آن دوره را نقادانه بررسى و ارزیابى کر

در مرحله نخستین اصالحات خود هللا مینویسد که : شاه امان  زیرعنوان ریفورم امورمالی واقتصادی

موفقانه پیش رفت. زیرا در برابر اکثریت ملت )دهقان، و مالدار و پیشه ور( تحمیالت ثقیل گذشته 

راسبک ساخت. مالیات جنسى، حواله غله خریدارى، آذوقه رسانى اجبارى در رباطهاى کثیر کشور، 

دولتى ، واسطه بودن ارباب و ملک در بین گیرنده و مالیه دهنده ، اجاره دارى جمع آورى مالیات 

تشکیل قریه دارى ، اخذ مالیات مواشى شمار نشده، کار اجبارى و بیگار، تکسهاى متعدد بازار از 

پیشه وران و امثال آن ، همه را لغو نمود. مالیات اراضى نقدى تعیین شد، و تمام افراد مالیه دهنده 

ن مالحظه خان و ملک با دفاتر مالى دولت مربوط گردید. دولت تمام مایحتاج خود را به مستقیماً و بدو

پول نقد و خوش برضامى خرید. حیوانات و مواشى مالداران هرساله شمار شده و از روى موجودیت 

 وضع گردید. « محصول مواشى»آن مالیه گرفته مى شدو براى این کار قانونى بنام 

دایر گردید و فارغان آن به ماموریت « اصول دفتردارى»الیه، در کابل مکتب براى تنظیم ادارات م

هاى مالیه کشور گماشته میشدند. واین سیستم امور حسابى کهنه دولت را به سیستم عصرى و 

وضع و منتشر  قانون هاي 1٩23تحصیل مالیات در  در آورد. براى مامورین زراعت و« شهرى»

مکتب حکام در مرکز تاسیس و فارغان آن به حکومات محلى منصوب  شد. براى تهیه حکام مطلع ،

(.در حالى که یک سال پیش 1٩22اداره را تنظیم نمود)« وظایف حکام ومامورین»میشدند. و قانون 

پاس شده بود و از راه ریفورم مالیات، رشد صنایع را تشویق میکرد. « قانون تشویق صنایع »

، 1٩23در « فروش امالک دولتى »وضع گردید. قانون « ن تقاوىقانو»همچنین براى تقویه تولید 

گرچه به نفع دهقان تمام نشد مگرباعث تحکیم ملکیت خصوصى گردید، در حالى که امالک موقوفه 

تجارت نیز ساحه وسیع ترى یافت، گمرکات متعدد داخلى لغو شد و در نتیجه قبالً از بین رفته بود. 

دارى تسریع گردیده محاکم شرعى معامالت تجارتى به وجود آمدو  این ریفورمها انکشاف سرمایه

 د افغان ، قمر ، ضیاء و جرمنى، شرکتهاى تجارتى: تنویرات، موتر، ادویه ، رفقاى افغان ، اتحا
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ایندگان تجارت خانه شوروى در کابل تاسیس گردید. با دولت انگلیس قرارداد تجارتى امضاءشد. نم

ها و وکالى تجار( هم در همسایگى هاى افغانستان به تسهیل امور تجارتى سلتجارتى افغانستان )قون

. دولت موسسات تجارتى ملى بنام : شرکت امانیه و شرکت ثمر ساخت . چون در ندموظف گردید

افغانستان سرمایه اروپا نفوذ نکرده بود و برعکس تجارت اروپا نافذ شده میرفت ، این نفوذ ثانوى 

ایع داخلى مى گردید.زیرا مملکت فاقد فابریکه هاى عمده و خط آهن و کتله کشاف بیشتر صننمانع ا

 هاى کارگرى بود، لهذا دولت امانى در صدد تورید فابریکه ها و تمدید خط آهن در افغانستان برآمد. 

میم طیارات که دولت براى تهیه یک فابریکه تر( شاه توضیح نمود 1٩2٨) 1307در لویه جرگه 

و بعالوه فابریکه موجوده یک فابریکه دیگرى براى ساختن باروت سفید دایر میکند.  داخل اقدام است

در کابل  1٩21)اولین باروت سازدر افغانستان رضابیک ترکى درطى جنگ جهانى اول بود که در 

و شاه در تشیع جنازه اش شرکت نمود( دولت با دو شرکت جرمنى و فرانسوى قراردادى فوت کرد

ده سال خط آهن از جنوب افانستان به شمال آن تمدید میگردید، و چهار نفر بست که طبق آن در 

  (7٩1)غبار،صفرانسوى براى سروى این کار بکابل آمدند و بقندهار نیز سفرکردند.

خان درنظرداشت که با احداث خط آهن در افغانستان چمن را باکوشک در روسیه وصل کند هللا امان 

کابل نقل دهد. در عین زمان خط آهن بین کابل و روزاز اروپا به  14و مسافرین و اموال را در

)آتش قندهار را نیزمیخواست شروع کند، اما انگلیس ها به اعمار این خط موافقه نکردند.

  (71درافغانستان،ترجمه کهسارکابلی،ص 

شد. تمدید لین تلگراف و تلفون بین مرکز و والیات کشور زیر دست گرفته »میگوید:غباردرادامه 

بریکه هاى چرمگرى و ستیشن هاى برق در پغمان و جالل آباد و قندهار بکار گرفته شد، و به فا

باروت سازى و سمنت و گوگرد و برق وسعت داده شد. کارخانه هاى ترمیم موتر و پرزه سازى، 

صابون و عطریات، نختابى و پارچه بافى، نجارى و یخ سازى ، پنبه وروغن کشى در قندهار و 

زى، نساجى مزارشریف و هرات تاسیس، و احضار فابریکه هاى ذیل درنظر گرفته شده بود: قندسا

نخى و جیم ، دکمه سازى، حفظ میوه، مسکه و پنیر سازى، آبکشى و تیل خاک کشى، پوسته هوائى 

بین کابل و مزار و شوروى و ایران و ترکیه مدنظر گرفته شد. بند آب غازى و بند سراج غزنى 

امالت تکمیل گردید. و بستن بند آب چمکنى و تکمیل نهر رزاق روى دست گرفته شد. دولت در مع

تجارتى حق کامله الوداد از دولت جرمنى و حق ترانزیت آزاد از حکومت پولند حاصل کرد. و براى 

عقد قرار دادهاى تجارتى با مسکو و برلین داخل مذاکره شد. براى انعقاد قراردادهاى دیگرـ راجع به 

ن آهن، زغال معادن الجورد بدخشان ، نفت هرات و تاسیس یک فابریکه ذوب آهن و انکشاف معاد

سنگ ، گوگرد، سرب، سنگ ریشه ، ابرک تباشیر، مرمر، گل سفید و رنگهاى مختلف پروگرامى 

روى دست گرفت و براى تنظیم و اداره جنگالت پکتیا و اسمار و غیره ، تزئید نسل اسپ ، تعمیم نسل 

ولباس از پارچه کابل نمایشگاه صنایع ملى دایرگردید ترقى پیله ورى پالنى طرح کرد. درقره قل و 

   (  ٧٩1ص ،1جغبار ،  )وطنى براى مامورین دولت اجبارى گردید.

کلدار هندى(  60در این وقت ارزش پول افغانى صد روپیه کابلى برابر بود با :افزایدکه غبارمی    

: دونیم چارک کابل یک روپیه )در تاشقرغان هشت چارک آردرخ مواد خوراکه از این قرار بود:اما ن

چارک کابل به روپیه بود(، گوشت: سه پاو کابل به یک روپیه ) در تاشقرغان یک و نیم کابل به یک 

  .یک روپیه(
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: در کابل برنج باریک یک پاو به یک روپیه ) در تاشقرغان یک ونیم پاو به یک روپیه (  روغن :

ً دوچارک به یک رو پیه( دنبه : در کابل یک چارک و سه پاو به یک روپیه ) در تاشقرغان تقریبا

 (٧٩2غبار ، ص). یه ، تربوز یک یک سیر به یک قراندونیم پاو به یک روپ

 روزمندانهیآمدن پ رونیب:»کندیامان هللا خان نوشته م ۀدربار،یکائیامر سندهیپوالدا نو یب ونیل 

جر به استقالل افغانستان شد او را به چهره مجاهد که من سیهللا خان از جنگ سوم افغان و انگل امان

 هیکه در بق ییها ستیونالیناس انیافغانستان؛ بل به عنوان الگو م ونیطبقه روحان نینه تنها ب

 یمسلمانان خارج از افغانستان حت انیمبدل ساخت. م دندیجنگ یم سیانگل هیعل یاسالم یکشورها

 از دست رفته شود. یخالفت عثمان نیجانش تواند یهللا خان م امان را به وجود آورد که  یدواریام نیا

 ییرایست آورده بود مورد پذ بد یقدرت بزرگ استعمار کیکه استقالل خود را از  یبه عنوان کس او

قرار گرفت. بعد از سفر اروپا و مالقات با کمال اتاترک و  ییتمام سران مهم دول اروپا بایگرم تقر

تجدد کامال  وانافغانستان را که از کار توان یهللا خان متقاعد شد که م مانا ران،یرضا شاه، شاه ا

 توسعه قرار داد. ریدر مس شتریعقب مانده بود با سرعت ب

 یهللا خان آدم شجاع و نترس گفت که امان دیآدم ترسو بود، با ریام کنند یکه گمان م ییها آن برخالف

او مخالف بودند  یها استیبا س  او شورش کرده و هیکه عل ییها در جرگه و نشست آن یبود. او حت

را  ریآنها ام که رفت یآن م میکه ب یدر حال پرداخت، یم یسخنران رادیو به ا شد یحاضر م باکانه یب

 هدف قرار بدهند.

خشونت در مقابل شهروندان کشور خودش بود،  یریاو، تا حد ممکن عدم به کارگ استیس فلسفه

 نداشت. یعبدالرحمن خان همخوان ریجدش، ام استیبا س وجه چیکه به ه یاستیس

افغانستان دانست.  خیدر تار یتجددخواه نوصل بدون شک آغازگر ف توان یخان را م هللا امان»

افغانستان را  یو اجتماع یاسیس یساختارها شد، یم یکه عمل یرا که او برداشت، در صورت یها گام

)  .«داد یبا افتخار و متمدن منطقه قرار م یها در زمره ملتدگرگون ساخته، افغانستان را امروز 

 ( 13٩٨اسد  ت،یاتل، راه مدن الرحمن بیپوالدا،فصل ناتمام،ترجمه: مج یب ونیل

 ۀلیوآزاد را درکنار هند مستعمره نداشت، بوس یافغانستان مترق کیاما استعمارکه  تحمل       

در آغاز  را یامان میکرد ورژ یرا سازمانده یها شورش 1٩2٨ یدر سال ها خودوابسته ب ونیروحان

اه امان هللا یک شاگرد تاریخ باید چقدر غبی ونفهم باشد که نداند شبا سقوط مواجه کرد.1٩2٩سال 

 نکرد؟ افغانستان تقدیمت لمچه چیزهای نبودکه به 

 

 ؟را از مردم گرفت یشاه چه چیزهانادر واما

 

آزادی خود را پادشاه اعالم نمود،سقوگرفت و ۀاز بچ ،قدرت راهللاپس از آنکه بنام شاه امان  نادرخان

ابراز عالقه مینمود بنام  شاه امان هللابه که  یهرکسمثل دورۀ سقوی از مردم گرفت. وابراز نظررا 

نادرشاه  ازشاه امان هللا وهواداران او  یغبار از انتقام کشد.مینمو ستیسربه ن"امانیست"دستگیر و

سرکوب قشر وطن پرست ومبارز درداخل افغانستان ،کلمه  ینادرشاه برا» : نگاردیم نیچن

 نیمصطلح ومستعمل ساخت. وهرکرا خواست به ا« ودولت وملت نید نیخا ثیبح» را«ستیامان»

را  یداد.نادرشاه درخصومت با شاه امان هللا خان، تعصب وتنگنظر لیدار تحو هینام در زندان وپا

نجات واستقالل  یداراالمان را به نامها ۀومعمور هیوامان یامان یها سهیل یرساند که اسما ییتاجا
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االفغان  ریام رنایربنا انصرلنا ام ایترانه امان هللا خان)الهنا  یکاردهایر ینمود.وحت لیودارالفنون تبد

 نیع ه  .نادرشاه   که کلمدیاو از تمام کشور جمع ونابود گردان یها هللا خان ....( را با عکس رامانیام

ملکه  یزراعت ینهایالمال ، تمام زم نیع نیشمرده بود، ازهم یمل انتیخ ه  المال امان هللا خان را بمثاب

باغها و عمارات و  کهداد،چنان هیرحربیکابل را به برادرخود شاه محمودخان وز دانیس یواقع تنگ ایثر

ها  نیدان خود داده بود و او اشخاص را در کابل و پغمان و جالل آباد به افراد خان یدولت یاراض

باغ ارگ  ی" دارند؛ حتیالمال شخص نیدر خارج کشور"ع یدالر و افغان ونیلیصدها م کیهر

کابل هم  ی... باغ شهرآراندو ترکه کرد میخود تقس نیالمال" ب نی"دشمن ع ە خانواد نیا زیرا ن یسلطنت

خاندان حکمران حق ندارند که شاه  نیگفتند،ایسبب بودکه مردم م نیشد.ازا دهیبه محمدهاشم خان بخش

 ( 103،صفحه 2غبار .ج.«) رکندیتکف یالمال شخص نیامان هللا را بواسطه داشتن ع

 یمحمد نادرشاه و برادرش محمدهاشم خان صدراعظم شروع به بازداشت وزندان» بقول داکترکاظم:

 دندیمختلف به قتل رسان یانه هااز آنها را به به یتعداد زیکردند و نامان هللا ساختن صدها هوادارشاه 

و چنان ترس و  ندینما یریها" جلوگ ستی"امان تیسال توانستند تا از فعال نیچند یبرا نکاریو با ادامه ا

از امان هللا خان را به زبان براند. هرجا  یجرأت نداشت نام چکسیرعب را در دل مردم جادادند که ه

بردند؛ قصر داراالمان ومکاتب  نیمانده بود، همه را از ب بجاادگاراویاز  ینشانه ا ایبه نام و  یو محل

نام دادند؛ نه تنها نام او را ازصفحات کتاب ها زدودند، بلکه کتب و آثار مهم  رییرا تغ هیو امان یامان

 ینکردند؛ برا غیدر یسخن چیشاه سابق ازه یبردند؛ در هجو و بدنام نیو از ب یرا جمع آور یخیتار

از آنها کتاب  یکیپرداختند، چنانچه  یدستور یه نفع خود به نشر کتب و نوشته هاب قیحقا فیتحر

شخص محمدنادرشاه  رنظریاما در واقع ز دبو یکشک نی"نادرافغان" ظاهراً به قلم برهان الد خیتار

را  سیان نیالد یکتاب "بحران و نجات" مح زیو ن دیبه چاپ رس 1310 زانینوشته شد و درماه م

 حضرتیکشف الحال نادر بقلم اعل»مقاله  رامونیداکتر کاظم،شرح مختصر پ«) . نمودند یستکاربزعم خود د

 (2021اکتوبر 11 ن،یقسمت اول(افغان جرمن آنال«)امان هللا

ارشاد النسوان را  دهیجر ل،ینادرشاه مکاتب دخترانه را بست، انجمن نسوان را تعط»: دیگویغبار م

در  هییرا متفرق ساخت. کل مکاتب ابتدا رهیو غ هیبیکاتب حبم یمتوقف و شاگردان صنوف باال

 45٩1.تعداد کل شاگردان به کرد یعدد تجاوز نم 27از  یشمول کابل در دوره و  سراسر افغانستان به

سلطنت  رینادرشاه اعتراف نمودکه درسال اخ رمعارفیوز ایمحمدزکر ضیکه ف یالحدر د،یرسیتن م

.نادرشاه صرف درسال دیرسیهزارتن م ٨3به  یرسماناث مدارس تعداد شاگردان ذکور و هیامان

 فجاراصالح آنرا مثل ان دهیصادرکرد، جر اتیرا در وال هیمکتب ابتدائ دیامر افتتاح هفت با 1٩32

-٨3ص2)غبار، جلد «جز موارد معدود وجود نداشت. هیقرارداد. مکاتب ثانو یبمب موردمداح کی

٨4) 

محمدنادرشاه از همان روزهای اول دیوانه وار از » :مینویسدت خود داکتر زمانی در یکی از مقاال

یکطرف به سرکوب خونین جوانان مترقی وآزادگان ضداستعمار مشغول گردید، واز طرف دیگرستیز 

 ومبارزه علیه نام ونشان غازی امان هللا خان ودوستداران وی را در صدردستورکارخویش قرار داد.

،جنرال پینن بیگ خان،میرزا محمداکبرخان، 1٩2٩راز قدرت درخزان نادرشاه در همان اوایل اح

امرالدین خان، عبداللطیف خان کوهاتی،محمدنعیم خان کوهاتی، عیسی خان قلعه سفیدی، تازه گل خان 

لوگری، سلطان محمدخان مرادخانی، محمدحکیم خان چهاردهی وال،احمدشاه خان کندک مشر، دوست 
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دمحمدخان کندک مشرقندهاری را بدون تحقیق واثبات جرم وگناهی محمدخان غندمشر پغمانی وسی

 زمانی، ارشیف مقاالت،مقاله اننقام گیری نادرخان(.«)گلوله باران نمود

مهدی خان چنداولی،محمدولی خان دروازی، عبدالرحمن خان دو برادرش غالم نبی خان چرخی و

امان هللا بودند که بدست نادرشاه یکی  فکران شاهمها تن دیگر از عناصر ضد استعمار وهه لودین ود

 وجایدادشان مصادره گردید وزن وفرزندان وحتی اقارب شان بزندان افتادند.پی دیگری اعدام گردیدند.

 باتیترت یشاه امان هللا، نادرشاه بار ۀسراج برادرزاد رهللایسردار کبداکترعبدالرحمن زمانی و بقول

 یکه غالم نب یخود سیدشریف خان ]کس اوریرا به  فهیوظ نیت واگرف ایتالیترور شاه امان هللا را درا

 ایتالیقصر دلکشا  کشته بود[،سپرد تا به ا یها نهیز شیعسکرخود در پ یها زهیرا با سرن یخان چرخ

اجازه مالقات با شاه امان هللا  یرفت وتقاضا ایتالیبه ا اوری فیشر دیرا ترور کند. س هللاشاه امان  هرفت

اعتراف  ایتالیا سیاز نزدش کشف شد که بعد به پول یباشاه امان هللا تفنگچه ا داریبل ازدرا کرد، اما ق

او  داریواگر موفق به د تکشور فرستاده اس نیترور شاه امان هللا به ا یکرد که نادرشاه او را برا

 مجبوربود مطابق دستور نادرخان عمل کند. شد،یم

بردن شاه امان هللا درخارج  انیدر صدد از م زیاز مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان ن پس

شاه امان هللا را  خواستیدرآلمان فرستاد و م ریسف ثیکشوربرآمد. او ابتدا هللا نوازخان خان را به ح

بعد از  وو از نزد شان سالح بدست آمد  یهمراهان هللا نواز را تالش ایتالیا سیپول یترورکند، ول

هللا نوازخان، هاشم خان  بیشده بودند. به تعق فیرشاه امان هللا توظترو یکه برا دیمعلوم گرد قیتحق

شاه را ترور  دیاو هم موفق نگرد یسکرتر سفارت روم فرستاد  ول ثیرا بح نیخان لود یاحمدعل

درترورشاه  زین وا یرا به روم فرستاد، ول میخودعبدالحک ی. بارسوم هاشم خان محافظ شخصدینما

اعزام  یاجنت ها یترور شاه از سو زین 1٩3۴حج شاه امان هللا درسال  ۀضیفر یناکام شد. درسفرادا

موفق به  یبود ول دهیمنظورگرد سیاجنتان انگل یشده  سردار هاشم خان صدراعظم به مکه وهم ازسو

 .ردیبود بم کیساختند که نزد متوسط زهرمسمو ایتالیدر ا 1٩۴٨تا باالخره شاه را در آن نشدند. قیتطب
 (4٩2-486صص ،2013دالرحمن، بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،چاپ زمانی،عب)

 

 منکرمداخلۀ انگلیس درسقوط  رژیم امانی است: جهانی 

هیچ سندی از مداخله  در شورش های ضد رژیم امانی فوق الذکرش میگویدکه در مقاله جهانی 

ئی از توطئه های انگلیس علیه رژیم امانی محققانه  نه تنها  کتابداکترزمانی وجود ندارد، اما انگلیس 

مخفی انگلیسها با نادرخان وبرادرانش برای سرنگونی شاه امان هللا  وابطردر بارۀ نوشته است، بلکه  

چهل مقاله مستند از روی ارشیف استخبارات انگلیسی نوشته  توسط نادرخان بیش ازوغصب قدرت 

 :در زیراینجا نقل میکنمآرشیف مقاالت شان شان را ازمقاالت  عنوان را 20است. از جمله 

 دیترد ه  امان هللا خان و رسال حضرتی"كشف الحال نادر به قلم اعل ه  ی"نکات چند پیرامون اعالم(152

 "شاه مخلوع ه  باطل اتعیشا

به  -( پیشکش یک قسمت بزرگ خاک افغانستان توسط سردار محمد نادر خان به انگلیس ها153 

 ،رجوع شود ،استخبارات انگلیس ه  حرمانرویت اسناد آرشیف م

 ،با انگلیس ها ی( سوابق، روابط و تعهد سپه ساالر محمد نادر خان به همکار154

  یهمکار ه  که سردار محمد نادر خان در رابط یراز مهم و بهائ ی( تعجب سفیر انگلیس ، افشا155

 ،)یسبه اساس اسناد آرشیف محرمانه  استخبارات انگل(انگلیس ها پرداخت 
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مخفیانه ارتباط داشت )به اساس  ی( سردار نادر خان قبل از برگشت به وطن با مقامات انگلیس156

 ، انگلستان( محرمانه اسناد آرشیف

( مخفى نگهداشتن ارتباطات و مسافرت سردار نادرخان و نقش ایم اى حکیم بحیث رابط بین 157

 ،سردار نادر خان و انگلیس ها

ها از استقبال بدون تشریفات از ( علت تأسف انگلیس 15٨

 ،یجنرال نادرخان در بندر بمبئ

ایم اى حکیم بحیث رابط بین  ۀدر بار ی( چند سند15٩

 ،سردار نادر خان و انگلیس ها

ادعای بیطرفی ظاهری و حمایت مخفیانۀ انگلیس ها  (160

 ،از سردار نادر خان

نده در مالقات سردار شاه آی نهائی شدن پالن نصب (161 

)به اساس اسناد آرشیف سفیر همفریز در پشاورنادر خان با

 ، (انگلستان

مالقات مخفیانۀ دیگر سردار نادر خان و برادرانش با -162

مقامات عالیرتبه انگلیس در وزیرستان )به اساس اسناد 

 ،(آرشیف انگلستان

امان هللا خان به کمشنر انگلیس و  یغاز ۀ( سپردن نام163

شده )به اساس اسناد آرشیف  به پالن طرح یاطمینان از پابند

 ،انگلستان(

اسناد  یانگلیس ها به سلطنت رسید )از البال یو استخبارات یمال ،ینظام ی( نادرشاه به کمک ها164

 ،آرشیف انگلستان(

 ،یانگلیس و حمایت از شاه امان هللا توسط لیگ پان آسیائ ی( تقبیح توطئه ها165

انگلیس و سپه ساالر  یاغتشاش هم سد راه پالنها امان هللا خان در اوج ی( محبوبیت غاز166

 ،اسناد آرشیف انگلستان( ینادرخان بود )از البال

 ،سپه ساالر نادر خان در تطبیق پالن یمستقیم انگلیس ها در صورت ناکام ۀ( احتمال مداخل167

 ،تاج و تخت بود ی( سپه ساالر نادر خان بهترین کاندید انگلیس ها برا16٨

 ،اسناد آرشیف انگلستان( یو تالش انگلیس ها به نفع سپه ساالر نادرخان )از البال( کمپاین 16٩

 یبه جواب مکتوب غازى امان هللا خان )از البال یجنرال نادر خان از بمبئ ی( نامه و حیله گر171

 ،اسناد آرشیف انگلستان(

 یمیگرفت؟ )از البال جوزا را بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن 6( چرا نادرشاه روز 172

 ،اسناد آرشیف انگلستان(

مخفی نادرخان وبرادرانش کسی از ارتباطات اگرحال با وجود این همه اسناد استخباراتی انگلیس 

 غرض سقوط رژیم امانی انکار میکند، بجز آنکه ایجنت انگلیس باشد، کسی دیگری بوده نمیتواند.

 سیخانواده نادر خان مملو از جواس دربار»یسد:اقای احسان لمر دریک مقالت محققانه خود مینو

جمال  یمولو (،یبنام مستعار شاه ج)وان  یگاد نیقربان حس ،نیظفر حس،ینواز ملتانهللا مانند  سیانگل
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 یمولو (،جاپان ریو سف خارجه وزارت نیمستشار سفارت لندن، مشاور صدارت، مع)ذوالفقار ،نیالد

 بود.  رهیو غ (رنسال) یپل خشت مسجد یکرم شاه مولو ریبه شمول پ ،ینجف عل

با خط جلی جمله زیبائی نوشته است: « اهیو ارتجاع س هینهضت امان»آقای لمردر پیشانی مقاله

است که با دو انگشت نه بلکه با هزار انگشت هم  یآفتابهللا شاه امان  تیشخص"و  هیامان نهضت»

تحجر وطن فروش، چه م نیتر اهیچه س ،یو چه داخل ین چه خارجوط اندشمن بگذار"شودیپنهان نم

 شهیاند اهیتا امروز پرده س روزیاز د گریبه دنبال د یکی یامان دوره یباخته ها یو مستمر ازیامت

 پایان آرشیف مقاالت نویسند()«.ندینما نیدوره بکشند و به آن تعرض و توه نیا یشان را رو
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