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کاندید اکادمیسین سیستانی

عمده ترین آثار مورخان ومحققان در بارۀ شاه امان هللا
نام شاه امان هللا ،با استقالل خواهی،وطن پرستی ،تجدد طلبی ،قانون مداری(عدالت خواهی) ،تساوی
حقوقی احاد جامعه ،وتعمیم معارف وتعلیم مجانی برای تمام اتباع کشور وحمایت ازنهضت نسوان گره
خورده است.
افغانهای حقیقت پسند میدانند که شاه امان هللا ،برای سرافرازی
وسعادت مردم افغانستان مدت ده سال خواب وراحت را برخود
حرام ساخته بود تا در پرتو نعمت استقالل مردم افغانستان را از
خواب قرون واعصار بیدار کند وآنها را در شاهراه ترقی ورفاه
اجتماعی سوق دهد .به این منظوراو تاج سلطنت را بشرط
استرداد استقالل کشور بسرگذاشت(9حوت )1297وپنج ماه بعد
استقالل سیاسی افغانستان را درروز  28اسد  1298از منبرمسجد
عیدگاه بگوش شهریان کابل رساند.
از آن تاریخ ببعد افغانستان وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی
خود گردید ودر صف ملل آزاد جهان قرارگرفت وتوانست روابط
سیاسی وفرهنگی وتجاری ودوستی را با سایر کشورهای جهان
تصویرشاه امان هللا با قصرداراالمان
برقرار کند.
صاحب نظران داخلی وخارجی نیز استقالل افغانستان را تحت زعامت شاه امان هللا یک امربسیار
مهم درحیات سیاسی افغانستان شمرده اند.
داکتر سپنتا (وزیرخارجه دولت کرزی) گفته بود «:شاه امان هللا ،در شیفتگی به استقالل و آزادی
این میهن ،سرآمد همه سرداران و ساالران آزادی کشور ماست .این سرزمین یاد و نام شاه امان هللا
را همچنان با افتخار و سربلندی ،تا سرمدی ،تا جاویدانه ،بلند نگه خواهد داشت .او فرزند راستین
این آب و خاک بود ،عاشقی سینه چاک به میهن و مردم( ».سخنان داکترسپنتا ،به مناسبت پنجاه سالگی درگذشت
شاه امان هللا،درسایت افغان جرمن آنالین)

لیون پوالدا نویسنده امریکائی ،زیرعنوان«فصل ناتمام» مینویسد« :امانهللا خان را میتوان بدون
شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی در تاریخ افغانستان دانست .گامهای را که او برداشت ،در
صورتی که عملی میشد ،ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را دگرگون ساخته ،افغانستان را
امروز در زمره ملتهای با افتخار و متمدن منطقه قرار میداد».
موریس فوشه ،سفیرفرانسه درافغانستان درعهد امانی،در باره شاه امان هللا نوشته است «:کلمات
نمیتواند بزرگی وعظمت شخصیت او را بیان کند.این جوان درمقایسه با عمر خود در امور سیاسی
شعور عجیب وحیرت آوری دارد.با شجاعت اهداف مشخص خود را به پیش می برد .هنگامی که من
او را مالقات کردم،لباس جنرالی بتن داشت .جلد سفید ،چشمان سیاه ودرشت دارد .درچشمان او
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اقتدار و حزم واعتدال می درخشید .امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار ،شهامت وفهم مسایل
سیاسی ،هرکس را تحت تاثیرخود قرار میداد.امان هللا خان این کفایت را دارد که مسایل پیچیده به
ارتباط همسایگان (روس وانگلیس) را با اطمینان کامل مطرح کند ونظر وفیصله خود رانسبت به
آنها صادرنماید .او صاحب عزم وارادۀ قوی است .تاهنوز صیقل زمانه را ندیده وکامیابی های زیادی
را نصیب شده است .بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جهان معرفی کرده است» .
(سایت بینوا ،تیمورشاه یوسفزی،مقالۀ ملی تاریخ)
انگلیس ها برای اینکه انتقام تحقیرخود را در جنگ استقالل از ملت افغان بگیرد؛ با دسیسه ها وتوطیه
ها روحانیون وابسته بخود و مردم جاهل را علیه شاه به قیام وا داشتند و آن شاه مترقی و پیشرو را
باسقوط روبرو نمود وبجای آن یک آدم جاهل وبیسوادی را برگرده ملت سوار کرد که در مدت  9ماه
آن مرد داکو و رهزن بی مقدار با همراهان رهزن تر از خود مردم را به کاسه سر آب داد.
انگلیس تنها به سقوط وتبعید شاه امان هللا اکتفا ننمود بلکه تا توانست توسط اجنتان ونوکران خود آن
شاه را تخریب کرد و بارها برای ترورش در خارج ازکشور توطیه چید و هربار این توطیه ها توسط
استخبارات خارحی منجمله روس ها کشف وخنثی ساخته میشد.
نادرشاه که براساس پالن انگلیس براریکه قدرت قرارگرفته بود درمدت  40سال سلطنت
اووبرادرانش ،تالش کردند تا نام ونشان شاه امان هللا غازی را از صفحات تاریخ محو و نابود کنند،
ولی با وجود سوختاندن تمام کتب درسی عهد امانی که در آنها نام وکارنامه های آن زعیم ملی وجود
داشت،یکجا با قصر زرنگار که در آن اعالمیه برسمیت شناختن استقالل افغانستان قرائت شده بود در
آتش سوختند ،اما نتوانستند که نام آن شاه میهن پرست را از ذهن وقلب مردم افغانستان پاک کنند .زیرا
نام امان هللا با نام استقالل کشورعجین شده است و تا ازاستقالل نامی باشد ،نام او نیز پابر جا خواهد
بود .وهیچکسی نمیتواند محبوبیت آن شخصیت ملی را از قلب و ذهن مردم حق شناس افغان پاک
کند.
پس ازکودتای ثور،با نشرمجدد تاریخ غبار(افغانستان درمسیرتاریخ) در خارج از کشور و
ورود آن به کابل ،نام ونشان آمان هللا خان با برنامه های مترقی او در مطبوعات کشور انعکاس یافت
و مردم به کارنامه ها وبرنامه های اصالحی شاه امان هللا آشنائی پیدا کردند وکم کم در دل تحول
طلبان وترقی پسندان مهرومحبت آن شاه متجدد وآزادی خواه جا گرفته رفت .در دهه هشتاد قرن بیستم
بود که من با کارنامه های شاه امان هللا وعشق آتشین او به استقالل وتعالی مردم افغانستان آشنا شدم
ونفرت شدید او نسبت به استعمار انگلیس را درک ومحبت واحترام او را دردلم جادادم وسعی نمودم
بیشتر او را ارج بگزارم .
از اوایل سال 2001ببعد کتاب ها ورساله ها ومقاالت تحقیقی مهمی هم درمعرفی کارنامه ها وبرنامه
های تجدد خواهی شاه امان هللا از جانب نویسندگان داخلی و خارجی نوشته شده وبه چاپ رسیده اند که
خواننده را با اهداف مترقی نهضت امانی وتدوین وتصویب قوانین مدنی وتحقق آن درکشوربغرض
تامین عدالت وتحرک جامعه بجلوآشنا میکند .همچنان در همین دو دهه اخیر مقاالت ورساالتی در
مخالفت با شاه امان هللا وبرنامه های اصالحی نیز از سوی نویسندگان ومورخان افغانی بچاپ رسیده
اند که خوشبختانه اهداف استعماری چنین آثار وکتبی نیز بزودی درک وبخوبی وبموقع پاسخ داده شده
است.
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درمیان نویسندگان ومورخان داخلی،که نهضت مترقی امانی را به خوبی معرفی کرده اند ،میتوان از
میرغالم محمدغبار ،عالمه عبدالحی حبیبی،عزیزالدین وکیلی پوپلزائی ،فیض محمدکاتب ،ومحققان
توانای دیگری چون :داکتر سید عبدهللا کاظم ،داکتر عبدالرحمن زمانی ،اقای احسان لمر،اقای
پیکارپامیر ،داکترسنزل نوید،سرمحقق حبیب هللا رفیع  ،داکترخالق رشید  ،داکترجمال بارکزی وتعداد
دیگری از نویسندگان شجاع وحق پسندی نام برد که قدر شاه امان هللا وکارکردهای او را بخوبی
دانسته وپاسخ دشمنان آن شاه مترقی را توسط مقاالت ورساالت وکتابهای تحقیقی خویش بدرستی داده
اند.
آرشیف مقاالت برخی ازاین دانشمند در پورتال افغان جرمن گنجینه بزرگی از اطالعات موثق
تاریخی وعلمی به شمار می اید که میتوان از آنها ذیالً نام برد.
*-داکتر سید عبدهللا کاظم از محققان بزرگ ودانشمندان سترگ افغان است که با نوشتن کتاب
های زیر:
« -1زنان افغان در زیرفشارعنعنه وتجدد» ،
 «-2شاه امان هللا غازی ـ بانی تحول در زندگی زن افغان»،
«-3مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان هللا غازی حین لویه جرگه »1303
«-4شرحی مختصرپیرامون اعالمیه ای تحت عنوان«کشف الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت
امان هللا خان»،
"-5شاه امان هللا غازی و برنامه های انکشاف معارف در کشور»
 «-6استرداد استقالل کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است»،
 «-7شرحی در بارۀ پیشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان ـ انگلیس» ،
 «-8تجلیل از سالگرد استقالل ارجگذاری به یک رویداد بزرگ تاریخی کشور است»،
 «-9چرا شاه امان هللا غازی پیشنهاد انگلیس ها را مبنی بر متارکه قبول کرد؟»،
 -10سایرمقاالت بمناسبت تجلیل از استرداد استقالل درپورتال افغان جرمن،
هریک از آثارفوق با دیدگاه های تازه وبکردر بارۀ شاه امان هللا وبرنامه های تعمیم معارف
بخصوص به ارتباط اعالمیه شاه امان هللا دراختیار میگذارد .
*-داکترعبدالرحمن زمانی یکی از دانشمندان ومحققان زبردست کشور است که درپورتال افغان
جرمن آنالین  166مقاله تحقیقی وتحلیلی دارد .اکثریت این مقاالت در بارۀ دورۀ امانی وتوطئه های
انگلیس برای سقوط شاه وبقدرت رساندن نادرخان است .ازآنجمله دوکتاب داکتر زمانی بسیارحایز
اهمیت اند:
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-1بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،
-2پوهاند کاکر نابغه یا تحریف نگار تاریخ معاصر افغانستان؟
داکتر زمانی کتاب شماره دوم را در رد محتویات رساله (دپاچا امان هللا واکمنی ته یوه نوی کتنه )
تالیف داکتر حسن کاکړ نوشته است که به استناد رساله «سقوط امان هللا» میخواسته بگوید که انگلیس ها
در سقوط امان هللا نقشی نداشته و علت شکست شاه خیانت همکاران خود او از قبیل محمدولی خان
دروازی ،غالم صدیق خان چرخی و شیراحمدخان رئیس شورای دولت ووالی علی خان ومحمودسامی
رئیس قوای مرکزی اردو وغیره بودند ،نه توطئه های انگلیس.
اما داکتر عبدالرحمن زمانی زیرعنوان «پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ یا بزرگترین تحریف
نگار و جعلکار تاریخ معاصر افغانستان؟» به تردید برداشتهای داکتر کاکر پرداخته میگوید «:این
رساله(سقوط امان هللا) که شامل تبلیغات زهرآگین و تخریبی استعمار انگلیس علیه غازی امان هللا خان
میباشد ،توسط شیخ محبوب علی سکرتر شرقی سفارت انگلیس و مامورین استخبارات انگلیس در هند
بریتانوی تهیه شده است  .پوهاند کاکر که ازین رساله بحیث مهمترین منبع و سند دست اول استفاده
نموده است ،درین رابطه به دو جعل کاری بزرگ و عمدی اش پافشاری دارد .
نخست اینکه میگوید این رساله از شیخ محبوب علی سکرتر امور شرقی سفارت انگلیس در کابل
نبوده بلکه توسط یکنفر افغان نوشته شده است  .دوم اینکه میگوید :نویسندۀ افغان آن علی احمدخان
شالیزی مومند(برادر محترم عبدالستار خان شالیزی ) ،کسیست که در تمام دورۀ امانی منشی دربار
بوده ،لذا در رابطه با دورۀ امانی صایب نظر و دارای چنان معلومات دقیقی میباشد ،که در هیچ جائی
دیگری بنشر نرسیده است .داکتر زمانی در رابطهٔ به نویسندۀ اصلی رسالهٔ مذکور مینویسد که « :این
اثری که داکتر کاکړ بحیث مهمترین ،معتبرترین و نادرترین ماخذ کتابش به آن استناد میکند ،و آنرا به
علی احمد خان مومند از غزنی و منشی دربار (؟)غازی امان هللا خان نسبت میدهد ،رسالهٔاست از
استخبارات انگلیس تحت عنوان « »The Fall of Amanullaیا (سقوط امان هللا )که در سال 1930
«توسط شیخ محبوب علی سکرتر شرقی سفارت انگلیس و مامورین استخبارات انگلیس در هند
بریتانوی تهیه شده است».این رساله در فهرست دوسیه های اسناد محرمانهٔ استخبارات انگلیس که
حال از محرمیت برآمده و در اختیار محققین قراردارند ،بصورت ذیل معرفی شده:سقوط امان هللا
ترجمه شده از فارسی شیخ علی محبوب توسط تورن رابرت نوئل گیرلینگ سکات شعبهٔ امور خارجی
و سیاسی  .مارچ  1930مشخصات فزیکي ( ۶1 )2صفحه  ،و نقشه  33سانتی متری
 289/B20L/P&S/شماره دوسی ٔه یادداشت  :سری (محرمانه( دهلی ،چاپخان ٔه حکومت هند،
)...http://www.afghan-german.net/.../zamani_r_pohand_kaker(».1930
داکتر زمانی با توجه به این سخنان غبار که در پیشگفتار جلد اول «افغانستان درمسیرتاریخ» نوشته
است« :مردم افغانستان یکی از مبارزین جدی ضد استعمار است که از قرن نوزدهم مورد تطاول
سیاسی وچپاول فرهنگی استعمار قرار گرفته است  .ما در آسیا با دو دسته مؤرخین و نویسندگان
مغــرب زمین مقابلیــم که آن یکی دانشمندان حقیقی و ایــن دیگری وابسته به اغراض استعماریست.
دستهٔ اول کسانی اند که در تحقیق احوال ملل همت گماشته ،در علم و ادب ،لسان و لغت ،تاریخ و
فرهنگ شرق فرورفتند و مدنیت های مدفون در زیر خاک را مجددا ً احیا کردند .این دانشمندان
بشری که حاصل صحیح تمدن و فرهنگ جدید عالم اند ،به عــلوم دنیا خدمت نمودند و از جمله
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تواریخ بین النهرین ،مصر ،افغانستـــان و ایــران و غیره مدیون خدمات ایشان است .دستهٔ دوم
کسانی اند که یا اصالً در تاریخ مشرق زمین واردنبوده و مقلد نویسنــدگان استعمـاری غــــرب
محسوب اند و یا آنکه علم و دانش خود را وقف خدمت در راه سیاست و استعمار غرب در شـــرق
نموده اند ،سیاست و استعماریکه عصبیت مسیحت و حمیت فاشیستی قارۀ اروپا را بر مطامع
اقتصادی و سیاسی خود افزوده بود  .اینست که تاریخ ملل آسیا بازیچهٔ اغراض استعماری گردید و
پرده جعل و تحریف و کذب و افترا بر چهره حقایق و واقعیات کشیده شد(».غبار،صفحه اول پیشگفتار جلد
اول) باشجاعت علمی نوک قلمش را بسوی سه تن از تحصیل یافته گانی نشانه رفته است که درلباس
تحصیل کرده های پشتون تالش ورزیده اند شاه امان هللا را از پشت خنجر بزنند.
داکتر زمانی محقق دانشمندی است که اسناد آرشیف های محرم انگلیس و سرویس های استخباراتی
انگلیس را مطالعه کرده و با روح دسایس وتوطئه های انگلیس دررابطه به سلطنت شاه امان هللا
وعلل سقوط آن بکلی آشنا وآگاه است ودر بساموارد مشت جهانی را وداکتر کاکر وداکتر زمان
ستانیزی را که برضد شاه امان هللا وبه نفع انگلیس قلم زده اند بازکرده است.
داکتر زمانی توجه خواننده را به پیام جهانی درمقاله «د اعلیحضرت امان هللا خان اصالحات او
سقوط « جلب میکند که دریک پراگراف هم ازشاه امان هللا توصیف کرده وهم به اوتوهین روا داشته
است.آن پرگراف را باهم میخوانیم«:اعلیحضرت امان هللا خان ،چی په نړۍ کی د وخت د تر ټولو
ستر استعماری طاقت په مقابل کی د سر پورته کولو او د جنگ داعالنولو په افتخار خپل اولس په
جوش او خروښ استقبال کړی او دغازي لقب یې ورکړی و ،خپل هغه اولس صرف د ترقۍ ،ازادۍ
اوپر مختگ سره دهغه دلېونۍ مینی په گناه د کافر او الټي په نوم له ملکه وشاړه «.
[ترجمه :اعلیحضرت امان هللا خان که درمقابل بزرگترین قدرت استعماری وقت،مردم را به قیام وجنگ فراخواند ومردم با جوش
وخروش از فراخوان او استقبال کردند وبه او لقب غازی دادند ،مگرهمان مردم هم او را بگناه عشق دیوانه وارش به ترقی،
آزادی وپیشرفت ازکشور «راندند»].

جهانی درعبارت باال با گفتن کلمه «راندند» زشت ترین کلمه را درحق شاه امان هللا بکار برده
است،کلمه «راندن» معوالن درحق دشمن یا متجاوز وغاصب بکار میرود نه درحق یک شاه سربلند
وطن دوست که کمترین حقش برگردن مردم افغانستان استرداد استقالل کشور بود.
دراینجا جهانی درموقف یک سخنگوی دشمن قرارمیگیرد که،اوالً در سقوط رژیم امانی،بجای نقش
توطئه های دشمنان داخلی وخارجی ،خود مردم افغانستان را عامل سقوط نهضت امانی میشمارد،
ثانیا ً اتهامات کفر وبی دینی به شاه را،حقیقت جلوه داده عامل شورشهای مردم افغانستان
میشمارد،وسوم اینکه تصمیم خروج شاه ازکشور را بخاطر جلوگیری ازخون ریزی مردم و جنگ
داخلی اقوام ندانسته میگوید خود مردم شاه را بازوراز کشور رانده اند!!.
جهانی می باید قبل از برشمردن اشتباهات شاه امان هللا از اقدامات تجدد طلبانه واهداف وطن پرستانه
شاه ومشروطه خواهان بطورمفصل یاد میکرد وبعد وجدانش را قاضی گرفته میگفت:ای امان هللا !تو
چطور توانستی بریک کشورچندین ملیونی غرق در جهالت ونادانی وخرافات باسنتهای قرون
وسطائی مدت ده سال بدون کمک کدام کشورخارجی با کمال آزادی وسرافرازی حکومت کنی ،
حاالنکه خودم یکصد سال بعد از تو از عهده ادارۀ یک وزارت 2هزارنفره با مردمان باسواد
وتحصیل کرده برآمده نتوانستم و ناکام وخجالت زده مجبوربه ترک وظیفه وفراراز وطن شدم.
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*-کاندید اکادمیسین سیستانی با نوشتن کتاب های:
 -1عالمه محمود طرزی ،شاه امان هللا وروحانیت متنفذ ،
 -2دفاع از شاه امان هللا و استقالل  ،وجیبۀ ملی ماست،
 -3دفاع از ارزشهای ملی  ،وظیفۀ عناصرملی است،
-۴حبیب هللا کی بود ،عیاری از خراسان یا دزدی از کلکان؟
 -۵زعمای بزرگ وکارهای سترگ در تاریخ افغانستان معاصر،
-6شاه امان هللا ،اصالحات وضدیت روحانیت متنفذ با تحوالت اجتماعی،
-7بیست مقاله در باره شاه امان هللا واستقالل کشور
 -8وطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرزی،
* -آقای پیکار پامیر با نوشتن کتاب «ظهور وسقوط اعلیحضرت امان هللا خان» ،
*-داکتر حشمت با نگاشتن کتاب «ازجنبشمشروطهتادولتمشروطه»،
*-جنرال یارمحمدخان وزیری با نوشتن کتاب« د افغانستان د خپلواکۍ تاریخ »،
*-فضل غنی مجددی با نوشتن کتاب"افغانستان در عصراعلیحضرت امان هللا خان"
*-داکترسنزل نوید با نگاشتن کتاب(واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی ) ،
*-عالمه حبیبی با نوشتن کتاب «جنبش مشروطیت در افغانستان»،
* -فیض محمدکاتب با نوشتن کتاب« -1تذکراالنقالب»« -2،تاریخ عصر امانیه»
بقول داکترکاظم،این اثرعالمه فیض محمد کاتب ،تا مدتی در ریاست دارالتألیف وزارت معارف
موجود بود و بسا از بزرگان واهل تحقیق آنرا دیده بودند .این کتاب مهم بطور مرموز از آنجا مفقود
گردید که تاهنوز اثری از آن پیدا نشده است.
*-احسان لمر،با نوشتن مقاالتی زیرعناوین:
 -1رفع تخدیر و تخریب اعلیحضرت امان هللا خان
 -2تقدیر از شخصیت نامدار تأریخ ،ملکه ثریا طرزی
 -3نهضت امانیه و دشمنی حضرات[ شوربازار]
*-عزیز الدین وکیلی پوپلزائی ،با نگاشتن کتابهای:
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 -1سفرهای شاه امان هللا در 12کشوراروپائی وآسیایی
-2سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد افغانستان
*-استاد حبیب هللا رفیع:
-1حاکمیت قاونون ،بقلم اعلیحضرت شاه امان هللا،
 -2نظامنامه های دورۀ امانی
*-سیدعزیزهللا مرموز،با ترجمۀ کتاب« سفرنامه شاه امان هللا ومقایسه او با زمامداران خلفش»
یاد اعلیحضرت شاه امان هللا راجاویدان ساخته اند.
میتوان گفت دربارۀ هیچیک از شاهان و رهبران سیاسی افغانستان ،اینقدر مقاله وکتاب تا کنون نوشته
نشده است که در بارۀ شاه امان هللا غازی نوشته شده است .یکی ازمنابع مهم دییگرعهدامانی کلکسیون
سال اول جریدۀ «امان افغان» است که درسال(1398ش( ازز سوی وزارت خارجه افغانستان
درکابل به نشر رسیده است.
کتاب «آتش درافغانستان» از محقق امریکایی ریه تالی استوارت از معتبرترین کتب برای باز شناسی
دوره امانی بشمار میرود .ترجمه فشرده این کتاب بزبان دری از سوی کوهسار کابلی صورت گرفته
وباضمایمی از خودمترجم درپیشاور به چاپ رسیده است.ترحمه کامل کتاب بزبان پشتو از سوی
سرمحقق حسیب هللا حکمتی صورت گرفته و اکادمی علوم افغانستان آنرا در دوجلد چاپ کرده است
لودویگ ادمک،افغانستان شناس معروف امریکائی کتابهای زیادی درباره افغانستان واقوام ورجال آن
نوشته است ولی دوکتاب او ،یکی«:روابط خارجی افغانستان در نیمه اول قرن بیست"ترجمه پوهاند
محمد فاضل صاحبزاده ،ودیگری«تاریخ روابط سیاسی افغانستان اززمان امیرعبدالرحمن تا استقالل
»ترجمه پوهاند علی محمدزهما ،می باشدکه در اولی دربارۀ شاه امان هللا ومحمودطرزی نکات
بسیارمهم و در دومی درباره امیر عبدالرحمن خان وسیاست خارجی اش مطالب دانستنی ارائه میکند.
این درحالی است که اکثریت نویسندگان ومحققان افغانستان درچهاردهه اخیر در داخل وخارج کشور
به پیشواز تجلیل از استقالل افغانستان بانگاشتن مقاالت پرمحتوا دربارۀاستقالل ومحصل آن شاه امان
هللا،همواره از محصل استقالل به نیکوئی یاد کرده اند .وهمه رسانه های جمعی اعم ازنوشتاری
وشنیداری ودیداری تا رسانه های مجازی(انترنتی) در مورد کارنامه های سیاسی واجتماعی
واقتصادی شاه امان هللا نشرات قابل توجهی کرده اند که همه نمایانگر احساس عمیق مردم ما نسبت به
استقالل وجایگاه سیاسی و اجتماعی واستقالل طلبی شاه امان هللا می باشد.
بنابر تالیف ونشرچنین کتب تحقیقی وتاریخی است که میتوان گفت ،شاه امان هللا آفتابی است که با
دو انگشت نه بلکه باهزارانگشت هم پنهان نمیشود! پایان
نوت:درمقاله محققانه آقای احسان لمرزیرعنوان «نهضت امانیه و ارتجاع سیاه»از چند اثرمستقل
دیگری نام برده شده که در دفاع ازشاه امان هللا ویا برضد آن شاه ودر تمجید ازحبیب هللا کلکانی سخن
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رفته است  ،آثار مذکوربرای کتاب شناسی دورۀ امانی سومنداند:
1ــ محمد ولی ــ توطئه انگلیس در سقوط دولت اعلحضرت امان هللا غازی،
2ــ سید رسول ــ نگاهی به عهد سلطنت امانی،
3ـ محمد رحیم شیون ضیائی ــ برگ های از تاریخ معاصر افغانستان،
4ــ یادداشتهای استاد خلیل هللا خلیلی
5ــ شاه آقا مجددی ــ مختصر پیرامون زندگی نامه امیر حبیب هللا کلکانی،
6ــ شیر احمد نصری ــ دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست محمد خان تا ببرک،
7ــ استا اولسن ــ اسالم و سیاست در افغانستان،
8ــ جارج آرنی ــ افغانستان گذر گاه کشور گشایان؛
9ــ هنری برادشر ــ افغانستان تجاوز شوروی و مقاومت مجاهدین
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_nohzat_amania_wa_ertejae_sia.pdf
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