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 کاندید 
ن
ن سیستان                      24/12/2021                                                                                                  اکادمیسی 

غازی تخریب شاه امان هللادرتالش  ارواح خبیثه   

در تاری    خ معارص افغانستان دوره ده ساله سلطنت شاه امان هللا ، فصل درخشان تجدد خوایه وبیداری و استقالل 
تحول  طلبی است   از تاری    خ کشور  وتجدد و طلبی و قانون مداری در افغانستان است. اگر این فصل را که  آغاز تنور 

ی برای یاد کردن  ز ز اقدامات مدنز  حذف کنیم یا انرا سیاه جلوه بدهیم ، دیگر چی  ز از استقالل و نخستت 
ویادگرفت 

  جهانشمول  نداریم . 

رواح خبیثه را که برای دفاع از این فصل درخشان اما ناتمام تاری    خ کشور نباید به سخنان ارواح خبیثه گوش داد. این ا  
ین دوره تاریخز  کشور را سیاه جلوه یم دهند  باید شناخت .                                                  بهی 

                                                                          به نظر من اینها  عبارت اند از؛

 های  جهادی برگشته از پاکستان ،نویسندگان وابسته به تنظیم -۱

 تحصیل یافتگان تاری    خ  درکشورهای استعماری ، -۲

مندان نوازش دیده استخبارات پاکستان ، -۳  شاعران وهنن

وان راه ورسم بچه  سقو ، - ۴   پن 

 که هنوز تضاد های تباری وقبیلوی را  درباالخانه ذهن خود محفوظ داشته اند و در نوشت -۵
ن
ه تحصیل یافتگان

 های خود  بروز میدهند؛

دو خانواده روحانیت متنفذ کابل ومریدان شان که درصدیت با ریفورمها وبرنامه های ترفیخواهانه شاه امان هللا  -۶
 قرار داشتند وهنوز هم قرار دارند. 

تقالل کامل این گروه ها برای خوشنودی انگلیس ونطفه استعماری اش )پاکستان (  از امان هللا  خان بخاطر کسب  اس 
 زنان با  بریتانیا   از سیایس کشور

 
ز قانون اسایس واعالم تساوی حقوق وطرح وتطبیق  اصالحات اجتمایع وانفاذ نخستت 

مردان  وحق تحصیل وکار زنان وتعمیم معارف رستارسی در کشور خوشحال نمیشوند وبجای آن از  یک دزد بیسواد 
بروی فرزندان کشور مسدود کرد به عنوان خادم  دین رسول  هللا  و معارف که دروازه های مکاتب را  وضد  علم 

 خوشحال وخوشنود میگردند. 

[ پس از پخش و نشر اعالمیه شاه امان هللا تحت عنوان  ز برخز از نویسندگان ایدئولوژی زده و تنگ نظر]امان هللا ستی 
ت امان هللا خان( به تالش افتاده اند  تا عقده  تباری خود را یکجا  با شایعات و )کشف الحال نادرشاه بقلم اعلیحضز

 ومتجدد
 
ق وبخود یم بالندتا  از البالی اثار  تبارز دهند  پروپاگندهای ساخت انگلیس برای بدنام کردن  آن شاه می 

 د. ننویسندگان استعماری، عباران  رانقل قول کنند که انگشت انتقادشان را به سوی شاه امان هللا دراز کرده باش

یسندگان مغرض حب  از نقل شایعان  که از سوی روحانیون برضد اصالحات اجتمایع شاه تبلیغ میشدند هم  این نو 
دری    غ نمیورزند تا مگر ازمحبوبیت آن شاه ترقیخواه ومتجدد در میان نسل جوان کشور بکاهند و پله برتری کسانز که با 

ند ، همانگونه که پدران شان بقحمایت انگلیس بعد از امان هللا روی صحنه قدرت آمدند را باال  حبیبی در پوهاندل  و  بیی
ز نعش شان برپایه  ۲۰جنگ غزنز با قتل فجیع  تن از طالیه داران درانز  لشکر قندهار  در حوایل قره باغ غزنز وانداخت 
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ز پیایم های    از جانب اقوام غلجی به اقوام »به این مضمون  الرنس منشانهکج تلیفون    ونوشت 
ن
 این مهان

ن
دران

مسار تاری    خ کردند. «)! وطیت درافغانستان( در خدمت سقو قرارگرفتندو خود را  رسر  رک:جنبش مشر

م»برخز از  نویسندگان خودخواه  وشهرت طلب که روزگاری   از اندیشه های  ز م -مارکسی  ز تغذیه میکردند وبرضد «  لنینی 
ز مقاالن  ،میدادند  نظام سلطنت ،شعار:مرگ برظاهرشاه! وزنده بادحکومت زحمتکشان! رس  درتوصیف اکنون با نگاشت 

)هم به میخ وهم نعل زدن(میخواهند عقده های  نی کفایب   شیوه باروی آورده اند و شاه امان هللا  نادرشاه ونکوهش از 
ز با   در ادارۀ یک وزارت، وناکایم خود را  حل کرده شهرت وشخصیت کمانی     ،مردمطرف از  امان هللاشاه  «راندن » گفت 

 .نندک

اخی  تعریف خود یک سییل محکم ر یکجا از شاه امان هللا تعریف میکند ویل د« کیش شخصیت» درمقاله جهانز  یبار 
ز  ي و صداقت امان  و خارخی  داخیل سندهینو  چیه»  :گراف او توجه نمائیدا بدین پر  .بروی شاه میکوبدنی 

د ر وطن دوسب 
  د یهللا خان شک نداشته است و با

 
. اوعاشق مردم خود بود و د یورز یوطن خود عشق م قبول نمود که او به وطن و ترق

بلکه  دهینورز  انتیپدر مهربان عالقه داشت. او نه تنها خ کیبه مثابه  لکهپادشاه نه ب کیبه وطن و مردم خود به مثابه 
که امان هللا خان به   یخطاها . ویلکرد یشب کار م مهیوطن شد. هفته شش روز از هشت صبح تا ن نیا یفدا

اف م  لسا یو شورش ها د یگرد  امانز  میبودند که باعث سقوط رژ  اشتباهان   قتیر حقد ورزد؛یصادرشدن آن اعی 
 یکه نت1928

 
کشور   نیا ان  یپ یها از فصول بدبخب   یکیآنرا  توانیمداشت که  یامدهاید،پیباعث سقوط او گرد جتا

 « خواند. 

وخدمتگارمردم وانمود ت وطن پرست و مردم دوسشاه را شخص پراگراف  نیا نیسطورآغاز حایل که در در  جهانز باری 
 یکه نت1928سال  یشورش ها»: ومیگوید کند یمشلیک را برشاه   اصیل ، تی  اما در ختم پراگرف کند،یم

 
باعث  جتا

 « کشور خواند.   نیا ان  یپ یها از فصول بدبخب   یکیآنرا  توانیم داشت که یامدهاید،پیسقوط او گرد

از اصالحات نایسر سال گذشته، کصد یکشور در   نیودوامدر ا ان  یپ یها بدبخب   ،د یبگو  خواهد یم ،هدف جهانز دراینجا  
کردند.پس اصالحات  شاه بود که   زد مردم شورش نیم اصالحات نیم او دست به اگر  .بوده است امان هللا خان شاه 

کشور شاه امان   نیا بدبخب   لذا عامل اصیل ،شد مردم ما ان  یوپ ار دوامد یها وسبب بدبخب   د یگرد  1928باعث شورش 
 1928یرا در  پشت رس شورش ها سیواستعمار انگل داخیل ارتجاعتوطئه ها ودسایس  جهانز بدینگونه هللا است؟ 

 .شاه امان هللا است بیهدفش تخر  چوندهد  نیماهمیت 

ي باری 
ت امان «زیرعنوان قبل ازاین هم   جهانز در آغاز کالم خود را با   »حات او سقوطخان اصال  هللاد اعلیحضن

ند وسبک جلوه میدهد.  ز وع میکند وسپس او را نیش می   توصیف ازشاه امان هللا رسر

ت امان »که مینویسد:  یدپراگراف از نوشته او توجه کناین به  خان، چی په نړۍ یک د وخت د تر ټولو سنر هللا اعلیحضن
نولو په افتخار خپل اولس په جوش او خروښ استعماری طاقت په مقابل یک د رس پورته کولو او د جنگ داعال 

، ازادۍ اوپر مختگ رسه دهغه دل ۍ
ر
ې ورکړی و، خپل هغه اولس رصف د ترق ۍ مینن استقبال کړی او دغازي لقب ن 

ن
ېون

  په نوم له په گناه د کافر او ال
  ».وشاړهملکه نر 

ین قدرت بزرگ استعماری وقت،مردم را به قیام وجنگ فراخواند   ت امان هللا خان که درمقابل بزرگی  ]ترجمه:اعلیحضز
اه عشق ومردم با جوش وخروش از فراخوان او استقبال کردند وبه او لقب غازی دادند، مگرهمان مردم هم او را بگن

فت ازکشور  ، آزادی وپیشر
 
 «.[راندند»دیوانه وارش به ترق

ز کلمه  « راندن»زشت ترین کلمه را درحق شاه امان هللا بکار برده است،کلمه « راندند»جهانز درعبارت باال با گفت 
ود نه درحق یک ین  معوالن درحق دشمن متجاوز بکار می  داد امردم   هش بخدمتشاه رسبلند وطن دوست که کمی  سی 

 بود.  استقالل کشور 
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، تحت عنوان   مقاله نی «اصالحات علت اغتشاش یا قربانز اغتشاش؟»محقق بلندپایه افغان،داکی  عبدالرحمن زمانز
. نویسنده در این مقاله بحال نویسندگانز افسوس میکندکه هنوزهم تفاله تبلیغات یکصد درچهار قسمت نوشته است

کنند. این مقاله بجواب آقای باری جهانز نوشته شده که علت  هللا خان نشخوار یمسال قبل انگلیس را علیه امان 
 سقوط امان هللا را اصالحات قبل از وقت دانسته است. 

امون ظهور و سقوط سلطنت غازى امان »داکی  زمانز مینویسد:  با وجود يکه درين اواخر خوشبختانه کتب متعددى پی 
سد که عده  هللا خان و علل آشکارو پنهان شکس ت نهضت امانز و پیامد هاى آن به نشر رسیده اند ، متأسفانه بنظر می 

 نفوذ تبلیغات تخريبی استعمار انگلیس رها کنند . 
ٔ
م ما تاحال نتوانسته اند خود را از ساحە ز محی  از نويسندگان و مورخت 

ان مذهبی به عنوان ابزار علیه رژيم امانز استفاده شد،  اگر ديروز با استفاده از اعتقادات مذهبی عوام، و فعالیت رهیی
ئه نمودن عنارصى که درخدمت  امروز هم عده ی از قلم بدستان ما يا ناآگاهانه و يا هم شايد آ گاهانه براى تنی

آنها چون امروز ديگر استعمار قرار داشتند، بشکل ديگرى به ترور شخصیت غازى امان هللا خان ادامه میدهند. 
ز استعمار انگلیس در سقوط نهضت امانز سندى را مشاهده ننموده اند، اينبار نمیتوانند ادعا   کنند که برای دست داشت 

امیدوارم با بازنگرى موضوعات اصالحات و  با تکرار تبلیغات دشمن ، از اصالحات امانز بحیث حربه استفاده میکنند . 
 د تقديم کنم. اغتشاشات بتوانم درين زمینه معلومان  را خدمت هموطنان عزيز خو 

 تاريخز 
ٔ
ورى۲۸شاه امان هللا خان در همان اعالمیە وقب   :»خود راجع به اهدف عمده سلطنت خود گفته بود ۱۹۱۹فیی

که ملت بزرگ من تاج شایه را بر رس من نهاد، من عهد بستم که بايسب  دولت افغانستان مانند ساير قدرت های 
ل باشد. ملت افغانستان درداخل کشور آزادی کامل داشته از هر  مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستق

گونه تجاوزو ظلم مصئون و مردم فقط بايد مطیع قانون باشند و بس. کار اجباری و بیگاردر تمام رشته ها ممنوع و ملغز 
ز ملل متمدن ج هان جای است . حکومت ما در افغانستان اصالحان  خواهد نمود که ملت و مملکت ما بتواند در بت 

 االمر رهیی قرار خواهم 
ز
مناسب مقام خود را حاصل نمايد . من در اجراآت امور کشور مشورت را به حکم و شاور هم ق

 داد."

در تاري    خ افغانستان هیچ پیشواني مثل » زمانز از قول يیک از شعراى معارص زبان پشتونقل قول میکندکه گفته است: 
 اش آنق

 
 امان امان هللا خان به ملت و ترق

ٔ
 ديوانه وار، عمیق، صمیمانه و صادقانه نشان نداده است . عالقە

ٔ
در عالقە

مند و نقاش بود که   يک شاعر، هیز
ٔ
 يک شاه نه، بلکه عالقە

ٔ
 ملتش، عالقە

 
ز و ترق هللا خان براى سعادت، عضى ساخت 

مندان  و شاعران خود را دير درک، بیشی  با احساس افاده میشد. ویل از آنجائیکه ملت هاى خفته زبان احساس هیز
 پاک، اين شاه وطن دوست خود را هنگایم درک کردند، و اشک ندامت و 

ٔ
میکنند، همانطور هم احساسات نیک و عالقە

افسوس ريختند که او ديگر از آنها و آغوش گرم کشور عزيزش، که تا رسحد جنون به آن عشق یم ورزيد، بسیار دور 
ود نداشت.  وى ديگر با وجودى که حیات داشت، براى ملتش مرده بود، وآن زبان رفته بود وامکانات باز گشتش وج

)غازى امان هللا خان دافغانستان د خپلواکۍ ستورى، « هانی هم که به ذکرش گشوده میشدند، يیک بعد ديگر قلم شدند. 
 (۱۸۳ص 

ود، اعضای خانواده خود،دربار و غازى امان هللا خان، ريفورم و اصالحات را از شخص خ»داکی  زمانز عالوه میکند: 
 نظایم سفارت انگلیس در کابل، در يیک از راپورهاى خوداز مزاحمب  يادآورى 

ٔ
 دولت آغازنمود. آتشە

ٔ
مامورين بلند پايە

 مسکونز شهر کابل ايجاد کرده و آ ن قسمب  از ملکیت علیا 
ٔ
میکند که تخريب ديوار باغ ها بمنظور زيبانی شهر در ناحیە

ت ماد اسناد آرشیو هند « ) ر شاه، رسدار عنايت هللا خان برادر شاه وسپهساالر محمد نادرخان را در بر میگرفت. حضز
 نظایم سفارت کابل، بريتانوى، يادداشت هاى آتش
ٔ
 («.37، 1923ە

 
ن
ح میدهد« اهداف اصالحات»زمان ز رسر  را چنت 

وطه خوایه، که امواج آن »:امانز وى از آرمانهاى جنبش مشر در به پی 
رساندن امان هللا خان به کریس اقتدار نقش داشت،ايجاد يک نظام جديد سیایس از اولويت هاى امان هللا خان بود. 
خواسته هاى جوانان افغان در پهلوى حصول استقالل کامل سیایس کشور، اصالحات در امور اداری و تشکیل يک 

وطه، که شاه در آن مطلق العنان نباشد و مردم هم ی نقش داشته باشند، را در برداشت.   حکومت مشر در تصمیم گی 
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وطه خواهان تاسال  موفق به تشکیل کدام حزب سیایس نشدند،اما آزادانه به فعالیت هاى سیایس ۱۹۲۸گرچه مشر
ز جوانان پرورش دادند .   انتقاد و قضاوت آزاد در برابر دولت را در بت 

ٔ
 خود دوام داده و روحیە

فته غازى امان هللا خان کوشید   و اصالخ، افغانستان را به يک کشور پیشر
ز
تا توسط سلسلەای از پالن هاى انکشاق

وابسته و متیک بخود تبديل کند. اهداف عمده اکیر نظامنامه ها توجیه و ايجاد يک سیستم ادارۀ مرکزى در  ومدرن، غی 
، ولسوایل و حب  دهات بود . هدف بعضز از نظامنامه ه ،بهی  سطوح مختلف میل، و اليب  ا هم ازدياد عوايد دولب 

ز جمع آورى مالیه، بهبود امنیت، ارائه خدمات بسیار مهم )بشمول معارف و مکاتب نسوان، مطبوعات، ورفاه  ساخت 
،آرشیف «) عامه(، و اصالحات کلتورى و اجتمایع بود، تا هويت میل افغان ها را در سطح جهانز تثبیت کند.  داکی  زمانز

 (۲۰۱۲افغان جرمن آنالین، -قسمت اول- علت اغتشاش يا قربانز اغتشاشمقاالت، اصالحات امانز 

 نخبه گان پشتون: مثلث تخریب شاه امان هللا از سوی 

ز تفکر  ز  را جهانز عت  کاکر نی 
ی ونوشته های داکی  ز زمان ستانی 

بعد از آنکه میتوان مشاهده کرد.من در نوشته های داکی 
یجهانز زمانز را درجواب  عبدالرحمنپاسخ های محکم ومستند داکی   ز  کاکر و زمان ستانی 

الت شان ادرآرشیف مق وداکی 
ترور فکری وسیایس حرکت میکنند وبقصد  تخریب و در یک خط سه نفر  هر  اینکه به این باور رسیدم  ،  خواندم

تالش د، ند و برطبق دستوری که دار را  تشکیل داده ان« اه امان هللا مثلث تخریب ش»یک شخصیت امان هللا خان 
ینمیورزند   از تضاد میتواند نباشد، « دستوری»اگرعمل شان این د و این کشور را ترورشخصیت کننزمامداران  بهی 
 منشاء گرفته باشد. نسبت به درانز ها شان  قبیلوی

یک به «نوی کتنهیوه دپاچا امان هللا واکمبز ته »درکتاب ، داکی  حسن کاکړ که هفت سال در انگلستان تحصیل کرده 
 به دور  راجع نوشته نیدر »که   سد ینو یماستنادکرده  «سقوط امان هللا»رساله جعیل بنام 

 
چنان هللا امان  یزمامدار  ه

 (۱۵۴ص )«.افتی توانینم گر یاست که در آثار د قر یمعلومات دق

ین تحریف نگار »داکی  عبدالرحمن زمانز زیرعنوان اما  و جعلکار  پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ یا بزرگنر
 در رابط داکی  کاکر پرداختهی برداشتهابه تردید  «تاری    خ معارص افغانستان؟

ٔ
 رسال اصیل هٔ سندینو به  ە

ٔ
  مینویسد  مذکور  ە

تر  ن،یمهمی   ثیبح ړ که داکی  کاک  یاثر  نیا » :که  و آنرا به عیل کند،یآن استناد م به ماخذ کتابش نیو نادرتر  نیمعتیی
 رسال دهد،یخان نسبت مهللا امان  یغاز (؟)دربار  شر و من احمد خان مومند از غزنز 

ٔ
تحت  سیاستخبارات انگل از  استە

  محبوب عیل خیتوسط ش» ۱۹۳۰که در سال هللا  سقوط امان  ا ی «Fall of Amanulla The»عنوان 
 
ق  سکرتر رسر

 یها هیست دوسرساله در فهر  نیا.«است شده هیته یتانو یدر هند بر  سیاستخبارات انگل نیو مامور  سیسفارت انگل
 اسناد محرمان
ٔ
ز محقق ار یبرآمده و در اخت تیکه حال از محرم  سیاستخبارات انگل ە   لیبصورت ذ دارند،قرار  ت 

ز
 معرق

 شده: 
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( صد دپاچان امان هللا واکمنن ته یوه نوی کتنهنقد داکی  زمانز واضح میگردد که محتویات کتاب )با توجه به 
 ومحصل استقالل کشورشاه امان هللا است.  نز امادر صد به نفع انگلیس وبرضد نهضت 

ی هم که تحصیل کرده امریکاست،دیگر بنام یک داکی   ز تجلیل از استقالل را مثل رقصیدن پش در عرویس  زمان  ستانی 
مادرش  خجالت  اور  یم شمارد و آقای  باری جهانز  اصالحات امانز را مسخره میکند وعلت سقوط شاه را اصالحات 

اگر  ت او میداند. این مثلث تخریب شاه امان هللا بلحاط قومیت غلخی اند ،متاسفانه مخالفت شانقبل از وق
د. « درانز وغلخی »از همان تضاد قبیلوی میتوان گفت که  نباشد، «دستوری»  منشاء میگی 

سوادتر از امروز شاه امان هللا کش بودکه توانست شجاعانه مدت ده سال بریک کشور چهارپنج میلیونز که ده مرتبه بی
ز  انی   حکومت کند و بانافذ کردنقرون وسط ر جهالت  و خرافات وعنعناتبود با اقوام وطوایف  غرق د قانون  نخستت 

ز   ، باب تجدد ومدرنیته را بروی شان بگشایدو با وجودی که میدانست تامت 
 
اسایس مدرن با عایل ترین اساسات حقوق

افیت سبب دشمبز  اندهعقب مکشور یک  عدالت وتطبیق قانون در  و  ارسر ، معهذا  مفتخوار در برابر او میگرددامتیاز بگی 
وطیت برای در راستای عدالت و  ز هفته رسیدن بقدرت، معاشات اهداف مشر حرکت جامعه به پیش درنخستت 

ها و روحانیون مفتخوار را قطع کرد  واصل  وامتیازات نسبی رسداران محمدزانی ومعاشات مستمری خانها وملکان و پی 
د.  ز معاش دانست و به کاکایش  که از اوشاک بودگفت برودکار کند ودر بدل کارخود معاش بگی   کارکردن را معیارگرفت 

ی خایل از خطا واشتباه نیست(جهانز یم باید قبل از برشمردن اشتباهات شاه امان هللا از اقدامات )البته که هیچ رهیی
خ یاد میکرد وبعد وجدانش را قاضز  طلبانه واهداف وطن پرستانه شاه وماصالح  وطه خواهان بطورمفصل ومشر شر

تو چطور بریک کشورچارپنج ملیونز غرق در جهالت ونادانز وخرافات وسنتهای قرون مان هللا ! ای اگرفته میگفت: 
م وسطانی توانسب  مدت ده سال بدون کمک کدام کشورخارخی با کمال آزادی ورسافرازی حکومت کبز ، حاالنکه خود

هزارنفره با مردمان باسواد وتحصیل کرده برآمده نتوانستم و ناکام 2یکصد سال بعد از تو از عهده ادارۀ یک وزارت 
 وناتوان مجبوربه فرارشدم. 

 و  کاظم  نویسندگان حقیقت پرسنر چون داکنر سیدعبدهللاخوشبختانه اما 
ن
آقای احسان و داکنر عبدالرحمن زمان

 که هیچ نسبت  لمرو 
ن
  قویم و دیگران

ر
ق تباری  با شاه امان هللا ندارند  شجاعانه وبیغرضانه در  دفاع از نهضت منر
 وکارکردهای تجدد طلبانه شاه امان هللا قرار دارند  وتمام ادعای های این مثلث تخریب را با مدارک و 

ن
امان

پورتال افغان جرمن آنالین گواه  )آرشیف مقاالت شان د  کنند.  اسنادمعتنی آرشیو های  محرم  هند برتانوی تردید یم
 ادعای من است.(

شاه امان هللا تازمانز که در سفراروپانی خود از اتحادشوروی دیدار نکرده بود،از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار 
  انگلیس،برنامه مسافرت خود به اتحادشوروی را عمیل نمود،  با پ

ی
روپاگند بود ویل از روزیکه شاه  بدون پروای خفیک

وتبلیغات مخرب انگلیس وجواسیس ان در داخل کشور روبروگردید وعکس های مونتاژ شده ملکه ثریا در میان قبایل 
پخش گردید وبوسیله روحانیون وابسته به انگلیس درمیان مردم تبلیغ شد که شاه وملکه در اروپا به کلیسا رفته واز دین 

متنفذ مردم ساده دل و خوش باور افغانستان را بشورش  واداشتند و برگشته آند، به این صورت روحانیون مرتجع 
و ضد مدنز خود شاه را از سلطنت دلشد کردند. شاه که مردم افغانستان را مثل  شورشیان با اقدامات خشونت بار 

د مردمک چشم خود دوست داشت و نمیخواست که خون مردم بخاطرسلطنت او ریختانده شود، از قدرت  استعفز دا
 مردم قندهار وهزاره جات ووردک وکیز  در راه اعاده  پادشایه به 

ی
دگ  ورس سی 

ی
وبه قندهار رفت. وسپس با وجود آمادگ

 پایان   او، ازرسیدن بقدرت از راه زور منضف و از کشورخارج شد. 
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